
سابقة اعمالنا



موقع المشروعالمنتجات - الخدماتإسم الدراسة

تعليم االفراد و خاصة االفرادمعهد اعداد الحرفيين
الرياض"االميين "حرف ومهن

تقديم خدمات مختلفة من التدريبمعهد التدريب الصحى
الرياضعلى الخدمات الصحية

مشروع المعهد العالي
لألنظمة العدلية

تقديم دورات تدريبية
الرياضمتخصصة فى القانون

مدارس أنصار طيبة األهلية
 المدينة المنورة المرحله االبئدائيه-المتوسطه- الثانويه(بنين وبنات )

راس تنوره المرحله االبئدائيه-المتوسطه- الثانويهمجمع المدارس االهلية

الصف األول/الثاني/الثالث/الرابع مدرسة الريم االبتدائية للبنات
 بلدية ام صاللالخامس/السادس

مجمع مدارس فرسان
الجزيرة للبنات

رياض أطفال المرحله االبتدائيه
 المتوسطه- الثانويه

الرياض المرحله االبئدائيه-المتوسطه- الثانويه"مدارس شروق المعرفة"بنين

الجبيلتدريس المنهج العالمىمدرسة البدائل العالمية

والية السيبدور حضانه أطفالدور حضانه

الرياض  (التمهيدى–الحضانة – الروضة)روضه أطفال

الدماممرحلة الروضه روضة أطفال سعيد السبيعي

منطقة الرياض  تدريب على ركوب الخيلمدرسة ركوب الخيل

سابقة اعمالنا بالقطاع التعليمى



الرياضجميع المراحلمجمع مدارس انترناشيونال

مدينة الجبيلتدريس المنهج العالمى مدرسة بدائل العالمية

 الدوحةتدريس المنهج البريطانى والعربىمدرسة عالميه ثنائية اللغة

 مدينة جدةكلية الهندسة /ادارة االعمال كلية اليسر التعليمية



موقع المشروعالمنتجات - الخدماتإسم الدولة

 هو مزاولة نشاطجسور التامين لوكالة التامين
المملكه المهن الحرة المتعلقة بالتأمين

المملكهوكاله التأمينشركه نسر الشرق لوكاله التأمين

شركة عبد الحميد
عبد الله الطريف للتامين

مزاولة نشاط / المهن الحرة
المملكه المتعلقة  بالتأمين

مقهى نسائي
( pink café )

(المشروبات (باردة- ساخنة
الوجبات السريعة 

 مول بن طوار
الدوحة - دولة قطر

مطعم
(My new dutch )

 تقديم خدمات المطعم
اإلحساء لكافة  شرائح المجتمع

توسعة شركة االمتياز المعتمدة
بمنطقة المنقفخدمات لوجستيةللخدمات اللوجستية

 بدولة الكويت

خدمات التدريب للمواردمركز الندى للتدريب والتعليم
 البشرية النسائية

الرياض المرحله االبئدائيه-المتوسطه- الثانويه"مدارس شروق المعرفة"بنين

كورسات توجيه و توعية أصحاب العمل إقامة مركز السعادة للتوجيه
العمال - خدمات تقديم تصاريح العمل 

 إمارة الشارقة
اإلمارات العربية المتحدة

ينبعإستقدام عمالة منزليةابجاديات الحركة لتعليم الرياضات

جدهإستقدام عمالة منزليةمكتب إستقدام الجفري

نجرانإستقدام عمالة منزليةمكتب االلفية الثالثة لالستقدام

القنفذةتأجير مواقف لليخوت والقواربمكتب جوان إلستقدام العمالة

سابقه اعمالنا بالقطاع الصناعى

الرياض



مركز التجميل والجلدية
Med spa

الليزر إلزالة الشعر/ العناية بالجسم والبشرة
الكويتوالشعر التدليك وجلسات المساج

منطقة جازانخدمات متكاملة للسياراتمحطة وقود

مشروع  وكالة
المملكهسيارات مرسيدس

مشروع المجمع التجارى
 مدينة تبوك( سوق التنين الصينى)

 حي اليرموك بالرياضتأجير مكاتب تجارية - تاجير معارضمركز ابرام لخدمات رجال االعمال 

متجر طباعة الكترونى
Easy Print

طباعة صور على ورق
المملكة السعوديةكانفس/البلورايد الصغيرة

معرض شوكو روز
chocorose

ببيع وتغليف الشوكوالته
 والطباعة على اغلفة الشوكوالته

محل بسكويت الكوكيز
Cookie O'clock سلطنة ُعمانكوكيز االصلي مع الشوكوالته بالحليب

مصنع شركة حياة
جازان لإلستثمار

تنفيذ الديكورات المتفق
عليها مع العمالء

جازان

الرياضسيارات خصوصىمؤسسه مضاوى نجد للتجارة

منتجات متنوعة من زيوت ومخبوزاتهايبر ماركت
الرياضواكسسوارات ومنتجات االلبان

المملكهخدمات التوظيف شركة توظيف

ُعمانقاعة افراح واجتماعاتقاعة االفراح واالجتماعات

الباحة

بيع سيارات مرسيدس وجميع الكماليات
 الخاصة بها خدمات الصيانه وقطع الغيار

  إيجار المحالت ألغراض الخاصة 
 محالت - صاالت إجتماعات وندوات

 برامج توعية /اجتماعية /في مجال االستشاراتمركز المرأة الواعية
المدينة المنورةادارية و مهارية /في مجال االعمال و المشروعات

ُعمانقاعة افراح واجتماعاتقاعة االفراح واالجتماعات

 كورسات رقص شرقي / لياقه بدنيه مها بيوتي سنتر
 مساج / عنايه بالشعر واألظافر

منطقة الخريطيات
بالدوحة - قطر



اقامة الشركة التجارية
الكويتللحدائق الصناعية

المملكةبرنامج الحد من الطالق

مركز االستشارات
االسرية والماليه

استشارات اسرية للمرأه / دراسات جدوى
واعمال وخطط واستشارات اقتصاديه

المدينة المنورة

ببيع وتغليف الشوكوالته  مشروع جمعية إكرام الخيرية
 والطباعة على اغلفة الشوكوالته

سلطنة ُعمانكوكيز االصلي مع الشوكوالته بالحليب مؤسسة محمد شافى للتجارة

الباحة

بيع و تركيب األعشاب الصناعية 
خدمات صيانة الحدائق الصناعية

 /برنامج المتزوجات حديثا
المقبالت على الزواج/ تقويم االسرة 



موقع المشروعالمنتجات - الخدماتإسم الدراسة

زراعه البرسيم -تربيهمزرعه لزراعه البرسيم
القصيم االغنام على البرسيم

البيوت المحميه مشروع زراعه البيوت المحميه
القصيموذلك لزراعه الخضورات

مزرعة لتربية وتسمين أسماك
ينبعأسماك البلطى والسيجان البلطى والسيجان

الرياضالخضرواتمزرعة البيوت المحمية

دولة قطربيوت محميةمصنع الريان للبيوت المحمية

مزرعة النتاج االعالف
وتربية االغنام

زراعة اعالف خضراء ونخيل / تربية 
وتسمين االغنام/ االستزراع السمكي

 منطقة الوفرة
دولة الكويت

بطاطا/ طماطم/ خيار/ فلفل/ باذنجان حياة للمنتجات الزراعية

المملكةدجاج الحممزرعة الدجاج الالحم 

إقامة مزرعة لتربية
الدوحة بدولة قطردجاج الحم وزن واحد كيلو جرام  وبيع الدجاج الالحم

مزرعة الدجاج بنظام
دولة قطردواجن لحمالعنابر المغلقة اتوماتيكيا

مشروع اإلنتاج
جنوب الباطنةتربية األغنام وزراعة االعالف المكثف لألغنام

تربية المواشي
والية ابراءتربية المواشي الُعمانية الُعمانية االصيله

منتجات فواكهة-خضروات/ منتج اللبن مشروع المزرعة
سلطنة ُعمانتربية أبقار-أغنام-دواجن

سابقة اعمالنا بالقطاع الزراعى

دولة الكويت



مشروع انتاج الصيصان وتربية
سلطنة عمانالصيصان/ دجاج حي/دجاج مجمد  وبيع الدجاج الالحم

سلطنة عمان  تربية اغناممزرعة تربية االغنام

إقامة مشروع تربية
سلطنة عمان المواشى الُعمانية االصيلة

دولة قطرمزرعة االبقار

مصنع قطع واحشاء
  واطراف الدواجن

قطع واحشاء و اطراف
دولة قطرالدواجن مبرده

مزرعة النخيل
والخضراوات والفاكهة

فسائل النخيل/ االعالف الخضراء
دولة قطر/الخضراوات/ الفاكهة

أسماك الزينة أسماكمشروع أسماك الزينة
 التغذية أسماك التغذية

مصنع متعب محمد
المزينى لالعالف

حائلأعالف الحيوانات

مدينة سديرأعالف حيوانية/ أعالف دواجن مصنع الحميدان لالعالف
الصناعية

إقامة مشروع مصنع
سلطنة عمانأعالف حيوانية/دواجن /أسماكأعالف حيوانية

دولة قطرأعالف أبقار  أغنام وماعز /االبل مصنع االعالف

دولة قطرباالت األعالف الخضراء برسيم حجازيمشروع زراعة االعالف الخضراء

جواالت عدس مجروش/ فول مقشور شركة بكور للتجارة ذ.م.م
/اعالف ابقار

الدوحة - قطر

جدة

تربية المواشى الُعمانية االصيلة 
  تسمين عجول - إنتاج البان

االلبان/عجول تسمين 



موقع المشروعالمنتجات - الخدماتإسم الدراسة

خدمة اإليواء السكنيفندق 4 نجوم 
الخبر  السياحى 4 نجوم

مكة المكرمةخدمة اإليواء السكني والسياحيمشروع مبني سكني - فندقي

الرياضالشقق المفروشهمشروع الشقق المفروشه

مشروع الدليل السياحي الذكي
(tab tour)الدوحةخدمة اإليواء السياحي

دليل سياحي ذكي خدمات فندقية وتجارية وادارية 
tab tour

مشروع المجمع االداري
جدةخدمات فندقية وتجارية وادارية والفندقي والتجاري

خدمات فندقية وتجارية وادارية شركة السفر والسياحة

الرياضخدمات رحالت سياحية داخلية وخارجيةشركة عمرة و سياحة

محافظة جدهبناء وتأجير الشقق السكنيةوقف اإلحسان في البلد الحرام

سابقة اعمالنا بالقطاع السياحى

جدة



مدينة الدقممشروع سياحي متكاملمشروع سياحي متكامل

مكةتأجير شاليهات/ وجبات مطعممشروع منتجع سياحى

المملكةتأجير شاليهات/ مركز خدماتمشروع منتجع سياحى صحراوى

تقديم استشارات وحلول إداريةمشروع منتجع أكواخ الجبل
سلطنة ُعمانفي مجال السياحة والضيافة

مكتب االستشارات
محافظة مسقطمشروع سياحي متكاملالسياحة والضيافة



موقع المشروعالمنتجات - الخدماتإسم الدراسة

حائلجميع التخصصاتمستوصف الوطنى

الرياضخدمات طبية في جميع التخصصاتالمجمع الطبي 

عيادة حساسية ومناعة/ عيادة جلديةمجمع طبي
عيادة عيون

 المدينة المنورة

عيادات نساء وتوليد/باطنية/أسنان/جلديةالمجمع الطبي العام
 جراحة تجميل/ مختبر ومركز لالشعة

مدينة الجبيل

مجمع عيادات وجراحه 
خدمات فى المجال الطبياليوم الواحد

مجمع عيادات
الرياضخدمات الصحة النفسيةنفسية تخصصية

 خدمات العالج الطبيعى  عيادة عالج طبيعى

سابقة اعمالنا بالقطاع الصحى

الدمام

الخبر

مركز طبي
(مركز التاج الملكي الطبي)

عيادة جلدية/ليزر/نسائية 
 قرية المريناعيادات جراحية/اسنان 

العالج الطبيعى والتأهيل الطبىمركز العالج الطبيعى

الرياضجميع التخصصاتمستشفى االطفال التخصصى

مدينة الرويضة خدمات طبية في جميع التخصصاتالمستشفى الخيرى

مدينة أبها خدمات طبية في جميع التخصصاتالمستشفى العام

المستشفي المتخصصة
 عيادات الغسيل الكلوي - عيادات الغسيل الكلوي المتنقلة
  عيادة االمراض الجلدية و التجميل -عيادة السكر والغدد

 عيادة مسالك بولية - عيادة اطفال
مدينة الرياض

الرياض



خدمات التمريض المتخصص-العالج التنفسيالطب المنزلي
عالج النطق - التقييمات الشاملة للمرضي

سلطنة عمان

سلطنة عمان ممرضين/ ممرضاتمركز الرعاية الصحية المنزلية

سلطنة عمان مركز براعة األطفال

دولة قطرمركز لعالج امراض الرأس

تقديم المشورة للمؤسسات الصحية الحكومية مكتب إستشارات صحيه
دولة قطرتقديم المشورة للمؤسسات الصحية الخاصة 

دولة قطرتخزين وتوزيع األدويةمستودع األدوية

تقديم خدمة التخزين والتوزيع مستودع طبى
لألدوية والمستلزمات الطبية

مشروع توسعة
مركز السراه الطبى

حائلجميع التخصصات

توسعه لمركز السواك
مدينة سديرعالج االسنان لطب و عالج االسنان

الصناعية

جدة

رعاية االطفال المصابين بمرض التوحد

عالج أمراض الرأس والمخ واالعصاب



موقع المشروعالمنتجات - الخدماتإسم الدراسة

مصنع حديد المتحدة ش م م
 حديد تسليح 

 ( 32 - 28 - 25 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 -12 -10 - 8 )
  مم زوايا وأشكال خاصة من الحديد والصلب

سلطنة ُعمان

مصنع فيصل الشريف
جدةألواح كالدينج للصناعات المعدنية

جدةاثاث الخشبىمصنع لؤلؤة ميسان لألثاث

مصنع نسر القمة
للخشب الصناعي

الرياضالخشب البالستيكي

gaskets الجواناتمصنع

 (  Cup Company) مصنع
الكويتمناديل ورق/ورق تواليت    للمنتجات الورقية

مصنع عبد الرحمن العمري
لصناعة الورق

ورق الطباعة والتصوير بجميع
 ( А ) حائل أحجامه من الفئة

المنطقة الجنوبية

توسعة شركة القطان ميديكال للتجارة العامة
مستلزمات طبية(تجارة وتوريد مستلزمات طبية)

محافظة حافظة حولي
الكويت

شركة مصنع كابالت كهربائية
كابالت كهربائية ذات جهد منخفضذات جهد منخفض

الدوحة بدولة قطركابالت األلياف البصرية-الشبكة مصنع كابالت فايبر

مصنع المنتجات الكهربائية
صناديق معدنية للمفاتيح والمقابس الكهربائية 

 وعاء معدني للكابالت الكهربائية
   صندوق معدني للكابالت الكهربائية

الدوحة بدولة قطر

مصنع عباس فاضل
حائل ألواح معدنية ساندوتش بانل الشمرى للساندوتش بانل

نايف بن ناصر بن قبالن
محافظة الخفجيمنتجات الفيبرجالسالحربي للفيبر جالس

القصيم



مصنع شركة معايير النهضة
سلطنة عمانالصيصان/ دجاج حي/دجاج مجمد لتشكيل عبوات الفويل

مصنع إبراهيم عبد العزيز
سلطنة عمان  تربية اغنامالهوميل للمنظفات

مصنع النتاج وتصنيع المسامير
سلطنة عمان وأسالك التربيط وعالقات المالبس

مصنع التحديات
دولة قطرلتشكيل المعادن

مصنع أحمد التازى للصوف
ال صخرى والمواد العازلة

قطع واحشاء و اطراف
دولة قطرالدواجن مبرده

مصنع محمد الشدى  أنظمة
إطفاء الحريق ولوحات التحكم

فسائل النخيل/ االعالف الخضراء
دولة قطر/الخضراوات/ الفاكهة

مصنع األسقف الثانوية
  لأللمونيوم وإكسسواراتها

أسماك الزينة أسماك
 التغذية أسماك التغذية

حائلأعالف الحيواناتمصنع اللوحات اإلعالنية

مشروع انتاج ألواح األلومنيوم
مدينة سديرأعالف حيوانية/ أعالف دواجن  (الكالدينج)

الصناعية

سلطنة عمانأعالف حيوانية/دواجن /أسماكمصنع الخشب البالستيكى

مصنع لتصنيع وتجميع
دولة قطرأعالف أبقار  أغنام وماعز /االبل  البراميل المعدنيه

مشروع تصنيع قواعد
دولة قطرباالت األعالف الخضراء برسيم حجازي االكواب الورقيه

جواالت عدس مجروش/ فول مقشور شركة بكور للتجارة ذ.م.م
/اعالف ابقار

الدوحة - قطر

جدة

تربية المواشى الُعمانية االصيلة 
  تسمين عجول - إنتاج البان

االلبان/عجول تسمين 



موقع المشروعالمنتجات - الخدماتإسم الدراسة

  تمور معبأة محشيةمصنع تعبئة وتغليف التمور
جده / تمور معبأة سادة منزوعة النوي

مصنع حسن
الرياضتعبئة قوارير المياه المعدنيةالشهراني للمياه

مؤسسة طاقه الثلج
اإلحساءمياه معبأهلتعبئه المياه

مصنع نجاح المتوكلون
مكةعبوات مياه مختلفه االحجامللمياه المعباة والثلج

زجاجات ربع لتر  زجاجات مصنع مدين للمياه
 نصف لتر  زجاجات 1لتر

الجوفزجاجات المياه المعدنيه مصنع جوفان للمياة

شركة زحيفية النتاج
مياه معبأهالمياه المعدنية

  سابقة اعمالنا االغذيه والمشروبات

نجران

المملكه

مصنع مياه شركة
صفاء العين العالمية

محافظة الظاهرةعبوة مياه 200 ملل250- ملل 

اللوز - لوز محمص  الجوز - البندق - كاجو محمص إقامة مصنع تعبئة المكسرات
 عادي - الفستق / فستق محمص

 BUMAS البرغل/ األرز/ عدس/ قمحمصنع
/ ذرة بوب كرون

واليه كهرمان
 محافظة قونيا

بتركيا

مصنع صناعة منتجات
الدوحة بدولة قطرالبرجر/ الكفتة / النقانق/ البانيه  اللحوم والفراخ

 النشون معلب بيف ,دجاجمصنع الصناعات الغذائية
 نقانق دجاج ,لحم /مرتديال /بسطرمة /ناجتس

المنطقة الصناعية
 قطر

  جبنة Tempy - جبنة التوفىمصنع المزروعى للمنتجات الغذائية
جده - حليب الصويا 

جبل علي
 مدينة دبي

جالون5لتر -1.5ملل -500ملل -330



مصنع الشيبسي
والمقرمشات

أكياس الشيبسي والمقرمشات أحجام 
( جرام 190 – 185 – 150- 135 – 26 -18- 15 )

مشروع الزبادى المثلج
والعصائر المثلجه

الزبادى المثلج والعصائر
الرياض  المثلجه و البان كيك

مصنع النتاج البطاطس
الدوحه - دولة قطرالنصف مقلية

مصنع المكرونة

جدهأكياس السكر / أكياس المبيضمصنع تعبئة السكر والكريمة

مصنع تعبئة وتغليف
 المنتجات الغذائية

جده تغليف المنتجات الغذائية

الزيت المستخرج من أصولمصنع تكرير الزيوت النباتية
سدير طبيعية نباتية

بطاطس نصف مقلية

أكياس مكرونة 300 جرام/500 جرام/1000 جرام  

مصنع مركزات
جدةمركزات طماطم/فاكهةطماطم وعصائر

مصنع النتاج وتعبئة
دولة قطرالصلصة/ الكاتشبالصلصة والكاتشب

 منطقة الصليبيةإقامة مصنع األلبان الوطنيه

والیة ثمریت إقامة مشروع مزرعة نماء

البان كامل الدسم – قليل الدسم
خالي الدسم - حليب طازج-  مبستر - روب 

 - الحليب الطازج- البان 
- اجبان - لحوم - جسق

 -All types of black tea- herbal tea مصنع شاى الدوحة
White tea- Green tea

قطر

المنطقة الشرقيةالبسكويت السادة / المحشي مصنع البسكويت

مربى الفراولة فى عبوات - مربة المشمش - مربة التوتمصنع تعبئة العسل والمربى
(عسل النحل (500 – 850 – 1000 جرام 

الدوحة
دولة قطر

مصنع شركة ازافكو لتعبئة
المملكةوتغليف االسماك  سمك ماكريل- جمبري- حبار - سبيدج

 -ريبون – كوين-سمك المكرونة 



أكياس خضار مشكل/بسلة وجزر مصنع الخضروات المجمدة
محافظة دمياط /فاصوليا خضراء /بسلة /قلقاس مجمدة

الخضروات/ الفواكه المجمدةمصنع الصناعات الغذائية
قطر/ الصلصة / مايونيز 

مصنع تجهيز وتجميد
 الخضروات والفاكهه

-سبانخ- البازالء الخضراء- فول اخضر 
قطر فاصوليا خضراء - خضروات مشكله -فراوله



موقع المشروعالمنتجات - الخدماتإسم الدراسة

مصنع لتصنيع وتشكيل
المملكهالمنتجات البالستيكيهالمنتجات البالستيكيه

نجران االكياس البالستكيه بجميع االحجاممشروع االكياس البالستكيه

مصنع لتصنيع اكياس
 الخرج اكياس التغليف ( السولفان )  التغليف السولفان

مصنع لتصنيع
 المنتجات البالستيكيه

القفازات البالستيكيه االكياس البالستيك-الجولين البالستيكيه 
الرياض- الحقن البالستيكيه- علب وجولين كاتشب ومايونيـز 

اكياس بالستيكيه باحجام مختلفهمصنع االكياس البالستيك

مصنع منتجات بالستيكية
الدمامالمنتجات البالستكية(مستلزمات منزلية)

upvc مشروع إنتاج انابيب 
جدة  انابيب upvc والوصالت واالكواع  الخاصة بها

دولة قطر

مصنع عبد الله اليمينى
 PPR المملكهأنابيب ومستلزماتها ( تمديدات مياه الشرب )النابيب

عادل عبدالله الزهرانى
 PPR النابيب

مصنع المواسير البالستيكية
pvc

أنابيب بالستيكية
pvcُعمان

عبوات المشروبات الغازيه والعصائر مصنع للعبوات البالستيكية
م1000م500

قطر

مصنع الغويرية
للصناعات البالستيكية

مواسير PPR63  20-مواسير 15-
- mm PVC110 mm UPVC200- 20 

دولة قطر

مواسير كهربائيةمصنع مواسير الكهرباء البالستيكية
 PVC مختلفة االقطار من الـ  

المنطقة الصناعية
دولة قطر

الطائف

سابقة اعمالنا بقطاع البالستيك

أنابيب ومستلزماتها ( تمديدات مياه الشرب )



المدينة المنورةمصنع قوارير المستقبل للصناعة

دولة قطرمصنع العبوات البالستيكية

دولة قطرمصنع العبوات البالستيكية

مصنع خراطيم
دولة قطرالكهرباء البالسيتكية

الحواجز األمنية من البالستيك المقوىمجمع الصناعات البالستيكية
سلطنة ُعمان  /صناديق الخضار/ بكرات 

دولة قطراكواب بالستيكية مقاسات مختلفة مصنع االكواب البالستيكية

خراطيم كهربائية 16مم20-مم25-مم32-مم

(PET) عبوات بولي إيثيلين تيرفثاالت 

عبوات بولي إيثيلين لأللبان
لتر -2لتر -1مل -500مل -250

مل -2250مل -1250مل -500مل -350

 عبوات المشروبات الغازيه والعصائر

اكواب بولي ايثلين



موقع المشروعالمنتجات - الخدماتإسم الدراسة

سديرالبلوكمشروع انتاج بلوك الراجحى

مصنع الغيثي للبلوك
القصيمالبلوك واالنترلوك والبلدوراتوالمنتجات األسمنتيه

مصنع عباس فاضل
الطائفبلوك الشمرى للبلوك

الرياض بلوك معزولمصنع بلوك اسمنتي معزول

 مصنع نسيم ريما
طابوق بمقاسات مختلفة للمنتجات اإلسمنتية

مصنع الطابوق
محافظة هيماخرسانة جاهزة -طابوق مفرغ وخالطة الخرسانة 

مصنع لتصنيع
الخرسانة الجاهزة الخرسانة الجاهزة

  سابقة اعمالنا التشيد والبناء

 الرياض

والية هيماء

مصنع النتاج الخرسانه
 مسبقه الصنع

الرياضالخرسانة الجاهزة

مصنع مانع محمد
الخرسانه الجاهزهالصقور للمنتجات االسمنتية

مصنع أوراك لألجزاء
الرياضاأللواح الخرسانية المجوفةالخرسانية مسبقة الصنع

 GRCمصنع لتصنيع الـ  GRC جبوتىخرسانة

المدينه المنورهرمال السيليكامشروع انتاج رمال السيليكا

اسمنت بروتالندى عادى فى أكياسإقامة مصنع األسمنت
 ينبع - المملكةوزن 50كجم 

نجران



مدينة الرياضإقامة مصنع الطوب األحمر
 المملكة

 مكة المكرمةإقامة مشروع كسارة بحص
 المملكة

المملكهكساره بحص

الرياضمصنع النتاج بريمه الكسارات 

مصنع صناعة الطوب األحمر
والطفلي العازل للحرارة

طوب أحمر وطفلي عازل للحرارة 
بمقاسات مختلفة

منطقه الجوف

طابوق عازل مقاس 40*20*20سم   الطابوق العازل الحراري
 - مقاس 39*24*19 سم

والية نزوي – محافظة الداخلية

سلطنة ُعمان

البريمات المستخدمه فى مصانع انتاج
 الكسارات ومصانع االسمنت والمحاجر

مصنع الهبة الحديث
الرياضللحجر والرخام

المملكهالواح رخام وجرانيت بمقاسات مختلفةمصنع تقطيع الرخام والجرانيت

مصنع سعد الـ مقبول 
خميس مشيطرخام - حجر طبيعى للحجر والرخام

 رخام طبيعى

طوب أحمر بمختلف المقاسات

 بحص  باحجام مختلفه

بحص بأنواعة



Online

website:  www.mashroo3k.com
Email :     info@mashroo3k.com

contact
Address

9 Abo Bakr، ELsedek st
Beni Suef, Egypt.

Phone numbers

phone 2:   +2011010004081
phone 1:   +2011010004021


