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 قطاع المقاوالت

هـ وبدأت في مزاولة نشاط المقاوالت العامة  وإنشاء المباني 11/11/0111بتاريخ عبدهللا أحمد باعزب للمقاوالت  شركةتأسست 

ثم مع ذلك دخلت المؤسسة مجال الصيانة والتشغيل حيث حازت على عقود تنفيذ أعمال  الصيانة والنظافة بفريق ة ـة والتجاريـالسكني

 .عمل مدرب ولديه خبره كافية في هذا المجال 

عبدهللا باعزب منذ بدايتها على إتقان العمل في جميع مراحله حتى إتمام العمل على أكمل وجه مما عمل على  شركةلقد انصب اهتمام 

 .وشركات المقاوالت المحلية مؤسسات لتحتل مكانة مرموقة  بين  شركةانتشار السمعة الطيبة للمؤسسة  األمر الذي ارتقى 

خبرة كبيرة في مجال  شركةعلى التركيز عليه منذ بدايتها أكسب  شركةفي حسن األداء  الذي عملت  شركة إن إتقان العمل  ونجاح

إنجاز كثير من أعمالها قبل المدة الزمنية المحددة للمشروع  األمر الذي أضاف للمؤسسة  صدى  مما أدى الى اإلنشائية  المقاوالت 

 .ة طيب لدى الشركات  الكبرى و العالمي

على االعتماد على المعدات التابعة لها   شركةوقد عملت الى الحاجة  لدخول مجال المعدات الثقيلة   شركةلقد أدى انتشار أعمال 

في مجال مقاوالت المعدات الثقيلة بجميع أنواعها في أنحاء  شركةوجلب معدات أخرى جديدة  األمر الذي عمل على انتشار أعمال 

في مجال مقاوالت الحفريات ومقاوالت حافظات المملكة  ؛ وقد كان له أثر واضح في  تطور أعمال المؤسسة ونشاطاتها كثيرة من م

 .أعمال تأجير المعدات وبيع وشراء المعدات الثقيلة على المستوى المحلي واإلقليمي 

من المؤسسات والشركات المحلية وذلك لما يعرف عنها من منذ بدايتها  على السمعة الطيبة  لدى الكثير  وهلل الحمد  شركةلقد  حازت 

 .بالعمل الجاد والمتقن وإنهائه على الوجه المرضي وفي مدة زمنية أقل مما كان محدداً له  التزام

 شركة صفا للمقاوالت العامة والمشروعات  -شركة األعمال المدنية   :ومنهم لتنفيذ عقود اعمال مع بعض الشركات  تم التعاقد   

 . مجموعة بن الدن السعودية -شركة بن الدن  -شركة هوتا  -  STC  ))شركة األعمال المدنية  –شركة المقاولون العرب 

 مجموعة بن ظفره –ركة لوسنت تكنولوجيا ش –ركة زهران للصيانة والتشغيل ش  - شركة المهيدب للمقاوالت  -

المؤسسات والعديد من   شركة سعد   – شركة أريكسون -شركة نسكو   - شركة الحبيب -علوان للصيانة والنظافة والتشغيل مؤسسة 

                           ..الشركات أالخرى و 
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  بتنفيذ عدد من المشاريع وعلى سبيل المثال  قامت الشركة : 

 

 .اعمال حفر وتوريد مواد وتوريد معدات ل شركة المقاولون العرب  –شارع فلسطين مع شارع األمير ماجد مشروع تقاطع  -

 (CWC) كيلو شبكة صرف صحي داخل مدينة جدة ل شركة األعمال المدنية 61تنفيذ عقد  -

 .الجوفية في حي التوفيق ل شركة هوتا تنفيذ أعما تخفيظ المياه  -

 .تنفيذ هدم كوبري الجمرات ل شركة مجموعة بن الدن السعودية  -

 .تنفيذ أعمال شبكة الهاتف في الطائف و جدة ل شركة لو سنت تكنولوجيا  -

 ل مجموعة بن ظفره  –الشفا  –الخرمة  –تنفيذ أعمال حفر و تمديد خطوط هاتفية في رنية  -

 .في حي الرحاب والفيصلية وحي السالمة (  S.T.S) ه تابع لشركة التعفف مشروع  تصريف ميا -

مشروع الجامعة ؛ مشروع أعمال : تابع لشركة المهيدب  ومنها ( مشاريع أعمال البلديات ) البلديات  وبناء أعمال حفريات -

 إنشائية 

إسكان األمير فواز ؛ ثول ؛ السالمة  المحمدية ؛  مشروع بلدية خزام ؛ بريمان ،: بلدية ثول ؛ مشاريع في بلديات مختلفة منها  -

 ...؛ المنطقة الصناعية ؛ بلدية حراء ؛ أعمال ردمية أبحر الشمالية  النحليةاألندلس ؛ 
 

 ...طريق الستين ، حي الثغر ؛ حي الجامعة : في أنحاء متفرقة منها :  أعمال إنشاء الجسور تابع لشركة المهيدب  -

 1الى المنهول رقم  0سي شركة زهران  شارع األمير ماجد من منهول رقم صحي المقاول الرئيأعمال تنفيذ شبكة صرف  -

 .تنفيذ أعمال صيانة وتحسين شبكة تصريف مياه األمطار ومحطات الضخ جنوب وشرق جدة  عقد مع مؤسسة علوان  -

 : أعمال تمديد شبكات تخفيض منسوب المياه الجوفية عقد مع شركة صفا للمقاوالت العامة  في أنحاء متفرقة منها  -

 الخط الواصل من شارع سلطان بن سلمان الى دوار المنجف شارع المكرونة ؛ أعما ل حي السليمانية  ؛ حي النسيم 

 ..وغيرها كثير من المشاريع   6؛ ك  01حي النخيل ؛ القويزة ؛ طريق مكة القديم ك  
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 بيع وشراء المعدات قطاع 

 
 ل شركة صالح وعبدالعزيز أباحسين المحدودة  معتمد  موزع  وكيل 

 

 
 

 
 

 
 

 

 ل شركة التنميه للتجهيزات المحدودة وكيل موزع  معتمد 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

   

 

  بيع و شراء المعدات الجديدة و المستعملة. 

 

  ًبيع و شراء قطع غيار المعدات الثقيلة قريبا. 

 

 (3 ) 

 

 



 

 

 تأجير المعدات  قطاع 

 نوع المعدة  العدد

 966حجم    -شيوالت     8

 210-220حجم    -حفارات      13

 450-480حجم    -حفارات      1

 155 حجم   -بلدوزرات      1

 14حجم    -جريدرات       3

 طن 25حجم  -رصاصات     6

 طن 10حجم  -رصاصات     3

 لوبد نقل معدات 1

 تريالت نقل مواد 01

 مولدات كهرباء  1

 حفارات باكهو 01

 بوبكات  8

 ورشة اصالح متنقلة  0
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