جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية

مدائن الجـــزيرة لنظم الحـــاسب اآللـــــــي
WWW.ULTRA-VISIONS.COM 

إدارة أعمال سمو األميرة/
صيته بنت عبد العزيز آل سعود
مجموعة
فادن للتجارة والمقاوالت

المكتب الخاص بصاحب السمو األمير/
منصور بن عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود

شركة
عسير للزراعة والتجارة

مجموعة
عبد المحسن آل مقرن العقارية

قائمة مختارة من بعض عمالئنا الكرام
النشاط الصناعي:










مصنع تبوك للبالستٌك والبولسترٌن (بولً باك).
مصانع المهٌلب للبلوك والخرسانة الجاهزة وفروعه
(الشمال  -البكٌرٌة  -القصٌم  -تبوك  -عنٌزة)
مصنع شهٌة للحوم والخضروات المجمدة .
شركة صاٌغ بتونفال للخرسانة الجاهزة .
شركة البنٌان للخرسانة الجاهزة
الشركة الوطنٌة لتقنٌة ومعالجة المٌاه  -جدة .
المصنع الوطنً لألبواب السحابة .جدة
شركة مصنع العربات السعودٌة .











النشاط التجاري

مصنع السدٌس للبالستٌك .

مصنع دانٌة للتكٌف المركزي .

مصنع الحافة الصلبة

مصنع ركن المهارات
مصنع القسطل لمنتجات االلومونٌوم والزجاج 

مصنع الغرٌب – حفر الباطن

مصنع الردٌعان– حفر الباطن

مصنع اركان للوسائل التعلٌمٌة واألثاث

مصنع عماد لأللمنٌوم.





شركة الراجحً للزخرفة والحدٌد
شركة المطهرات الخلٌجٌة المحدوده "إٌكوالب"  .

مجموعة صٌتا التجارٌة .

اسواق ألوان مول المركزٌة .

مجموعة بن طالب الدولٌة .

مجموعة النهدي التجارٌة .

شركـــــة الناصر للكهرباء .

شركة الحمٌضً للمواد الغذائٌة .

المالكً لألدوات الكهربائٌة .

شركة الٌوبً التجارٌة – جده .

مؤسسة رهادن للتجارة

مؤسسة المرجان الالمع جده

شركة النظرة الحدٌثة لإللكترونٌات واألنظمة األمنٌة
مجموعة دار الهاشمٌة للتجارة .
مؤسسة أمواج المد للتخلٌص جمركً .
مؤسسة خالد منصور النهدي .
مؤسسة وردة الصفصاف.
المورد المتطور للتجارة ـ المدٌنة المنورة .
مؤسسة طاهر صندوقة التجارٌة.
شركة علً ومحمد المحسن .
مؤسسة محمد حمود القدٌمً للتجارة .
شركة األعمال المستقبلٌة المحدودة
شركة الدهام للساعات
التجارٌة
مؤسسة هوري
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نشاط المقاوالت واإلستثمار العقاري -:


















مؤسسة فادن للتجارة والمقاوالت .
الشركة المتحدة للكرافانات والبٌوت الجاهزة.
السعودٌة للعمارة .
الشركة اللطٌفٌة للتجارة والمقاوالت .
شركة مرتفعات الخلٌج للمقاوالت .
شركة السار األلمانٌة .
مؤسسة شلفا العالمٌة .
شركة الظالل المعمارٌة .
شركة المرشد وطراف للبٌركاست
مجموعة عبدالمحسن ال مقرن العقارٌة
مؤسسة سواعد الرٌاض للتجارة المقاوالت .
مؤسسة الرمٌح التجارٌة .
شركة أتاب الدولٌة للمقاوالت .
مؤسسة المرشد الدولٌه .
مؤسسة تطوٌر الجزٌرة .
مؤسسة أمتن للمقاوالت
(مكتب المهندس /ابراهٌم الزمندار)



الشركة المتحدة للكرافانات والبٌوت الجاهزة.








السعودٌة للعمارة .
الشركة اللطٌفٌة للتجارة والمقاوالت .
شركة وجاهه للتسوٌق العقاري .
شركة مرتفعات الخلٌج للمقاوالت .
شركة السار األلمانٌة .
مؤسسة شلفا العالمٌة.

والسياحه -:
نشاط الدعاية واإلعالن




وكالة الجرٌدة للخدمات اإلعالمٌة .






دار المعرفة .
وكالة البراق للسفر والسٌاحة
وكالة ألوان الطاووس للدعاٌة واإلعالن .
دار طارق للنشر
الشركة العربٌة لخدمه المسافرٌن.



النشاط الزراعي -:
شركة تحابً للزراعة المحدودة .
شركة موارد األهلٌة للزراعة .
شركة بادان الزراعٌة .
مؤسسة سعود العلً الزراعٌة .






نشاط المطابع-:
















-: 
نشاط المدارس والمعاهد التعليمية









مدارس البٌان األهلٌه
مدارس أضواء الرٌاض
مدارس أبناء المملكة األهلٌة
مدارس مواهب األهلٌة .
المكتب الثقافً للدعوة واإلرشاد .
مدارس عكاظ األهلٌة .
مدارس الفردوس النموذجٌة.

شركة عباقر للطباعة المحدودة .
شركة ألوان للطباعة والصناعة المحدودة
مطابع دار الهالل .
مطابع دارة الحرف .
مطابع دار القاسم للنشر والتوزٌع .
مطابع جدة الحدٌثة ـ جدة
مطابع ارتٌاد.
مطبعة محمد عبد هللا جدة
شركة التمٌز لصناعة الكرتون
مطابع الستٌن  -جدة .
مطابع النصر الحدٌثة.
مطابع الحرمٌن لألوفست .
الخرٌجى للصناعات الورقٌة
مطابع الفتح
مطابع العطار

النشاط الطبي-:









مجمع عٌادات الدكتور  /اسماعٌل رسالن.
مركز االستشارٌون للسكري والدهون
شركة صفوان لالدوٌة – جدة.
مؤسسة ارٌب العالمٌة الطبٌة.
مستوصف الحجٌالن – حفر الباطن.
مجمع عٌادات الٌرموك.
مستوصف رفاف الرٌاض الطبً.

أنشطة التبريد والتكييف -:









مصنع دانٌة للتبرٌد والتكٌٌف.
شركة نسمات الربٌع للتكٌٌف.
مؤسسة سالم المالكً للتكٌٌف المركزي .
شركة نفحات الشمال للتكٌٌف .
شركة مرتفعات الخلٌج للتبرٌد والتكٌٌف .
نشاط الرخام والجرانٌت
المالكً للرخام.
مؤسسة عبدهللا للرخام .
مؤسسة زٌد المعطش ..

نشاط النقليات -:








شركة الفلٌج للنقلٌات .
مؤسسة الحق المٌقاطً للنقلٌات.
مؤسسة عبد هللا الحق المقاطً للنقلٌات.
مؤسسة فهد سعود الدخٌل.
مؤسسة ذٌب الحرشان للنقل العام.
مؤسسة فن األصالة للنقلٌات.
الحمٌضى للسٌارات.

نشاط الفنادق والشقق المفروشة-:





نٌارة لألجنحة الفندقٌة.
نوارة لألجنحة.
العزٌزٌة للشق المفروشة.
روٌال العلٌا.
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