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                         م/سراج وزان

  

 ارقام االتصال عنوان املؤسسة / الشركة  اسم املؤسسة / الشركة م
 920002580  – 0125491504ف /   – 0125491602هـ/  جوار مكتب اشرتاكات الستني –النزهة  مؤسسة مسارات النقل التجاري 1

 0505571971ج /  – 0125563333ف /  – 0125502828هـ /  13الدور  –مركز التجارة العاملي  –العزيزية  جمموعة جلني التجارية 2

–الدور االول –ابراج الفالح -ساحة اسالم (  GICشركة غربيات الدولية احملدودة )  3

 48مكتب 

 0590555176ج /  – 0125460898ف /  – 0125460898هـ / 

 0551944555ج /  – 0125502040ف /  – 0125564561هـ /  الشارع العام –بطحاء قريش  مؤسسة مهندسو البيئة 4

 0555514522ج /  – 0125584999ف /  – 0125566679هـ /  17مكتب  –ابراج الراجحي  سنرت  شركة دائرة النظافة 5

 0501113812ج /  – 0125614111ف /  – 920013513هـ /  الراجحي سنرت –الشارع العام  –العزيزية  شركة مستقبل البيئة احملدودة 6
 0559086573ج/0507690942ج/ 0125411270هـ /  زهرة كدي مؤسسة عني العرب 7

 0506501115ج /  – 0125662011ف /    – 0125660277هـ /  خلف حمطة العدل –الغسالة  مؤسسة ضيف اهلل مساعد القرشي 8

امتداد شارع عمر  – 11خمطط  –الشرائع  مؤسسة نباتات للمقاوالت العامة 9

 قاضي

 0533004433ج /        – 0125411161هـ / 

 0503371492ج/0507587204ج /  –– 0126722896هـ /  احللقة -سوق بن دايل   –الكعكية  (  CTSمات والتكنولوجيا)  مؤسسة مركز اخلد 10

 0547575338ج /        – 0567191710ج /  بطحاء قريش جبوار جممع مدارس البنات مؤسسة الفرسان اخلليجية 11

 جدة 012616000ت :           – 0568786480ج :  جبوار ممشى املشاة –بطحاء قريش  سدر للخدماتشركة  12

 0555088377ج/  0595922665ج/ انوار التجاري جبوار مركز –النزهه  مؤسسة راحة للخدمات البيئية 13

 0567728331ج / – 0582517006ج /     – 920033388ت /  خلف حمطة السرح –الراشدية  شركة افراس للتجارة واملقاوالت 14

 0532372555ج/  -0546006005ج / -0125372555ت/  جبوار مدارس الفرقان-10خمطط –الشرائع شركة الفارس املختص للمقاوالت احملدودة 15

 0537146666ج/ 0530697777ج/  0125244466ت/ (  5خمطط رقم )  -الشرائع مؤسسة الرتاث والبيئة للصيانة والنظافة 16

 0555533904ج/  01255405550ت/ خلف مطعم البيك –العدل  مؤسسة ميدان للنظافة واملقاوالت العامة 17

 0533357510ج/   - 0566600195ج/ بطحاء قريش جبوار مسجد ابو الفضل مؤسسة وهج السرايا للتجارة واملقاوالت 18

جبوار مدرسة سعيد بن جبري - ابو مراغ    -العمرة للمقاوالت العامةمؤسسة ابراج الغيوم  19
 0555109451ج/ 0569620888ج/ 0555109351ج/  االبتدائية

 0582500072ج/  – 0580306852ج/ شارع يزيد بن االسود-4خمطط ويل العهد  مؤسسة املرمى للصيانة والنظافة 20

 

 ادارة نظافة املنشآت التجارية

 ونقل نفايات املنشآت التجاريةبنشاط مجع بيان باملؤسسات املؤهلة 

 امانة العاصمة املقدسة
 وكالة اخلدمات

 االدارة العامة للنظافة
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 ارقام االتصال عنوان املؤسسة / الشركة  اسم املؤسسة / الشركة م
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 0555514522ج /  – 0125584999ف /  – 0125566679هـ /  17مكتب  –ابراج الراجحي  سنرت  شركة دائرة النظافة 2

 0567728331ج / – 0582517006ج /     – 920033388ت /  خلف قاعة الرشيد –الشرائع  –مكه  شركة  افراس للتجارة واملقاوالت 3

 0533004433ج /        – 0125411161هـ /  امتداد شارع عمر قاضي – 11خمطط  –الشرائع  مؤسسة نباتات للمقاوالت العامة 4

 0501113812ج /  – 0125614111ف /  – 920013513هـ /  الراجحي سنرت –الشارع العام  –العزيزية  شركة مستقبل البيئة احملدودة 5

 0505571971ج /  – 0125563333ف /  – 0125502828هـ /  13الدور  –مركز التجارة العاملي  –العزيزية  جمموعة جلني التجارية 6

 0590555176ج /  – 0125460898ف /  – 0125460898هـ /  48مكتب –الدور االول –ابراج الفالح -ساحة اسالم (  GICشركة غربيات الدولية احملدودة )  7

 جدة 012616000ت :           – 0556210000ج :  جبوار ممشى املشاة –بطحاء قريش  شركة سدر للخدمات 8

 0530055534ج /   0558558774ج /          0125444443ت /  خلف مركز انوار التجاري –النزهة  البلد االمني احلديثة للمقاوالت العامة مؤسسة 9

 0555109451ج/ 0569620888ج/ 0555109351ج/  جبوار مدرسة سعيد بن جبري االبتدائية –حي ابو مراغ  –العمرة  مؤسسة ابراج الغيوم للمقاوالت العامة 10

 0591919419ج/ 0551944555ج :  0506641664ج/  جبوار البنك الراجحي – 1دور –مركز الدنا سنرت  –العوايل  مؤسسة مهندسو البيئة 11

 0506540773ج /  –0125660277هـ /  خلف حمطة العدل –الغسالة  مؤسسة ضيف اهلل مساعد القرشي 12

 0532372555ج/  -0546006005ج / -0125372555ت/  جبوار مدارس الفرقان-10خمطط –الشرائع احملدودةشركة الفارس املختص للمقاوالت  13

 0557231888ج/  0555594963ج/ 0125530888ت/ جبوار مسجد امليقات -جعرانة مؤسسة سعود املتقدمة للمقاوالت العامة  14

 0537146666ج/ 0530697777ج/  0125244466ت/ (  5خمطط رقم )  -الشرائع مؤسسة الرتاث  والبيئة للصيانة والنظافة 15

 0555088677ج /  انوار التجاري جبوار مركز –النزهه  مؤسسة  راحة للخدمات البيئية 16

 0555007786ج/      – 0556544293ج/  جوار مطابع الزايدي-طريق السيل –العدل  مؤسسة الوادي لتأجري احلاويات 17

 0555031177ج/     – 0539090400ج/ 612مكتب -6دور-وقف الطاسان –النزهه  مؤسسة املدن النظيفة 18

 0581858185ج/  – 0582225867ج/  حي الزهراء مؤسسة اناقة املدن  للمقاوالت 19

 0553555812ج/  – 0595555959ج/  خلف حمطة العدل للمحروقات-العدل مؤسسة اسطورة االنفال للخدمات البيئية 20

 0505555822ج/  0505556242ج/  جبوار مطابخ احللواني –املعيصم  مؤسسة افاق 21

 نقل خملفات البناء واألنقاضبنشاط بيان باملؤسسات املؤهلة 

 ادارة نظافة املنشآت التجارية
 

 امانة العاصمة املقدسة
 وكالة اخلدمات

 االدارة العامة للنظافة


