
يمكنك التحقق من صحة وصالحية الشهادة عبر زيارة الرابط

https://eservices.sagia.gov.sa/verify على موقع الهيئة العامة لالستثمار.

تاريخ الطباعة 1441/04/26 هـ

رقم الترخيص

1429/09/06 هـ

(11202909142)

تاريخ اإلنتهاءتاريخ اإلصدار

2024/03/03 م

1445/08/22 هـ

2008/09/06 م

حالة الترخيص:  

شركة شرق الدلتا السعودية المحدودةاسم الترخيص

(600183)رقم المنشأة

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1,000,000) ريال سعودي رأس المال جدة الموقع

+966126030006 الفاكس +966595981300 الهاتف  21453 الرمز البريدي 11129 ص.ب

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ترخيص استثمار خدمي
Service Investment License

تعديل

المركز الرئيسي

الكيان القانوني           شركة ذات مسؤولية محدودة

92632

المحافظ م.ابراهيم بن عبدالرحمن العمر
   عنه ابراهيم بن صالح السويل

   تاريخ التوقيع : 1441/04/26

الحصةالجنسيةرقم المستثمر اسم صاحب/ أصحاب الترخيصالحصةالجنسيةرقم المستثمر اسم صاحب/ أصحاب الترخيص

المملكة700168  طاهر حسين الحارثي

العربية

السعودية

%25مصر700170  السعيد كامل عبدالرزاق50%

  %25مصر700164  كامل كامل محمد عبدالرزاق

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 النشاط:

 410010:اإلنشاءات العامة للمباني السكنية

 410021:اإلنشاءات العامة للمباني الغير السكنية ، يشمل ( المدارس ، المستشفيات، الفنادق ...الخ )

 410022:إنشاء المطارات ومرافقها

 410023:اإلنشاءات العامة للمباني الحكومية

 410030:إنشاءات المباني الجاهزة في المواقع

 410040:ترميمات المباني السكنية والغير سكنية

 410041:ترميمات المباني (التاريخية والتراثية واألثرية)

 421010:إنشاء واصالح الطرق والشوارع واالرصفة ومستلزمات الطرق

7 - 1



يمكنك التحقق من صحة وصالحية الشهادة عبر زيارة الرابط

https://eservices.sagia.gov.sa/verify على موقع الهيئة العامة لالستثمار.

تاريخ الطباعة 1441/04/26 هـ

رقم الترخيص

1429/09/06 هـ

(11202909142)

تاريخ اإلنتهاءتاريخ اإلصدار

2024/03/03 م

1445/08/22 هـ

2008/09/06 م

حالة الترخيص:  

شركة شرق الدلتا السعودية المحدودةاسم الترخيص

(600183)رقم المنشأة

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1,000,000) ريال سعودي رأس المال جدة الموقع

+966126030006 الفاكس +966595981300 الهاتف  21453 الرمز البريدي 11129 ص.ب

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ترخيص استثمار خدمي
Service Investment License

تعديل

المركز الرئيسي

الكيان القانوني           شركة ذات مسؤولية محدودة

92632

المحافظ م.ابراهيم بن عبدالرحمن العمر
   عنه ابراهيم بن صالح السويل

   تاريخ التوقيع : 1441/04/26

 421020:إنشاء واصالح الجسور واالنفاق

 421030:إنشاء واصالح خطوط السكك الحديدية

 421040:إنشاء مهابط الطائرات

 422010:تمديد االنابيب باختالف انواعها للكهرباء واالتصاالت وغيرها

 422020:تمديد انابيب النفط والغاز

 422031:تمديدات خطوط المياه بين المدن وداخلها وإنشاء شبكات جديدة وصيانتها

 422032:إنشاء واصالح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه

 422041:إنشاء واصالح قنوات الري والسقي وابراج تخزين الماء الرئيسيه وحفر آبار المياه وصيانتها

 422042:حفر آبار المياه األنبوبية

 422043:حفر آبار المياه اليدوية

 422050:إنشاء واصالح محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات

 422060:إنشاء واقامة واصالح محطات الطاقة الكهربائية والمحوالت

 422070:إنشاء واقامة واصالح محطات وابراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار

 429010:إنشاء محطات التكرير والبتروكيماويات والمصافي

 429020:إنشاء ارصفة الموانيء واإلنشاءات البحرية
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 429030:إنشاء المواني والمراسى السياحية (المارينا)

 429040:إنشاء السدود

 429050:تنظيف الممرات المائية

 429060:إنشاء كاسرات األمواج والحماية لألرصفة

 429071:االنشاءات العامة الرياضية وتشمل المالعب

 429072:أعمال تشييد الميادين العسكرية

 431210:اعداد وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية

 431220:صب القواعد واالساسات

 431230:سحب المياه الجوفية وتجفيف المواقع

 431240:التفجير والنسف

 432111:تمديد االسالك الكهربائية

 432112:تمديد اسالك االتصاالت

 432113:تمديدات الشبكات

 432121:تركيب وتمديد شبكات التلفزيون والستاليت

 432122:تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت
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 432131:تركيب انظمة االضاءة

 432132:تركيب وصيانة أجهزة ومعدات اإلنذار من الحريق

 432133:تركيب انظمة انذار السرقة

 432134:تركيب وصيانة األجهزة األمنية

 432135:تركيب وصيانة أجهزة السالمة المرورية

 432140:تركيب انظمة اضاءة الطرق ومهابط الطائرات

 432150:تركيب المعدات الكهربائية واالجهزة المنزلية بما فيها لوحات التسخين

 432210:تركيب انظمة التدفئة بالكهرباء اوالغاز اوالزيت وصيانتها واصالحها

 432220:تركيب شبكات الطاقة الشمسية وصيانتها واصالحها

 432230:تركيب االدوات الصحية وصيانتها واصالحها

 432240:تركيب انظمة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها واصالحها

 432251:تمديدات انابيب الغاز وصيانتها واصالحها

 432252:تمديدات انابيب البخار وصيانتها واصالحها

 432253:تمديدات انابيب الحريق وصيانتها واصالحها

 432254:تمديدات انابيب الري وصيانتها واصالحها
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 432260:تركيب وتمديد انابيب تكييف الهواء وصيانتها واصالحها

 432911:تركيب وصيانة المصاعد

 432912:تركيب وإصالح وصيانة الساللم المتحركة والسيور الناقلة و االرضية

 432920:تركيب وإصالح وصيانة االبواب االوتوماتيكية

 432930:تركيب وإصالح وصيانة مانعه الصواعق

 432940:تركيب وإصالح وصيانة انظمة التنظيف المركزية

 432950:تركيب وإصالح وصيانة أنظمة العوازل الحرارية والمائية

 432961:تركيب وصيانة أجهزة الحماية المدنية من األليات والمعدات الثقيلة الخاصة للتدخل في حوادث انهيارات المباني والزالزل ومعدات ووسائل الوقاية الف

 432962:تركيب وصيانة صافرات اإلنذار المبكر ومراكز التحكم بها

 432963:تركيب وصيانة أجهزة ومعدات اإلطفاء

 433010:تشطيب المباني

 433021:تركيب االبواب والشبابيك وإطارات االبواب ( الشرشوب ) والدربزينات والساللم والمطابخ الخشبية

 433022:تركيب االبواب والشبابيك وإطارات االبواب ( الشرشوب ) والدربزينات والساللم والمطابخ االلمونيوم

 433023:تركيب االبواب والشبابيك وإطارات االبواب ( الشرشوب ) والدربزينات والساللم والمطابخ المعدنية

 433024:تركيب المظالت والسواتر
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 433030:تركيب االسقف الداخلية والحواجز وتلبيس الجدران باألخشاب

 433041:تركيب السيراميك والكاشي

 433042:تركيب الرخام

 433043:تركيب الحجر

 433044:تركيب القرميد

 433045:جلي وتلميع البالط والرخام

 433051:تغطية االرضيات خشب الباركيه

 433052:تغطية االرضيات بالمطاط والمشمع والبالستيك

 433061:أعمال وتركيب الديكورات

 433062:أعمال التزيين ولصق ورق الحائط

 433071:أعمال التجصيص والمساح

 433072:أعمال الدهانات والطالء للمباني الداخلية والخارجية

 433073:أعمال الدهانات والطالء لهياكل الهندسة الحديثة

 433081:تركيب الزجاج والمرايا للمباني

 433082:تركيب زجاج واجهات االبراج
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 433091:تنظيف المباني الجديدة بعد اإلنشاء

 433092:التركيبات الداخلية للمحالت والمباني المتحركة والقوارب

 433093:تركيب األثاث

 439011:أعمال تركيب الطابوق

 439012:أعمال تركيب الصخور

 439020:أعمال تركيب السقاالت

 439030:إنشاء حمامات السباحة

 439040:تنظيف المباني بالبخار وتسخين الرمل

 439050:تأجير معدات التشييد والبناء مع مشغل

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رقم الفرعالمدينةنوع الفرعاسم الفرعرقم الفرعالمدينةنوع الفرعاسم الفرع

فرع شركة شرق الدلتا السعودية

المحدودة

74912الرياضفرع شركة ذ.م.م
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