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التميز في البناء
بااللتزام والتميز ... نبني مشاريعكم باتقان

ِ
ّ

الملف التعريفي للشركة



في تقديم خدمات البناء والمقاولات وإدارة المشاريع   ..
..  نود أن نكون الخيار الأول لدى العملاء



تقدم سنام للمقاوالت بخدمات التشييد والبناء وآعمال صيانة وتشغيل المباني وإدارة
المشاريع اإلنشائية. 

تم تركيز الجهود في إنشاء العديد من المشاريع ذات الجودة والكفاءة العالية من خالل
فريق هندسي وفني وإداري متكامل.

كما نملك فريق عمل متكامل من األيدي العاملة الماهرة ومعدات البناء الحديثة مع
ضمان تحقيق السالمة في المرتبة األولى.

اكتسبنا خبرتنا على مدى السنين من إنشاء العديد من المشاريع الخاصة والحكومية
متضمنة المكاتب التنفيذية والفلل السكنية والعمائر التجارية والقصور والمجمعات

والعديد من المشاريع األخرى.

نجاحنا يقاس بمدى رضاء العمالء وجودة المشاريع التي قمنا بإنجازها.



 
رسالتنا أن نستخدم خبرات  من الأيدي العاملة المخضرمة والعقول الهندسية المتمرسة في تحويل

المخططات والتصورات الذهنية الى روائع انشائية على أرض الواقع مستعينين بالله ثم باسطول
المعدات وقدرات الشركة العملاقة في تحقيق اهدافكم واهدافنا
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مقدرات الشركة

تملك الشركة ما يقارب 300 عامل
عامل وموظف خبرات متخصصون في

عدة مجالات لتغطية العمل و بآعلي
جودة . حيث تنفذ الشركة جميع

الآعمال المتخصصة من حدادة
ونجارة وبنيان وتليس وكهرباء
وسباكة وبلاط ودهان وجبس

وجبسن بورد واعمال الآلومنيوم
والنجارة والحدادة.

تملك الشركة ورشة للميكانيكا مع
ميكانيكيين متخصصون لتنفيذ جميع

آنواع الصيانة لسيارات الشركة
ومعداتها الثقيلة.

تملك الشركة آسطول من المعدات
الثقيلة والتي لديها خبرة طويلة
فيها حيث نفذت مشاريع تسوية

وردم ضخمة ومعقدة.

تملك الشركة العديد من الورش
المتخصصة في الحدادة والنجارة

والالومنيوم والتي تخدم آهداف
الشركة وآي عميل يرغب في تنفيذ آي

من الآعمال . كما تملك خبرة في
تنفيذ آعمال متخصصة علي آعلي

مستويمن الجودة



بعض من عملائنا
نتشرف بخدمة مجموعة من العملاء في مختلف الخدمات التي نقدمها لعملائنا

شركه نسما و شركاه المحدوده- الخبر

مجموعة نابكو الوطنية - الدمام

مجموعة كنان القابضة - الرياض

شركة حيدر صالح الحيدر وشريكه _ الدمام للمقاولات العامه

شركة البواني المحدودة



 الاتفاق وروح الفريق هو المسار
الصحيح للإنجاز وتحقيق الأهداف.



الشركات التابعة



منذ تأسيسها أصبحت شركة افاق الكون مقاول بناء لجنسيات متعددة ومتخصصة في التصميم، التنفيذ وصيانة الهيكل،
اإلنشاءات الخاصة، أعمال اعادة حديد التسليح، التشطيب، االعمال الكهروميكانيكية، الديكور الداخلي، واالعمال الخارجية

للمشاريع التقليدية والجاهزة للتسليم في امملكة العربية السعودية وفروعها.وبإمكاننا تنفيذ التصميم، تنفيذ الصيانة لكل
مكونات البناء فى المشاريع التقليدية والجاهزة للتسليم. كما إننا نفخر بانتهاجنا منهج الحلول المتكاملة لتسليم المشروع

(IPD) باإلضافة إلى طرق التسليم التي تركز مع العميل سواء كانت تجارية او سكنية أو ضيافة أو مشاريع بنية تحتية.

شركة نسما وشركاه للمقاوالت 

شركة اساس الحفر للمقاوالت العلمية - الدمام

مؤسسة فنار المملكة للمقاوالت - الجبيل

مؤسسة الند مارك للمقاوالت - الجبيل

مؤسسة الصالح للمقاوالت-الجبيل

بعض من عمالء شركة افاق الكون للمقاوالت
والمتعاقدة معها :



شهادة التآميناتسجل تجاري شركة افاق الكون للمقاولات



اعمال الحفر والردم والرص.
اعمال التشغيل والصيانة لشبكات الطرق ارئيسية والفرعية بجميع مكوناتها من طبقات اسفلتية وترابية وارصفة جانبية ووسطية .

تنظيم وتطوير وتحسين الجزر الوسطية.
صيانة ونظافة عبارات تصريف السيول .

صيانة وتركيب اللوحات االرشادية والتحذيرية والعالمات الكيلومترية.
اعمال معالجة الشقوق الموجودة بسطح االسفلت وجميع االعمال المتعلقة بصيانة الطرق وكذلك اعمال صيانة وتشغيل الجسور واالنفاق.

شركة سفارى المحدودة - الرياض

مؤسسة فيافي الصمان للمقاوالت العامة

بعض من عمالء شركة افاق الكون للمقاوالت
والمتعاقدة معها :

فنادق ( هيلتون الرياض - شيراتون الرياض - كمبوند الفيصلية الرياض - فيرمونت
الرياض - ريتز كارلتون الرياض )

مؤسسة اعمال كوم للصيانه والتشغيل - الرياض



شهادة التآميناتسجل تجاري شركة هدوء للمقاولات



الصيانة لكل مكونات البناء في المشاريع التقليدية و الجاهزة للتسليم.
األعمال المعمارية والمدنية .

دهانات لياسة اعمال جبسية ارضيات بالط .
الكهرباء والميكانيكية وأعمال التبريد والتكييف والتهوية.

أنظمة إنذارات ومكافحة الحريق ومحطات التناضح العكسي (RO) والتحلية.
األعمال اإللكتروميكانيكية.

. (BMS) أنظمة التحكم في المباني
أعمال الري والزراعة وأعمال النظافة والضيافة .

األعمال الخارجية للمشاريع التقليدية و الجاهزة للتسليم في المملكة العربية السعودية وفروعها.
التصميم .

مؤسسة ماكسيل للمقاوالت - الرياض

مؤسسة الحلول االلهامية لتقنية االتصاالت - الرياض

بعض من عمالء شركة افاق الكون للمقاوالت
والمتعاقدة معها :

شركة جلوبال السحيمى - الدمام

مؤسسة شمس الهدي - الدمام



شهادة التآميناتسجل تجاري شركة طريق القمة للمقاولات



رخص مزاولة النشاط



شهادة التآميناتسجل تجاري شركة سنام للمقاولات



شهادة اشتراك غرفة الرياض



 التواصلقنوات
الرياض - المملكة العربية السعودية

حي الملقا - طريق آنس آبن مالك 
+966 92 00 292 25

Info@sanaminternational.com

www.sanaminternational.com
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