
 

 للتخصصات الهندسية
ً
 الخدمات املقدمة من قبل املكاتب الهندسية وفقا

 )كحد أدنى(تخصص املكتب الهندس ي  الخدمة

 مدني ومعماري  رخص إنشائية جديدة

 مدني أو معماري  تجديد رخصة إنشاء/ نقل ملكية/ بدل فاقد / رخصة تسوير

 مدني إضافة/ تعديل/ هدم/ ترميم/ قطع صخري تسوية وضع / 

 مدني أو مساحي تسجيل صك / فرز/ ضم/ كروكي اشتراطات

 يرجى التأكد من تخصص املكتب الهندس ي أمام اسم املكتب الهندس ي قبل التعاقد معه لتقديم الخدمة
 

: املكاتب االستشارية والهندسية 
ً
 أوال

ً
     املؤهلة مساحيا

 املوقع الهندس ياسم املكتب  م
 تخصص املكتب الهندس ي

 البريد اإللكتروني رقم الجوال
 معماري  مدني

 ahmad.bagadood@gmail.com 966565596536     اإلسكان جبال فاران 1

 al.shareefam@hotmail.com 966505501166     الجموم سما مكة الستشارات الهندسية املدنية 2

 b_e_c2000@yahoo.com 966555546293     الجموم الهندسية لالستشاراتالبشائر  3

 am.consultant@outlook.sa 966597544440     الجموم مكتب علي ابراهيم املرحبي 4

 hasn5_4@yahoo.com 966581197111    الجموم الهندسية لالستشاراتدار العرض  5

 dar_makkha@yahoo.com 966556282166     الخالدية الهندسية لالستشاراتدار مـكة  6

 taal2030@hotmail.com 966505502770     الخالدية طالل عبدالرحمن محمد خوندنه 7

 alkayaan2022@gmail.com 966555591983     الخالدية الهندسية لالستشاراتمكتب الكيان الحديث  8

 alshurouq_mak@yahoo.com 966503730090    الخانسة الهندسية لالستشاراتالشروق  9

 aaer444@yahoo.com 966505511775     الخانسة الهندسية لالستشاراتيوسف حمزه جوهري  10

 alkaed1000@yahoo.com 966591490944     الخانسة الهندسية لالستشاراتالقائد  11

 tamermagdy2010@yahoo.com 966582956536     الخانسة الهندسية لالستشاراتعدنان بن ياسين  12

 bnaaalmoustqbal@gmail.com 966547777279    الخانسة الهندسية لالستشاراتبناء املستقبل  13

 bce.makkah@gmail.com 966502596625     الخانسة الهندسية لالستشاراتمكتب خالد طالل بناني  14

 samehmagdy1010s@yahoo.com 966567789426     الخانسة الهندسية لالستشاراتشركة أسار التصميم  15

 alnogami@yahoo.com 966545444401     الخانسة الهندسية لالستشاراتمكتب أشغال  16

 r.eng1441@gmail.com 966555513995    الخانسة روائد للهندسة املدنية 17

 albeyot@hotmail.com 966505503234     الرصيفة الهندسية لالستشاراتحسين عمر جفري  18

 alerteqaa@hotmail.com 966506608061     الرصيفة الهندسية لالستشاراتاالرتقاء  19

 eoa@alamoudi-group.com 966564777949     الرصيفة الهندسية لالستشاراتعثمان العامودي  20

 mrfk@kattans.com 966505412002     الرصيفة الهندسية لالستشاراتمحمد رضا فؤاد قطان  21

 integ_roots@rootsinteg.com 966503534649     الرصيفة الهندسية لالستشاراتجذور التكامل  22

 mosamimo-2012@hotmail.com 966561302601    الرصيفة الهندسية لالستشاراتالتصميم الفريد  23

 mh.alsharif10@gmail.com 966544400157    الرصيفة محمد حمزة ال زيد الشريف للهندسة املدنية 24

 eng.bases1435@gmail.com 966503136649     الزاهر اسس الهندسة الستشارات الهندسة املدنية 25

 hatem.ramadani@hotmail.com 966544661800     الستين الهندسية لالستشاراتحاتم رمضانى  26

 hmr63@hotmail.com 966555519347     الستين شركة حاتم سندي وشريكة مهندسون استشاريون  27

 engrjalal@hotmail.com 966555505075     الستين الهندسية لالستشاراتعبدهللا احمد بكر جالل  28

 a.a.h911@hotmail.com 966590233332     الستين الهندسية لالستشارات ااملميزةمكتب اإلطاللة  29

 eng.khaledalbarraq@gmail.com 966555623530     الستين الهندسيةمكتب خالد حامد البراق الستشارات  30

 alfmak1@gmail.com 966581906789     الستين الهندسية لالستشاراتشركة فؤاد الشرق األوسط  31

 alemadalarabi2022@gmail.com 966566434259     الشرائع العامة لالستشاراتالعماد العربي  32

 qamaat2030@gmail.com 966504502770     الشرائع الهندسية لالستشاراتمكتب قامات  33

 alkadieng@hotmail.com 966541138098    الشهداء الهندسية لالستشاراتإبراهيم القاض ي  34

 bafail2015@hotmail.com 966554163374     الشوقية الهندسية لالستشاراتمحمد عمر بافيل  35



 makkah@tapconsu.com 966555888227    الشوقية الهندسية لالستشاراتطالل ادهم ومشاركوه  36

 osbofice@hotmail.com 966553562696    الشوقية الهندسية لالستشاراتعمر بن سعيد بو سعيد  37

 info@okaz-eng.com 966506700703     الشوقية الهندسية لالستشاراتعكاظ  38

 fallatah-77@hotmail.com 966505702123     الشوقية الهندسية لالستشاراتاملنظور الشامل  39

 info@madar-eng.com 966550624823     الشوقية الهندسية لالستشاراتمدار الجزيرة وشريكة  شركة 40

 anas.cons.2022@gmail.com 966566500044    الشوقية الهندسية لالستشاراتمكتب انس  41

 manazel66@gmail.com 966504520132     العدل الهندسية لالستشاراتظل املنازل  42

 info@talakey.com 966555500042     العزيزية الهندسية لالستشاراتجميل عبدهللا الطالقي  43

 omarakadi@hotmail.com 966555046177     العزيزية الهندسية لالستشاراتدار الرحمة  44

 cic.mkconsul@gmail.com 966500002762     العزيزية الهندسية لالستشاراتشركة بصمات االعمار  45

 modern.b.arc@gmail.com 966506090609     العزيزية الهندسية لالستشاراتمكتب األبنية الحديثة  46

 alnawah.makkah@gmail.com 966547472279     العزيزية الهندسية لالستشاراتالنواة  47

 alazzounioffice@gmail.com 966505643066     العزيزية الهندسية لالستشاراتمكتب العزوني  48

 hashim_offic@hotmail.com 966505527205     العزيزية الهندسية لالستشاراتالتصاميم العصرية  49

 info@qp1sa.com 966565655075     العزيزية املهنية لالستشاراتشركة رواد الجودة  50

 aaaawahbi@gmail.com 966505517447     العزيزية الهندسة لالستشاراتركائز العمارة والتخطيط  51

 makkahhouses.ceng@hotmail.com 966555500670     العزيزية الهندسية لالستشاراتمنازل مكة  52

 pr.d.consulto2016@gmail.com 966568278829     العزيزية الهندسية لالستشارات املتقنةمكتب االبعاد  53

 mera.2030@yahoo.com 966537244889     العزيزية الهندسية لالستشاراتجمال عبدالقادر ميره  54

 emasconsult1@gmail.com 966504541277     العزيزية الهندسية لالستشاراتاملهنية  لالستشاراتايماس  55

 rawnaqalmemaar@gmail.com 966555554608     العزيزية الهندسية لالستشاراترونق املعمار  56

 info@msc.sa 966556669292     العوالي الهندسية لالستشاراتمحمد طه السقاف  57

 info@omraniyoun.com 966505500027     العوالي الهندسية لالستشاراتشركة عمرانيون وشريكه  58

 uslub.makkah@gmail.com 966599997373     العوالي الهندسية لالستشاراتأسلوب العمران  59

 a.aljifry@yahoo.com 966500000983     العوالي الهندسية لالستشاراتعبدالوهاب الجفري  60

 aalagla@hotmail.com 966555500350     العوالي الهندسية لالستشاراتشركة الشاهين واالعقال  61

 dar.alebtkar.businss@gmail.com 966505527045     العوالي الهندسية لالستشاراتمكتب دار االبتكار  62

 design.art71@yahoo.com 966505516165     الفيحاء الهندسية لالستشاراتجميل حسين قطان  63

 almottaweroffice@yahoo.com 966549749744     الكعكية الهندسية لالستشاراتاملطور  64

 sook_01@hotmail.com 966555542416    الكعكية الهندسية لالستشاراتياسر هوساوي  65

 semateng@yahoo.com 966555500340     املعابدة الهندسية لالستشاراتشركه سمات  66

 orjwan.office@gmail.com 966504488553     النزهة الهندسية لالستشاراتارجوان  67

 eyad_24@hotmail.com 966548707213     النزهة زاك للهندسة املعمارية 68

 ahmed.e@mha.com.sa 966531132221     النزهة الهندسية لالستشاراتمحمد حامد الهرساني  69

 moghni2009@gmail.com 966595599833    النسيم الهندسية لالستشاراتدارنا  70

 al.khairy50@gmail.com 966544555077     النسيم الهندسية لالستشاراتمكتب هيثم سمير علي خيري  71

 tawafg@yahoo.com 966555507211     أم الجود الهندسية لالستشاراتالتوافق  72

 contact_hm@aloqbiconsultant.com 966506536658     أم الجود الهندسية لالستشاراتمكتب املهندس ياسر العقبي  73

 alrufidi2017@gmail.com 966502431802     بحرة الهندسية لالستشاراتروافد البناء  74

 alahmadi.eng@gmail.com 966505601120    بحرة الهندسية لالستشاراتمكتب املهندس سعود االحمدي  75

 hqmakkah@brooj.com.sa 966503690803     بطحاء قريش الهندسية لالستشاراتبروج العمران  76

 alomraneiah@outlook.sa 966566226177    بطحاء قريش الهندسية لالستشاراتشركة التحفة العمرانية  77

 bahussein2014@hotmail.com 966500104249     بطحاء قريش الهندسية لالستشاراتمكتب حسين سعيد باحسين  78

 a.alamthal@outlook.sa 966563524588    بطحاء قريش املدنية مكتب الحل االمثل للهندسة 79

 almater.sh@gmail.com 966504757648     بطحاء قريش الهندسية لالستشاراتطود العمارة  80

 aali.alhijaz@gmail.com 966550338633    بطحاء قريش أعالي الحجاز للهندسة املدنية 81

 bin.meshan.ba@gmail.com 966555774818     ولي العهد مكتب سعيد محمد مشعان الغامدي 82

mailto:alnawah.makkah@gmail.com
mailto:a.aljifry@yahoo.com


: املكاتب االستشارية والهندسية 
ً
  ةغير املؤهلثانيا

ً
(تسجيل صك / فرز/ ضم/ كروكي اشتراطات)بأعمال ال يحق لها القيام  مساحيا  

 املوقع اسم املكتب الهندس ي م
 تخصص املكتب الهندس ي

 البريد اإللكتروني رقم الجوال
 معماري  مدني

 abdallah.almalki@dargroup.com 966555080282     الخالدية دار الهندسة للتصميم واالستشارات شاعر ومشاركوه 1

 spec1443@gmail.com 966505626572     الخالدية الهندسية لالستشاراتمنصة الحلول  2

 malosaimi10@gmail.com 966504700300    الخانسة الهندسية لالستشاراتنور وبناء  3

 off.eng.kl@gmail.com 966357144020     الخانسة الهندسية لالستشاراتعبدالرحيم الحربي  4

 cirave0808@yahoo.com 966506559554     الرصيفة الهندسية لالستشاراتمعاد العربية  5

 fayed.office.ksa@gmail.com 966562301596    الرصيفة الهندسية لالستشاراتمكتب فايد  6

 office@if-ce.com 966598083999    الرصيفة منشأت خالدة للهندسة املعمارية 7

 mohammed@gtt.com.sa 966553048855     الستين الهندسية لالستشاراتالعقيق  8

 eng.360degree@gmail.com 966555501979    الستين ثالثمائة وستون درجة للهندسة املعمارية 9

 acad12@windowslive.com 966506508702     الشرائع عبد الرحمن أحمد دوبي 10

 eng.smuy@gmail.com 966500111809    الشرائع مكتب املهندس عبدهللا مطر البقمي للهندسة املعمارية 11

 osus_qiam@outlook.sa 966580855554    الشرائع مكتب أسس وقيم للهندسة املدنية 12

 kayoood@gmail.com 966566691000    الشرائع التنمية الخضراء للهندسة املدنية 13

 benaa22@yahoo.com 966555563331     الشهداء الهندسية لالستشاراتبناء التخطيط  14

 info@ijada.sa 966560000227     الشوقية الهندسية لالستشاراتشركة اجادة املعمار  15

 a.binalawi@gmail.com 966544412426    الشوقية مجموعة املهندس عالء محمد بن علوي  16

 makkah@bnjamaan.com 966598528988    الشوقية الهندسية لالستشاراتعبدهللا ناصر بن جمعان  17

 sagr@sagr-ce.com 966505600339     العزيزية صقر مهندسون استشاريون  18

 osman_1431@yahoo.com 966505299008    العزيزية الهندسية لالستشاراتعثمان محمد املنصور  19

 alsmhaan@yahoo.com 966538200894     العزيزية الهندسية لالستشاراتالسمحان و شريكه  عبدهللا 20

 makkah@binjubair.com 966555508666     العزيزية الهندسية لالستشاراتبندر عبدهللا املجنوني  21

 info@nmec.sa 966567147101    العزيزية الهندسية لالستشاراتنور مكة  22

 ceo@jabrec.com 966505601093    العزيزية (يون )مهندسون استشار جبر للهندسة  23

 moayad@moayad-alharbi.com 966545555657     العزيزية الهندسية لالستشاراتايكون  24

 info@aym.sa 966555558887     العزيزية الهندسية لالستشاراتعبدالوهاب يحي مؤمنة  25

 norpan4@gmail.com 966568382777    العزيزية الهندسية لالستشاراتمكتب نوربان  26

 eng_majdi1979@hotmail.com 966542424924     العمرة الهندسية لالستشاراتمكتب مجدي الحربي  27

 eng.alwakeel@gmail.com 966540000663     العوالي الهندسية لالستشاراتشركة حجاز يون  28

 fekrwat@gmail.com 966556352325    العوالي فكر و تصاميم 29

 amjadmakah1441@gmail.com 966500179454     العوالي الهندسية لالستشاراتأمجد عبدالرحمن بقبق  30

 en_mostafa_a_rajab@hotmail.com 966509509999    العوالي املعمارية للهندسةمصطفى بن عبدالرحمن رجب  31

 ajabr@d-creation.com.sa 966550896789    الفيحاء املعماريةالتكوينات التصميمية الستشارات الهندسة  32

 aboghalia.office@yahoo.com 966505505320     الكعكية الهندسية لالستشاراتسمير صالح ابو غلية  33

 sac.ms@msn.com 966555502336     املعابدة الهندسية لالستشاراتساك  34

 alrayanjohayna@gmail.com 966561117292     النزهة الهندسية لالستشاراتمكتب الريان جهينة  35

 mbm-eng@binmahfouz.net 966555539999     النسيم الهندسية لالستشاراتمحمد مرعي محفوظ  36

 eng_fawaz016@outlook.com 966504536682    النسيم الهندسية لالستشاراتمكتب توافيق الحجاز  37

 eng_nabeelq@hotmail.com 966505515198     النسيم الهندسية لالستشاراتنبيل عبد الرحمن بكر قطب  38

 mmmodda1@gmail.com 966555707650    النسيم الهندسية لالستشاراتنجوم الهندسة  39

 info@dtgsa.com 966555049070     النسيم الهندسية لالستشاراترائدة االحترافية  40

 ssrr560@gmail.com 966563411552    النوارية مكتب دار الحجاز للهندسة املعمارية 41

 alshafaq.eng@gmail.com 966509968533     بطحاء قريش الهندسية لالستشاراتالشفق  42

 mr-ibrahimo@hotmail.com 966564760299    بطحاء قريش ابراهيم عادل سعيد نتو للهندسة املدنية 43

 m.hariri@al-mohtarif.com 966555506550    شارع الحج الهندسية لالستشاراتاملحترف  44

 ali.company.eng@gmail.com 966555573569    ولي العهد الهندسية لالستشاراتشركة علي االحمدي وشريكه  45
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 :
ً
     املكاتب املساحيةثالثا

 البريد اإللكتروني رقم الجوال املوقع اسم املكتب الهندس ي م

 ssrr560@gmail.com 966509994560 الجموم سامي ربعي العتيبي للمساحة األرضية 1

 b6610@live.com 966504706610 الخانسة شبل الغراهيد 2

 mishoo70@hotmail.com 966555366361 الخانسة مشعل محمد العتيبي للمساحة االرضية 3

 mostasharak.2030@gmail.com 966504721121 الخانسة مستشارك الفني للمساحة األرضية 4

 omaralzaid45@gmail.com 966508029031 الرصيفة مكتب عمر ال زيد 5

 sarwat59@hotmail.com 966505757415 الشرائع السروات للمساحة األرضية 6

 alarkanalthabita12@gmail.com 966530228332 الشرائع األركان الثابتة للمساحة 7

 enadalgusami@yahoo.com 966500010755 الشرائع سماء الحجاز للمساحة االرضية 8

 mmdm-511@hotmail.com 966560006130 الشرائع مكتب سما االبداع للمساحة االرضية 9

 almiqyas@msn.com 966556545009 العزيزية املقياس للمساحة 10

 all-4424@outlook.com 966564789690 النوارية علي كائف بن سفير العتيبي للمساحة االرضية 11

 


