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معلومات عن الشركة
فروع الشركة سياسة الجودة
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riyadh@absar.com




jeddah@absar.com




makkah@absar.com




madinah@absar.com




spu@absar.com
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jubail@absar.com



bahrain@absar.com
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ABSAR Clients عمالء أبصار

Arab Mall - Jeddah

عرب مول - جدة

Rajab Silsila - Jeddah

كوبري رجب سلسلة - جدة

King Abdullah bin Abdulaziz
Project for General Education

Riyadh

مشروع الملك عبدا� بن عبدالعزيز
لتطوير التعلم العام - الرياض



ABSAR Clients عمالء أبصار

Arrawdha General Hospital
Dammam

مبنى السبيعي - الرياض

Mutahir Al Saudia - Makkah

جسر بحري أرامكو - راس الخير

مجلس الغرف السعودية - الرياض

Causeway of Aramco
Ras Al Khair



ABSAR Clients عمالء أبصار

Floating Platform Naval Base
Jeddah

رصيف العائم - جدة

Al Sultan Tower - Riyadh

مشروع أبراج سلطان - الرياض

كاسرة ا�مواج - الجبيل

Breakwater - Jubail



ABSAR Clients عمالء أبصار

Arrawdha General Hospital
Dammam

مستشفى الروضة العام - الدمام

Mutahir Al Saudia - Makkah

برج التطوير - الرياض

متاجير السعودية - مكة

Tatweer Tower - Riyadh



ABSAR Clients عمالء أبصار

Al Shatea Mall - Dammam

الشاطئ مول - الدمام

Auto Motor - Al Khobar

مركز أوتو موتر - الخبر

نفق طريق ا�مير سلمان - الخبر

Al Amir Sulman Under Pass
Al Khobar



ABSAR Clients عمالء أبصار

Hyper Panda - Al Khobar

أسواق هايبر بندة - الخبر

Al Oula Building - Riyadh

مركز كناري - الرياض

بناية ا�ولى - الرياض

Canary Center - Riyadh



ABSAR Clients عمالء أبصار

Seven Mosque - Madinah

السبع مساجد - المدينة

Al Rashid Mega Mall - Madinah

الراشد ميغا مول - المدينة

الحسان مول - المدينة

Al Hassan Mall - Madinah



Taajeer Co. - Jeddah

شركة تأجير كو - جدة

Danube Shopping Center
Jeddah

مجمع الراجحي سنتر - مكة

مركز التسويق الدانوب - جدة

Al Rajhi Center - Makkah

ABSAR Clients عمالء أبصار



ABSAR Clients عمالء أبصار

Moon Land Resort - Taif

منتزه أرض القمر - الطائف

Floating Platform for Jubail Port
Ras Al Ghar

رصيف عائم بميناء راس الغار
الجبيل

تجميل شاطيء محطة التحلية
ينبع

Beautification of Beach - Yanbu 


