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AL AMODI  RECONSTRUCTION COMPANY 

شركة العمودي لإلنشاء و التعمير
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About Us

Al Amodi for constructing and building is one Al Amoudi Group companies. It is 
a company that has proven itself in this area and in this fast-growing industry.

In 1980, AL Amodi contracting company has started by Sheikh Othman bin 
Awad al Amodi (May Allah have mercy on him) to be supportive of the rapid 
growth of the movement in the region. The company was keen to keep pace 
with construction boom to this growing for Arabian Gulf States. The focus of 
the company’s activities was in Saudi Arabia and then expanded and moved 
to the United Arab Emirates and the company’s projects included:  residential 
buildings , commercial buildings, towers , petrol stations , landscaping , paving 
, asphalting works , Infrastructure works and general maintenance. The com-
pany was keen to gain a good reputation in the surrounding work environment, 
characterized by fast accomplishment and product quality.

The company wouldn’t gain this reputation without the support of this sector 
and Providing all the necessary capacities of the Trained team and highly qual-
ified engineers with extensive experience. In order to gain the  satisfaction of 
our customers who are the main partner in the development of  growth of the 
company

Strategic partnerships has been held with several companies such as BIN GOR-
IBAH & AL MAKHZOM CO represented by its General Manager Mr. Abdullah 
Obaid AL Makhzom And almonjezon institution and its Director and young am-
bitious professor Hamad bin Falah Al Abadan .These companies were the most 
important factors of success In this sector And our access to gain good results 
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andto produce a High quality product .The existence of successful managers and 
the Board of Management represented by the distinct Sheikh Mohammed bin 
Othman Al Amoudi Chairman for al Amodi group and Sheikh Omar bin Othman 
Al Amoudi Group Vice President and Sheikh Abdullah bin Othman Al Amoudi 
Group Executive Director.
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ــودي  ــة العم ــركات مجموع ــدى ش ــي إح ــر و ه ــاء والتعمي ــودي لإلنش ــركة العم ش

وهــي شــركة أثبتــت مكانتهــا فــي هــذا المجــال وهــذه الصناعــة ســريعة النمــو . 

ففــي عــام 1980 تــم انطــاق ذراع المقــاوالت لمجموعــة العمــودي علــى يــد الشــيخ 

ــو  ــريعة للنم ــة الس ــا للحرك ــون داعم ــه هللا لتك ــودي رحم ــوض العم ــن ع ــان ب عثم

الحاصــل للمنطقــة وحرصــت الشــركة علــى أن تواكــب هــذه الطفــرة العمرانيــة 

ــة  ــة العربي ــي المملك ــركة ف ــاط الش ــز نش ــي وترك ــج العرب ــدول الخلي ــة ل المتنامي

الســعودية, ومــن ثــم توســع وانتقلــت اإلدارة إلــى دولــة األمــارات العربيــة المتحــدة 

ــكنية. ــي الس ــركة المبان ــاريع الش ــملت مش وش

من نحن
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• Purchase and sale of residential, commercial and industrial land

• Purchase and sale of rawl and

• Real estate development for residential and commercial Buildings

• Purchase and sale of gas stations

• Buildings and property management

Our Services
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شراء وبيع األراضي السكنية والتجارية والصناعية• 

شراء وبيع األراضي الخام• 

التطوير العقاري للمجمعات السكنية والتجارية• 

شراء وبيع محطات الوقود• 

إدارة المباني واألماك• 

استشارات عقارية • 

 خدماتنا
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Our customers

Abendol Contracting & Trading Co. (Yemen)

Ibn Jarida & Al Makhzoum Trading & Contracting Co. (Yemen)

Sheikh Mohammed Babtain

Mr. Khalid Mohammed Al-Kaf

Mr. Hamad Falah Al-Abdan

Sheikh Zayed Housing Program

Khaled Mohammed Al Emadi

Aqeel Ibrahim Fadl al - Suwaidan

Ali Saleh Al Ameri

Ahmed Said Al Amoudi

Jassem Abdul Aziz Al Balushi

Abu Bakr al-Bayti

Ibrahim Abdul Razzaq Al Bassam

Saeed Omar Saeed and Abdullah Omar Saeed

Alkhedher  Obeid Mohammed Makhzoum

Ahmed Saud Rashed Al-Sulaiti
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Aisha Osman Awad Al Amoudi

Yousef Ali Mohamed Mubarak Al Hammadi
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شركة ابن دول للمقاوالت و التجارة ) اليمن (
شركة ابن جريبه و المخزوم للتجارة و المقاوالت ) اليمن (

الشيخ محمد بابطين

االستاذ خالد محمد الكاف

االستاذ حمد فاح ال عبدان

برنامج الشيخ زايد لإلسكان 

خالد محمد العمادي

عقيل ابراهيم فضل السويدان

علي صالح يسلم العامري

احمد سعيد العمودي

جاسم عبدالعزيز البلوشي

ابو يكر البيتي

ابراهيم عبدالرزاق البسام

سعيد عمر سعيد و عبدهللا عمر سعيد

الخضر عبيد محمد مخزوم

احمد سعود راشد السليطي

عائشة عثمان عوض العمودي

يوسف علي محمد مبارك الحمادي

العمالء
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الرخص و شهادات اإلنجاز
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الرخص و شهادات اإلنجاز
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Contact Us

General  Administration  - United Arab Emirates 
Ajman - Naemiyah - Kuwait Street
 
Phone / fax  :  0097167310136                 PO  BOX  : 5536
   
Emirates Mobile : 00971504813712
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اتصل بنا

اإلدارة العامة – األمارات العربية المتحدة – عجمان – النعيمية – شارع الكويت

الهاتف / فاكس : 0097167310136                   -صندوق البريد :3356 عجمان

موبايل االمارات: 00971504813712
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Al Amodi Real Estae is the Foundation-stone in Amodi Group. It was The Start-
ing and turning point and the beginning of entering in real estate world.
In 1970 this sector has been established in Mecca, Jeddah and began to spread 
in Madinah and Riyadh, in 2000 the General Administration has been moved to 
UAE, Sheikh Othman bin Awad Al Amoudi, may Allah have mecy on him, was 
keen to to have agood reputation for his company in the real estate market 
Through the diversity of the products through the exploitation of the available 
market conditions and the real estate boom that experienced by this sector in 
this region and  is still experiencing it.
The beginning was in there sidential and commercial and then to awider range 
of rawl and developing it and then buying and selling residential real estate and 
commercial buildings, and later to the Building Management What distinguish-
es this sector in Al Amodi Group is that it is the spiritual father of all sectors as 
it is the first sector in this blessed group, years of success and development 
continued.
 
Sheikh Othman bin Awad Al  Amoudi policy was based on Honesty and Integrity 
everyone deals with him is proud of him, He led the sector to higher levels of 
development and prominence, he has his followers that (The real profit in any 
businesses the customer satisfaction and customer profits more important 
than the company’s profits because he is the actual owner of any facility ) this 
made the Group the symbol of Honesty and integrity and A safe destination 
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for investors to profit .The company has distributed partnerships to unite with 
real estate companies and real estate people have wide experience in this field 
this Helped to increase the diversity of products and the company capital to in-
crease the chances of success and to be able to keep up with is progress in real 
estate market in the region ,such as Ahmed Al Amoudi Real Estate Company, 
bin dol Real Estate company , Al Kaf Trading company and BIN GORIBAH & AL 
MAKHZOM CO.
Success was our ally and these companies and these people were an impor-
tant tributary to the continuing excellence.
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من نحن
ــودي,  ــة العم ــام مجموع ــي قي ــاس ف ــر األس ــي حج ــارات ه ــودي للعق ــركة العم  ش

فقــد كانــت نقطــة االنطــاق والتحــول وبدايــة الدخــول فــي عالــم العقــار. فــي عــام 

1970 تــم تأســيس هــذا القطــاع بمدينــة مكــة المكرمــة وجــدة وانطــاق لينتشــر إلــى 

ــة  ــى دول ــة إل ــال اإلدارة العام ــم انتق ــام 2000 ت ــي ع ــاض, وف ــورة والري ــة المن المدين

األمــارات العربيــة المتحــدة .

 

وقــد حــرص الشــيخ عثمــان بــن عــوض العمــودي رحمــه هللا علــى أن يكــون ســمعة 

طيبــة عــن شــركته فــي ســوق العقــارات مــن خــال تنــوع المنتــج وذلــك مــن خــال 

إســتغال ظــروف الســوق المتاحــة وإســتغال الطفــرة العقاريــة التــي عاشــها هــذا 

ــة  ــت البداي ــاع أوال كان ــذا القط ــدرج ه ــد ت ــها , فق ــا زال يعيش ــة وم ــاع بالمنطق القط

ــي  ــو األراض ــع وه ــال أوس ــى مج ــل إل ــم انتق ــن ث ــة وم ــكنية والتجاري ــي الس باألراض

الخــام وتطويرهــا ومــن ثــم بيــع وشــراء العقــارات الســكنية والبنايــات التجاريــة ومــن 

بعدهــا إلــى إدارة المبانــي .
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مــا يميــز هــذا القطــاع فــي مجموعــة العمــودي بأنــه األب الروحــي لجميــع القطاعات 

ــه أول قطــاع لهــذه المجموعــة المباركــة فقــد اســتمرت ســنوات النجــاح  بحكــم أن

والتطويــر وكانــت سياســة الشــيخ عثمــان بــن عــوض العمــودي رحمــه هللا مؤســس 

ــه قامــة  هــذه المجموعــة قائمــة علــى صــدق التعامــل ونزاهــة المبــدأ ممــا جعل

شــامخة يفتخــر بهــا كل مــن تعامــل معهــا فقــد قــاد هــذا القطــاع ألعلــى مســتويات 

البــروز والتطــور وزرع فــي أبنــاءه الذيــن ســاروا علــى خطــاه  ) أن المكســب الحقيقــي 

فــي أي عمــل تجــاري هــو رضــا العميــل وأن ربــح العميــل مقــدم علــى ربــح الشــركة 

ألنــه المالــك الفعلــي ألي منشــأة  ( .
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Our Services
• establishment of residential buildings and palaces

• Create towers and commercial buildings

• The establishment of warehouses

• Create petroleum stations

• Create bridges

• Asphalt and roads paving

• General Maintenance

• Build Maquettes and fields of public roads

• Paving and landscaping

• General landscaping
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خدماتنا

 إنشاء المباني السكنية والقصور• 

 إنشاء األبراج والبنايات التجارية• 

 إنشاء المستودعات• 

 إنشاء المحطات البترولية• 

 إنشاء الجسور• 

 السفلته وتعبيد الطرق• 

 الصيانة العامة• 

 بناء المجسمات وميادين الطرق العامة• 

 الرصف والتشجير• 

 تنسيق الحدائق العامة• 
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Aben dol Contracting & Trading Co. (Yemen)

Ibn Jarida & Al Makhzoum Trading & Contracting Co. (Yemen)

Sheikh Mohammed Babtain

Mr. Khalid Mohammed Al-Kaf

Mr. Hamad Falah Al-Abdan

Sheikh Zayed Housing Program

Khaled Mohammed Al Emadi

Aqeel Ibrahim Fadl al - Suwaidan

Ali Saleh Al Ameri

Ahmed Said Al Amoudi

Jassem Abdul Aziz Al Balushi

Abu Bakr al-Bayti

Ibrahim Abdul Razzaq Al Bassam

Saeed Omar Saeed and Abdullah Omar Saeed

Alkhedher  Obeid Mohammed Makhzoum

Ahmed Saud Rashed Al-Sulaiti

Aisha Osman Awad Al Amoudi

Yousef Ali Mohamed Mubarak Al Hammadi

Our customer
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اسماء العمالء :

شركة ابن دول للمقاوالت و التجارة ) اليمن (

شركة ابن جريبه و المخزوم للتجارة و المقاوالت ) اليمن (

الشيخ محمد بابطين

االستاذ خالد محمد الكاف

االستاذ حمد فاح ال عبدان

برنامج الشيخ زايد لاسكان

خالد محمد العمادي

عقيل ابراهيم فضل السويدان

علي صالح يسلم العامري

احمد سعيد العمودي

جاسم عبدالعزيز البلوشي

ابو يكر البيتي

ابراهيم عبدالرزاق البسام

سعيد عمر سعيد و عبدهللا عمر سعيد

الخضر عبيد محمد مخزوم

احمد سعود راشد السليطي

عائشة عثمان عوض العمودي

يوسف علي محمد مبارك الحمادي
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Contact Us

General  Administration  - United Arab Emirates 
Ajman - Naemiyah - Kuwait Street
 
Phone / fax  :  0097167310136                 PO  BOX  : 5536
   
Emirates Mobile : 00971504813712
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اتصل بنا

اإلدارة العامة – اإلمارات العربية المتحدة – عجمان – النعيمية – شارع الكويت

الهاتف / فاكس : 0097167310136                   -صندوق البريد :3356 عجمان

موبايل االمارات: 00971504813712
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Reef Hotel Company Services

سلسلة ريف للشقق الفندقية
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About Us

Reef Hotel was established in 2009. it is one of Al Amoudi  Group companies, 
it was established by ambitious young personalities whose principle is the ba-
sis for success ,the quality of the product and the guest satisfaction .They are: 
Sheikh Ahmad Abdullah Al-Al Amoudi and Mr .Khaled Hussein ,C Af and Mr. 
Abdullah Omar Almara and the sons of Sheikh Othman bin Awad Al  Amoudi  
brother hood they Sheikh Mohammed Ben Othman Al  Amoudi and Sheik Omar 
bin Othman Al Amoudi and Sheik Abdullah bin Othman Al Amoudi.
 
The General Trading Company has been chosen Reef Hotel, the first branch has 
been opened in Saudi Arabia in Al-Kharjin Riyadh the second has been opened 
in UAE in Nuaimiya in Ajman.
 
Development in the tourism sectorin Saudi Arabia and UAE helped in building 
this ideaes pecially in Ajman and the increased requirement of furnished res-
idential units. Because of the deep vision of Sheikh Abdul Aziz Bin Humaid Al 
Nuaimi, Chairman of the Department of Tourism in Ajman,this young  person-
ality which make the tourism sector an important goal for the biggest tourism 
companies and because of the facilities provided by the Department of Tourism 
to develop this sector it had a prominent effect in constructing this sector for 
the group so during this period the second branch has been opened in the same 
emirate.
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The ambition is continuing and The direct and obvious communication with 
honorable customers is a factor of our success factors in this sector and our 
Sincere desire to provide all means of comfort and excellent service to  gain the 
satisfaction of our customers.
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من نحن

 شــركة ريــف الفندقيــة تأسســت عــام 2009 م وهــي شــركة منبثقــة مــن مجموعــة 

العمــودي وقــد تأسســت علــى يــد شــخصيات شــابة طموحــة مبدأهــا أســاس النجــاح 

جــودة المنتــج ورضــا النزيــل وهــم األخــوة الشــيخ أحمــد عبــدهللا العمــودي واالســتاذ 

خالــد حســين الــكاف واألســتاذ عبــدهللا عمــر المعــاري وأبنــاء الشــيخ عثمــان بــن عوض 

ــان  ــن عثم ــر ب ــيخ عم ــودي والش ــان العم ــن عثم ــد ب ــيخ محم ــم الش ــودي , وه العم

العمــودي والشــيخ عبــدهللا بــن عثمــان العمــودي .

 

ــاح أول  ــم إفتت ــة وت ــقق الفندقي ــف للش ــة ري ــة التجاري ــركة العام ــارت الش ــد إخت وق

فــرع بالمملكــة العربيــة الســعودية بمدبنــة الخــرج بمنطقــة الريــاض وتوالــت الفــروع 

ــة  ــة النعيمي ــدة بنمطق ــة المتح ــارات العربي ــة األم ــي بدول ــرع الثان ــاح الف ــم إفتت وت

ــل  ــور الحاص ــا التط ــرة وإنتاجه ــذه الفك ــاء ه ــى بن ــاعد عل ــد س ــان , وق ــارة عجم بأم

بقطــاع الســياحة بالمملكــة العربيــة الســعودية وبدولــة االمــارات العرببيــة المتحــدة 

وبالخصــوص بأمــارة عجمــان والطلــب المتزايــد علــى الوحــدات الســكنية المفروشــة , 

ولبعــد الرؤيــة لســمو الشــيخ عبدالعزيــز بــن حميــد النعيمــي رئيــس دائــرة الســياحة 

بعجمــان هــذه الشــخصية الشــابة المتفتحــة والمســتنيرة والتــي جعلــت مــن قطــاع 
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الســياحة هدفــا مهمــا لكبــرى شــركات القطــاع الســياحي ولمــا تقدمــه دائــرة 

الســياحة مــن تســهيات لتطويــر هــذا القطــاع ولســهولة االإجــراءات وحســن التعامــل 

مــن قبــل الدائــرة كان لهــا األثــر البــارز إلنشــاء هــذا القطــاع للمجموعــة وفــي خــال 

هــذه الفتــرة تــم افتتــاح الفــرع الثانــي بنفــس األمــارة ومــازال الطمــوح مســتمر بــإذن 

ــل  ــن عوام ــل م ــو عام ــح ه ــر والواض ــرام المباش ــزالء الك ــع الن ــل م هللا وكان التواص

نجاحنــا فــي هــذا القطــاع والرغبــة والصادقــة منــا لتوفيــر جميــع ســبل الراحــة 

ــا . والخدمــة المتميــزة لكســب رضــا ضيوفن
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Our services

• hotel apartments with a family in nature

•  hotel apartments  consisting of two rooms and a hall

•  hotel apartment s consisting of one room and a hall

•  hotel Suites

•  Royal  Suites for grooms

•  direct booking by internet or by calling

•  coffee shops  

•  Laundry service
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خدماتنا

شقق فندقية ذات طابع عائلي• 

شقق فندقية مكونة من غرفتين وصالة• 

شقق فندقية مكونة من غرفة وصالة• 

أجحنة فندقي• 

أجنحة ملكية للعرسان• 

الحجز المباشر عبر النت أو االتصال• 

الكوفي شوب على مدار الساعة• 

خدمة غسيل المابس على مدار الساعة• 
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Contact us 
Reef  Asir Phone: 00966532357278

Reef  Al - Kharj 1: 00966115486929 

Reef Kharj 2: 00966115440030
 
Reef yadamah Phone: 00966175458445 Mobile /  00966537572184
Reef AL Madinah: Telephone: 0148690095
Reef Al Madinah : Mobile: 0554556797

 اتصل بنا
ريف عسير 

تلفون :  00966532357278

ريف الخرج 1  : 00966115486929  

ريف الخرج 2 : 00966115440030

ريف يدمة : 00966175458445 موبايل / 00966537572184

ريف المدينة  تلفون 0148690095

جوال 0554556797
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الرخص و شهادات اإلنجاز
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الرخص و شهادات اإلنجاز

١٠١١٠٠٨٥٦٠
١٤١٨/١١/٠٥ ھـ

شركة ریف االتحاد المحدودة
سعـودیھذات مسئولیةمحدودة

١٥٣٥/٠٣/٢٣ ھـ١٤٣٦/٠٣/٢٤ ھـ٩٩ سنة
الخــرج

٥٤٤١٢٩٠

مقاوالت عامھ للمباني وصیانھ ونظافھ وتشغیل المباني

١٠٠٠٠٠ لایر سعودي
حمد بن فالح بن جروان آل عبدان

حسب ما نص علیھ عقد الشركة

الخــرجالخــرج
١٤٣٩/٠٣/٢٤ ھـ١٤٤٢/٠٣/٢٤١٣٩٦٥٢٤٢ 

سعدي بن محمد القرني

١٠١١٠٠٨٥٦٠
١٤١٨/١١/٠٥ ھـ

شركة ریف االتحاد المحدودة
سعـودیھذات مسئولیةمحدودة

١٥٣٥/٠٣/٢٣ ھـ١٤٣٦/٠٣/٢٤ ھـ٩٩ سنة
الخــرج

٥٤٤١٢٩٠

مقاوالت عامھ للمباني وصیانھ ونظافھ وتشغیل المباني

١٠٠٠٠٠ لایر سعودي
حمد بن فالح بن جروان آل عبدان

حسب ما نص علیھ عقد الشركة

الخــرجالخــرج
١٤٣٩/٠٣/٢٤ ھـ١٤٤٢/٠٣/٢٤١٣٩٦٥٢٤٢ 

سعدي بن محمد القرني
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REEF Petroleum Service Company

محطات ريف للخدمات البترولية
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About Us

Reef Petroleum company which is one of Al Amoudi Group Companies was es-
tablished in 2005  ,by a group of business minds who are active and open-mind-
ed . Mr. Khalid Bin Hussein Al Kaf ,Sheikh Ahmed bin Abdullah Al Amoudi, sons 
of Sheikh Othman Al Amoudi (Mohammed Omar and Abdullah) and Mr.Hamad

من نحن

شــركة ريــف للمحروقــات تأسســت عــام 2005 وهــي إحــدى شــركات مجموعــة 

العمــودي علــى يــد مجموعــة مــن العقليــات التجاريــة الناشــطة والمتفتحــة وههــم 

األســتاذ خالــد بــن حســين الــكاف والشــيخ أحمــد بــن عبــدهللا العمــودي وأبنــاء الشــيخ 

عثمــان العمــودي محمــد وعمــر وعبــدهللا ,واألســتاذ حمــد بــن فــاح آل عبــدان , ولمــا 

هــذا القطــاع مــن أهميــة فقــد توجــه الفكــر إلــى الدخــول فيــه وإلنتشــاره الواســع 

بشــكل كبيــر .
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Our services

• petroleum sales 

• Oil Change and lubricating 

• The transfer offuel 

• Pledges to financefuel to government departments and companies 

• The sale of food and food supplies 

• Supplies for flights 

• Residential breaks

خدماتنا

بيع المحروقات• 

 غيار زيوت وتشحيم • 

 نقل المحروقات • 

 تعهدات تمويل محروقات للدوائر الحكومية والشركات• 

 بيع مواد غذائية • 

 لوازم رحات • 

 استراحات سكنية• 
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Contact Us 

reef  Aljouf: + 966532982290

reef  Arar: +966536065198

reef Alshafa: +966565555772

reef Al saeera:+ 966542308530

 اتصل بنا
 ريف الجوف : 966532982290+

 ريف عرعر : 966536065198+

 ريف الشفا : 966565555772+

 ريف السعيرة :+ 966542308530
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Al Amoudi National Company

شركة العمودي الوطنية

سلطنة ُعمان

SULTANATE OF OMAN
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  من نحن

 )شركة العمودي الوطنية سلطنة عمان للتجارة والمقاوالت(

ــي  ــت ف ــاوالت وتخصص ــارة والمق ــان للتج ــلطنة عم ــة س ــودي الوطني ــركة العم  ش

اســتيراد مــواد البنــاء والمقــاوالت والمعــدات الثقيلة و العقــارات والشــقق الفندقية 

وذلــك لدعــم الســوق المحلــي بــكل مــا يتعلــق بقطــاع البنــاء الــذي يشــهد طفــرة 

غيــر مســبوقة وقــد أخــذت اإلدارة علــى عاتقهــا دعــم هــذه الشــركة وانجاحهــا .

يعتبــر تأســيس شــركة العمــودي الوطنيــة فــي  ســلطنة عمــان للتجــارة والمقــاوالت 

فــي هــذه المرحلــة إحــدى التحديــات التــي تعــودت إدارة شــركة العمــودي لانشــاء 

والتعميــر علــى خوضهــا .

وتعتبــر ســلطنة عمــان بأنهــا أرض خصبــة لاســتثمار حيــث قامــت إدارة  الشــركة بضخ 

ســيولة كبيــرة فــي أصــول الشــركة وهــذا مــا يشــكل دعــم لموقــف الشــركة المالــي 

تحســبا لتخطــي اي مخاطــر محتملــة .

االتصال بنا

 96890609119+ سلطنة عمان

+96892896699 
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الرخص و شهادات اإلنجاز
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REEF The Saudi Federation Of General 
Trading And Contracting

 ريف االتحاد - السعودية
للتجارة العامة و المقاوالت
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  من نحن

 )شركة ريف االتحاد السعودية تجارة عامة والمقاوالت(

 أسست شركة  ريف االتحاد السعودية تجارة عامة والمقاوالت  بتاريخ

 9 -1-2017 وتخصصت في استيراد مواد البناء والمقاوالت والمعدات الثقيلة 

و العقارات والشقق الفندقية . 

يعتبر هو األكبر من نوعه على مستوى السعودية

وذلــك لدعــم الســوق المحلــي بــكل مــا يتعلــق بقطــاع البنــاء الــذي يشــهد طفــرة 

غيــر مســبوقة  .
يعتبــر تأســيس شــركة  ريــف االتحــاد الســعودية تجــارة عامــة والمقــاوالت فــي هــذه 

المرحلــة إحــدى التحديــات التــي تعــودت إدارة شــركة علــى خوضهــا

كمــا قامــت إدارة  الشــركة بضــخ ســيولة كبيــرة فــي أصــول الشــركة وهذا ما يشــكل 

دعــم لموقــف الشــركة المالي تحســبًا لتخطــي أي مخاطــر محتملة .
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REEF Hadramout  for General Trading & Contracting

ريف حضرموت للتجارة العامة و المقاوالت
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  من نحن

 )شركة ريف حضرموت للتجارة والمقاوالت(

 أسســت شــركة ريــف حضرمــوت للتجــارة والمقــاوالت  بتاريــخ 2017-1-9 وتخصصــت 

ــقق  ــارات والش ــة و العق ــدات الثقيل ــاوالت والمع ــاء والمق ــواد البن ــتيراد م ــي اس ف

ــة . الفندقي

ــة  ــي مدين ــة ف ــة والتجزئ ــع بالجمل ــاء للبي ــواد البن ــامل لم ــرض ش ــاح مع ــم افتت وت

امبيخة-طريــق فــوة  المكا-منطقــة 

يعتبر هو األكبر من نوعه على مستوى المحافظة ,

وذلــك لدعــم الســوق المحلــي بــكل مــا يتعلــق بقطــاع البنــاء الــذي يشــهد طفــرة 

غيــر مســبوقة .

تأسست شركة ريف حضرموت بالشراكة مع كل من:

رجل األعمال السعودي الشيخ خالد بن حسين الكاف 

رجل االعمال الشيخ محمد بن عبدهللا بابطين

رجل االعمال الشيخ جمعان النعماني

وقــد اخــذت اإلدارة علــى عاتقهــا دعــم هــذه الشــركة وانجاحهــا فــي ظــل ظــروف 

ــة. ــة العصيب ــة اليمني الجمهوري
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ــة  ــذه المرحل ــي ه ــاوالت ف ــارة والمق ــوت للتج ــف حضرم ــركة ري ــيس ش ــر تأس يعتب

إحــدى التحديــات التــي تعــودت إدارة شــركة العمــودي لانشــاء والتعميــر علــى 

ــور ــق الن ــام ينبث ــم الظ ــن رح ــة م ــن بمقول ــركة تؤم ــث أن إدارة الش ــا حي خوضه

وهذه من صفات اإلدارة الشجاعة باتخاذ القرارات الصعبة .

وتعتبــر محافظــة حضرمــوت مــن المحافظــات التــي تتســم بأنهــا أرض خصبــة 

لاســتثمار بحكــم أنهــا موطــن التجــار الحضــارم فهنــاك المدرســة ومنهــا تســتقي 

هــذه اإلدارة الفتيــة فكرهــا.

كمــا قامــت إدارة  الشــركة بضــخ ســيولة كبيــرة فــي أصــول الشــركة وهذا ما يشــكل 

دعــم لموقــف الشــركة المالي تحســبا لتخطــي اي مخاطــر محتملة .

حضرمــوت مــن المحافظــات التــي تحظــى بدعــم واهتمــام مــن قبــل الحكومــة 

اليمنيــة متمثلــة فــي محافــظ محافظــة حضرمــوت والســلطة المحليــة التــي تبــذل 

ــتثمرين. ــتثمار والمس ــة لاس ــهيات وحماي ــن تس ــتطيع م ــا تس كل م
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شركة ابن دول للمقاوالت و التجارة )اليمن(

شركة ابن جريبه و المخوزم للتجارة و المقاوالت )اليمن(

الشيخ محمد بابطين

االستاذ خالد محمد الكاف

االستاذ حمد فاح ال عبدان

االشغال العامة لمحافظة حضر موت المكا

 (UNOPS( مكتب خدمات المشاريع التابعة لامم المتحدة  

الصندوق االجتماعي للتنمية )اليمن – المكا (

تاهيل مشروع مياه العجانية )القطن –حضر موت ( )تموين الحكومة االلمانية (

مؤسسة المياه محافظة حضر موت المكا

مشروع صرف صحي غيل باوزير تموين

 ( UNCF( منظمة اليونيسيف

مشروع االشغال العامة

مؤسسة العون للتنمية اليمن

منظمة ايونيبيس )منظمة الهجرة الدولية (
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الرخص و شهادات األنجاز
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الرخص و شهادات األنجاز
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اتصل بنا

شركة ريف حضرموت لتجارة مواد البناء

الجمهورية اليمنية 

محافظة حضرموت

مدينة المكا - منطقة إمبيخة 

اسم الشارع: طريق فوة 

اسم المبنى : بناية ريف حضرموت

اإلدارة

+9675-321177

المعرض 9675-321144+

موبايل 

+967-77211777

+967772211444

المكتب 321177

المعرض 321144

الجوال 773211777
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االداريين والعمال

نائب مدير العامالمدير العام

المدير الماليالمدير التنفيذيالمدير الفني

العمال

رئيس مجلس اإلدارة
محمد عثمان العمودي

عبدهللا عثمان العموديعمر عثمان العمودي
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