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رؤغئ الحرضئ

شركة بخروش سعد وشركاؤه للتجارة والمقاوالت 
"المستثمر الناجح والمساهم في اقتصاد وطن مزدهر"

"ان نمتلك استثمارات رائده ومدعومه
بالتكنولوجيا الحديثة وتدار بطرق ابداعية "

رجالئ الحرضئ



شركتنا ذات تاريح عريق ، منذ التأسيس وهدفها األسمى ورؤيتها هو أن
تترك بصمتها في عالم المقاوالت والصناعة والتجارة .

لم تكتفي منذ البداية بالمقاوالت فقط، فتمكنا من التوسع في
عوالم اخرى مثل التجارة وإنشاء الطرق والصناعات مثل صناعة وتصدير رمل

السيلكا عالي النقاوة ،الصناعات اإلسمنتيه ، مواد البناء وتشغيل المحاجر والمناجم.
لم نكتفي باألساليب التقليدية السائدة في االستثمار إنما ركزنا على توظيف

التكنولوجيا والحلول الرقمية والخبرات .
ومن أسمى اهتمامتنا أن نبني شراكةٍ  مستدامة مع شركاء النجاح وعالقاٍت

ممتدة لدعم النمو المستمر واالزدهار لجميع شراكئنا والحرص على المحافظة
على المصلحة العامة لدى الجميع .  



طظاةاتظا

نقوم بتعدين وانتاج وتوريد رمل السيليكا عالي النقاوةلإلستخدامات
الصناعية بجميع األحجام وبطرق تغليف وشحن متعددة وفًقا لمتطلبات

عمالئنا.
قريبا سيتم توريد بودرة السيليكا  بأحجام 45 و 63 و 75 و 100 ميكرون.

We are mining, producing and supplying high purity silica sand for
industrial use in all sizes and in multiple packaging and shipping methods
according to the requirements of our customers.
Soon we will be supplying silica powder in 45, 63, 75 and 100 micron sizes.



طظاةات
رطض السطغضا

رطض الةعلشرطض الججاجرطض المسابح

رطض المقسإرطض خظاسغرطض الحعاذأ



اجاثثاطات رطض السطغضا
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 122 صناعة مختلفة

تنقية مياه الشرب وبرك
السباحة ومعالجة مياه الصرف الصحي

صناعة الزجاج لألواني واأللواح
الزجاجية واأللياف الزجاجية وزجاج البصريات

قوالب سبك المعادن

عامل مخفض لدرجة اإلذابة
لألكاسيد القاعدية في عمليات اإلذابة

مواد صقل وفي صناعة الخزف
والطوب

مادة مالئة وباسطة في صناعة
المطاط البالستيك ، الورق الدهانات

وفي نوع خاص من اإلسمنت

في الصناعات الكيميائية المختلفة



أتةام الاشطغش

أكياس جامبو

بلكر

تغليف وتعبئة على اعلى مستوى

شحن سائب

























المثغر الاظفغثي
م / غعظج بثروش

المئغســـــات

تــعاخــض طسظــا سطــى
Contact us

www.bakhroush.com

bakhroush

sales@bakhroush.com

customercare@bakhroush.com

تبوك منطقة   - جدة 

yu.bakhroush@bakhroush.com+966551516956

info@bakhroush.com

Bakhroush


