
تصنيع وتركيب مجاري التهوية - الدكت

توريد وتركيب المكيفات المركزية
 بكافة أنواعها

صيانة المكيفات المركزية

تصميم وتنفيذ المخططات الهندسية ألعمال
مجاري الهواء

مقدمة :

خدماتنا

هالل الشرق هي مؤسسة مختصة بأعمال التكييف المركزي

واالسبليت المخفي وأعمال تصنيع وتركيب مجاري الهواء .

في السوق السعودي العديد من مؤسسات التكييف وهالل

الشرق تنافس األفضل من بينها بتقديم خبراتها وحلولها

ألنظمة التكييف المركزي بأنواعها .

إن 23 سنة  في مجال التكييف كافية ألن تضمن الخبرة الكافية

لتقديم خدمات التكييف للمباني الحكومية والشركات واألفراد

بجودة عالية ومواصفات فنية غاية في االلتزام مواكبة كل جديد

في تقنيات التكييف .

غايتنا أن نحافظ عىل ثقة عمالئنا 
 
 



Manufacture and installation of
ventilation ducts

Supply and installation of central air
conditioners of all kinds

Central air conditioner maintenance

Design and implementation of
engineering plans for duct work

INTRODUCTION:

OUR SERVICES

Hilal Al Sharq is an institution specialized in central
air-conditioning, concealed ducted splits,
 manufacturing and installation of air ducts.
In the Saudi market there are many air conditioner,
and Hilal Alsharq compete with the best among them
by providing their expertise and solutions for central
air conditioning systems of all kinds.
23 years in the field of air conditioning is enough to
ensure sufficient experience to provide air
conditioning services to government buildings,
companies and individuals with high quality and
technical specifications that are highly committed to
keeping pace with everything new in air conditioning
technologies.
Our goal is to maintain the trust of our customers



هالل الشرق المركزي 
ألعمال التكييف 

عن هالل الشرق

 

في مملكتنا الحبيبة ومناخها الصحراوي سعت هالل الشرق لتقديم خدماتها لما يالئم مناخ

المملكه الشديد الحرارة صيفا والبارد شتاءا لتحقيق أقصى درجة من تكييف الهواء األنسب

ليتمتع عمالئنا باالجواء المناسبه دون أي إزعاج او تضايق من درجات الحراره. فهالل الشرق

هي مؤسسة سعودية متخصصه في أعمال التكييف المركزي تقدم خدماتها للمؤسسات

الحكومية والشركات واألفراد في جميع أنحاء المملكه منذ عام 1999 ميالدية وهي موزع

معتمد للمكيفات المركزيه البكج ( Package ) والمخفي ( Concealed ) لجميع الماركات

العالمية كما أن هالل الشرق تقوم بتصنيع مجاري الهواء (Duct) بأنواعه الدائري والمربع عبر

نخبه من المهندسين والفنيين ذوي تدريب و خبرات عالية .

ان االهتمام بكم وتكييف أجوائكم هي مانطمح لتحقيقه .

نشكر ثقتكم ..

 



هالل الشرق المركزي 
ألعمال التكييف 

About Hilal AlSharq

In our beloved kingdom and its desert climate, Hilal Al Sharq has endeavored to
provide its services to suit the Kingdom’s hot and cold summer climate in winter to
chieve the maximum degree of air conditioning suitable for our customers to enjoy
.the right atmosphere without any inconvenience or inconvenience of temperatures
Hilal Al-Sharq is a Saudi company specialized in the work of central air-conditioning
services to government institutions, companies and individuals throughout the
Kingdom since 1999 AD and is an authorized distributor of central air conditioners
(Package) and concealed (Concealed) for all international brands, as Hilal East
manufactures ducts (Duct Circular and square types across a selection of engineers
and technicians with high training and experience. Taking care of you and adapting
.your atmosphere is what we aspire to achieve
We thank your trust ..



تعتمد رؤية هالل الشرق على فهم وإدراك حاجة ورغبة العميل للحصول على تكييف

األجواء التي يعيشها في مساحته المحيطة المغلقة دون التأثر بما يحيط بخارج هذه

المساحة من ارتفاع او إنخفاض في درجة الحرارة . نحن هنا النتكلم عن التزامنا بالمعايير

الفنية وال نتكلم عن توزيع التهوئة بشكل متوازن أو لتجنب أعمالنا لالنزعاج من الصوت

الناتج عن تدافع الهواء الذي ال يمكن حدوثه بتوفيق هللا إللتزامنا بالمواصفات القياسية

والمعايير الفنية النتكلم عن هذا ألن هذا عملنا واألمانه التي يقتضيها العمل بل نحن هنا

نتكلم عن شعور وإحساس عميلنا وهو يستمتع بقهوته في منزله أو في مكتبه دون شعور

بأي مضايقة مهما صغرت من أجهزة التكييف . فنحن النخدم لنبقى بل نهتم لنرقى .
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Hilal Al Sharq’s vision is based on understanding the customer’s need and

desire to get the air conditioning in the surrounding area without being

affected by the high or low temperature outside. We are here to talk about our

commitment to technical standards and do not talk about the distribution of

ventilation in a balanced manner or to avoid our actions to be disturbed by the

sound caused by the air stampede, which can not happen by God’s conciliation

of our commitment to the standards and technical standards Feeling and

feeling our client enjoying his coffee in his home or in his office without feeling

any inconvenience no matter how small the air conditioning. We do not serve

to stay, but care to live up.

HILAL A
LS

H
A

RQ
 CENTRAL  FOR AIR CO

N
D

ITIONING
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المواصفات القياسية
 

تلتزم هالل الشرق بالمعايير الفنية اثناء تنفيذها ألعمال الدكت طبقا للمواصفات

.(ASHRAE) القياسية التي توصي بها الجمعية األمريكية لمهندسي التكييف و التبريد

وحسب المواصفات التي توصي بها الجمعية الوطنية لمقاولي صفائح الحـديد

. (SMACNA) والتكييف بمواصفات
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Standard Specifications
 
 

Hilal Al Sharq Adheres to the technical standards in the
implementation of the work of flattening according to the standards
recommended by the American Society of Air Conditioning and
Refrigeration Engineers (ASHRAE).
According to the specifications recommended by the National
Association of Iron and Air Conditioning Contractors (SMACNA).
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OUR PROJECTS

National Guard  Buraydah Al-Wafa Medical Hospital 
 Unaizah

Coral International 
Alkhubar

Badr Al Samaa Hospital Jeddah

Movenpick Hotel
 Buraydah

Mather Educational Institute 
 Unaizah

Mubarak Style
  Unaizah

الحرس الوطني بريدةمستشفى الوفاء الطبي عنيزةمستشفى بدر السماء جدة

فندق كورال الخبر فندق الموفنبيك بريدة

Salamat hospital 
 Hail

مستشفى سالمات - حائل

Alwaha Center Mall 
Alrass

مبارك استايل - عنيزةمعهد ماثر التعليمي - عنيزةالواحة سنتر مول - الرس



OUR PROJECTS

Aldeera Mall 
Alrass

Boudl Alfakheryah 
 Unaizah

Chamber of commerce
Alrass

 

Catering Saudi Airlines  
Jeddah

Chamber of commerce
Hail

Juhayna Factory 
Alrass

Al Hokair Alandalus Mall
 Jeddah

Aldajan Company Center
Alrass

الديرة مول - الرسالغرفة التجارية - الرسالغرفة التجارية - حائل

فندق بودل الفاخرية- الرسالخطوط السعودية التموين - جدةمصنع جهينة - الرس

شركة الدعجان - الرسالحكير االندلس مول - جدة

Abgreno Jarir Mall 
Jeddah

عبقرينو جرير مول - جدة



OUR PROJECTS

Glorya In Hotel
Alreyadh

Smartkids
Jeddah

Danty Hotel 
jizan

Funtime
Jeddah

Samena Mall 
 Unaizah

Plasticap Factory 
Alrass

Caprito Restaurant 
Alrass 

فندق دانتي - جيزان

فندق جلوريا ان - الرياضسمارت كيدز الروشان مول - جدةالفن تايم - جدة

مطعم كبريتو - الرسمصنع بالستيك كاب - الرسسمينا مول - عنيزة

Roshan & Kayan
 Unaizah

الروشان وكيان - عنيزة

Roshan & Kayan
Buraydah

مقهى ومطعم الروشان وكيان - بريدة



OUR PROJECTS

Labor Court  
  Buraydah

Al-Haya Medical Company 
Buraydah

 

Al Swailem Mosque 
Albukiryah

Alreef Alfaransi  
     Hail

Al Musairiey Mosque
 Unaizah

High Care     
   ALRASS      

Al-Haya Medical storage
 Jeddah

National Center for Security Operations 
 Unaizah

ALRAJHI Bank
 Almajmaah

المحكمة العمالية - بريدةمسجد السويلم - البكيريةمسجد المصيريعي - عنيزة

شركة الحياة الطبية - بريدةالريف الفرنسي - حائلالرعاية الراقية - الرس

مصرف الراجحي - المجمعةالمركز الوطني للعمليات األمنية - عنيزةمستودعات شركة الحياة الطبية - جدة



OUR PROJECTS

Stories Cafe 
 Unaizah

Modah Hotel Tower
Almadenah

Umm Al-Qura Exhibition Center
MAKKAH

Gurtuba Schools 
Alreyadh 

Digital land Alobaican Mall
Altayef

Abu Haitham Cafe 
Jeddah

Kawn Cafe
Buraydah &  Unaizah

 National Guard Project Brigades IN
Riyadh, Jeddah and Dammam

برج فندق موده - المدينةمعرض مفروشات أم القرى - مكةمالهي الديجتال الند العبيكان مول - الطائف

مقهى قصة - عنيزةمدارس قرطبة ابتدائية ومتوسطة وثانوية - الرياض

انشاء مباني كتائب الحرس الوطني -مقهى كون - عنيزة وبريدةمقهى ابوهيثم - جدة
الرياض , جدة والدمام

Alfahad Motel 
ALghat

موتيل الفهد - الغاط
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 COMMERCIAL REGISTER
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VAT REGISTRATION CERTIFICATE
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MOB : 0555155235
MOB : 0555176531

WWW.HALSHARQ.COM.SA

MOB : 0503471439

HilalAlshrq/

E.Mail : mas@halsharq.com.sa


