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 َجذح ػٍ انشزكخ
 

Company Profile 

 
ٓ وثذأد  3645أّشئذ شزمخ اىَظبدر اىَزقذٍخ ػبً 

 ٍؤطظخ ٍحَذ ػشوس اىجشائزٌمَؤطظخ رحذ اطٌ 

 اىَؼذُّخاىَقبوالد واألػَبه ألػَبه 
وقد قامت الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع الهامة 

 المتخصصة بالمقاوالت كاعمال انفاق ومباني متكاملة 

 Advanced resource company established 

 
  at 1423& began as an establishment under  

 
the name Scope for Metal production 

 رظُْغ اىَْزجبد اىَؼذُّخ ٍثو أػَبه رخظظذ فً مَب
 اىَظزىدػبد واألطىار واىَظالد ومذىل  

which specialized for metal fabrication 

such as business manufacturing 

 Warehouses , fences , umbrellas, Various  ٍخزيف أّىاع أػَبه اىحذَذ اىشخزفُخ واىذراثشَْبد

 types of decorative iron work  

 ورٌ رشغُو قظٌ خبص ثأػَبه األثىاة اىحذَذ اىَنجىص
 وأثىاة اىطىارئ طجقب ىيَىاطفبد اىقُبطُخ 

also running a special section for metal 

 &emergency  fire rated doors 

 مَب رؼبوّذ اىشزمخ ٍغ ثؼغ اىشزمبد األخزي فٍ 
 اىهُبمو اىَؼذُّخ اىَزخظظخرظُْغ ورزمُت 

The company also collaborated with some 

 of the other companies in fabrication and 

installation of specialized metal structures 

(space frame--built-up sections) such as(space frame--built-up sections) 
ٍحَذ ػشوس ٓ رحىَو ٍؤطظخ 3656ػبً  ورٌ فً

 اىً اىَظًَ اىجذَذ  -طنىة-اىجشائزٌ

 )شزمخ اىَظبدر اىَزقذٍخ( مبحذي فزوع اىزظُْغ
At year 1434 AH  convert Scope est. to  

( advanced resource co. )  

 as one of" Branches of manufacturing, which .اىظزبّيض  ألػَبهواىزً رضٌ قظٌ  

includes also stainless fabrication 

 &Department of Aluminum 

 وََزيل قظٌ األػَبه اىحذَذَخ ٍىقؼُِ ثبىَذَْخ اىظْبػُخ
 مبىزبىٍاىقذََخ ثبىَذَْخ اىَْىرح  

Iron works department and has 2 locations 

 in the industrial city- ancient city of Medina as 

follows " 

 ٍظْغ رجهُش األثىاة اىَؼذُّخ واىذهبُ االىنززوطزبرُل *
4ً 587ثَظبحخ قذرهب      *Metal doors and paint processing plant 

electrostatic an area 965m2 

   ٍظْغ رجهُش األػَبه اىَؼذُّخ اىثقُيخ   *
4272ً4ثَظبحخ قذرهب     

 * Factory heavy metal processing business 

 An area of 2050 m2 

 وٍهْذطُِ ٍزخظظُِ  فٍْورَيل اىشزمخ طبقٌ 
 The company has the technical crew and engineers ػبٍو وفٍْ 58 حىاىٍوطبقٌ ػَبىخ ٍزخظض  

specialists&  36 workers  

  ىإلشزافطبقٌ هْذطٍ  قُبدحورحذ 
 وػَو اىزظبٌٍُ اىَطيىثخ

 Under  supervision of an engineering to be also for  

work required designs 

 وقذ قبٍذ اىشزمخ ثزْفُذ اىؼذَذ ٍِ اىَشبرَغ اىَزخظظخ
 ثبىَجبه اىَذمىر ثنو ٍِ 
 رجىك - اىزَبع -جذح-اىَذَْخ اىَْىرح  

 The company has carried out a number of 

specialized projects. Domain mentioned at 

MEDINA--RIYADH--JEDDA-Tabouk 
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CONTRACTING DIVISION 

TUNNELS/BUILDINGS/ARCHTICT FINISHING 

 

 

 

STEEL DIVISION 

         A- STEEL STRUCTURE DEPT. 

  

      B—HOLLOW METAL DOORS FABRICATION DEPT. 

     

C--HANDRAILS& DECORATION DEPT.   
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 اىَْفذٓ  ّجذح ػِ ثؼغ اىَشبرَغ
 َٕػٛخ األػًبل انًكبٌ اطى انًشزٔع اطى انشزكّ

 يٕل رجبرٖ يٛشاة 

  انًحًذٚخ
هك ػجذ هللا طزٚك انً-انًذُٚخ انًُٕرح

 حٙ انًحًذٚخ
ٔانًؼذَٛخ   اإلَشبئٛخاألػًبل 

 2و5800
يظزشفٙ          

 انًٕاطبح

اَشبء يصبػذ 

 داخهٛخ

                                         

 طزٚك انًطبر-انًذُٚخ انًُٕرح

 ٔانًؼذَٛخ   اإلَشبئٛخاألػًبل 

 اػًبل انصٛبَخ ٔانزؼذٚم انزؼذٚالد

 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة يجُٗ انًظزشفٙ

اػًبل رذػٛى يؼذَٙ نهفُذق ٔاَشبء  انًُطمخ انًزكشٚخ-انًذُٚخ انًُٕرح فُذق انًزكشٚخ هللا انظٛذػجذ 

 طالنى انطٕارئ انًظزحذثخ

 رُفٛذ ْٛبكم يؼذَٛخ نهًصبػذ أيبكٍ يزؼذدح رجٓٛش يصبػذ كَٕٙ

هك ػجذ طزٚك انً-انًذُٚخ انًُٕرح  6يزكش انجٛك  انجٛك

 انؼشٚش
ٔانًؼذَٛخ   اإلَشبئٛخاألػًبل 

 2و5280
انًظٛزح 

 انزلًٛخ

يزكش صٛبَخ 

 انًزحذح نهظٛبراد

ٔانًؼذَٛخ   اإلَشبئٛخاألػًبل  حبئمطزٚك -انًذُٚخ انًُٕرح

 2و2500
ٔانًؼذَٛخ   اإلَشبئٛخاألػًبل  طزٚك انًطبر-انًذُٚخ انًُٕرح يٕل رجبرٖ  انظٛف جبنٛزٖ

 2و2200

 
                      

 انذار شزكخ
 انذْجٛخ 

 كٕثزٖ يظزشفٗ
   انٕالدح 

 

 يزكش يؼهٕيبد 
 انذاخهٛخ

 و.ط 58ٔانًؼذَٛخ  اإلَشبئٛخاألػًبل  يظزشفٗ انٕالدح-انًذُٚخ انًُٕرح

 انٕاجٓبد  ركظّٛأػًبل  يظزشفٗ انٕالدح-انًذُٚخ انًُٕرح

 2و080جًبنٌٕ يؼذَٗ يغ انزغطٛخ   ثبجٛذٔ-ٔسارح انذاخهّٛ -انًذُٚخ

 ْٛبكم يؼذَٛخ--أطٕار--ثٕاثبد يذاخم  ثبجٛذٔ-ٔسارح انذاخهّٛ -انًذُٚخ 

 
 شزكخ شجّ 

 انجشٚزح

 
)ربثغ  اإلدالءيجُٗ 

 ٔسارح انحج(

 2و2200يؼذَٛخ ثًظبحخ  أطمف ػزِٔ-انًذُٚخ انًُٕرح

  طكبٖ الٚذSKYLIGHT ػزِٔ-انًذُٚخ انًُٕرح

 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة ػزِٔ-انًذُٚخ انًُٕرح

 
 انذخٛمشزكخ 

)ربثغ ْٛبكم رزاثّٛ 

 نٓٛئخ
 رطٕٚز انًذُّٚ  

 ْٛبكم يؼذَٛخ  حذٚمخ انًهك فٓذ-انًذُٚخ انًُٕرح

 اثٕاة طٕارئ-اثٕاة يؼذَٛخ حذٚمخ انًهك فٓذ-انًذُٚخ انًُٕرح

 

 جبيؼخ طٛجخ

 

 طكٍ انجبيؼخ-انًذُٚخ انًُٕرح

 

 طهى 22طالنى طٕارئ ػذد
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 ثذر انُفٕد

 
 يجُٗ انًخزجز

 2و080يغ انزغطٛخ  يؼذَٙجًبنٌٕ  ثٍ الدٌ-طزٚك حبئم انجذٚذ-انًذُٚخ

 انٕاجٓبد  ركظّٛأػًبل  ثٍ الدٌ-طزٚك حبئم انجذٚذ-انًذُٚخ

يظزٕصفبد  

 انشئٌٕ انصحٛخ

 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة أيبكٍ يزؼذدح

 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة انًظزشفٙ انزئٛظٙ-انًذُٚخ انًُٕرح يظزشفٙ انٕالدح 

 
 

              

 يجًٕػخ

 شزكبد
 انؼطٛز 

 2و5800يغ انزغطٛخ  يؼذَٙجًبنٌٕ  طزٚك انًطبر-انًذُٚخ انًُٕرح يحالد رجبرّٚ

 2و2800نًظبحخ  إَشبئٛخرذػًٛبد  طزٚك انًطبر-انًذُٚخ انًُٕرح فُذق انؼطٛز

 2و580يؼذَٛخ ثًظبحخ  أطمف ػزِٔ -انًذُٚخ انًُٕرح ػزٔح-لصز 

 2و5000يغ انزغطٛخ  يؼذَٙجًبنٌٕ  خهف انزاشذ يٕل-انًذُٚخ انًُٕرح األغذٚخ ظزٕدعي

خًٛخ يظجذ 

  انجخبر٘
 2و600يغ انزغطٛخ  يؼذَٙجًبنٌٕ  انؼشٚشٚخ -انًذُٚخ انًُٕرح

يظجذ شزكخ 

 انؼشٚشٚخ 
 2و880يؼذَٛخ ثًظبحخ  أطمف انؼشٚشٚخ -انًذُٚخ انًُٕرح

 ثزج يكخفُذق 

 انؼطٛز
 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة طزٚك انًهك ػجذ هللا-انًُٕرحانًذُٚخ 

 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة ػزِٔ -انًذُٚخ انًُٕرح ػزٔح- يذرطخ

يجُٗ انؼطٛز 

 االدارح
 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة طزٚك انًهك ػجذ هللا-انًذُٚخ انًُٕرح

 
 انًصبدر

 انًزمذيخ 

 
 يصُغ انجالطزٛك

 2و2000جًبنٌٕ يؼذَٗ يغ انزغطٛخ   انصُبػّٛ انمذًٚخانًُطمخ -انًذُٚخ 

 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة انًُطمخ انصُبػّٛ انمذًٚخ-انًذُٚخ 

 
 أطبٚت طٛجخ

 نهزًٕر 

 
يصُغ رجفٛف 

 انزًٕر

 2و5680جًبنٌٕ يؼذَٗ يغ انزغطٛخ   انصُبػّٛ حًزاء األطذ -انًذُٚخ 

 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة انصُبػّٛ حًزاء األطذ -انًذُٚخ 

 يصُغ حهٕاَٗ   يؤطظخ انحظبو
 انُخٛم

 2و2800نًظبحخ  إَشبئٛخرذػًٛبد  انصُبػّٛ حًزاء األطذ -انًذُٚخ 

 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة انصُبػّٛ حًزاء األطذ -انًذُٚخ 

 شزكخ انٕرق
 انؼزثٛخ 

 يصُغ انٕرلٛبد 
 ٔانكزرٌٕ

 2و020يغ انزغطٛخ   يؼذَٙجًبنٌٕ  انصُبػّٛ انمذًٚخ-انًذُٚخ انًُٕرح

 ْٛبكم يؼذَٛخ--أطٕار--ثٕاثبد يذاخم  انمذًٚخ انصُبػٛخ-انًذُٚخ انًُٕرح

 شزكخ طبص 
 ررم

 يذرجبد جبيؼخ
 طٛجّ 

 جالص زثبل فٛجيظالد يؼذَٛخ يكظٕح  جبيؼخ طٛجّ-انًذُٚخ انًُٕرح

 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة جبيؼخ طٛجّ-انًذُٚخ انًُٕرح

 
 

 شزكخ انجٓبس

 يظهخ يؼذَٛخ نًحطخ انكٓزثبء حًزاء األطذ انصُبػٛخ  يحطخ انكٓزثبء 

يحطخ كٓزثبئٛخ   0دراثشُٚبد ػذد يحطخ كٓزثبء انجزكخ-انًذُٚخ  يحطخ انكٓزثبء 

 انًذُٚخ
يحطخ كٓزثبئٛخ   0دراثشُٚبد ػذد يذُٚخ خٛجز-يحطخ كٓزثبء  يحطخ انكٓزثبء 

 خٛجز

 
 شزكخ الدا

 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة -ٔسارح انؼذل -انًذُٚخ انًُٕرح يجُٗ انمضبء 

 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة -ٔسارح انؼذل -انًذُٚخ انًُٕرح يجُٗ  انشبيم
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 أيبَخرطٕٚز  شزكخ انصفب

 انًذُٚخ
 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة أيبَخ انًذُٚخ انًُٕرح

 
 شزكخ انصبػذ٘

 يجُٗ انظجٍ
 انزئٛظٙ 

- انذاخهٛخٔسارح -انًذُٚخ انًُٕرح

 يج52ُٗ
 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة

 أطٕار--ثٕاثبد يذاخم   انذاخهٛخٔسارح -انًذُٚخ انًُٕرح

 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة شبرع انًهك ػجذ انؼشٚش  -انًذُٚخ  فُذق شزكخ انًُطٛخ

 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة انحُبكٛخ يصبَغ انجالطزٛك شزكخ انجْٕزح

 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة انصُبػٛخ انجذٚذح-انًذُٚخ انًُٕرح يصُغ انزًٕر خبنذ انمحطبَٗ

. َٕاح زكخش

 انًذُٚخ
 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة طزٚك انًهك ػجذ هللا -انًذُٚخ انًُٕرح فُذق

 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة جٕار انحظٍ يٕل-انًذُٚخ انًُٕرح يٕل رجبرٖ   يٕل اثٕ ػُك

 
 . شًض زكخش

 انٕاحخ

 ربثغ - 5كبة
 أٔجّٛ طؼٕد٘

 55يُطمخ يخزج-انزٚبض
 انذائز٘ انشزلٙ 

 يجُٗ 02حٕايم انخذيبد نؼذد

 األطٕارثٕاثبد 

. ٔلذ زكخش

 االَشبء
 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة طزٚك انًهك ػجذ هللا -انًذُٚخ  يجُٗ خبص

 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة انٓجزحطزٚك  -انًذُٚخ  يجًغ انًذارص يجًٕػخ انؼمٛك

يجًٕػخ 

 االٔصيذارص 

 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة انٓجزحطزٚك  -انًذُٚخ  يجًغ انًذارص

يجًٕػخ 

 انخُذق

 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة  -انًذُٚخ  يجًغ انًذارص

 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة انًذُٚخ  رٕرٚذ يُٕع فبرطٙ.انزكخش

 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة انًذُٚخ  رٕرٚذ يُٕع .انؼطٛشبٌزكخش

. ْت زكخش

 انزٚح
 طٕارئ أثٕاة-يؼذَٛخ أثٕاة طزٚك لزثبٌ -انًذُٚخ انًُٕرح رٕرٚذ يُٕع

 

   - رصبالد بد االشزكًجبل ربثؼخ نٔكذنك اػًبل   نفٛالد ٔيُشبد انظكُٛخاالػًبل انًزكبيهخ  اضبفخ نؼذد يٍ

مهندس مدني  3مشرفين وعدد  7عامل مهني متدرب وعدد  56تمتلك الشركة أكثر من 

   متخصصون باألعمال اإلنشائية والتصميم 


