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Portfolio  Products 

 

 

  

 

 

HOLLOW METAL 

DOORS 
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تخصصت المجموعة منذ أكثر من عشر سنوات بأعمال األبواب الحديد 

المكبوس  وأبواب الطوارئ وذلك طبقا للمواصفات القياسية ومعايير 

مصنع تجهيز األبواب المعدنية  ويمتلك قسم األبواب الحديدية الجودة 

 .والدهان االلكتروستاتيك 

 

 

 المصادر المتقدمه المحدودهشركه 

قسم االبواب 

 المعدنيه
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ه وحرصا منا علي تقديم  جود المستمر ريالتطوضروره وايمانا منا ب

يئات تتماشي مع متطلبات الدفاع المدني واله المعدنيه لالبوابعاليه 

لب طتتوزيع االبواب التي تالمثمر ل قام المصنع بالتعاون الحكوميه 

مع  UL&   KINTERTE   مثل شهاداتشهادات امنيه موثقه 

ه والمعتمد ذات الجوده العاليهاستخدام كافه االكسسورات المعتمده 

 ائما بشهادات عالميه لتلبيه جميع متطلبات سوق العمل ليبقي شعارنا د

 .التميز واالتقان
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 بواب(عض من سابقه االعمال الخاصه باالبواب المعدنيه لشركه المصادر المتقدمه )قسم االب

 المجمعات الحكومية والمشاريع

 المدينه المنوره مشروع جامعه الريان

 جده مشروع اسكان جده

 المدينه المنوره مبني امارة المدينة                    

 المدينه المنوره مبني االدالء لوزارة الحج 

 المدينه المنوره مبنى دار القضاء 

 المجمعات الفندقية

 المنطقة المركزية المدينة فندق زها المدينه

 المدينةمطار  فندق ملينيوم المطار                                  

 لمدينه المنورها -امام الراشد مول  فندق حفاوه                             

 شارع الملك عبد العزيز فندق النمطية                                        

 العزيزية فندق نواة المدينة 

 قطاعات المستشفيات

 المدينه المنوره مستشفي الحياه

 ينبع مستشفي ينبع العام                            

 ينبع مستشفي الصعيدي بينبع

 المدينه المنوره مستشفي المواساة                             

 المجمعات االداريه

 الطريق الدائري  مبني العطير االداري                               

 المنورهالمدينه  بوليفارد السالم

 الطريق الدائري أسواق المحمدية                              

 شارع المطار   السيف جاليري لالدوات المنزلية           

 

 بعض المشاريع المنفذه
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 بواب(بعض من سابقه االعمال الخاصه باالبواب المعدنيه لشركه المصادر المتقدمه )قسم اال

 قطاعات المدارس

 المدينه المنوره مجمع مدارس الحياه                     

 المدينه المنوره مجمع مدارس العقيق                     

 المدينه المنوره مجمع مدارس األوس                   

 المدينه المنوره مجمع مدارس الخندق

 المصانع

 طريق المدينة حائل الجديد مركز صيانة المتحدة للسيارات                  

 الصناعية حمراء األسدالمنطقة  مصنع القحطاني للتمور

 المنطقة الصناعية حمراء األسد مصنع أبو عوف للصاج

 المستوصفات

 المدينه المنوره مستوصف نجد الخزامي   )تابعه للشئون الصحيه(

 منطقة العقيلة مستوصف العقيلة 

 منطقة الجديدة مستوصف الجديدة  

 المدينه المنوره مستوصف العقيق  

 االمن والسالمهشركات ومؤسسات 

 المدينه المنوره مؤسسه دخيل هللا دخيل عوده السفياني

 المدينه المنوره مؤسسه الهدف االمني لالمن والسالمه

 المدينه المنوره مؤسسه الصاعق لالمن والسالمة

 المدينه المنوره مؤسسة مسارات االطفاء للسالمة

 المدينه المنوره شركة العطيشان لألمن والسالمة 

 المدينه المنوره مؤسسة كيان لالمن السالمه

 المدينه المنوره مؤسسه جوهره السالمه

    

االعمال الخاصه  باالضافه الي العديد من االعمال االخري مثل المساجد والمجمعات السكنيه الخاصه والعديد من

 بالشركات والمجمعات التجاريه االخري واالعمال الخدميه المتخصصه

    

 

 بعض المشاريع المنفذه
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 الحكوميهبعض اعتمادات الهيئات 
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