
يمكنك التحقق من صحة وصالحية الشهادة عبر زيارة الرابط

https://eservices.sagia.gov.sa/verify على موقع الهيئة العامة لالستثمار.

تاريخ الطباعة 1441/04/04 هـ

رقم الترخيص

1404/06/03 هـ

(121030052181-01)

تاريخ اإلنتهاءتاريخ اإلصدار

2022/11/18 م

1444/04/23 هـ

1984/03/06 م

حالة الترخيص:  

شركة مصنع المنتجات المعدنية المميزةاسم الترخيص

(200898)رقم المنشأة

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(13,695,000) ريال سعودي إجمالي التمويل (124 فرد) عدد العمالة الدمام الموقع

+966138121043 الفاكس 966+966505819701 الهاتف  31451 الرمز البريدي 2263 ص.ب

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ترخيص استثمار صناعي
Industrial Investment License

تعديل

المركز الرئيسي

الكيان القانوني           شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة

92118

المحافظ م.ابراهيم بن عبدالرحمن العمر
   عنه ابراهيم بن صالح السويل

   تاريخ التوقيع : 1441/04/04

الحصةالجنسيةرقم المستثمر اسم صاحب/ أصحاب الترخيصالحصةالجنسيةرقم المستثمر اسم صاحب/ أصحاب الترخيص

  %100الدومينيكا300516  شادمان جواد قاسم رشيدي

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الوحدةالكميةالمنتجالبند الجمركيالوحدةالكميةالمنتجالبند الجمركي

اصناف ومعدات العاب القوى95069100

والرياضة البدنية وادواتها

وحدة2000مالعب اطفال95030090وحدة5000

طاوالت المختبرات المجهزة94032030طن200اثاث مختبرات علميه94036010

بصناديق غاز او مياه

طن200

هياكل ومظالت بما فيها الهياكل66032000طن3000اثاث معدني94032090

المعدنية

متر مربع400

مشغوالت معدنية مطلية كهربائيا83024910وحدة1500ابواب معدنية واطرها متنوعة73083000

للغير

طن250

انتاج وتصنيع واجهات المباني76169990

المعدنية

طن50انتاج وتصنيع ارفف معدنية73089020طن150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 النشاط:

3 - 1



يمكنك التحقق من صحة وصالحية الشهادة عبر زيارة الرابط

https://eservices.sagia.gov.sa/verify على موقع الهيئة العامة لالستثمار.

تاريخ الطباعة 1441/04/04 هـ

رقم الترخيص

1404/06/03 هـ

(121030052181-01)

تاريخ اإلنتهاءتاريخ اإلصدار

2022/11/18 م

1444/04/23 هـ

1984/03/06 م

حالة الترخيص:  

شركة مصنع المنتجات المعدنية المميزةاسم الترخيص

(200898)رقم المنشأة

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(13,695,000) ريال سعودي إجمالي التمويل (124 فرد) عدد العمالة الدمام الموقع

+966138121043 الفاكس 966+966505819701 الهاتف  31451 الرمز البريدي 2263 ص.ب

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ترخيص استثمار صناعي
Industrial Investment License

تعديل

المركز الرئيسي

الكيان القانوني           شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة

92118

المحافظ م.ابراهيم بن عبدالرحمن العمر
   عنه ابراهيم بن صالح السويل

   تاريخ التوقيع : 1441/04/04

 251111:صناعة الهياكل المعدنية وأجزائها للجسور واألبراج

 251119:صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية وأجزائها األخرى

 251122:صناعة وتركيب اإلنشاءات الفوالذية سابقة الصنع للمنشآت الصناعية

 251129:صناعة وتركيب هياكل اإلنشاءات الفوالذية سابقة الصنع لوحدات المصافي والتكرير والمنشآت الصناعية

 251130:صناعة المباني سابقة الصنع المكونة بصفة رئيسية من المعدن

 251154:صناعة وتركيب النوافذ واألبواب

 251156:صناعة وتركيب المظالت

 259110:صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع بالطرق ، أو الكبس ، أو السبك والدلفنة

 259211:معالجة وطلي المعادن بالصقل والتلميع

 259213:معالجة وطلي المعادن بالتلوين والتنظيف

 259220:قطع المعادن والكتابة عليها بواسطة أشعة الليزر

 259962:صناعة الخزائن الحديدية

 259982:صناعة األطر المعدنية

 310021:صناعة األثاث المعدني للمنازل والمكاتب والمطاعم والفنادق

 310090:أنشطة أخرى لصناعة األثاث
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 323011:صناعة معدات ألعاب القوى

 324099:أنشطة أخرى لصناعة األلعاب واللعب

 325051:صناعة طاوالت الفحص الطبي وأثاث الجراحة

 325052:صناعة األسرة الطبية المزودة بإضافات ميكانيكية للحركة

 329079:أنشطة أخرى لصناعات تحويلية لم تذكر فيما سبق
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