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Introduction
Perfect Arabia Factory for Metal Fabrication is one of the modern Steel fabrication facility in Alkharj Industrial City, Riyadh
region. We provide a comprehensive service and solution (design, procurement, fabrication and installation) in the field of
engineering steel products.

We, at Perfect Arabia Factory started in 2011 as Global Tracks, we gained an excellent reputation and grow up rapidly in the
market. We have managed to expand our business to provide high quality service/product for our clients.

Perfect Arabia Factory is committed to provide the highest level of products and services and ensure that products and
services are safe, reliable and good quality. We work in partnership with our clients to produce cost-effective and high
quality solution by through our experiences and technology.

Perfect Arabia
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Perfect Arabia

Facility
Perfect Arabia Factory for Metal Fabrication located in Alkharj Industrial City - Riyadh region,
covers a total area of 16,000 m2.
Factory is equipped with modern machineries and technology under supervision of professional
and experienced engineers and operators. Our Factory offers a wide variety of products and
services as per international quality standard under high healthy and safety environment.
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Our qualified team have the necessary knowledge and
experience in carrying out steel fabrication works
based on the client requirements.

Quality is a measure of our performance, we depend
upon our technical team to provide our customers with
products and services that exceed their expectation.
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CNC Plasma Cutting Machine (3.5 x 12 meters)

CNC Bending Machine

CNC Shearing Machine

Hydraulic Iron Worker

Beveling Machine

TIG, MIG and ARC Welding Machines

Two overhead cranes (16t & 10t)

Machineries List
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Material Handling Products
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Serving a wide range of industries and
applications, Perfect Arabia provides a complete material
handling solution based on customer requirements.

Overhead Cranes, Gantry Crane, Jib Cranes, Industrial Trolleys

Industrial Transfer Trolleys Gantry Cranes

JIB Cranes Overhead Cranes Girders
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Cranes Attachments

Designed to increase the productivity and safety of our
customer's business. Perfect Arabia Provides wide range of
lifting attachments to meet most type of applications.

Beam Lifting AttachmentPallet Fork Lifting 
Attachment

Metallic Sheets AttachmentC Hook for Metal Coils
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Swing Security GatesHigh Impact Security Barriers

High Impact Sliding GateRoad Blocker

Security Products

Design and manufacture to provide the highest levels of
protection, fast and easy operation, Perfect Arabia
provides road blockers, security barriers and security gate
for military and highly secure sites.
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Scissor Lifting TableElevator Shafts

Machine SkidIndustrial Platform

Structural & Industrial Products

Our engineering team works with our business partners to
create the right solution, Perfect Arabia design, fabricate
industrial platforms, skids, molds, supports … etc.
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Custom PlatesCustom Products

Custom ProductsCustom Beams

Miscellaneous Steel Works

Quality product on-time, Perfect Arabia specializes in
miscellaneous metals and custom metal fabrication
products for different types of industries.
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List of Projects 1
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List of Projects 2
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List of Projects 3
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Contact Us
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Street 80, Alkharj Industrial City, Alkharj
Kingdom of Saudi Arabia

Perfect Arabia Factory
for Metal Industries

Tel.: +966 11 5420042

www.perfectarabia.com  |  info@perfectarabia.com

wasiq@perfectarabia.com

Map Location:
23.926047,47.274880

Google Maps 
Link:https://goo.gl/maps/Gw91PEww4zt
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تاريخ الرتخيص : ١٤٣٩/٠٣/٠٥ هـ 

الرقم املميز :  ٣٠٠٠٩٦٧٤٤٥

100171000131407

  

  

  

شهادة تسجيل يف رضيبة القيمة املضافة 
           VAT registration certificate

  

  

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن املكلف :  مؤسسة الدروب العامليه للمقاوالت 

مسجل يف رضيبة القيمة املضافة بتاريخ : ١٤٣٩/٠٣/٠٥ هـ ، وتحمل الرقم الرضيبي : ٣٠٠٠٩٦٧٤٤٥٠٠٠٠٣ 

    

  

عنوان املركز الرئييس : 

املدينة : جدة     الحي :    

صندوق الربيد :       الرمز الربيدي : ٢٣٥٢٢ 

الهاتف : ٠٠٩٦٦٥٥٥٦٦٥٧٧٥ 

  

  

  

  

  

  

هذه الوثيقة مرسلة من النظام اآليل وال تحتاج إىل توقيع             

  

 

الهيئة العامة للزكاة والدخل



فرع جدة

  

  www.dzit.gov.sa اليعتد بهذه الشهادة إال بعد التحقق من موقع الهيئة

هذه الوثيقة مستخرجة من النظام اآليل وال تحتاج إىل توقيع 

رقم الشهادة :   ١٠٣٠١١٩٧٧٠ 

التاريخ        :   ١٤٣٨/٠٨/٢٩ هـ 

الرقم املميز  :   ٣٠٠٠٩٦٧٤٤٥  

1030119770

  

 تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن املكلف / مؤسسة الدروب العامليه للمقاوالت  

 سجل مدين رقم ١٠٤٤٧٥٨٣٧١ وسجل تجاري رقم ٤٠٣٠١٥٧١٩٦  

قدم إقراره عن الفرتة املنتهيه يف ٢٠١٦/١٢/٣١ م      

وقد منح هذه الشهاده لتمكينه من إنهاء جميع معامالته ما عدا رصف مستحقاته النهائية عن العقود. 

يرسي مفعول هذه الشهادة حتى تاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤ه املوافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠م . 

(الرابع عرش من شعبان ألف و أربعامئة و تسعة و ثالثون هجري) 

 الفروع ( ٥  ) يف النموذج املرفق 

 

الختم الرسمي 



فرع جدة

  

  www.dzit.gov.sa اليعتد بهذه الشهادة إال بعد التحقق من موقع الهيئة

هذه الوثيقة مستخرجة من النظام اآليل وال تحتاج إىل توقيع 

رقم الشهادة :   ١٠٣٠١١٩٧٧٠ 

التاريخ        :   ١٤٣٨/٠٨/٢٩ هـ 

الرقم املميز  :   ٣٠٠٠٩٦٧٤٤٥  

1030119770

  
قامئة فروع املكلف   مؤسسة الدروب العامليه للمقاوالت  

وسجل تجاري رقم ٤٠٣٠١٥٧١٩٦   

صفحة رقم   :  ١

املدينة إسم  الفرعالرخصةرقم السجل 

جدةمؤسسة التكامل الذيك املتقدم فرع مؤسسة الدروب العامليه لصاحبها عب٤٠٣٠١٦٨٦١٨

جدةفرع مؤسسه الدروب العامليه لصاحبها عبدالرحمن جامل خليفه٤٠٣٠١٦٩٥٢٩

الرياضفرع مؤسسه الدروب العامليه لصاحبها عبدالرحمن جامل خليفه١٠١٠٢٦٨٨٠٩

جدةمؤسسة رؤيا البيانات٤٠٣٠٢٥٩٢٦٣

الخرجمصنع الكامل العريب للصناعات املعدنيه١٠١١٠٢٣٨٥٣



تاريخ اإلصدار : 2018/01/11
رقم الشهادة : 20001801046987

http://mol.gov.sa/CERT : رابط التحقيق

شهادة سعودة

السادة/ القوات الجوية  الملكية السعودية                         المحترمين

تشهد وزارة العمل بأن مصنع الكامل العربي للصناعات المعدنيه المسجلة في وزارة العمل برقم
2-1394676 والحاملة لسجل تجاري رقم 1011023853 والصادر من مدينة الخرج قد
حققت نسب التوطين المطلوبة منها، وتم منحها هذه الشهادة حسب طلبها لغرض التقديم على

مناقصة تأهيل ودعم المصانع المحلية علما بأن هذه الشهادة تستخدم لهذا الغرض فقط.
صالحة لغاية: 2018/04/11

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،،
وزارة العمل السعودية.

التوقيع اسم المفوض من قبل المنشأة

تصديق الغرفة التجارية ختم المنشأة

تنبيهات:
١ - ال تعتبر هذه الشهادة صالحة لالستخدام اال بعد توقيعها وختمها من قبل المنشأة وتصديقها من الغرفة التجارية.

٢ - ختم وتوقيع المنشأة على هذه الشهادة بمثابة تعهد بصحة المعلومات.
٣ - تستطيع الجهات الحكومية التاكد من صحة الشهادة من خالل زيارتها لخدمة االستعالم عن شهادة سعودة في موقع الوزارة االلكتروني

.http://mol.gov.sa/CERT
٤ - في حالة اكتشاف اي عملية تزوير في الشهادة المقدمة نرجو التبليغ عن ذلك بخطاب رسمي ألقرب مكتب عمل.





 

 
 
 
 
 
 
 
INTERCERT hereby certifies that Quality Management System of 
 

 

Perfect Arabia Factory For Metal Industries 
 
Street 80, Al-Kharj, New Industrial City, Kingdom of Saudi Arabia 
 
 
Has been successfully assessed as per the requirements of 
 
 

ISO 9001:2015 
 
 
For the scope of 
 

Fabrication & Erection of Steel Industrial Products including Material 
Handling Equipment’s, Security Products, Steel Structures, Storage   
Tanks and General Fabrication Works       
 
 
Initial Certification Date  : 25.10.2017 
Certificate Issue Date  : 25.10.2017 
Surveillance Validity Date  : 24.10.2018 
Recertification Validity Date : 24.10.2020 
 

 
Registration Number: IC-QM-1710014 
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