ﻓﺮوع اﻟﺸﺮﻛﺔ

We manufacture a wide variety of concrete products such as, colored & terrazzo
concrete tiles, pavers, curbstones, Hollow-core Slabs, Double T slabs (TT), GRC
decorative elements and structural precast elements such as wall panels, columns,
beams, etc. and we still strive in adding new products at competitive rates.
Today, with a production capacity of over three million square meters per year, we
have become a major player in the construction industry in Saudi Arabia.
We strive to provide quality products and services to our customers and believe
in honest hard work, We take extreme pride in completing a job well done. We use
only industry proven methods and equipment, ensuring the safest, most efficient and
effective results for each project.

COMPANY BRANCHES

With four Factories located in Riyadh, Jeddah, and Dammam, SACEP is able
to fulfill the needs and requirements of a large clientele base in
Saudi Arabia and the GCC countries.
Developing long-term relationships is our goal. Communication, teamwork, and on-site
supervision of projects from beginning to end are the keys to our
success and your satisfaction. All
projects are carefully planned,
scheduled and financially managed in order to complete each
one on time and on budget. Our
high standards of craftsmanship
combined with reliability and integrity, yield a continuous list of satisfied customers.

 حتى،واليوم وقد أصبح لدينا قدرة إنتاجية عاليه فإننا نقوم بإنتاج أكثر من ثالثة ماليين متر مربع سنويا
.أصبحنا من الشركات الرائدة في صناعة البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية
 كما أننا نفخر.ونحن نسعى جاهدين لتوفير منتجات ذي جودة عالية وبأفضل الخدمات لعمالئنا الكرام
،بانجاز العمل بمواصفات عالمية وذلك باستخدام الوسائل والمعدات المعتمدة والفعالة في عمليات التصنيع
.وضمان النتائج األكثر كفاءة وفعالية وسالمة لكل مشروع هي من أولوياتنا
مع وجود أربعة مصانع موزعة في الرياض
و جدة و الدمام فان سكيب قادر على تلبية
احتياجات ومتطلبات القاعدة الكبيرة من
عمالئها في المملكة العربية السعودية ودول
.مجلس التعاون الخليجي
 سنة مجهود وخبرة تمكنا من تكوين38 مع
عالقات طويلة األجل والعمل الجماعي واإلشراف
على المواقع المشاريع من البداية إلى النهاية
 ويتم.هي مفاتيح نجاحنا ورضاكم هو هدفنا
التخطيط لجميع المشاريع بعناية من أجل
استكمال كل مشروع في الوقت المحدد له
 كما.وأعلى وسائل العالقة وبالتكلفة المتوقعة
انه لدينا معايير عالية من الحرفية والخبرة
الطويلة لمساعدتنا إلى الوصول دائما إلى رضا
.العمالء
سكيب لديها فرق لتركيب والتصميم من أعلى درجة لذلك يكون لها اليد العليا في جميع المهم الزمنية
 كما إنها دائما توفر جميع وسائل األمن والسالمة.الضيقة والمواصفات الصارمة واحتياجات الجودة الحرجة
.في مكان العمل وتوفر اإلشراف على جميع جوانب المشروع في آن واحد

As an ISO 9001 certified company, SACEP adheres to strict safety measurements,
quality control procedures, and utilizes the best quality raw materials, which are
screened before production so as to meet SASO, ASTM, ACI and PCI standards and
other standards.

 فإنها تحرص وبشدة على تطبيق سياسة جودةISO9001:2008 بصفة سكيب شركة حاصلة على شهادة
المنتج بأعلى مستوى وذلك باستخدامها المواد الخام األولية عالية الجودة في كل مراحل اإلنتاج المتبعة بما
)ASTM, ACI & PCI( يتطابق مع هيئة المواصفات والمقاييس السعودية وأي مواصفات عالمية أخرى مثل
.وغيرها من المعايير

On behalf of all the team at SACEP, we look forward to satisfying your project
needs in the near future.

after Edit.indd 1-2

تقوم سكيب بتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الخرسانة مثل بالط األرصفة و بالط األرضيات و
 كما نقوم، )TT( البردورات باإلضافة إلى منتجات مسبقة الصب من األسقف المفرغة (هولوكور) و دبل تي
 وعناصر مسبقة الصنع الهيكلية مثل ألواح الجدران واألعمدة والكمراتGRC بتصنيع العناصر الزخرفية
. ونحن ال نزال نسعى إلضافة منتجات جديدة وبأسعار تنافسية. وغيرها

SACEP developed its own erection and design teams to have the upper-hand with
all the tight deadlines and exacting specifications, critical quality needs, workplace
safety concerns, the burden of overseeing all facets of a project at once.

No job is too large, too small or too complex.
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المقدمة

 وتعد واحدة من أبرز الشركات المصنعة في المملكة.م1976 سكيب هي شركة سعودية تأسست عام
.والمتخصصة في جميع أنواع المنتجات الخرسانية

.ال يوجد مهمة كبيرة جدا أو صغيرة جدا أو معقدة جدا

www.saudiconcrete.com

Introduction
SACEP is a Saudi company established in 1976 and is one of the leading manufacturers in the kingdom specialized in all types of concrete products.

ﻣﺼﻨﻊ
اﻟﺪﻣﺎم

ﻣﺼﻨﻊ
ﺟــﺪ ة

Dammam
Factory

Jeddah
Factory

.كافة فرق العمل في سكيب تتطلع دائما إلى تلبية احتياجات مشروعك في المستقبل القريب
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ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اWﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺠﺪة

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺼﻨﻊ
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ﺑﻮاﺑﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اWﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺎﻟﻘﻄﻴﻒ

ﻣﺒﻨﻰ اLﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ا Fﺑﺜﻮل

PRECAST STRUCTURES
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رﻳﺎض اLﻃﻔﺎل ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ا Fﺑﺜﻮل

ﻣﺪارس وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺠﺪة
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ﻗﺎﻋﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﺎLﺣﺴﺎء

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺼﻨﻊ
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ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ  -ﻣﻄﺎﻋﻢ اﻟﻄﻼب

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ  -ﻗﺎﻋﺔ اWﺣﺘﻔﺎﻻت

PRECAST STRUCTURES
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رﻳﺎض اLﻃﻔﺎل ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ا Fﺑﺜﻮل

ﻣﻮاﻗﻒ ﺳﻴﺎرات ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪل ا Fﺑﺜﻮل
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إﺳﻜﺎن اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺤﺎﺋﻞ

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺼﻨﻊ
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إﺳﻜﺎن اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺤﺎﺋﻞ

إﺳﻜﺎن اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض

PRECAST STRUCTURES
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إﺳﻜﺎن اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺤﺎﺋﻞ

إﺳﻜﺎن اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎم
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ﺳﻮر ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺠﻤﻴﺢ )  ( PEPSIﺑﺎﻟﺮﻳﺎض

أﺳﻮار ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺼﻨﻊ
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ﺳﻮر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﺎWﺣﺴﺎء

FENCES

ﺳﻮر ﻣﺮﻣﻰ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﺠﺪة
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ﺳﻮر أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺪة
9
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ﺳﻮر ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻴﺰان ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ

أﺳﻮار ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺼﻨﻊ
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ﺳﻮر ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض

ﺳﻮر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ا Fﺑﺜﻮل

FENCES
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ﺳﻮر ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻴﺰان ﻟﻠﺒﻨﺎت
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WEILER HOLLOWCORE SECTION

PRENSOLAND HOLLOWCORE SECTION

Double “T” Units
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ﺳﻘﻒ اﻟﻤﻔﺮﻏﺔLﺑﻼﻃﺎت ا

120 cm
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PRECAST ELEMENTS

وﺣﺪات ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺼﻨﻊ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺎﻟﻘﺼﻴﻢ

ﺑﻮاﺑﺔ ﻣﺒﻨﻰ ﻗﺎﻋﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﺎLﺣﺴﺎء

ﺟﻲ آر ﺳﻲ

GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE
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ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺤﺎرس ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﺎLﺣﺴﺎء

ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﺎLﺣﺴﺎء

GRC
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PAVERS
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ﻃﻮب رﺻﻒ ﺧﺮﺳﺎﻧﻲ
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TILES
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40X40X4 cm

ﺑــــﻼ ط
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URBAN FURNITURE

رﺻﻔﺔLﺗﺠﻬﻴﺰات ا
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وﺣﺪات ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺼﻨﻊ

BENCHES
ﻣﻘﺎﻋﺪ
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رﺻﻔﺔLﺗﺠﻬﻴﺰات ا
URBAN FURNITURE
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ISO

ISO 9001 / 2008
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DAMAM

JEDDAH

www.saudiconcrete.com

FACTORY PLANTS

RIYADH
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DAMMAM

JEDDAH
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LOCATIO MAP
N
S

RIYADH
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