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يف بدايــة حديثــي أتوجــه بالشــكر لقياداتنــا احلكيمــة التــي دعمتنــا منــذ البدايــة وســبقت برؤيتهــا كل توقعاتنــا بــكل طموحهــا وتفاؤلهــا، فــرأت فينــا مثــااًل واعــدًا للمشــروعات الوطنيــة الناجحــة، األمــر الــذي شــرفنا بقــدر مــا كلفنــا مبهــام 
جســام، أولهــا أن نصبــح علــى قــدر املســؤولية والثقــة وثانيهــا أن نتخطــى مراحــل التفــوق احمللــي ونطــأ ســاحة املنافســة املســؤولية والثقــة وثانيهــا أن نتخطــى مراحــل التفــوق احمللــي ونطــأ ســاحة املنافســة العامليــة. وبالفعــل كانــت تلــك 
الرؤيــة الثاقبــة بعيــدة املــدى هــي النبــراس لــكل خطــوة نخطوهــا، فلــم نخيــب ظــن حكامنــا فينــا ،واجتهدنــا قــدر اســتطاعتنا، فاكتســبنا ثقــة عمالئنــا يف الداخــل واخلــارج وأصبــح اســم اإلســراء مبثابــة احلصــان الرابــح يف ترجيــح كفــة العديــد 
مــن مقاولــي التشــطيبات. كمــا أصبحنــا خــالل نحــو ربــع قــرن مــن الزمــان مبثابــة بيــت خبــرة ينشــر مدرســته الفنيــة اخلاصــة التــي اســتقت خطوطهــا مــن روح العمــارة اإلســالمية الزاهــرة، ويف نفــس الوقــت يقبــل التحديــات بــل ويحولهــا 
البتــكارات. وأخيــرًا تــردد اســم »اإلســراء« كمنافــس شــرس وســط أســاطني هــذه الصناعــة الثقيلــة التــي ســبقنا إليهــا العديــد مــن دول العالــم، وهــا قــد أتــى اليــوم الــذي حتقــق فيــه شــركة اإلســراء  الســبق عليهــم حتــي أصبحنــا ال يرضينــا إال 
منافســتنا ألنفســنا. هــذا الكتيــب يعطــي فكــرة شــاملة و مبســطة عــن طبيعــة نشــاطنا وكيفيــة تصاعــد ربحيتنــا بشــكل متســارع، األمــر الــذي أوجــب علينــا عمــل املزيــد مــن التوســعات كمــا يتيــح الكتيــب لشــركائنا مــن العمــالء و العقاريــني 

و االستشــاريني اكتشــاف أســباب جنــاح اســم »اإلســراء« الــذي صــار أمثولــة يتطلــع الكثيــر مــن شــباب وطننــا الغالــي أن يحــذو حذوهــا بعدمــا صــار هــذا املثــل األعلــي قريــب منهــم ، بــل ويعيــش بينهــم ويفخــر بانتمائــه إليهــم. 

رئيــــــــــــــــــس مجلــــــــــــــــــــــس اإلدارة
 أميــــــــــــن معتـــــــــــــــوق سمــــــــــارن

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF BOARD
First of all, I would like to extend my thanks and gratitude to our wise leaders who supported us since the very beginning and whose vision, ambition and optimism exceeded all 
our expectations. Deeming us a promising example of successful national projects, has not only filled us with pride, but entrusted us with great tasks. First, to be responsible and 
credible, and second, to exceed our success on the national level and be prepared to step into the arena of worldwide  competition.  It was this clear vision and foresight that guided 
us in each step we took and we have never disappointed our leadership always do our best. As a result, we have gained the trust of all our clients both nationally and abroad.. Now, 
the name El Esraa has become a leading name among many finishing contractors. Throughout a quarter of a century, we have become a well known consultancy firm, a unique 
technical school of its own inspired by the magnificant Islamic architecture. Over the years, the company has embraced challenges and changed them into innovations. Finally, the 
name El Esraa was echoed as a tough competitor amongst the masters of this heavy industry in which many countries have excelled before us. Today El Esraa Company sores one 
success after the other as a global competitor.  This booklet provides a comprehensive simple idea about the nature of our activities and how our profits have been witnessing an 
accelerating increase to the point where it has become necessary for us to undertake more and more expansions. The booklet allows our partners including clients, contractors and 
consultants to discover the history and reasons behind the success of El Esraa. 

Chairman of Board

AYMAN MATOUK SMARAN
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THAT NEVER BELIEVED IN

A DEEP ROOTED

PAST
“IMPOSSIBLE” 

َما�ًض َعـريّق ْل يَعرّف املُ�ستحيل

كانــت بدايــة شــركة اإلســراء  بدايــة متواضعــة ككثيــر مــن الشــركات العامليــة ولكــن بالعمــل واجلــد اســتطعنا التحــول يف ســنوات قليلــة مــن مجــرد ورشــة بســيطة لتصنيــع وحــدات األملنيــوم 
إلــى واحــدة مــن الشــركات املعــدودة علــى مســتوى العالــم التــي متــارس نشــاطاَ اســتثماريًا متخصصــًا ومتكامــاًل يبــدأ مــن مراحــل التنقيــة والســبك، وصــواًل ملرحلــة التصميــم والتصنيــع 

واالبتكار.
تأسســت شــركة اإلســراء  لتصنيــع وســبك األلومنيــوم عــام 1410هـــ املوافــق 1990 م بترخيــص مــن وزارة التجــارة والصناعــة الســعودية ومنــذ تلــك اللحظــة والســيد »أميــن معتــوق ســمارن« 
يواصــل الليــل بالنهــار كــي يجعــل مــن شــركة اإلســراء  أحــد أهــم املصانــع الرائــدة يف مجــال ســبك وتصنيــع وزخرفــة األملنيــوم. وتشــهد علــى مكانتنــا قائمــة عمالئنــا التــي تتضمــن كبــرى 

الهيئــات واملؤسســات داخــل اململكــة و يف شــتي بقــاع الوطــن العربــي.

Like many international companies today, the early start of El Esraa was a very humble one. But through dedication and hard work, we 
were able, within a few years, to turn ourselves from a modest workshop manufacturing aluminum units into one of the fewest companies 
all over the world that practice a specialized integrated investment model starting from purification and casting phases till the design, 
manufacturing and innovation phases. El Esraa Aluminum Manufacturing and Casting Co was incorporated in 1410 H (1990 A.C) by a 
permission issued by the Saudi Ministry of Commerce and Industry. Since then, Mr. Ayman Matouk Smaran, works round the clock to 
make El Esraa one of the leading companies in the field of Aluminum casting, manufacturing and decorating. Our list of clients includes 
the largest organizations and establishments all over the Kingdom of Saudi Arabia and the Arab World. 
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A PROUD

PRESENT مــا وصلــت إليــه شــركة اإلســراء  اليــوم هــو ثمــار مايقــرب مــن ربــع قــرن مــن 
ــه  ــكل طاقت ــعى ب ــى يس ــوة حت ــق خط ــا أن يحق ــذي م ــل وال ــاح املتواص الكف
إلدراك اخلطــوة التــي تليهــا يف وقــت قياســي ويف الســطور التاليــة نذكــر 

ــركة: ــن الش ــام ع ــق واألرق ــض احلقائ بع

	 El Esraa Factory is located at the Industrial Zone, Madinah

	 The factory buildings occupy about 15,000 sm.

	 El Esraa factory employs about 400 employee. 

	 Production capacity of 1300 tons

	 production rate of 5,000 tons / day

●    يقع مصنع اإلسراء يف املنطقة الصناعية باملدينة املنورة.
تشغل مباني مصنع اإلسراء مساحة 15 ألف متر مربع.  ●

يضم مصنع اإلسراء نحو 400 موظف.  ●
القدرة االنتاجية 1300 طن   ●

معدل اإلنتاج 5000 طن/يوم  ●

Today El Esraa Co, is bearing the fruit of a quarter century 

of continuous hardwork and moving from one milestone 

to the next. Key facts and figures about the company:

COMPANY PROFILE
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مهمتنــــــا
توفيــر مفهــوم جديــد يف مجــال تصنيــع األملنيــوم مــن خــالل التصميــم والتنفيــذ بجــودة عامليــة حتقــق منتجــات فريــدة 
تضيــف قيمــة عمليــة وملســة جماليــة ألي مبنــى فتجعلــه ملفتــا لألنظــار؛ مــع االلتــزام بدورنــا نحــو املجتمــع كشــركة 

رائــدة وذلــك مــن خــالل نقــل اخلبــرة وتأهيــل األجيــال اجلديــدة مــن أجــل نهضــة شــاملة لوطننــا العزيــز.

أ هدافنـــا
●   أن نقود السوق الدولي يف مجال ابتكار و سبك االملنيوم.

●   أن تكــون شــركة اإلســراء  واحــدة مــن أعظــم الشــركات املنافســة يف األســواق الدوليــة وأن يشــار إلــى شــركة اإلســراء  
كبيــت خبــرة عاملــي عريــق يحمــل جتربتــه املتفــردة للعالــم ويضيــف اجلديــد واجلديــد دائمــًا مــع التأكيــد علــى التوســع 

يف االجتاهــني الرأســي واألفقــي، أي مضاعفــة املنتجــات وزيــادة عــدد املصانــع.

OUR VISION & MISSION
Providing a new concept in the field of aluminum manufacturing through high quality 
world-class design and production that present unique products adding a practical value 
and an aesthetic touch to any building or construction. We also respect our role and 
responsibility towards the community as a pioneer company through sharing expertise 
and preparing the new generations for the progress of our dear country. 

OUR OBJECTIVES
● To lead the world market in the field of aluminum manufacturing and casting. 
●  To make El Esraa company one of the greatest competitive companies in the international 
markets and to be acknowledged globally as a well established consulting firm which 
presents its own unique expertise to the world and to add new items continuously 
ensuring expansion in vertical and horizontal directions i.e. multiplying the number of 
products and increasing the number of factories. 

OUR VISION & MISSION
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ال يتركــز نشــاط الشــركة حــول تصميــم وتصنيــع العديــد مــن منتجــات األملنيــوم 
اإلنشــائية واجلماليــة احلديثــة والتــي أصبحــت جــزءًا ال يتجــزأ مــن املعمــار العصــري 

ــن:  ــراء  ملرحلت ــركة اإلس ــاط ش ــم نش ــل ينقس ــط ب فق
والدرابزيــن   أعمــال ديكوريــة كاملشــربيات  إمــا الســتخدامه يف  األولــى تدورحــول صــب األملنيــوم   ●

اإلنــارة  وأعمــدة  والبوابــات 
● والثانية تدور حول املجاالت الصناعية مثل قطع الغيار واالكسسوارات 

WHAT DO WE DO

The company’s activity is not only focused on designing and manufacturing 
a number of modern structural and artistic aluminum products, which 
have become an integral part of the modern architecture, but it also covers 
two areas: The first stage is concerned with aluminum casting used in 
décor works such as jut windows, handrails, gates and lighting poles and 
the second is for use in industrial fields such as spare parts and industrial 
accessories. 
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A PLACE OF
TRUST AND EXPERTISE  

بــل هــي مبثابــة مستشــارك التخطيطــي  لهــا فحســب،  التخطيــط  أو منتجــات ســبق  مــورد خلامــات  إن شــركة اإلســراء ليســت مجــرد 
والتنفيــذي يف كل مــا يخــص صناعــات وتطبيقــات األملنيــوم. لذلــك فــإن شــركة اإلســراء توجــه لــك الدعــوة ليــس فقــط كــي تأتــي بطلبيــة 
محــددة واضحــة، إمنــا هــي تشــجعك علــى أن تعــرض عليهــا مشــاكلك الفنيــة، والتــي ســيتم اســتقبالها ببالــغ االهتمــام حيــث ســتقوم علــى 
دراســتها كل أبعادهــا وستســتعني ألجلهــا بــكل مــا لديهــا مــن مــوارد بشــرية، تفخــر بهــا كأصــول راســخة يف الشــركة، ولــن يغمــض لهــا جفــن 
حتــى تخــرج لــك بحــل لهــذه املشــاكل لتــزداد جرأتــك يف اســتخدام أي منتــج مــن مــادة األملنيــوم مــن أجــل تطويــر الفكــر والتصميــم ويذلــك 

يــزداد رســوخها يف مهنتهــا احلبيبــة يومــًا بعــد يــوم بــإذن اهلل تعالــى.

El Esraa Co is not just a raw material or product supplier, it is your planning and executive consultant in 
all matters relevant to aluminum production and application. Therefore, coming to El Esraa Co does not 
necessarily mean you must bring a clear and specific order, but we encourage you to share with us your 
technical problems which we will advise on and give our utmost attention. El Esraa Co approaches any 
challenge by exploring it from all dimensions putting all our human resources to working on solving 
it. Our problem-solving model will not only present you with solutions but will also encourage your 
determination to use any aluminum product and develop your ideas and design. 

COMPANY PROFILE
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معــدن األملنيــوم هــو محــور حيــاة شــركة اإلســراء بــكل مــا حتملــه تلــك العبــارة مــن معنــى، وقــد اقتــرب موظفوهــا 
مــن هــذا املعــدن كثيــرًا وتفهمــوا طبيعتــه وازدادت خبرتهــم يف تطويعــه فأضفــوا العديــد مــن االبتــكارات لقائمــة 

منتجاتها املتســعة .

Aluminum is the central pivot of El Esraa Company’s work. Over the years, 
our employees and personnel have come closer and closer to knowing and 
understanding the nature of the raw material that we work with and discovering 
its capabilities and potential thus adding new creations to the company’s extensive 
product list. 

KNOWING OUR
RAW MATERIAL

COMPANY PROFILE
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كل زخرفــات وتكوينــات العمــارة اإلســالمية، التــي تنتمــي للعهــد الفاطمــي أو العثمانــي، كلهــا محفــورة يف 
أذهــان موظفــي شــركة اإلســراء  ؛ وملــا وجــدت شــركة اإلســراء  نفســها أحــد شــركاء نشــر اجلمــال يف وطنهــا 
والــدول األخــرى، أخــذت علــى عاتقهــا مســؤولية نشــر الثقافــة اإلســالمية مــن خــالل خــام األلومنيــوم ، وملــا 
خرجــت املشــربيات األملنيــوم للنــور، شــعر كل موظفــي شــركة اإلســراء  بــأن كل نقطــة عــرق بذلــت يف هــذا 

االجتــاه، ال تســاوي حلظــة إعجــاب يرونهــا يف عيــون عمالئهــم ســواء يف الداخــل أو اخلــارج.

ISLAMIC
ARCHITECTURE

All the designs, decorations and formations of Islamic art and architecture dating 
back to the Fatimid and Ottoman eras are engraved in the minds of El Esraa Co 
personnel. When El Esraa Co found itself in a position as one of the bearers of this 
great tradition and art in our country, it assumed the responsibility of spreading 
Islamic Culture through core aluminum. When aluminum jut windows came to 
light, all El Esraa Co personnel felt that a moment of admiration in the eyes of its 
clients was worth each drop of sweat exerted towards reaching this goal. 

COMPANY PROFILE
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بخــالف كبــرى األســماء داخــل اململكــة العربيــة الســعودية، اســتطاعت شــركة اإلســراء خــالل الفتــرة املاضيــة أن حتتــل 
مســاحة تنافســية يف بعــض دول الشــرق األوســط ولــذا فقــد وضعــت يف أولويــات خططهــا املســتقبلية الطموحــة ضــرورة 

التوجــه احلثيــث نحــو مضاعفــة قدرتهــا التصديريــة لكافــة دول العالــم.

Contrary to other big names within the industry in the Kingdom of Saudi Arabia, El Esraa 
Co has occupied, throughout the past years, a competitive position in other Middle 
Eastern markets. The company prioritizes among its ambitious future plans the importance 
multiplying its exporting capacity to all countries of the world.

OUR CURRENT

MARKETS

COMPANY PROFILE
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WITH NO BOUNDARIES

إن شــركة اإلســراء تــرى مســتقبلها املشــرق حقيقــة ماثلــة أمامهــا ،ولــم تنطلــق رؤيتهــا تلــك إال مــن خــالل األرقــام و اإلحصائيــات، بــل إن تصاعدهــا صــار حافــزًا لبــذل املزيــد مــن اجلهــد جلعــل مســتقبلها 
املشــرق حقيقــة واقعــة. ولكــي تــدرك هــذا املســتقبل، فهــي جتعــل مــن كل يــوم عمــل خطــوة إنطالقــة لألمــام، إمــا بتقــدمي منتــج جديــد لألســواق أو بإضافــة املزيــد مــن اآلالت واإلنشــاءات إلــي رصيــد قدرتهــا 

اإلنتاجيــة املتصاعــد.

El Esraa Co thinks of its bright future as a given fact and this vision has been driven by nothing but solid figures and statistics. Moreover, its acceleration 
has become an incentive to exert more effort to claim its promising future. To achieve such future, every day is a step forwards whether through providing 
a new product to markets or adding new machines and structures to its ascending productive capacity.

COMPANY PROFILE
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●      جاري تنفيذ و إنشاء وجتهيز مصنع جديد متخصص بسباكة األملنيوم.
●      مساحة املصنع 30الف متر مربع.

●      التكلفة التقديرية تقدر بـ 105مليون ريال سعودي.
●      الطاقة اإلنتاجية للتوسعة 5000 طن سنويا.

●      تاريخ بدء اإلنتاج يف التوسعة عام 2017 م بإذن اهلل.
●      سباكة جميع أنواع األملنيوم سواء بطرق صب الرمل أو اجلاذبية أو الضغط العالي لسد إحتياجات الشركة 

        وتسويق الفائض.

●    Executing, constructing, equipping a new specialized aluminum casting plant. 

●    Plant area: 30,000 MS. 

●    Estimated cost: SR 105,000,000.

●    Expansion Production Capacity: 5000 ton per year. 

●    Date of expansion commencement: 2017 a c 

●    All aluminum casting works whether through sand pouring, gravity or high 

      pressure pouring to fulfill the company needs and to market the surplus. 

التو�سعات امل�ستقبلية

FUTURE EXPANSIONS

COMPANY PROFILE

2122



COMPANY PROFILE

3031

 علــى الرغــم مــن أن شــركة اإلســراء تصنــف كشــركة ذات ملكيــة محــدودة ، إال أنهــا منــذ البدايــة لــم تطبــق نظــام الــرأي الواحــد، بــل ســعت لضــم كفــاءات مــن جميــع التخصصــات ومنحتهــم 
كل الســلطات التــي متكنهــم ليــس فقــط مــن اإلجنــاز بــل و مــن اإلبــداع أيضــا. ومــا مــن شــك أن اســتباق شــركة اإلســراء لتطبيــق نظــام احلوكمــة والــذي يؤمــن بأهــل املعرفــة وليــس أهــل 

الثقــة فقــط قــد أوصلهــا اليــوم إلــي مــا هــي عليــه بــل وأثبــت أن أهــل التخصــص ميكنهــم أن يصبحــوا أهــاًل للثقــة مبزيــد مــن التفويــض و حتــت قيــادة واعيــة.

Although El Esraa is classified as a limited company, since the very beginning it did not adopt a solitary opinion approach but sought to 
gather all talents in different specializations and gave them the authority and space for creativity.  There is no doubt that by applying this 
governance approach which believes only in people of merit and experience rather than acquaintances, El Esraa Co could reach its current 
position. 

COORPORATE GOVERNANCE

(LEADERSHIP)

COMPANY PROFILE
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التزامنا نحو عمالئنا 
منــذ البدايــة وشــركة اإلســراء تعتبــر العميــل هــو أحــد شــركائها الذيــن يدفعونهــا لألمــام و الذيــن يبعثونهــا علــي التطــور 
وألجلهــم تتفانــى لتقــدم كل مــا هــو مبتكــر ألنهــم دومــًا يســتحقون األفضــل. ومهمــا تنوعــت قائمــة عمالئهــا مــن أفــراد 
وشــركات ومقاولــني ومهندســي ديكــور فهــي مســتعدة الســتيعاب املزيــد و لتكريــس جهدهــا لــكل عميــل حتــى تفــوز برضائــه. 

فعمالئهــا يف املاضــي وحتــى اليــوم هــم الســفراء الذيــن يتحدثــون عنهــا ويرشــحونها ملــن يليهــم.

والئنا ملوظفينــــــــــــا 
علــى مــدى الســنوات املاضيــة تكونــت لــدى شــركة اإلســراء كتيبــة مــن املهندســني واإلداريــني والفنيــني قوامهــا 200 فــرد 
هــم أهــم أصولهــا، موظفينــا يشــاركونا شــغفنا جلــودة و جمــال منتجنــا حيــث أنــه بفضــل مواهبهــم وجهدهــم ومثابرتهــم 

وابتكاراتهــم قــد وصلــت ملــا هــي عليــه اآلن مــن جنــاح وتفــوق يشــهد لــه القــاص والــدان. 

LOYALTY TO OUR CLIENTS
Since the very beginning, El Esraa Co has regarded the client as a partner who pushes it forward and inspires it to achieve progress. El Esraa 
Co is devoted to present modern innovations to our cients because they deserve the best. El Esraa Co’s list of clientele is diverse: individuals, 
companies, contractors, décor engineers, and we are always pleased and ready to expand this list. Our company spares no effort to gain the 
satisfaction of each client as we believe that yesterday’s clients are today’s ambassadors attesting to our quality work. 

LOYALTY TO OUR STAFF
Throughout the past few years, El Esraa Co developed a group of over 200 engineers, and administrative and technical staff who form its most 
important assets. Due to their competence, efforts, persistence and innovations, the company was able to achieve its current success and supremacy.

OUR BEST KEPT

SECRETS

COMPANY PROFILE
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تنفــرد شــركة اإلســراء علــى مســتوى العالــم يف تصنيــع مشــربيات األملنيــوم ،والتــي كانــت مقصــورة يف املاضــي علــى اســتخدام خــام اخلشــب وكان مجــرد 
ذكــر األملنيــوم يف هــذا املجــال يثيــر الدهشــة، ولكنهــا قبلــت التحــدي الــذي فرضتــه علــى نفســها وطوعــت معــدن األملنيــوم ملراحــل لــم يســبقها إليهــا 
أحــد مــن قبــل، إلــى أن اســتطاعت اســتخدامه يف تصنيــع املشــربيات اإلســالمية والتــي يعتبرهــا عمالؤهــا لوحــات فنيــة أكثــر مــن كونهــا نوافــذ لهــا 

قيمــة وظيفيــة محــدودة.
وأخيــرًا تعــدد منتجاتهــا ممــا منحهــا قــدرة إنتاجيــة هائلــة قــادرة علــى اســتيعاب متطلبــات العديــد مــن العمــالء يف وقــت واحــد، األمــر الــذي أكســبها 

ســمعة طيبــة.

El Esraa Co is distinguished all over the world in manufacturing aluminum jut windows which in the past 
could used to be fabricated only from core wood. Introducing aluminum as an alternative in this field was first 
received with great skepticism. However, El Esraa Co accepted the challenge and managed to manipulate the 
core aluminum to unprecedented softness levels. Recently El Esraa Co could use it in manufacturing Islamic jut 
windows which its clients regard as artistic paintings not just limited function valuable windows. 
Finally the multiplicity of El Esraa Co products granted it a tremendous production capacity and as a result 
the company was able to absorb and handle multiple requests from numerous clients at once. Accordingly, it 
not only acquired a good reputation related to accuracy and quality, but turned our clients into ambassadors 
recommending the company’s name to others confidently. 

OUR COMPETITIVE

PRODUCTS

PRODUCTS
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إن اســتيعاب شــركة اإلســراء خلصائــص فلــز األملنيــوم جعلهــا تتفهــم كيفيــة التعامــل معــه ولهــذا فإنهــا تســعي 
الســتخدام مــادة األملنيــوم يف كثيــر مــن املنتجــات التــي يحتاجهــا املســتهلك ويعمــل قســم البحــث والتطويــر حاليــا 

علــي عمــل منتجــات عياريــة جاهــزة للبيــع املباشــر ومــن هــذه املنتجــات علــى ســبيل املثــال : 

El Esraa Co deep understanding of aluminum metal made it capable to work with 
it and use it in a variety of products needed by any consumer. Our Research and 
Development department works to develop standard products available for direct 
sale. These products include; but are not limited to: 

PRODUCTS
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لقــد مت تطويــر األلومنيــوم عبــر الســنني. ففــي املاضــي كان يتــم اســتخدام األلومنيــوم فقــط يف عــدد محــدود مــن األغــراض 
مثــل الكراســي املطويــة. واليــوم فــإن التقنيــة املســتخدمة يف صنــع األلومنيــوم املصبــوب  جعلــت هنــاك إمكانيــة لعمــل 
العديــد مــن التصميمــات. وتعتبــر التفاصيــل املعقــدة مــن أحــد أكثــر الســمات جاذبيــة لألثــاث املصبــوب باأللومنيــوم و 

تنقســم أعمــال صــب األلومنيــوم الــي قســمني :

ALUMINUM CASTED PRODUCTS
Aluminum has been developed over the years. In the past, aluminum was only used in a 
limited number of purposes such as folded chairs .Today, the technique used in making 
cast aluminum made it possibile to make many different designs. The intricate details is one 
of the most attractive features of the aluminum Cast furniture , aluminum casting work is 
divided into two sections:

منتجــات األلومنيوم

أعمال التصنيع 

النوافــــــــــــــــــــــــــذ

احلوائط الزجاجية

القباب السمـــــــاوية

 الواجهـــــــــــــــــــــات

Windows

Glass Walls

Celestial Spheres

Facades

مشربيـــــــــــــات

درابزيــــــــــــــــن

بوابـــــــــــــــــــات

األبواب الصفيح

أعمدة اإلنـــــارة

فـرش حدائـــــق

حوائـــــــــــــــــط

أســـــــــــــــــــــوار

Oriel

Handrails

Gates

Hydraulically Doors

Light Posts 

furnituring Gardens

Walls

Fences

قطــــع الغيــــــــــــــــــــــــار

املواد املتممة للصنـــــاعة

االكسسـوارات الصناعية

Spare parts

complementary 
materials for industry

industrial accessories

الصنـــــــــــــاعةأعمال الديكـــور DECORATIONINDUSTRY 

FABRICATION

ALUMINUM PRODUCTS

MANUFACTURING (CASTING)منتجات الصب 

COMPANY PROFILE
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DECORATION

  مشربيـــــــات

  درابزيــــــــــن

يعتبــر مصطلــح مشــربية أو شاناشــيل مصطلحــًا عربيــًا ُيطلــق علــى نــوع مــن نوافــذ شــرفات املشــروع التــي يتــم تغطيتهــا بتشــعيرة مصبــوب ألومنيــوم منقــوش يتــم وضعــه علــى الطابــق الثانــي 
مــن مبنــى ويتــم رســمه بالزجــاج املصبــوغ. و املشــربية هــي أحــد عناصــر فــن العمــارة العربــي التقليــدي الــذي ُيســتخدم مــن العصــور الوســطى وحتــى منتصــف القــرن العشــرين. ويســتخدم بشــكل 

كبيــر علــى جانــب املبنــى الــذي يطــل علــى الشــارع و يف املنــازل والقصــور رغــم أنهــا تســتخدم أحيانــًا يف املبانــي العامــة مثــل املستشــفيات والفنــادق الصغيــرة واملــدارس واملبانــي احلكوميــة. 

تصمم الدرابزين لتمسك باليد وذلك لتوفير االستقرار أو الدعم. وتستخدم عادة يف حني صعود أو هبوط الدرج.
و توفر الدرابزين األلومنيوم نظام قوي بصيانة أقل من شأنه أن يظل متماسكا مع االستخدام املكثف لسنوات طويلة قادمة.

 ORIEL
Mashrabiya or Shanasheel is the Arabic term given to a type of projecting oriel window enclosed with carved wood latticework located on the 
second storey of a building or higher, often lined with stained glass. The mashrabiya (sometimes shanshool or rushan) is an element of traditional 
Arabic architecture used since the Middle Ages up to the mid-20th century. It is mostly used on the street side of the building; however, it may 
also be used internally on the sahn (courtyard) side.

Mashrabiyas were mostly used in houses and palaces although sometimes in public buildings such ashospitals, inns, schools and government 
buildings.

 HANDRAILS
A handrail is a rail that is designed to be grasped by the hand so as to provide stability or support. Handrails are commonly used while ascending 
or descending stairs

Aluminum handrails provide a super-strong low-maintenance system that will hold up to heavy use for years to come.
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  بوابـــــــــــــــــات
تعتبــر األبــواب املصبويــة باأللومنيــوم أبوابــًا متعــددة اإلســتعماالت. كمــا تتمتــع األجــزاء املصبوبــة باأللومنيــوم بدقــة مذهلــة يف األبعــاد وأيضــًا بإبداعيــة 

فيمــا يتعلــق بالقيــاس وجمــال القالــب. وهنــاك عــدد مــن اإلختيــارات بقــدر مــا يتيــح الشــكل الطبيعــي ألجــزاء الصــب يف القالــب احلديــدي الصلــب.

  اعمدة إنـــــــارة
سيظل األلومنيوم اخليار األفضل دائما اذا اخذنا يف األعتبار سعر الشراء والصيانة والعمر األفتراضي  لعمود اإلنارة.

يحتفــظ األلومنيــوم بقوتــه لفتــرة أطــول مــن الفــوالذ واألليــاف الزجاجيــة أو أعمــدة اخلشــب. وقــد اســتخدمت أعمــدة األلومنيــوم اخلفيــف لســنوات عديــدة 
ملــا لــه مــن مميــزات .

  األبواب الصفيح املطبوعة هيدروليكيًا
حتــاول اإلســراء البــدء يف خــط جديــد مــن مجموعــة »نظــام« البــاب الصفيــح املطبــوع هيدروليكيــًا منــذ عــام 2007. كمــا أنــه يعتبــر متوفــرًا بالعديــد مــن 

التصميمــات واأللــوان. كمــا تعتبــر امليــزة األساســية هــي أننــا نســتطيع أن نصنــع أي تصميمــات وفقــًا لرغبــات الزبائــن.

 DOORS
Aluminum casted doors are considered multiple uses. Casted aluminum parts also have amazing accuracy in the 
dimensions and also creatively with respect to measurement and the beauty of the mold. There are a number of 
choices as far as allowing the natural shape of the parts in the Iron casting mold steel.

 LIGHT POSTS 
Aluminum will always be the best value when purchase price, maintenance, and pole life are considered.

Aluminum will last longer than steel, fiberglass or wood poles. Aluminum light poles have been used for many years, 
because of its features.

  فرش حدائــــق
يستخدم االملنيوم املصبوب يف صناعة الطاوالت والكراسي واملقاعد التي تتناسب مع اي حديقة او مساحة خارجية و تضفي رونقا مميز للمكان.

  حوائـــــــــــــــط
نحــن نحــب اســتخدام األلومنيــوم بســبب وزنــه اخلفيــف ومقاومتــة للتــآكل، يف حــني ال يــزال يقــدم مظهــر راقيــا . يناســب األملنيــوم االبنيــة العاليــة واملبانــي 
التجاريــة  بســبب قدرتــه علــي دعــم أجــزاء كبيــرة وســتائر احلوائــط مــع احلفــاظ علــى مســتويات عاليــة مــن الكفــاءة يف اســتخدام الطاقــة واألداء احلــراري.

  أســــــــــــــــــــوار
تشتهر اسوار األلومنيوم بقوتها و شكلها اجلمالي املتميز،و تتنوع األسوار من حيث الشكل و األرتفاع  لتتوافق مع متطلبات كل مشروع .

 FURNITURING GARDENS
We provide  cast aluminum outdoor furniture like tables , chairs and benches that will fit for a variety of outdoor 
spaces .

 WALLS
We love using aluminum because of its light weight and corrosion resistance, while still delivering an a luxury look 
and feel. High rises and commercial buildings are a natural fit because of aluminum’s ability to support large panes 
and curtain walls while maintaining high levels of energy efficiency and thermal performance.

 FENCES
decorative aluminum fence is best known for its outstanding strength, and ther are available in a variety of styles and 
heights to match any project type. 

 HYDRAULICALLY PRINTED TIN DOORS:
Esra trying to start a new line of group «System» section hydraulically printed tin doors since 2007. It also is available 
in many designs and colors. The primary advantage is also considered that we can make any designs according to the 
wishes of customers.
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 SPARE PARTS 

 COMPLEMENTARY MATERIALS FOR INDUSTRY 

 INDUSTRIAL ACCESSORIES

  قطع الغيـــــــــــــــــــــــــــــار
  املواد املتتمة للصنـــــــاعة
  االكسسـوارات الصناعيـة

,Glass Products And Buildings Glass Façadesالنوافذ واحلوائط الزجاجية والقباب السماوية و الواجهات.

Glass windows and walls as well as celestial spheres 

INDUSTRY

FABRICATION
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El Esraa Factory is composed of eight main departments each of which is a standalone independent 
specialized plant for increasing the production and quality development. Together, they constitute 
an integrative process which aims to  provide a high quality final product. These departments are as 
follows: 

MAIN DEPARTMENTS OF THE FACTORY

يضــم مصنــع اإلســراء 8 أقســام رئيســية تعمــل ككيــان متخصــص مســتقل قائــم بذاتــه مــن أجــل مضاعفــة اإلنتــاج وتطويــر اجلــودة ، ولكنهــا 
تعمــل كحبــات يف عقــد واحــد مــن حيــث التكامــل الــذي يهــدف إلــي تقــدمي منتــج نهائــي فائــق اجلــودة وهــي كالتالــي:

FACTORIES

قســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
املصهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

قســـــم اخلراطــة 
والقوالـــــــــــــــــــــــــــــب

قســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
اللحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
والتجميــــــــــــــــــــــــــع

قســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
الدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

قســـــــــــم النوافـــذ 
واحلوائـــــــــــــــــــــــــط 
الزجـــــــــــــــــــــــــاجيـة

قســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
الزجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج

قســــــــــم البحـــث 
والتطويـــــــــــــــــــــــــــر

قســـــــــم إعتمـــــــــاد
اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة

Glass 
Department

Search
development

quality 
approval

 Windows 
and Walls

Painting Welding 
and 

Assembly

Filings and 
Moulds

Smeltery

COMPANY PROFILE

3940



COMPANY PROFILE

4849

يتم دهان املنتجات بنظام »البودر كوتن« على نوعيه العادي واخلشبي.
و نفتخــر بأننــا منتلــك خــط مســحوق طــالء إليكتروســتاتي كامــل مــزود بآليــات ذات جــودة عاليــة. ويتــم تنفيــذ طــالء األلومنيــوم بشــكل شــبه أوتوماتيكــي 
باســتخدام مســحوق البوليســتر. ويتــم تنفيــذ عمليــة الــرش عــن طريــق مسدســات إليكتروســتاتية أوتوماتيكيــة. وتتميــز طريقــة الطــالء هــذه بثبــات 

األلــوان وملعانهــا علــى صــور األلومنيــوم وحمايتهــا مــن التــآكل واجلفــاف والصــدأ.

يعتبر هذا القسم مصنع مستقل تتوفر فيه جميع مكائن وخطوط اإلنتاج املخصصة لقص وتفريز وجتميع املنتجات وتوريدها .

يتوفر يف هذا القسم خط انتاج أتوماتيكي خاص بعمل الزجاج املزدوج والزجاج اخلاص باحلوائط الزجاجية ويدعم قسم النوافذ بإحتياجاته.

Products are painted using the powder coating for both ordinary and wooden types. 

This department is an independent factory where all the machines and specialized production lines are available for 
cutting, milling, and assembling all products and delivering them to the projects. 

This department is equipped with an automatic production line to fabricate double glass and special glass for glass 
walls. This division provides the Windows Division with its needs.  

This department is concerned with cutting, welding, assembling, sandpapering and grinding all casting products 
with their different types. 

ويختص هذا القسم بقص وحلام وجتميع وصنفرة وجلخ منتجات الصب بأنواعها املختلفة.

 وهــو قســم متخصــص يف ســباكة األملنيــوم إبتــداء مــن صهــر الســبائك يف األفــران وصبهــا يف القوالــب اخلاصــة باملنتــج وتنظيفهــا حتــي تكــون جاهــزة 
لإلســتخدام يف املراحــل األخــري وتنقســم طــرق الســباكة الــي 3 أنــواع : 

الصب●عن●طريق●قوالب●الرمل. »

A division specialized in aluminum casting. The process beings with aluminum alloys smelting and pouring them 
into the products’ special moulds then cleaning them till they are ready to use in other phases. The casting methods 
are divided into 3 types: 

 » Pouring through using sand moulds

This department is distinguished by its programmed and original machines to fabricate all kinds of moulds used in 
the Smeltery department. 

قسم الدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانقسم املصهــــــــــــــــــــــــر

قسم النوافذ واحلوائط الزجاجية

قسم الزجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج

قسم اخلراطة والقوالب

SmelteryPainting

Glass Windows and Walls

Glass Department

Filings and Moulds

Welding and Assemblyقسم اللحـــام والتجميع

ويتميز هذا القسم بوجود أحدث اآلالت املبرمجة والعادية لعمل جميع أنواع القوالب التي تستخدم يف قسم املصهر.

الصب●عن●طريق●قوالب●فوالذية●بطريقة●اجلاذبية. »
الصب●عن●طريق●قوالب●فوالذية●بطريقة●احلقن●بالضغط. »

 » Pouring through using steel moulds by the gravity method
 » Pouring through using steel moulds by the compression injection method
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من أهم أقسام شركة اإلسراء والذي يضم واحدًا من أهم معامل الدراسات املعدنية وبفضله أصبحت شركة اإلسراء من القالئل الذين ميتلكون أسرار االكتشاف واالبتكار.
 ويهدف قسم البحث والتطوير لتحويل املنتجات إلى قطع ذات مواصفات قياسية ثابتة تضمن ثبات الدقة واجلودة مما يدعم مكانة اإلسراء لدى العمالء.

قسم البحث والتطوير

قسم اعتمـــاد اجلودة

Research and Development

Quality Accreditation 

El Esraa Co Research and Development Department is one of the most important departments and has one of the leading metal laboratories. It is 
through this department that El Esraa Co has become one of the few entities that possess the secrets of discovery and creativity.

El Esraa Co Research and Development Department strives that all our products comply with strict standard specifications to insure the consistency of 
precision and quality. 

 تتعهــد إدارة مصنــع اإلســراء مبهمــة تنفيــذ نظــام اجلــودة املطابــق ملتطلبــات األيــزو2000:9001. كمــا ميتلــك املصنــع عقــد تأمــني جــودة والــذي يؤكــد أن كل األنشــطة تخضــع لتخطيــط ورقابــة جيــدة مــن 
أجــل التأكــد مــن مســتوى رضــا العميــل "الزبــون". وقــد قــام قســم اجلــودة بتطويــر اإلجــراءات وفقــًا ملتطلبــات األيــزو 2000 : 9001 بالنســبة للعديــد مــن األنشــطة داخــل املصنــع ومراقبــة تنفيــذ األنشــطة 

بدقــة وفقــًا لهــذه اإلجــراءات.
كما يتولى هذا القسم إدارة التدريب الداخلي للموظفني والتدريب اخلارجي الذي يتم تقدميه من أجل أرضاء فريق العمل األعلى مقامًا من أجل مواكبة متطلبات التغيير بشكل مستمر.

كما يتعهد مصنع اإلسراء بتقدمي ودعم وتركيب منتجات عالية اجلودة. 

Esra factory management undertakes the task of implementation of quality conforming to the requirements of ISO 2000: 9001 system. The factory also 
has a quality  insurance contract, which confirms that all activities are subject to good planning and control in order to ascertain the the customers` 
satisfaction.

El Esraa Co holds a number of world quality certificates such as:  ISO 2000: 9001
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تشــغل مصانــع شــركة اإلســراء  مســاحة 15000 م2 وتنقســم إلــى مجموعــة خطــوط إنتــاج؛ ومتــر مراحــل 
اإلنتــاج باختصــار باخلطــوات التاليــة:

The factories of El Esraa Co extend over 15,000 ms and they are divided into 
production lines. In short, the production stages go through the following 
stages: 

PRODUCTION STAGES

السبـــــــــــــــــك
Casting

التشكيــــــــــل
Formation

الزخرفـــــــــة
Decoration

التغليــــــــف
Packing
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وهــي تعمــل علــى صهــر املــادة اخلــام حتــت ظــروف كيمائيــة وفيزيائيــة معقــدة وإضافــة بعــض املكونــات التــي مــن شــأنها 
رفــع كفــاءة معــدن األملنيــوم يف التحمــل ويف نفــس الوقــت القابليــة للتشــكيل وإعطــاؤه بعــض اخلــواص املقاومــة لعوامــل 

التعريــة ولظــروف االســتخدام.

وتختص املنتجات الديكورية فيها بنصيب األسد، حيث تتضمن داخلها مراحل صغيرة مثل احلفر والنقش 
والتطعيم ليخرج املنتج النهائي بشكله .

والغرض منها حماية املنتج أثناء التداول والتركيب حلني مرحلة التوزيع. وهــي املرحلــة التــي حتــدد شــكل املنتــج وتأهلــه لالســتخدام بأقــل االحتياجــات يف التــداول والتركيــب وذلــك بإســتخدام 
آحــدث اآلالت وطــرق الســبك. 

Melting the raw materials using complex chemical and physical mechanisms as well as 
adding some components that elevate the efficacy of core aluminum in tolerance and 
formability and giving it some features to resist erosion and usage factors. 

This is the stage that all our flagship décor products go through and is composed of all 
the small stages of carving, engraving and inlaying as to present the final product with its 
distinguished uniqe Arabic art inspired form. 

the purpose is protecting the product during manipulation and installation till the end of 
its use period. 

is the stage that determines the form of the product and prepares it for usage with minimal 
installation requirements using the most advanced machines and casting techniques. 

الزخرفـــةالسبــــك 

التغليــف التشكيل 

CastingDecoration

Packing Formation
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Following each production stage, El Esraa Co quality control department undertakes a thorough and strict check-up process. No 
piece of work is allowed to pass from one phase to the next without passing the precision test. 

Monitors are equipped with advanced electronic devices through which micro errors could be found in order to avoid them in the 
following phases and defective parts are tagged for disposal. All finished parts comply to strict standards which have given El Esraa 
Co its strong name amongst the greatest architecture consulting and contracting companies. 

QUALITY
CONTROL

COMMUNITY
ENGAGEMENT

WE CARE
ABOUT THE ENVIRONMENT

 بعــد كل مرحلــة مــن مراحــل اإلنتــاج تقــوم إدارة رقابــة اجلــودة لــدى شــركة اإلســراء  بعمــل فحوصــات فنيــة دقيقــة وصارمــة ال تقبــل إال بقمــة اإلتقــان قبــل أن تســمح ألي قطعــة 
باجتيــاز املرحلــة احلاليــة والدخــول يف املرحلــة التاليــة.

وقــد مت دعــم الرقبــاء لديهــا بأحــدث األجهــزة اإللكترونيــة املتطــورة التــي ميكنهــا رصــد األخطــاء الدقيقــة جــدًا لتالفيهــا ممــا  ســاهم يف ســرعة  انتشــار اســم اإلســراء وســط كبــري 
الشــركات االستشــارية واملقاولني املعماريني.

إن شــركة اإلســراء  يف حقيقــة األمــر ليســت غريبــة علــى ســوق العمــل الســعودي الــذي هــو فخــر انتمائهــا وســر جناحهــا، األمــر الــذي جعــل أفضالــه عليهــا بعــد اهلل ســبحانه وتعالــى، 
طــوق يف أعنــاق القائمــني عليهــا، يحفزهــم كل دقيقــة لــرد اجلميــل مــن خــالل إيجــاد فــرص وظيفيــة وكذلــك تدريــب أكبــر عــدد ممكــن مــن شــباب اخلريجــني حتــي تتكــون لديهــم 
مهــارات يجــدون مــن خاللهــا مســارات وظيفيــة عديــدة يف الداخــل واخلــارج. وأخيــرًا تعمــل الشــركة علــى مســاعدة الشــباب علــى إنشــاء ورش صغيــرة خاصــة بهــم وعلــي تأهيلهــم 

بالقــدر الــكاف الــذي يجعلهــم أهــاًل لتلــك الصناعــة الهامــة والدائمــة التطــور.

El Esraa Co is not a new comer to Saudi labor market and is proud to belong and to have established a name in this market which it 
considers as one of the factors  behind its success. El Esraa Co strives to repay this honor and to give back to its community by creating 
job opportunities and training the largest possible number of graduates to acquire the skills by which they can find numerous career 
opportunities nationally and abroad. Finally, El Esraa Co tries to help young people to establish their own small workshops and to 
prepare them for such important and sustainable developing industry.

بخــالف مــا لــدى شــركة اإلســراء  مــن شــهادات عامليــة تثبــت احترامهــا للبيئــة، إال أنهــا منــذ البدايــة تضــع البيئــة واحلفــاظ عليهــا نصــب أعينهــا مــن خــالل اســتخدام مــواد خــام 
صديقــة للبيئــة وعمــل املعاجلــات الالزمــة لذلــك خــالل مراحــل االنتــاج و ينبــع ذلــك مــن تقديرهــا للبيئــة احمليطــة، لهــا ولثمارهــا الطبيعيــة التــي جتنيهــا كل يــوم مــن خامــات 

فائقــة ومتميــزة.

El Esraa Co is the proud holder of all relevant environmental certification and has from the very start observed and respected the 
environment. We use only environment-friendly raw materials and are conscious of the environment when undertaking any treatments 
during all production phases. 
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اإلســـــراء | صور من الواقع

إنشاء املعهد السعودى للتقنيات األملانية بجدة1. 
جامعة أم القري / مشاريع املدينة اجلامعية بالعابدية2. 
مبني إسكان أعضاء هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة	. 
أعمــال املشــربيات و الواجهــات الزجاجيــة و الشــبابيك بالعديــد مــن املشــاريع التابعــة لشــركة »أيــه بــي 4. 

يف الســعودية« باملنطقــة املركزيــة باملدينــة املنــورة 
أعمال األملنيوم و املشربيات بفندق القريطلي التابع لشركة »اخلريجي للتجارة و املقاوالت«	. 
أعمــال األملنيــوم و املشــربيات مبشــروع الزاحــم التابــع ملجموعــة »شــركات الرضــوان« و ذلــك باملنطقــة 	. 

املركزيــة باملدينــة املنــورة
أعمــال األلومنيــوم و الزجــاج ملشــروع القطعتــني 	0	1- 	0	2 التابــع لشــركة »اجلابريــة للمقــاوالت 	. 

احملــدودة« و ذلــك باملنطقــة املركزيــة باملدينــة املنــورة
أعمــال املشــربيات بفنــدق الشــيخ /حمــد احمليســن و فنــدق الشــيخ/ محمــد علــي فالــح اللقمانــي و فنــدق 	. 

الدكتــور اإلبراهيمــي باملدينــة املنــورة التابعــني لشــركة »الدا للتجــارة و املقــاوالت«
أعمــال املشــربيات مببنــي عبــد الرحمــن احلســني التابــع لشــركة »املقاولــون العــرب الســعودية احملــدودة« 9. 

و ذلــك باملنطقــة املركزيــة باملدينــة املنــورة
تصنيــع و توريــد و تركيــب أعمــال األملونيــوم مــن شــبابيك وواجهــات زجاجيــة و مشــربيات مبشــاريع 01. 

»مؤسســة عبــد الرحمــن إبراهيــم احلصــني« باملنطقــة املركزيــة باملدينــة املنــورة
تصنيــع و توريــد و تركيــب أعمــال األملونيــوم مــن شــبابيك وواجهــات زجاجيــة و مشــربيات مبشــاريع 11. 

تابعــة ملجموعــة احمليســن العقاريــة باملنطقــة املركزيــة باملدينــة املنــورة

1. Establishing the Saudi Institute for German Technologies at Jeddah
2. Umm Al Qurra University/University Hostel Projects at Al Abidia 
3. Faculty Members Housing at Islamic University in Madinah
4. Jut Windows, glass facades and windows at many projects of AP Saudi Arabia in 

Central Area, Madinah.
5. Aluminum and jut windows works at Al Qurattily Hotel a subsidiary of Al Khariji 

Trading and Contracting Co.
6. Aluminum and jut windows works at Al Zahim Project a subsidiary of Al Radwan 

Group, at the Central Area, Madinah,
7. Aluminum and glass works for plots 3071- 3072, for Al Jaberiah Contracting Co Ltd
8. Jut windows works at Sheikh Ahmed Al Mehsein Hotel, Sheikh Mohamed Ali 

Al Lokkmani Hotel, and Dr Al Ibrahimi Hotel at Madinah, for Lada Trading and 
Contracting Co

9. Jut works at Abdul Rahman Al Hussein Building for Saudi Arab Contractors Ltd, at 
Central Area, Madinah,

10. Manufacturing, supplying and installing aluminum works including windows, glass 
facades and jut windows for Abdul Rahman Ibrahim Al Hussein Establishment at 
Central Area, Madinah

11. Manufacturing, supplying and installing aluminum works including windows, 
glass facades and jut windows for projects owned Al Mohesin Real Estate Group at 
Central Area, Madinah

فيمــا يلــي قائمــة مختصــرة ألهــم الشــركات التــي قامــت شــركة اإلســراء  بالتعامــل 
التصميــم اخلــاص واملفصــل  بــل وأحيانــا  التوريــد والتركيــب،  معهــا مــن حيــث 

الحتياجــات العميــل: 

PREVIOUS

PROJECTS
The following is a short list of the most important work carried 
out by El Esraa Co whether through procurement or installation or 
through special and detailed design commissioned by the client:
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www.esra.com.sa
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المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة
الرمـز البريدي :  ٤١٤٥٥                         ص.ب: ٢٠٠٣٢
تليفـــــــون :  8٤٠٣٣٢٥  /  8٤٠١٤٠٠-١٤-966+

فاكـــــــس :  8٤٠٣٣٢٠-١٤-966+       

SAUDI ARABIA - MADINAH MUNAWARAH     
Postal Code : 41455     Post Box No. : 20032     
Tel.          : + 966-14-8401400 / 8403325
Fax.          : + 966-14-8403320 Email : esra@esra.com.sa       Website : www.esra.com.sa


