
للصناعات المعدنية



مقدمة
شركة الشواف العالمية إحدى الشركات التي أسسها الدكتور عبدالمعين الشواف قبل 
واإلعالنية  اإلنشائية  المجاالت  العديد من  السعودي في  السوق  لخدمة  30 سنة  حوالي 

والتقنية وغيرها من الشركات.

حيث  تأسيسها،  بدايات  منذ  أعمالها  مجال  في  الرائدة  الشركات  من  الشركة  تعتبر 
وضعت لها قدمًا راسخة في السوق السعودي وعلى أعلى مستوى من خالل تركيزها 

على تقديم منتجات عالية الجودة لعمالئها.

Introduction

Alshawaf International Company is one of the companies established by 
Dr. Abdulomeen Alshawaf around 30 years ago to serve the Saudi market, 
among others, in various construction, advertising and technology fields.

The company is one of the pioneer companies in its field of business since 
it has been established.  It has left a solid footprint on the highest of levels 
through concentrating on high end products to its clients.



موظفونا

لتحقيق رؤيتنا ورسالتنا، نعمل دائما على توظيف أفضل الكفاءات التي تمتلك خبرات 
التي  المناسبة  البيئة  لهم  نوفر  بدورنا  ونحن  المعدنية،  الصناعات  مجال  في  كبيرة 
تمكنهم من تقديم أفكارهم وابتكاراتهم بالصورة التي تساهم بالتطوير المتواصل 

لمنتجات الشركة.

Our Personnel

To achieve our mission and vision, we always strive to employee highly 
qualified personnel who are experienced in the mineral industries. Our role 
is providing them the suitable environment that enable them to apply their 
ideas and innovations in the manner that contribute to the continuous 
improvement of company business.



رؤيتنا

تلبية احتياجات السوق الصناعي السعودي، والعمل على تميز المنتج السعودي في مجال 
الصناعات المعدنية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في الشركة بشكل خاص، والمجتمع 

المحلي بشكل عام.

رسالتنا
أن نكون في طليعة قطاع الصناعات المعدنية في السوق المحلية، من خالل تقديم منتجات 

عالية الجودة والقدرة الكبيرة على المنافسة.

قيمنا  
السعي بكل الطاقات نحو تحقيق رضا العمالء  -

العمل وفق معايير مهنية وأخالقية ومعايير جودة عالية  -
بذل كل الجهود الالزمة لتطوير منتجاتنا بإستمرار نحو األفضل  -

Mission
To meet the needs of the Saudi industrial market and produce a distinct 
Saudi product in order to achieve sustainability in the company in particular 
and the local community in general.

Vision
To be the leaders in the mineral industries sector in the local market via 
producing high quality products and ability to compete.

Values
Seek to achieve customers satisfaction at all levels
Work in line with professional and high quality criteria
Strive to develop our products on a continuous basis



منتجاتنا

تنتج شركة الشواف العالمية للصناعات المعدنية نطاقًا واسعًا من المنتجات التي تضم على 
سبيل المثال ما يلي:

المباني المعدنية.  -
جميع خزانات المياه والبترول بمختلف أحجامها ومقاساتها وإجراء الصيانة الالزمة لها.  -

القبب الهرمية والمقوسة.  -
القوالب الخرسانية.  -

إكسسوارات المباني.  -
المباني المؤقتة والحديدية.  -

الهناجر والمستودعات.  -
البوابات المعدنية والخشبية.  -

الهياكل المعدنية بمختلف أشكالها وأحجامها.  -
اللوحات اإلعالنية الداخلية والخارجية.  -

Our Products

Alshawaf International Company produces a wide range of products, including 
but not limited to the following:
- Mineral buildings
- All various types of water and oil tanks
- Pyramidal and arched domes.
- Concrete blocks
- Buildings accessories
- Temporary and iron buildings
- Hangers and warehouses
- Mineral and wood gates
- All types and sizes of mineral structures
- Indoor and outdoor signage

































عمالؤنا

- المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

- وزارة الدفاع

- وزارة الداخلية

- وزارة الخارجية

- وزارة التربية والتعليم

- وزارة الصحة

- الشئون الصحية في الحرس الوطني

- القوات الجوية الملكية السعودية

- مؤسسة الصناعات العسكرية

- الهيئة الملكية في الجبيل وينبع

- بنك الرياض

- شركة لالستثمارات الرائدة

- مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث

- الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

- شركة المراعي

- قطار الرياض

Our Clients

- General Organization for Social Insurances

- Ministry of Defense

- Ministry of Interior

- Ministry of Foreign Affairs

- Ministry of Education

- Ministry of Health

- National Guard Health Affairs

- Royal Saudi Air Force

- Military Industries Establishment

- The Royal Commission of Jubail and Yanbu’

- Riyadh Bank

- Al Raeda for Investment

- King Faisal Specialist Hospital and Research Centre

- Saudi Arabian Basic Industries (SABIC)

- Al Marae Company

- Riyadh Metro

Affiliate Companiesالشركات الشقيقة

برج  البواني ، الملز ، شارع صالح الدين
صندوق بريد: ٤330٧  الرياض ١١٥٦١

المملكة العربية السعودية
جوال: 0000 000 ٥٥ +٩٦٦

هاتف: ٥١١٦ ٤٧٦ ١١ +٩٦٦

art@shawafintl.com



www.shawafintl.com


