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مقدمة

السوق إلى  وا�ثاث)   (ا�رضيات  تجارة  2008 وهي متخصصة في مجال  تأسيسها في  تم  الدولية  السريع   شركة 
 السعودي. بالرغم من التواجد في السوق خالل فترة قصيرة ولكن شركة السريع الدولية تغطي حوالي ٪10  من
 حصة السوق في السعودية والذي نتج من تفهمنا الحتياجات, ورغبات وتطورات السوق با�ضافة إلى النمط الحديث

في ا�دارة

الرؤية

وأن والخليجي.  السعودي  السوقين  في  والمفروشات  ا�رضيات  مجال  في  والريادة  التميز  تحقيق  إلى   السعي 
نبقى الخيار ا�ول لكافة عمالئنا من خالل تبّني كل ما هو جديد لهم

الرسالة

 توفير أفضل مزيج من منتجات ا�رضيات والمفروشات بما يلبي احتياجات ورغبات السوق، نشر المعرفة وا�دراك
 بخصائص ومميزات المنتجات, وفضالً عن ذلك؛ أن نكون أول المتحركين نحو إدراك االحتياجات والميول الجديدة في

السوق وتبنيها في إطار السعي الدائم لخدمة كافة عمالئنا بأفضل شكل ممكن

السوق الرئيسي

 شركة السريع الدولية تأخد من السوق السعودي لتطبيق جميع نشاطاتها ل¹سواق المحلية وبعض ا�سواق
 ا�قليمية (في انسجام مع رؤية مركزية). اليوم شركة السريع الدولية لديها 15 نقطة بيع تغطي معظم

المواقع الجغرافية للسوق المحلي

INTRODUCTION
Al-Sourayi Int’l Co. (SIC) was established in 2008 and specialized in the field of supplying the 
furnishing solutions (floorings and furniture) to the Saudi market. Dispute of its short life the 
SIC today proximately acquires 10% of the Saudi market share which came as a result of its 
deeply understanding for the market needs, desires and trends in addition to its modern style 
of management

VISION
To be the first choice and market leader for the furnishing (floorings and furniture solutions) in 
the Saudi and GCC markets as well as lead the market trends all the long way

MISSION

Providing the best product mix (of furnishings) in line with needs and desires of the audience, 
publishing sales channels to make all the products easy available for the targeted segments 
and dissemination of knowledge and perception of the products features and characteristics, 
furthermore to be first-mover toward perceiving and adopting the new needs and trends of the 
market

THE MAIN MARKET
Al-Sourayi Int’l Co. takes from the Saudi Arabia market base to execute its activities to all the local 
markets and for several regional markets (in harmony with the regio-centric vision), today Al-Sourayi 
Int'l Co. has 15 points of sales cover the most local market geographic area



ما هو منتج ا�نجيال (للمناطق الخضراء والحدائق)؟
الخضراء والحدائق) (للمناطق  ا�نجيال  التجارية كافة. هذه  ا�فضل لالستخدامات   الحل 
 يمكن استخدامها في الحدائق وهي معروفة بجودتها ومتانتها العالية التي تالئم
ا�نجيال هي من فترة طويلة.  تدوم  التي  يتناسب جد¿ مع جودتها   الجميع. سعرها 
لمعة �عطائها  بالماء  للعناية  تحتاج  ال  أنها  حيث  السريع  من   Áطلب المنتجات   أكثر 

ا�نجيال الطبيعية, ولديها أيضÁ متانة وقدرة تحمل عالية

What Is The Artificial Grass (Landscaping)?
The best solution for commercial widely used landscape applications. This 
artificial grass can be used in all different areas and is known for its really 
good quality that matches the desires of all customers. The pricing of the  
Artificial grass is very reasonable for its long lasting quality. It’s desired by 
many since you don’t need to use water to keep the fresh feel of natural 
grass. It is also durable and can stand high use and heavy traffic



Products
المنتجات



CHINA GRASS ROLLS COLLECTION

35MLM

النجيله الصناعية ذات طول ال35 مم توفر 

المظهر الطبيعي واللون ا�خضر الالمع مثل 

لون النجيله في فصل الصيف و التي تبدو 

منتعشة و جميلة للغاية. ليست فقط نجيله 

جميلة بل هي أيضا متينة للغاية و تضمن 

أن تدوم لفترة طويلة من الزمن
The thick 35 mm artificial grass 
provide you with the summer grass 
green look that is completely fresh 
and beautiful. Not only are they 
beautiful, but they're also extremely 
durable and guaranteed to last for 
a very long time.
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35 MM GROUP
مجموعة 35 ملي

GRASS F3501

السماكة                      
عرض الرول األساسي 

طول الرول األساسي 
اللون 

تصنیف االستخدام 
بلد المنشأ

mm 35

M 4

M 25

Green

Landscape

china

Thickness

Standard roll width 

Standard roll length 

Color 

Usage classification 

Origin

SPECIFICATIONS المواصفات



CHINA GRASS ROLLS COLLECTION

38MLM 6



38 MM GROUP
مجموعة 38 ملي

السماكة                      
عرض الرول األساسي 

طول الرول األساسي 
اللون 

تصنیف االستخدام 
بلد المنشأ

mm 38

M 4

M 25

Green

Landscape

china

Thickness

Standard roll width 

Standard roll length 

Color 

Usage classification 

Origin

SPECIFICATIONS المواصفات

GRASS F 4502ANGELA 3802



CHINA GRASS ROLLS COLLECTION

40MLM 8



40 MM GROUP
مجموعة  40 ملي

GRASS F 4502ANGELA 4005

السماكة                      
عرض الرول األساسي 

طول الرول األساسي 
اللون 

تصنیف االستخدام 
بلد المنشأ

mm 40

M 4

M 25

Green

Landscape

china

Thickness

Standard roll width 

Standard roll length 

Color 

Usage classification 

Origin

SPECIFICATIONS المواصفات



CHINA GRASS ROLLS COLLECTION

45MLM

 مع جمال هذه النجيله الظاهر

 بالسمك العالي، النجيله الصناعية

 هذه ذات السمك 45 مم هي البديل

 المثالي للنجيله الطبيعية مع متانة

 عالية للغاية. قم باالختيار من بين

 ،جميع الخيارات المتوفرة بتصاميم

 ألوان و درجات مختلفة و مناسبة

.للجميع الديكورات و التصاميم

In the beauty of their thickness, 
these 45mm thickness artificial 
grass are one of your best 
alternative to the natural grass 
with extremely high durability. 
Choose from the different 45 mm
thickness artificial grass with a 
variety of designs and looks.
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45 MM GROUP
مجموعة 45 ملي

GRASS F 4502

السماكة                      
عرض الرول األساسي 

طول الرول األساسي 
اللون 

تصنیف االستخدام 
بلد المنشأ

mm 45

M 4

M 25

Green

Landscape

china

Thickness

Standard roll width 

Standard roll length 

Color 

Usage classification 

Origin

SPECIFICATIONS المواصفات

Grass F4501



CHINA GRASS ROLLS COLLECTION

50MLM 12



50 MM GROUP
مجموعة 50 ملي

GRASS F 4502

السماكة                      
عرض الرول األساسي 

طول الرول األساسي 
اللون 

تصنیف االستخدام 
بلد المنشأ

mm 50

M 4

M 25

Green

Landscape

china

Thickness

Standard roll width 

Standard roll length 

Color 

Usage classification 

Origin

SPECIFICATIONS المواصفات

ANGELA 5003



CHINA GRASS ROLLS COLLECTION

7MLM 14

يعتبر واحد من أكثر التصاميم أناقة و جمال، 

حيث أن المظهر المرتب و المقصوص بأطوال 

متناسبة و أنيقة يدوم لفترة طويلة من 

الزمن. هذا النوع من النجيله االصطناعية 

متنوع للغاية �نه محاك بطريقة عملية و 

على طول واحد لتوفير المظهر المريح 

والمناسب لجميع االستخدامات

 considered one of the most classical 
and elegant artificial grass designs, 
since the overall look is neat and cut 
at the same length to provide 
elegance that lasts for a very long 
time. This type of artificial grass is also 
extremely versatile because it’s woven 
in a way that provides a one-length 
tuft to provide the comfortable look 
to be used anywhere.



7 MM GROUP
مجموعة 7 ملي

ANGELA T701

السماكة                      
عرض الرول األساسي 

طول الرول األساسي 
اللون 

تصنیف االستخدام 
بلد المنشأ

mm 7

M 4

M 25

Green

Landscape

china

Thickness

Standard roll width 

Standard roll length 

Color 

Usage classification 

Origin

SPECIFICATIONS المواصفات



CHINA GRASS ROLLS COLLECTION

8MLM 16

يعتبر واحد من أكثر التصاميم أناقة و جمال، 

حيث أن المظهر المرتب و المقصوص بأطوال 

متناسبة و أنيقة يدوم لفترة طويلة من 

الزمن. هذا النوع من النجيله االصطناعية 

متنوع للغاية �نه محاك بطريقة عملية 

و على طول واحد
The Artificial grass with its beautiful 
green realistic looking shades of 
green offers an extremely realistic 
natural looking grass. Perfect for 
installation as a use of landscape 
wherever you want with a guarantee 
to offer beauty and durability



8  MM GROUP
مجموعة 8 ملي

GRASS F 4502

السماكة                      
عرض الرول األساسي 

طول الرول األساسي 
اللون 

تصنیف االستخدام 
بلد المنشأ

mm 8

M 4

M 25

Green

Landscape

china

Thickness

Standard roll width 

Standard roll length 

Color 

Usage classification 

Origin

SPECIFICATIONS المواصفات

ANGELA 801M



SOME OF OUR PROJECTS

بعـض مشاريعنـــا

شاليهات وناسة - تبوك



Where To Install Artificial Grass (Landscaping)?

أين يتم تركيب ا�نجيال (للمناطق الخضراء والحدائق)؟

RoundaboutsSports stadiumsHotels
ممر دائري

Playgrounds
الحدائق

Commercial Uses 
المالعب الرياضية االستخدامات التجارية

Rooftops
الفنادقا�سطح
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