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تشكيلة موكيت المساجد 2018



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

ا�سواق وبعض  المحلية  ل¸سواق  نشاطاتها  جميع  لتطبيق  السعودي  السوق  من  تأخد  الدولية  السريع   شركة 
 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



Products
المنتجات



HEAT SET COLLECTION
 3

 هت ست واحدة من أكثر أنواع الموكيت المرغوبة

 لالستخدام في المساجد, حيث أن سعرها متناسب

 جد¾ ومعقول. فهي ليست فقط بأسعار معقولة بل

هي أيض¿ لها قدرة تحمل عالية

 بما أن هذا الموكيت مصنوع من البولي بروبيلين

 فهو لديه العديد من الميزات مثل سهولة التنظيف

 ومقاومة التبقع وبالتالي ذلك يجعلهم دائما

  بمظهر نظيف وجديد

 هذا النوع من خيوط موكيت المساجد يفضل أكثر

 من أي نوع آخر حيث أنه قوي ومقاوم للرطوبة,

التغبر, التبقع وسهلة التنظيف

Al Sourayia International Heat set 
(polypropylene) mosque carpets are one 
of the most desired carpets to be used in 
mosques, this is because of their very 
reasonable and affordable price. Not only 
they are affordable but they are also 
extremely durable. Since those mosque 
carpets are made from polypropylene they 
have many advantages like they are easily 
cleaned and are stain resistant which 
gives them the quality of always looking 
clean and brand new!
This type of carpet fiber is now preferred 
over any other mainly because of its price 
as well as being strong and resistant to 
moisture, dust, stains and are easy to clean



SPECIFICATIONS المواصفات

االرتفاع الكلي
نوع الخیط 

عرض الرول األساسي 
طول الرول األساسي

عدد الغرز
الوزن  
بلد المنشأ 

15 mm

Heat Set

3.9 m

25 m

352,800

2,150.00

Turkia

Total Height

Yarn Type 

standard Roll Width 

standard Roll Length

Number Of Points

Weight 

origin 

   

بيج الحرمين 
1

بيج الحرمين 
2



SPECIFICATIONS المواصفات

الحرمين ازرق
1

الحرمين ازرق
2

14 mm

Heat Set

3.9 m

25 m

352,800

2,150.00

Turkia

االرتفاع الكلي
نوع الخیط 

عرض الرول األساسي 
طول الرول األساسي

عدد الغرز
الوزن  
بلد المنشأ 

Total Height

Yarn Type 

standard Roll Width 

standard Roll Length

Number Of Points

Weight 

origin 

   



الحرمين سوبر
بلس

SPECIFICATIONS المواصفات
15 mm

Heat Set

3.9 m

25 m

672,000

3,000.00

Turkia

االرتفاع الكلي
نوع الخیط 

عرض الرول األساسي 
طول الرول األساسي

عدد الغرز
الوزن  
بلد المنشأ 

Total Height

Yarn Type 

standard Roll Width 

standard Roll Length

Number Of Points

Weight 

origin 

   



SPECIFICATIONS المواصفات

الفردوس
احمر 05263

الفردوس
ترم 05265

الفردوس
بيج 05264

15 mm

Heat Set + Acrylic

3.9 m

25 m

620,000

3,100.00

Turkia

االرتفاع الكلي
نوع الخیط 

عرض الرول األساسي 
طول الرول األساسي

عدد الغرز
الوزن  
بلد المنشأ 

Total Height

Yarn Type 

standard Roll Width 

standard Roll Length

Number Of Points

Weight 

origin 

   



SPECIFICATIONS المواصفات

اليرموك
HBS11 R133

اليرموك
HBS44 R133

13 mm

Heat set

3.9 m

25 m

268,800

1,600.00

Turkia

االرتفاع الكلي
نوع الخیط 

عرض الرول األساسي 
طول الرول األساسي

عدد الغرز
الوزن  
بلد المنشأ 

Total Height

Yarn Type 

standard Roll Width 

standard Roll Length

Number Of Points

Weight 

origin 

   



SPECIFICATIONS المواصفات

عرفة
SE141A HFK55

عرفة
SE141A HFK11

13 mm

Heat set

3.9 m

25 m

268,800

1,600.00

Turkia

االرتفاع الكلي
نوع الخیط 

عرض الرول األساسي 
طول الرول األساسي

عدد الغرز
الوزن  
بلد المنشأ 

Total Height

Yarn Type 

standard Roll Width 

standard Roll Length

Number Of Points

Weight 

origin 

   



SPECIFICATIONS المواصفات

حراء
SE106B HBS44

حراء
SE106B HBS11

13 mm

Heat set

3.9 m

25 m

268,800

1,600.00

Turkia

االرتفاع الكلي
نوع الخیط 

عرض الرول األساسي 
طول الرول األساسي

عدد الغرز
الوزن  
بلد المنشأ 

Total Height

Yarn Type 

standard Roll Width 

standard Roll Length

Number Of Points

Weight 

origin 

   



SPECIFICATIONS المواصفات

االحسان
2

االحسان
1

15 mm

Heat set

3.9 m

25 m

480,000

2,850.00

Turkia

االرتفاع الكلي
نوع الخیط 

عرض الرول األساسي 
طول الرول األساسي

عدد الغرز
الوزن  
بلد المنشأ 

Total Height

Yarn Type 

standard Roll Width 

standard Roll Length

Number Of Points

Weight 

origin 

   



SPECIFICATIONS المواصفات

السالم احمر السالم اخضر

13 mm

Heat set

4 m

25 m

231,000

1,600.00

Egypt

االرتفاع الكلي
نوع الخیط 

عرض الرول األساسي 
طول الرول األساسي

عدد الغرز
الوزن  
بلد المنشأ 

Total Height

Yarn Type 

standard Roll Width 

standard Roll Length

Number Of Points

Weight 

origin 

   



SPECIFICATIONS المواصفات

HFF الزهراء
SE165A R479

الزهراء
HFF SE165A

الزهراء
HTF44 R479

16 mm

Heat set - Soft

3.9 m

25 m

646,800

3,200.00

Turkia

االرتفاع الكلي
نوع الخیط 

عرض الرول األساسي 
طول الرول األساسي

عدد الغرز
الوزن  
بلد المنشأ 

Total Height

Yarn Type 

standard Roll Width 

standard Roll Length

Number Of Points

Weight 

origin 

   



المدينة سوبر
 44 R133

المدينة سوبر
 66 R133

13 mm

Heat set

3.9 m

25 m

268,800

1,600.00

Turkia

SPECIFICATIONS المواصفات
االرتفاع الكلي

نوع الخیط 
عرض الرول األساسي 

طول الرول األساسي
عدد الغرز
الوزن  
بلد المنشأ 

Total Height

Yarn Type 

standard Roll Width 

standard Roll Length

Number Of Points

Weight 

origin 

   



المدائن
HBS44 R133

المدائن
HBS11 R133

13 mm

Heat set

3.9 m

25 m

268,800

1,600.00

Turkia

SPECIFICATIONS المواصفات
االرتفاع الكلي

نوع الخیط 
عرض الرول األساسي 

طول الرول األساسي
عدد الغرز
الوزن  
بلد المنشأ 

Total Height

Yarn Type 

standard Roll Width 

standard Roll Length

Number Of Points

Weight 

origin 

   



نمره 05360
YES s

نمره 05360
VİZON

نمره 05360
BORDO

نمره 05360
BEJ15 mm

Heat set + Shrink

3.9 m

25 m

640,000

3,100.00

Turkia

SPECIFICATIONS المواصفات
االرتفاع الكلي

نوع الخیط 
عرض الرول األساسي 

طول الرول األساسي
عدد الغرز
الوزن  
بلد المنشأ 

Total Height

Yarn Type 

standard Roll Width 

standard Roll Length

Number Of Points

Weight 

origin 

   



الروضة سوبر
SE173A IRY66

الروضة سوبر
SE173A IRY44

16 mm

Heat set - Soft

3.9 m

25 m

646,800

3,200.00

Turkia

SPECIFICATIONS المواصفات
االرتفاع الكلي

نوع الخیط 
عرض الرول األساسي 

طول الرول األساسي
عدد الغرز
الوزن  
بلد المنشأ 

Total Height

Yarn Type 

standard Roll Width 

standard Roll Length

Number Of Points

Weight 

origin 

   



الميقات
S130A

الميقات
S130A NB

15 mm

Heat set

3.9 m

25 m

352,800

2,150.00

Turkia

SPECIFICATIONS المواصفات
االرتفاع الكلي

نوع الخیط 
عرض الرول األساسي 

طول الرول األساسي
عدد الغرز
الوزن  
بلد المنشأ 

Total Height

Yarn Type 

standard Roll Width 

standard Roll Length

Number Of Points

Weight 

origin 

   



القادسية
18052 B20 RD

القادسية
18052 B20 NB

15 mm

Heat set

3.9 m

25 m

352,800

2,150.00

Turkia

SPECIFICATIONS المواصفات
االرتفاع الكلي

نوع الخیط 
عرض الرول األساسي 

طول الرول األساسي
عدد الغرز
الوزن  
بلد المنشأ 

Total Height

Yarn Type 

standard Roll Width 

standard Roll Length

Number Of Points

Weight 

origin 

   



التقوى
RED Z062C

التقوى
BLUE Z062C

16 mm

Heat set

4 m

25 m

960,000

3,600.00

Turkia

SPECIFICATIONS المواصفات
االرتفاع الكلي

نوع الخیط 
عرض الرول األساسي 

طول الرول األساسي
عدد الغرز
الوزن  
بلد المنشأ 

Total Height

Yarn Type 

standard Roll Width 

standard Roll Length

Number Of Points

Weight 

origin 

   



B.C.F  COLLECTION

كما يقول االسم، فإنها عبارة عن خيط
طويل يستخدم لصناعة أجزاء الموكيت.
موكيت المساجد ال BCF يتميز بالعديد

من الميزات على غيره منموكيت
المساجد �نها مقاومة لسحب الخيوط

ولها متانة عالية بالتالي تضمن ان تدوم
لفترة طويلة من الزمن

BCF stands for "bulk continuous

filament."

As the name suggests, it is

essentially one long continuous

strand of fiber that is used to

make a section of carpet. BCF

mosque carpets have many

advantages over other types of

carpet yarns because they are

resistant to pulling the yarns out

and can guarantee to last for a

very long time.

21



الحجاز
4977A احمر

الحجاز
4977A اخضر

10 mm

BCF

3.9 m

25 m

160,000

1,200.00

Turkia

SPECIFICATIONS المواصفات
االرتفاع الكلي

نوع الخیط 
عرض الرول األساسي 

طول الرول األساسي
عدد الغرز
الوزن  
بلد المنشأ 

Total Height

Yarn Type 

standard Roll Width 

standard Roll Length

Number Of Points

Weight 

origin 

   



مزدلفة

10 mm

BCF

3.9 m

25 m

160,000

1,200.00

Turkia

SPECIFICATIONS المواصفات
االرتفاع الكلي

نوع الخیط 
عرض الرول األساسي 

طول الرول األساسي
عدد الغرز
الوزن  
بلد المنشأ 

Total Height

Yarn Type 

standard Roll Width 

standard Roll Length

Number Of Points

Weight 

origin 

   



ACRYLIC COLLECTION
24

 ا�كريليك بششكل عام هي مادة

تتشابه مع الصوف بالشكل والملمس

 إذا كان أحد يبحث عن موكيت مصنوع

 من مادة تشبه الصوف بالشكل

 والملمس فالجميع يقوم باللجوء

 إلى استخدام ا�كريليك, حيث أنه

متماثل جد¾ لكنه أرخص سعر¾ بكثير

Acrylic in general is a material that 

looks and feels like wool. If someone 

is looking for a woolen feel or a 

carpet that looks like wool then they 

usually go for the Acrylic option 

because it’s very similar but less 

expensive



الفالح احمر الفالح بيج

16 mm

Acrylic

3.96 m

25 m

844,800

4,100.00

Turkia

SPECIFICATIONS المواصفات
االرتفاع الكلي

نوع الخیط 
عرض الرول األساسي 

طول الرول األساسي
عدد الغرز
الوزن  
بلد المنشأ 

Total Height

Yarn Type 

standard Roll Width 

standard Roll Length

Number Of Points

Weight 

origin 

   



SPECIFICATIONS المواصفات

التشهد ازرق التشهد بيج

15 mm

Acrylic

3.9 m

25 m

720,000

4,000.00

Turkia

االرتفاع الكلي
نوع الخیط 

عرض الرول األساسي 
طول الرول األساسي

عدد الغرز
الوزن  
بلد المنشأ 

Total Height

Yarn Type 

standard Roll Width 

standard Roll Length

Number Of Points

Weight 

origin 

   



الصفا

14 mm

Acrylic

3.9 m

25 m

440,000

2,800.00

Turkia

SPECIFICATIONS المواصفات
االرتفاع الكلي

نوع الخیط 
عرض الرول األساسي 

طول الرول األساسي
عدد الغرز
الوزن  
بلد المنشأ 

Total Height

Yarn Type 

standard Roll Width 

standard Roll Length

Number Of Points

Weight 

origin 

   



بعـض مشاريعنـــا
Some of Our Projects

مسجد الراجحي مسجد بن محفوظ - مكة



بعـض مشاريعنـــا
Some of Our Projects

جامع أم بندرمسجد الحارثي - مكة



Some of Our Projects
بعـض مشاريعنـــا

مسجد الدليجان - الدماممسجد عبد اË السريع



Some of Our Projects
بعـض مشاريعنـــا



Some of Our Projects
بعـض مشاريعنـــا



Some of Our Projects
بعـض مشاريعنـــا



Some of Our Projects
بعـض مشاريعنـــا



 @durrahflooring

King Fahad Road (Alseteen) - Jeddah - Saudi Arabia
18818 - Postal Code: Jeddah 21425
920010430
www.durrahflooring.com


