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COMPANY PROFILE ملـــــف الشـــــركــــة 

Brief 
We are Al Senidi Contracting, Industry and Trade Company, with 

registration # 1010195911, goes back to its foundations with 

individual beginnings more than Sixty Five years ago in the field of 

tents, covers and fabrics. Which prompted us to maintain and seek 

to expand and develop, we provided all kinds of tents and all sizes 

required in the market and provide the largest inventory of 

emergency tents in the Middle East, wherein the total area of the 

company's warehouses located across the Kingdom is considered 

more than 40,000 square meters. 

 

Our Vision 
Excellence & spread in providing shelter solutions. 

 

Our Message 
Al Senidi Company pushes the pace towards excellence and 

creativity by providing accommodation solutions, products & 

services that meet the needs of the consumer thru our employees 

striving for advancement, and branches spread across the Kingdom 

& the Arab world 

 

نبذة   
 :رقم بسـجل والتجـارة، والصناعـة للمقـاوالت السـنيدي شـركة نحـن

 وستون خمسة من أكثر منـذ فرديـة ببدايـات أساسـاتها ترجـع ، 1010195911

  :بتاريـخ سـجل أول وكان واألقمشـة واألغطيـة الخيـام مجـال فـي عاما

 إسـما الشـركة أكسـب ممـا السـنيدي، محمـد صالـح محـل :بإسـم هــ،13/06/1392

 والتطويـر، للتوسـع والسـعي عليـه للمحافظـة بنـا دفـع الـذي األمـر ، عراقتـه لـه

 فـي المطلوبـة المقاسـات وبجميـع الخيـام أنـواع كافـة بتوفيـر الشركة فقامت

 حيـث األوسـط الشـرق فـي الطـوارئ خيـام مـن مخـزون أكبـر وتوفيـر االسـواق،

 فـي الرئيسـية المدن فـي المنتشرة الشـركة لمستودعات اإلجماليـة المساحة تبلـغ

 مربـع متـر 40,000 مـن أكثـر المملكـة

  

رؤيتنا 
  . اإليواء حلول تقديم في واإلنتشار التميز 

 

رسالتنا 
 اإليـواء بحلـول واإلبـداع التميـز نحـو الخطـى تحـث شـركة ، السـنيدي شـركة

 أيـدي علـى وتقدميهـا المسـتهلك إحتيـاجات تالمـس وخدمـات منتجـات وتوفيـر

 العالـم و المملكـة أنحـاء جميع فـي تنتشـر وفـروع ، الرقـي إلى يسـعون موظفيـن

   . العربـي



منتجاتنا 
 الرحالت شنط ،(اإلغاثة ـ العسكرية ـ الحفالت ـ التقليدية ـ الرحالت) بأنواعها الخيام

 المواقد التنزاني، القماش من المصنعة والمدات الميدانية واألسرة النوم وفرش

 والمنتجات والطرود البريد وأكياس والطرابيل األغطية .بأنواعها الطهي ومستلزمات

 ـ المجالس ـ المظالت ـ الخيام) أقمشة .(سي في البي ـ البولثلين ـ القطن) من المصنعة

 - شامواه - مخمل - شانيل -  PVC- الشراع قطن) خامات .(والشنط ـ السدو

 .(البترول تخزين - الماشية لشرب وتستخدم) الراويات - المياه خزانات .(أكريلك

 .(للحريق ومقاومة معزولة والتركيب والفك النقل وسهلة متحركة) جاهزة بيوت

 وبإستخدام المقاسات وبجميع اإلنشائي الشد مظالت وأشكال أنواع كافة تصنيع

   والتنفيذ بالتصميم متخصصة هندسية مهارات
 

عمالئنا 
 وزارة والجوية، والبرية البرية والقوات الدفاع وزارة المالية، وزارة الملكي، الديوان

 والمجاهدين المنشآت وأمن الحدود سالح و العام واألمن المدني والدفاع الداخلية

 المهني، والتدريب للتعليم العامة المؤسسة والتعليم، التربية وزارة الوطني، والحرس

 لشئون المتحدة لألمم السامية المفوضية الشعوب، إلغاثة السعودية الوطنية الحملة

 .الحصر ال المثال سـبيل على وهذا واألفراد، الخاص والقطاع،(UNHCR)الالجئين
 

مشاريعنا 
 مدن :منها الحكومية، الجهات لصالح المشاريع من العديد بتنفيـذ الشركة قامت وقـد

 السعودية، المالية وزارة لصالح الصين زلزال لنازحين والخيام الجاهزة البيوت من

 وعرفة مزدلفـة في اإليواء مراكز الحوثيين، حرب فـي الدفاع وزارة معسكرات خيـام

 في الزعتري مخيم خيام تركيب العيص، نائية لمناطق مـدارس وحقـل، وتبوك

 للتعليم العامة والمؤسسة المدني والدفاع المنشآت األمن تدريب مخيمات األردن،

 المحلي للسوق الشركة إسـتهداف مع ..الكثير وغيرها المهني، والتدريب

Our Products 
All kinds of tents (traditional trips, parties, military, relief), trip bags, 

sleeping mats, field beds, cots made of Tanzanian cloth, stoves & 

all kinds of cooking supplies. Covers, bags, mail bags, parcels & 

products manufactured from (cotton - polyethylene - PVC). Fabrics 

(tents, awnings, majlis, sadu, and bags). Raw materials (cotton sail 

- PVC - Chanel - velvet - chamois - acrylic). Water tanks - narrators 

(used for drinking - for livestock - storing petroleum). Prefab houses 

(mobile, easy to move, dismantle & install, insulated & fireproof). 

Manufacture of all types & shapes of structural tensile canopies of 

all sizes, using specialized engineering skills in design and 

implementation 
 

Our Clients 
Royal Court, Ministry of Finance, Ministry of Defense, Land and Air 

Forces, Ministry of Interior, Civil Defense, Public Security, Border 

Force, Facilities Security, Mujahideen and National Guard, Ministry of 

Education, General Organization for Vocational Education and Training, 

Saudi National Campaign for Peoples Relief, UNHCR, the private 

sector and individuals 
 

Our Projects 
The company has executed many projects for the benefit of 

government agencies, including: cities of prefabricated houses & 

tents for the displaced from the Chinese earthquake for the benefit 

of the Saudi Ministry of Finance, tents for the Ministry of Defense 

camps in the Houthi war, shelters in Muzdalifah, Arafa, Tabuk & 

Haql, schools for remote areas of Al-Eis, installation of camp tents 

Zaatari in Jordan, security training camps for facilities, civil defense, 

the General Organization for Vocational Education & Training, and 

many more... with the company targeting the local market 



Our Products   منـتـجـاتنــا 



















































Accessories إكسسوارات 























Tents الخيام 























































































Flexible Water Tanks راويات 







 مشاريعنا
(بعض المشاريع المختارة)  

Projects 
(Selective Projects) 





داخل و خارج  قامت شركة السنيدي للخيام بتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية و الخاصة

وفقا للمعاير واإللتزامات التي وضعتها الشركة كاحد  واإلغاثة المملكة في مجال الخيام
:هدافها ومنها أ  

Al-Senidi has implemented a number of governmental & private projects inside & 
outside the Kingdom in the field of tents & relief in accordance with the 
standards and obligations set by the company as one of its objectives, including: 

 م2006 عام- المالية وزارة مع المكرمة مكة – بمزدلفة اإليواء مركز مشروع  

 م2008 عام- المالية وزارة مع البدع و حقل في اإليواء مركز مشروع  

 م2009 عام- الدفاع وزارة مع المنشآت أمن قوات تدريب مركز مشروع 

 المقدسة المشاعر في المدني الدفاع نقاط تجمع مركز مشروع   

 م2007 عام- بالصين سنشوان مدينة في اإليواء مركز مشروع 

 م2008 عام- بالصين قانصو مدينة في الجاهزة الغرف من إيواء مركز مشروع 

 م2011 عام- المالية وزارة مع تبوك بمدينة اإليواء مركز مشروع 

 م2010 عام- التربية وزارة مع بينبع الجاهزة الغرف من مدرسة إنشاء مشروع 

 م2012 عام- باألردن الزعتري في السورييين لالجئين مخيم بناء مشروع 

 م2012 عام - الباطن بحفر العسكرية خالد الملك بمدينة الضيافة مركز مشروع 

 Shelter Center in Muzdalifah - Makkah Al Mukarramah with the Ministry of Finance – 2006 
 Shelter center project in Haqel & Al-Badaa with the Ministry of Finance - 2008 
 Security Forces Training Center project with the Ministry of Defense - 2009 
 Civil Defense Points Gathering Centers project in the Holy Sites 
 Shelter center project in Xinchuan City, China – 2007 
 Shelter center of prefabricated rooms project in Gansu city, China - 2008 
 Shelter center project in Tabuk city with the Ministry of Finance – 2011 
 School from prefabricated rooms in Yanbu with the Ministry of Education – 2010 
 Building camps for Syrian refugees in Zaatari, Jordan - 2012 
 Hospitality Center Project at King Khalid Military City in Hafr Al-Batin - 2012 



مكة المكرمة –مركز اإليواء بمزدلفة   Shelter Center in Muzdalifah - Makkah 



تدريب قوات أمن المنشآتمركز   Security Forces Training Center 



 Civil Defense Points Gathering مراكز تجمع الدفاع المدني



 Shelter center - Xinchuan, China مركز إيواء في سنشوان بالصين



 Prefabricated rooms Shelter Gansu, China مركز إيواء في قانصو بالصين من الغرف الجاهزة



 Syrian refugees camps  Zaatari, Jordan مخيم الالجئين السوريين الزعتري باألردن



 مركز الضيافة بمدينة الملك خالد العسكرية
بحفر الباطن   

Hospitality Center King Khalid Military City 
Hafr Al-Batin 



شركاؤنا   

 
 (مصنع زوجي سنادا ، مصنع فالكون)مصانع الصين 

 (مصنع نايزل)مصانع ايطاليا 

 (  الدمام –مصانع تاكو )مصانع المملكة العربية السعودية 

 

فروعنا 

 
 (فرع الغرابي -فرع النسيم  -السلي فرع اإلدارة )الرياض 

 (فرع باب شريف)جدة 

 (فرع سوق العدامة)الدمام 

 (  فرع العريسة)نجران 

Our Partners 

 
China Factories (Zouji Sanada Factory, Falcon Factory) 

Italy factories (Nazel Factory) 

Factories of the Kingdom of Saudi Arabia (Taco Factories - Dammam) 

 

Our Branches 

 
Riyadh (Al-Sulay Head Office - Al-Naseem Branch - Al-Ghurabi Branch) 

Jeddah (Bab Sharif Branch) 

Dammam (Al Adama Market Branch) 

Najran (Al-Araysah Branch) 

أرقام التواصل 

 
   012428888 - 012417770:                 هاتف

   920020440:         الرقم الموحد

 012411089:                 فاكس

 11455: الرمز البريدي  20149:         صندوق بريد

 www.alsenidi.com   :الموقع اإللكتروني

 info@alsenidi.com.sa   :البريد اإللكتروني

 Contact Numbers 

 
Tel:     012417770 - 012428888 

Unified Number: 920020440 

Fax:      012411089 

PO Box:              20149    Zip Code:  11455 

Website:             www.alsenidi.com 
Email:                 info@alsenidi.com.sa 

CONTACT US تواصل معنا 




