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من نحن 

تأسـسـت الشــركة ســنة ٢٠٠٦ وتعتبــر واحــدة مــن كبــرى الشــركات فــي مجالهــا داخــل 
المملكــة العربيــة الســعودية, وخــالل ســنوات قليلــة اســتطاعت الشــركة التوســع مــن 
المنطقــة الغربيــة لتغطــي المنطقــة الشــرقية ولديناالقــدرة علــى تنفيــذ المشــاريع فــي 

كافة انحاء المملكة. 

لدينــا أحــدث األجهــزة واألدوات, وازدادت االنتاجيــة بحمــد اللــه إلــى مشــاريع متعــددة فــي 
كافــة أنحــاء المملكــة مــع كبــرى الشــركات العاملــة فــي المملكــة باإلضافــة إلــى المشــاريع 

  
رؤيتنا: 

الريادة في تطوير صناعة المظالت وابتكار أنظمة الظل. 
  

مهمتنا: 
العمــل جاديــن لخلــق أفضــل الطــرق مــن أجــل التوســع بمجــال عملنــا فــي المملكــة العربيــة العمــل جاديــن لخلــق أفضــل الطــرق مــن أجــل التوســع بمجــال عملنــا فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية و الــدول العربيــة , باإلضافــة إلــى لعــب دور فعــال فــي خدمــة المجتمــع وإنشــاء 

صالت وصل تقنية مع الشركات العالمية الرادة في عال المظالت. 

شعارنا الجودة و االبداع 
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نحــن فــي أنظمــة المظــالت ( لســنا الوحيــدون فــي تصنيــع المظــالت بجميــع أنواعهــا ), لذلــك قمنــا بوضــع هــذه المنتجــات تحــت رعايــة دائمــة فــي التطويــر واإلبــداع 
لكي نقدم أفضل ما يمكن من المواصفات. 

فلدينــا مجموعــة كبيــرة مــن التصاميــم واألشــكال الجميلــة للمظــالت بكافــة أحجامهــا, ومتناســبة مــع جميــع احتياجــات العمــالء, منهــا مظــالت ذات قبــة هرميــة بشــكل 
س, ومنهــا مظــالت ذات ســقف جملونــي, والعديــد  الخيمــة ومنهــا ذات قبــة مخروطيــة مشــدودة, ومنهــا مظــالت ذات ســطح أحــدب, ومنهــا مظــالت ذات ســقف مقــو

من األشكال. 

س الحارقــة خاصــة  أمــا أغطيــة المظــالت لدينــا فهــي مصنعــة مــن أجــود وأفضــل المنتجــات العالميــة بحيــث تقــاوم عوامــل الطبيعــة المتغيــرة وتقــاوم حــرارة الشــم

  Polyethylene shade net ( البولي إثلين ) قماش المظالت لدينا مصنع من مواد عالية الجودة ذات مواصفات عالمية فمنها مادة
قماش الشبك عالي الكثافة HDPE الذي يعطي ظال نسبته أكثر من ٩٥٪ ومصنعة في أفضل المصانع العالمية.  

ولدينا قماش مظالت من مادة بي في ســي قماش الفشــاء االنشــائي PVC Membrane Fabric ومادة بي في دي إف PVDF Tarpaulin Covers ومادة التفلون 
- وهذه المواد مصنعة بأفضل المصانع العالمية المتخصصة في هذا المجال. 

أمــا الهيــاكل الحديديــة للمظــالت لدينــا فقــد صممــت بطــرق فنيــة وعاليــة الجــودة بمقاســات مدروســة مــن قبــل مهندســين متخصصيــن فــي هــذا المجــال, وصممــت 
بأشــكال جماليــة ذات أشــكال رائعــة, وهــذه الهيــاكل يـتـم دهانهــا بدهانــات عاليــة الجــودة أو يـتـم طالئهــا بالبــودرة الحراريــة المقاومــة لعوامــل الطبيعــة بألــوان 

وغالبــا مــا نقــوم بمعالجتهــا بالجلفنــة الحــارة الكهربائيــة خاصــة فــي المناطــ ذات الرطوبــة العاليــة واألجــواء المالحــة القريبــة مــن البحــر لتقــاوم الصــدأ والتــكل 
والرطوبة. 

فلدينا ان تصاميم جديدة من المظالت ذات مقاومة عالية للريا الشديدة. 
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المظالت لدينا يمكن ترتيب مقاساتها وأبعادها أكثر مما كنت تتصور، وذلك بغض النظر ما هي احتياجاتك ومقاصدها، ونحن نقوم بترتيب األشرعة أو المظلة في 
حجم وأبعاد مناسبة إلعطائك بالضبط غطاء كما تريد للحفاظ على المكان الخاص بك ومغطاة بالطريقة التي تريدها مع مجموعة واسعة من مختلف أشرعة الظل 

أو األغطية بشكل من مربع إلى مثلث إلى مستطيل إلى غير ذلك من أشكال لتلبية جميع األذواق . 

خدماتنا في التركيبات العالية الجودة متاح للجميع عبر ضواحي مدينة جدة و المنطقة الشرقية أو أي مكان في المملكة العربية السعودية، بسرعة وكفاءة 
لتركيب المظالت وأشرعة الظل المنزلي والتجاري بأسعار في متناول الجميع. 

إن كوادر التركيبات لدينا مؤهلين بخبرات عالية لضمان األعمال الناجحة، وتقدم لكم أقصى درجات األمان والحماية.  
وما هو أكثر من ذلك، فإننا نقدم االستشارات واالقتراحات مجانا باألمور الفنية لعمالئنا.  وما هو أكثر من ذلك، فإننا نقدم االستشارات واالقتراحات مجانا باألمور الفنية لعمالئنا.  

لدينا مختلف األشكال واألحجام المتاحة بحيث يمكنك اختيار أفضل أشكال المظالت وأشرعة الظل الحتياجاتك. بمواد مناسبة وطريقة سهلة في التركيب والتثبيت 
واإلزالة، أغطية الظل المصنعة منها األشرعة والمظالت قد تقاوم لمدة عشرة أعوام وأكثر ومنها مواد تقاوم ألكثر من عشرين عاما. 

ليس هدفنا أن نبيع فقط – ولكن هدفنا دائما أن نقدم األفضل لعمالئنا وتلبية رغباتهم وتحقيق طلباتهم. 

أسعارنا دائما متواضعة ومتوافقة مع المواصفات التي نقدمها, ومناسبة لكل شرائح العمالء. 

شعارنا دائما: الجودة واإلبداع. 
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أسلوبنا في العمل 

١. التصميم 
لــدى أنظمــة المظــالت فريــق هندســي 

متخصــص يســتطيع تغطيــة كل التفاصيــل 

الفنيــة للمشــروع باإلضافــة إلــى كل مــا 

يتعلــق بالتصامـيـم ,النمــاذج, المخططــات 

 ألصـعـب 
ً
والتفصيــل وـهـم جاهــزون دائمــا

٢. العمل 
تحضيــر كل مســتلزمات المشــروع، كل المــواد المطلوبــة 

مــن المورديــن المحلييــن والعالمييــن لضمــان أن كل 

شيء جاهز لالنتقال إلى مرحلة التصنيع. 

٣. التطبيق 
يقــوم فريــق متخصــص بجمــع المعلومــات الفنيــة والمخططــات والمباشــرة 

بتطبيقهــا علــى أرض الواقــع وصناعــة وتجميــع أجــزاء المشــروع باســتعمال أحــدث 

 .
ً
التقنيات واألجهزة للحصول على أفضل جودة بالزمن المحدد مسبقا

٤. التوصيل 
فــرق التركيبــات التــي تعمــل بشــكل يومــي بمنظومــة متكاملــة لتغطيــة 

كافــة مناطــق المملكــة, مهمتـهـم الوصــول مــع العــدد المطلوبــة إلــى 
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منتجاتنا 
مظالت مواقف السيارات 

مظالت الكوبرا لمواقف السيارات 

األشرعة 

مظالت المدارس و الساحات 

مظالت المسابح 

مظالت الحدائق و ألعاب األطفال 
مظالت الغشاء اإلنشائي 

مظالت 
مواقف السيارات 

مظــالت الســيارات منتجــا أساســيا لدينــا فــي أنظمــة المظــالت وعلــى رأس أولوياتنــا لمــا لهــذا 
س الحارقــة خاصــة فــي بلــدان  المنتــج مــن أهميــة كبــرى لــدى المســتهلك نظــرا لحرارةالشــم
س علــى  الخليــج العربــي لحمايــة الســيارة ومحتوياتهــا مــن التلــف وللتخفيــف مــن حــرارة الشــم

محتويات السيارة الداخلية لذلك لدينا:- 
  

مظالت سيارات متطورة وذات مواصفات عالية. 

مظالت سيارات ذات أشكال جديدة ورائعة, منها الهرمي ومنها المقوسة وغيرها. 
مظالت للسيارات بكافة أشكالها وأحجامها. 

Polyethylene shade net covers مظالت سيارات من قماش البولي إثلين
مظالت PVC للسيارات من قماش الغشاء االنشائي 

PVC, PVDF Membrane Fbric covers 
  
  

فنحــن فــي أنظمــة المظــالت ( لســنا الوحيــدون فــي تصنيــع هــذا المنتــج لكننــا األفضــل ), لذلــك قمنــا فنحــن فــي أنظمــة المظــالت ( لســنا الوحيــدون فــي تصنيــع هــذا المنتــج لكننــا األفضــل ), لذلــك قمنــا 
بوضــع هــذا المنتــج تـحـت رعايــة دائمــة فــي التطويــر واإلبــداع لكــي نقــدم أفضــل مــا يمكــن مــن 

المواصفات لمظالت السيارات. 
مظــالت مواقــف الســيارات لدينــا ذات أشــكال وتصامـيـم كالســيكية مميــزة, فقــد أخذنــا فــي 
س بحيــث نقــدم لــه  االعتبــار ذوق المســتهلك وكذلــك موقــع مظلــة ســيارته بالنســبة لحركــة الشــم

مظلــة الســيارات (موديــل الكوبــرا ) هــي مــن المنتجــات الجديــدة والمتميــزة ضمــن خــط إنتــاج مظــالت الســيارات لــدى أنظمــة 
المظالت ومن مميزات هذه المظلة:-  

     

-    ذات قوة وصالبة وذات مقاومة عالية للرياح . 

-    الشكل الكالسيكي الجميل بالمظهر الجذاب. 

-    تتناسب مع األحجام المختلفة للسيارات. 

-    ذات غطاء انسيابي متماسك ومشدود. 

Polyethylene shade net covers منها الغطاء من قماش البولي إثلين    -

PVC, PVDF Membrane Fbric covers                                              ومنها الغطاء من قماش الغشاء االنشائي     -

   
مظــالت مواقــف الســيارات لدينــا ذات أشــكال وتصاميــم كالســيكية مميــزة, فقــد أخذنــا فــي االعتبــار ذوق المســتهلك وكذلــك 
س بحـيـث نقــدم لــه استشــاراتنا مجانــا ونقــوم بنصحــه ونقــدم لــه التصمـيـم  موقــع مظلــة ســيارته بالنســبة لحركــة الشــم

نحــن فــي ( أنظمــة المظــالت ) فريــق متجانــس ومتكامــل, لكــي ننتــج منتجــا متكامــل المواصفــات, مــن النواحــي الفنيــة 
والجمالية واالقتصادية. 

  
  

فلدينــا مجموعــة كبيــرة مــن التصامـيـم واألشــكال الجميلــة لمظــالت الســيارات بكافــة أحجامهــا, ومتناســبة مــع جميــع 
احتياجــات العمــالء, منهــا مظــالت ذات قبــة هرميــة بشــكل الخيمــة ومنهــا ذات قبــة مخروطيــة مشــدودة, ومنهــا مظــالت 

ذات سطح أحدب, ومنها مظالت ذات سقف مقوس, ومنها مظالت ذات سقف جملوني, والعديد من األشكال. 

مظالت الكوبرا 
لمواقف السيارات 
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منتجاتنا 
مظالت مواقف السيارات 

مظالت الكوبرا لمواقف السيارات 

األشرعة 

مظالت المدارس و الساحات 

مظالت المسابح 
مظالت الحدائق و ألعاب األطفال 

مظالت الغشاء اإلنشائي 

األشرعة 
 polyethylene ش الشــبك العالــي الكثافــة بولــي أثليــن أشــرعة مــن قمــا

netting cloth
PVC أشرعة من قماش الغشاء الإلنشائي بي في سي

األشرعة المختلفة األشكال الثالثية والرباعية والمضلعة وغيرها 
  

إن تصنيــع األشــرعة منتــج أساســي لدينــا ومــن ضمــن اهتماماتنــا نظــرا للطلــب 
المتزايد عليها, ولما لها من منظر جمالي رائع في أغطية الظل. 

فنحــن فــي أنظمــة المظــالت ( لســنا الوحيــدون فــي تصنيــع هــذا المنتــج لكننــا 
األفضــل ), لذلــك قمنــا بوضــع هــذا المنتــج تـحـت رعايــة دائمــة فــي التطويــر 

واإلبداع لكي نقدم أفضل ما يمكن من المواصفات لألشرعة. 
األشــرعة بشــتى أنواعهــا وأحجامهــا نقــوم بتصنيعهــا وتركيبهــا فــي 
المنــازل واألســواق التجاريــة والحدائــق أو المــدارس وتظليــل ألعــاب األطفــال 

األشــرعة لدينــا ذات أشــكال وتصاميــم مميــزة, فقــد أخذنــا فــي االعتبــار ذوق 
س بحيــث نقــدم لــ  المســتهلك وكذلــك موقــع الشــراع بالنســبة لحركــة الشــم

استشاراتنا مجانا ونقوم بنصح ونقدم ل التصميم المناسب. 

 polyethylene مظالت المدارس من قماش الشبك العالي الكثافة بولي أثلين
netting cloth

PVC مظالت ساحات المدارس من قماش الغشاء الإلنشائي بي في سي
مظــالت للســاحات مــن الخـشـب البالســتيكي بأنواعهــا المختلفــة المجدولــة 

والشرائح 
مظالت للمدارس والساحات بكافة أنواعها وأشكالها المتميزة 

مظــالت المــدارس ومظــالت الســاحات منتجــا أساســيا مــن منتجاتنــا ومــن ضمــن 
اهتماماتنا نظرا لحاجة الناس لهذه المظالت. 

  
مظــالت المــدارس والســاحات لدينــا ذات أشــكال وتصامـيـم مميــزة, فقــد أخذنــا 
س  فــي االعتبــار رغبــة العمــالء وكذلــك موقــع المظلــة بالنســبة لحركــة الشــم

حــن فــي ( أنظمــة المظــالت ) فريــق متجانــس ومتكامــل, لكــي ننتــج منتجــا 
متكامل المواصفات, من النواحي الفنية والجمالية واالقتصادية. 

األقمشــة التــي نســتخدمها ألغطيــة مظــالت المــدارس والســاحات مصنعــة مــن 
أجــود وأفضــل المنتجــات العالميــة بحـيـث تقــاوم عوامــل الطبيعــة المتغيــرة 
س الحارقــة خاصــة فــي بلــدان الخليــج العربــي, وتقــاوم  وتقــاوم حــرارة الشــم

مظالت المدارس 
و الساحات 
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منتجاتنا 
مظالت مواقف السيارات 

مظالت الكوبرا لمواقف السيارات 

األشرعة 

مظالت المدارس و الساحات 

مظالت المسابح 

مظالت الحدائق و ألعاب األطفال 

مظالت الغشاء اإلنشائي 

مظالت الحدائق 
و ألعاب األطفال  مظالت المسابح 

ش الشــبك العالــي الكثافــة بولــي أثليــن  مظــالت مســابح مــن قمــا
polyethylene netting cloth

PVC مظالت للمسابح من قماش الغشاء الإلنشائي بي في سي
مظــالت المســابح مــن الخـشـب البالســتيكي بأنواعهــا المختلفــة المجدولــة 

مظــالت المســابح منتجــا أساســيا لدينــا وعلــى رأس أولوياتنــا نظــرا 
الحتياجات ورغبة العمالء المتزايدة لهذا المنتج. 

فنحــن فــي أنظمــة المظــالت ( لســنا الوحيــدون فــي تصنيــع هــذا المنتــج لكننــا 
األفضــل ), لذلــك قمنــا بوضــع هــذا المنتــج تحــت رعايــة دائمــة فــي التطويــر 
واإلبداع لكي نقدم أفضل ما يمكن من المواصفات لمظالت المسابح. 

مظــالت المســابح بشــتى أنواعهــا وأحجامهــا موجــودة لدينــا ســواء كاـنـت 

مظــالت المســابح لدينــا ذات أشــكال وتصامـيـم مميــزة, فقــد أخذنــا فــي 
س  االعتبــار ذوق المســتهلك وكذلــك موقــع المســبح بالنســبة لحركــة الشــم
بحـيـث نقــدم للعميــل استشــاراتنا مجانــا ونقــوم بنصحــه ونقــدم لــه 

ش الشــبك العالــي الكثافــة بولــي أثليــن  مظــالت ألعــاب األطفــال مــن قمــا
polyethylene netting cloth

PVC مظالت ألعاب األطفال من قماش الغشاء الإلنشائي بي في سي
مظــالت ألعــاب األطفــال الخشــب البالســتيكي بأنواعهــا المختلفــة المجدولــة 

والشرائح 
مظالت ألعاب األطفال بكافة أنواعها وأشكالها المتنوعة والمختلفة 

ش الشــبك العالــي الكثافــة بولــي أثليــن  مظــالت االنتظــار مــن قمــا
polyethylene cloth

PVC مظالت االنتظار من قماش الغشاء الإلنشائي بي في سي
مظــالت االنتظــار مــن الخـشـب البالســتيكي بأنواعهــا المختلفــة المجدولــة 

والشرائح 
مظالت االنتظار بكافة أنواعها وأشكالها المتنوعة والمختلفة. 

إن مظــالت ألعــاب األطفــال ومظــالت االنتظــار منتجــا أساســيا مــن منتجاتنــا 
وعلــى رأس أولوياتنــا لمــا لهــذه المظــالت مــن أهميــة قصــوى لحمايــة 

األطفال أثناء اللعب من حرارة الشمس الحارقة . 

مظــالت ألعــاب األطفــال ومظــالت االنتظــار ذات أشــكال وتصامـيـم مميــزة, 
فقــد أخذنــا فــي االعتبــار ذوق المســتهلك وكذلــك موقــع مظلــة ســيارته 
س بحيــث نقــدم لــه استشــاراتنا مجانــا ونقــوم بنصحــه  بالنســبة لحركــة الشــم
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منتجاتنا 

مظالت مواقف السيارات 

مظالت الكوبرا لمواقف السيارات 

األشرعة 

مظالت المدارس و الساحات 

مظالت المسابح 

مظالت الحدائق و ألعاب األطفال 

مظالت غشاء الشد اإلنشائي 

إن المظــالت والخيــام المصنوعــة مــن الغشــاء اإلنشــائي المشــدود هــي أحــد أـهـم المنتجــات العالميــة والعصريــة, فقــد كانــت ذات اهتمــام كبيــر لدينــا وقمنــا بتوظيــف فنييــن متميزيــن 
ومتخصصين في هذا المنتج الهام. 

فعندمــا تســافر إلــى أي بلــد متحضــر ومتقــدم وتتجــول فــي الحدائــق ومراكــز التســوق والمرافــق الســياحية تشــاهد هــذا النــوع مــن المظــالت والخيــام يزيــن أســواقها وحدائقهــا 
وقصورها. 

ونحن أيضا أردنا أن نكون أحد المساهمين في تجميل أسواقكم وقصوركم وحدائقكم بتقديمنا لكم هذا المنتج المميز ليكون تحفا رائعة في منشآتكم .  
فــي هــذا النــوع مــن الخيــام والمظــالت نقــوم باســتخدام مــادة (PVC), ومــادة (PVDF), ومــادة Teflon وغيرهــا مــن المــواد الخاصــة , وهــذه المــواد ذات الجــودة العاليــة مقاومــة لعوامــل 
الطبيعــة المتغيــرة وتقــاوم درجــات الحــرارة العاليــة التــي تصــل إلــى (٧٠) درجــة مئويــة وهــي مقاومــة النتشــار النــار, وتمنــع بشــكل تــام األشــعة فــوق البنفســجية, وتتوفــر منهــا ســماكات 
مختلفــة لتتناســب مــع األحجــام المختلفــة, وهــي صناعــات مــن أجــود منتجــات الشــركات العالميــة واألوروبيــة المشــهورة ومــن بعــض المصانــع الوطنيــة أيضــا التــي تتفــوق علــى الصناعــات 

األجنبية بجودتها. 
إن هــذا النــوع مــن الخيــام والمظــالت يتــم تصميمــه وتصنيعــه بإشــراف مهندســين متخصصيــن فــي هــذا المجــال ذوي خبــرات طويلــة, ونقــوم باســتخدام أحــدث األجهــزة واآلالت والمعــدات 

أمــا الهيــاكل الحديديــة لهــذه الخيــام والمظــالت فقــد صممــت بطــرق فنيــة وعاليــة الجــودة بمقاســات وتصاميــم مدروســة أيضــا مــن قبــل مهندســين متخصصيــن وصممــت بأشــكال جماليــة 
ذات أشكال رائعة, وهذه الهياكل يتم دهانها إما بالبودرة الحرارية المقاومة powder coating وبألوان تتناسب مع لون الغطاء , أو ونقوم بدهان الهياكل بدهان زيتي ذو جودة عالية 

po, أو نقوم بجلفنتها جلفنة كهربائية لتقاوم الصدأ والتآكل والرطوبة.   Paint ومقاوم للصدأ
إنها مظالت مشدودة بطرق فنية رائعة, يستخدم فيها أيضا إكسسوارات خاصة من المعدن القاسي (ستانل ستيل) أو المدهون بالبودرة الحرارية  

مظالت الغشاء 
اإلنشائي 
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مشاريعنا 

مظالت PVC  لسوق الشعبي التابع لبلدية خميس حرب 
 - محافظة القنفذة  

مظالت من الغشاء اإلنشائي 1. 

مظالت لمركز األمير سلطان الحضاري- جدة 

مظالت لمركز ثقافي 2. 

مظالت مدارس منارات جدة. 

مظالت من الغشاء اإلنشائي 3. 

مظالت الخطوط السعودية 

مظالت 4. 
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مظالت سيارات - شركة سابك بالجبيل 

مظالت سيارات 5. 

مظالت سيارات ( الكوبرا )  

فندق إنتر كونتننتال الطائف 

مظالت سيارات ( الكوبرا )  6. 

مكاتب المؤسسة العامة لتحلية المياه 

 المالحة - محطة ينبع 

مظالت سيارات 7. 

مشروع قطار الحرمين 

مشروع قطار الحرمين 12. 

مظالت مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي  

- سكاكا 

مظالت مستشفى 11. 

مظالت سيارات موديل ( الكوبرا ) 

مواقف بلدية لينه 

مظالت سيارات 8. 

مظالت مدرسةالروابي الخضراء العالمية 

مظالت وأشرعة مدرسة  13. 

مظالت سيارات مكاتب ميناء جازان 

مظالت سيارات 9. 

الشركة العربية لمشاريع األنابيب  

الباحة - الطائف 

مظالت سيارات ( الكوبرا )  14. 

مظالت شركة معادن - طريف 

مظالت 10. 
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العمالء 

وزارة الصحة  الخطوط السعودية 
المؤسسة العامة لتحلية 
المياه المالحة  

بتــــــــــــــــــــــــرو رابــــــــــــــــــــغ 

وزارة الداخلية / المملكة 
العربية السعودية 

سابك  مجموعة بن الدن 
السعودية 

مدينة الملك عبدالله 
اإلقتصادية 
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اتصل بنا 

www.shadesys.net

جدة 

مؤسسة انظمة المظالت 
  

المملكة العربية السعودية 
ص.ب ٤١٩٦٠
جدة ٢١٥٣١

    
هاتف      ٠١٢٦٥٢٢٦١٧
فاكس     ٠١٢٦٥٧٩٠٤٨

  
جوال       ٠٥٥١٧٨١٠١٠                               

جوال       ٠٥٥٣٥٣٠٠٧٣

sales@shadesys.net    البريد اإللكتروني

الخبر 

هاتف    ٠١٣٨٩٥٢٦٢٥
فاكس   ٠١٣٨٩٥٣١٥٩

جوال     ٠٥٦٣٨٥٤٨٨٠

feras@shadesys.net :البريد اإللكتروني
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