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منذ انطالقها قبل أكثر من اربعين عاًما، ما �الت مجموعة المتولي تشكل �افًدا من �وافد التنمية الصناعية واالقتصادية في المملكة العر�ية 
السعودية، وتعميًقا لدورها في هذا القطاع، فقد قامت �إنشاء شركة المتولي للمنتجات الفوالذية، والتي أصـبـحـت مـن ركائز الصناعة 
بـشـكـل خـاص،  الـتـحـويـلـيـة  الـسـعـوديـة  المعدنية  وللصناعات  عام  والتعمير بشكل  اإلنشاء  لقطاع  رئيسية  المتطورة ودعامة  السعودية 
فمصنعها يعد واحًدا من أضخم المصانع بالمرحلة الخامسة للمنطقة الصناعية األولى بجده، وهو يشكل عالمة فارقة من حيث استخدام 
أحدث التقنيات بأيدي أمهر الفن�ين ضمن طاقة إ�تاجية عالية، إل�تاج تشكيلة واسعة النطاق من المنتجات الفوالذية بأعلى درجات الجودة 

المطابقة للمواصفات العالمية، والُمرضية لتطلعات العميل ورغبا�ه.
تدرجت شركة المتولي في تطو�ر خطوط إ�تاجها و��ادة قدرتها اإل�تاجية السنوية، في إ�تاج الفوا�غ الفوالذية والمبسطات والشبك وال�وايا 
والكمر والصاج بأنواعه، باإلضافة إلى الزنك المضلع والمستلزمات الواسعة لإلنشاءات واألعمال المعدنية، كما استطاعت أن تبني سمعة 
إلى  والمسؤولية  الخدمة  وامتداد  المستخدم  الخام  وجودة  التصنيع  ودقة  الهندسي  التصميم  في  التميز  على  تقوم  وإقليمية  محلية 

المستخدم األخير للتأكد من أن المنتجات مصنعة حسب الطلب. 
واسـتـكـمـاًال لدورهـا فـي التنمية الصناعية في المملكة، قامت الشركة �إنشاء قسم متخصص في تجارة الحديد اإلنشائي لتأمين متطلبات 

المشا��ع اإلنشائية، إضافة إلى قسم آخر متخصص في تصنيع األعمال واإلنشاءات الحديدية.

تا��خنا

Since its establishment, for more than 40 years, Al-Mitwalli Group has been a source of industrial and economic 
development in Saudi Arabia. To strengthen its role in the said sector, Mitwalli Steel Products factory was estab-
lished and it is now considered one of the pillars of Saudi advanced industry and an essential part of the con-
struction sector in general and the Saudi metal transformers industry in particular. Mitwalli factory is one of the 
largest factories located the fifth phase of the industrial zone in Jeddah. Indeed, Mitwalli factory is a milestone 
factory as it uses the latest technologies and employs the most skilled technicians to produce a wide range of 
steel products of the highest quality that meet the international standards and fulfil customer’s expectations. 
Mitwalli steel has gradually developed its production lines and increased its annual production capacity of steel 
hollow pipes and tubes, flat bars, grille, corners, beams and sheets. It has also increased the production of corru-
gate sheets as well as the wider range of construction and metalwork supplies. Mitwalli is known at the local and 
regional level for its excellence in engineering design, accuracy and the high-quality of the used raw material. 
Mitwalli also extends its services to the end-user to ensure that the products are manufactured as ordered. 
To carry on its role in the industrial development of Saudi Arabia, the company has established a division special-
ized in commercial steel structure to supply construction projects. It has also created another department to 
manufacture steel works and construction. 

About us



بتكنولوجيا حديثة ذات كفاءة  تـشـ��ـح تعمل  لـديـنـا خـطـوط  يـتـوفـر 
الخام  تش��ح  على  تعمل  حيث  منافسينا،  عن  تميزنا  وإمكانيات،  عالية 
بسماكات ومقاسات متباينة، إضافة إلى خدمة إعادة لف الـكـويالت، 
وتحت إش�اف كوادر مدربة وماهرة يعمل خط قص الصاج أ�وما�يكيا، 
طلب  حسب  المقاسات  وبمختلف  العالمية  المواصفات  وبأفضل 

العميل وبطاقة ا�تاجية سنوية عالية.

تش��ح واعادة لف الكويالت

Mitwalli has cut-edge slitting lines of high efficiency and 
exceptional capabilities. These lines slit coils in different 
thicknesses and sizes. 
Such lines also provide the service of recoiling.  Under the 
supervision of skillful engineers, slitting lines operate 
automatically to cut sheets in different sizes according to 
the customer’s request to meet the highest international 
standards with high annual production capacity.

Coils slitting and recoiling



أ�وما�يكيا  الخطوط  هذه  تعمل  وماهرة  مدربة  كوادر  إش�اف  تحت 
المقاسات  وبمختلف  العالمية  المواصفات  بأفضل  الصاج  إل�تاج 
المجلفن،  الم��ت،  األسود،  الصاج  من  عالية  سنوية  إ�تاجية  وبطاقة 
وع�وض  بسماكات  وذلك  والمب�ر  المدهون،  األلومنيوم،  الزنكور، 

متعددة من أجل تل�ية احتياجات عمالئنا.

قص الصاج

Supervised by skillful, trained technicians, the shearing 
lines are automatically operated to manufacture several 
varieties of sheets that meet the international standards.
MSP has several shearing lines, with a high annual capacity 
off all types of sheets including (cold and hot rolled sheets, 
galvanized and electro galvanized sheets, and aluminum 
…etc.). in order to meet our customer’s needs.

Coils shearing



This production line is characterized with its high capacity to 
produce corrugated sheets of different thicknesses, colors 
and lengths that meet our customer’s needs. For this 
purpose, we use the latest engineering equipment with 
automated control to ensure meeting the highest quality 
standards of products used in many areas such as hangers 
and portacabins. 

Corrugated Sheets

المضلع  الزنك  إ�تاج  على  عالية  قدرة  اإل�تاجي  الخط  هذا  لدى 
بسماكات وألوان وأطوال مختلفة تلبي احتياجات عمالئنا، ويتأكد ذلك 
التجهي�ات الهندسية المت�افقة مع التحكم  من خالل استخدام أحدث 
الذي  للمنتج  العالية  الجودة  مـواصـفـات  تحـقـيـق  من  للتأكد  اآللي، 

يسـتـخـدم فـي مجاالت كثيرة كـالـهـنـاجـر والـبـيـوت المتنقلة.

الزنك المضلع



الخام  من  مختلفة  وأطوال  بسماكات  الصبة  زنك  �إ�تاج  الخط  يقوم 
المجلفن، بتصاميم عديدة �ناسب أذواق عمالئنا واحتياجا�هم. ُيستخدم 

هذا المنتج في المي�انين للمباني الحديدية متعددة الطبقات.

زنك الصبة

This line produces metal decking sheets in different thick-
nesses and lengths from galvanized steel. The line produces 
many designs that meet the essential needs of our custom-
ers. This product is used in the mezzanine of multi-story 
steel buildings. 

Metal Decking Sheets



إ�تاج  باستخدام عدة خـطـوط  الفارغة  والـتـيـوبات  المواسير  إ�تاج  يتم 
للمنتج،  الجودة  مستويات  أعلى  لتحقيق  التقنيات،  أحدث  على  تعمل 
السوق  احتياجات  تلبي  مختلفة  وسماكات  بقياسات  يتوفر  والذي 
المعدنية  والهياكل  المظالت  من  ابتداًء  قطاعا�ه  بكافة  المتنامية 

والسقاالت والديكو�ات وم�وً�ا باألثاث واألسوار والعربات،.. الخ  

المواسير والتيوبات

Hollow tubes and pipes are produced by utilizing a number 
of production lines to fulfil the highest levels of quality. The 
hollow tubes and pipes are produced in different sizes and 
thicknesses to meet the growing and different needs of the 
market, such as the need for awnings, metal structures, 
scaffoldings, decorations, furniture, fences, carts, and much 
more. 

Hollow Tubes & Pipes



We are pioneers in the production of expanded metal. Our 
products are known for their high quality, strength and 
various sizes which make them better than the other 
products in the market. 

Expanded Metal

العالية  الجودة  الممدد، من حيث  الشبك  إ�تاج  �ائدة في  ُتعد شركتنا 
والصالبة واستقامة المنتج و�نوع مقاسا�ه مما جعله مميً�ا عن األنواع 

األخرى المتوفرة فـي األسواق.

الشبك الممدد



المباني  متعلقات  بـتـوفـيـر  الخط  هذا  في  اإل�تاج  خطوط  تقوم 
هندسية  وبتصاميم  المختلفة،  بأشكاله  المـسـحـوب  من  الحديدية 
توافق ما تحتاجه المباني الحديدية. إضافة إلى الم�ا��ب و�وايا الديكور 
طلبات  مع  �توافق  التي  المتنوعة  المعدنية  والمقاطع  والفالشنج 

عمالئنا.

متعلقات المباني الحديدية

Production lines in this section provide supplies used in 
steel buildings, including different shapes of rolled steel. 
Such products are made in a variety of engineering designs 
that meet the needs of steel buildings. The line also 
produces gutters, decorative corners, flashings and steel 
sections that meet our customer’s needs. 

Structural Steel Building
Components 



المنتجات  من  عديدة  أنواع  توفير  على  قدرتها  يميز شركتنا هو  ما  إن 
ذات  للمبسطات  �إ�تاجنا  ذلك  ويتجلى  واحد،  سقف  تحت  الفوالذية 
الجودة العالية بطاقة إ�تاجية عالية. يستخدم هذا الخط أساليب تقنية 
وأطوال  وسماكات  بمقاسات  المبسطات  إل�تاج  متقدمة  وهندسية 
األرضيات  صناعة  أهمها  عدة  مجاالت  في  تستخدم  وهي  مختلفة، 

الشبكية وديـكـو�ات األبواب الحديدية والساللم.

المبسطات الفوالذية

Our company is known for its ability to produce different 
types of steel products in one place. This is proven as we 
produce high quality flat bars with high production capacity. 
Advanced technologies and engineering methods are used 
in this line to produce flat bars in different sizes, 
thicknesses and lengths. Such products are used in many 
areas, including the production of mesh floors, steel doors 
decoration and ladders. 

Flat Bars



This division has been created to keep pace with the expan-
sion of the established industrial cities and developmental 
projects. It uses cutting-edge technologies and employs the 
most skillful engineers to design and manufacture steel 
structures. It also install the products at site while ensuring 
to provide a high quality service and maintain public safety. 
We are experienced in designing and manufacturing all steel 
structures, including factories, warehouses and galleries. 
We also provide the needed metal work, such as crane   
structures, ladders and mezzanine and more.

Steel Fabrication &
Structures Division 

الصناعية  المدن  إنشاء  في  التوسع  لمواكبة  القسم  هذا  انشاء  تم 
و�وظف  التقنيات  أحدث  القسم  هذا  يستخدم  التنموية،  والمشا��ع 
الحديدية،  والمنشآت  األعمال  وتصنيع  لتصميم  العمل،  طواقم  أمهر 
والحفاظ  الخدمة  جودة  ضمان  مع  الموقع  في  ترك�بها  إلى  إضافة 

على السالمة العامة.
الحديدية مثل  المباني  أنواع  تصميم وتصنيع جميع  خبر�نا في  تمثلت 
من  احتياجا�ها  إلى  إضافة  العرض،  وصاالت  والمستودعات  المصانع 

أعمال حديدية، مثل هياكل الك��نات والساللم والمي�انين.

قسم التصنيع
واالنشاءات الحديدية



تم إنشاء هذا القسم كجزء من مجموعة المتولي، وهو المسؤول عن 
توفير المقاطع الحديدية من مختلف المصادر، مثل الـكـمـ�ات الحديدية 
المليان  والمربع  المبسط  الصاج  وألواح  وال�وايا  أشكالها  بجميع 
والمب�وم وحديد التسليح، ما جعلنا أحد أهم موردي الحديد اإلنشائي، 
القطاعات  في  عمالئنا  واحتياجات  متطلبات  جميع  تل�ية  يضمن  بما 

اإلنشائية والصناعية وذلك بجودة عالية وأسعار مميزة.

تجارة الحديد االنشائي

The division has been established as a part of Mitwalli steel. 
It provides steel beams from different sources, such as 
different shapes of steel beams, H- beams, U-channels, 
I-beams, angles, decorative corners, flat bars, metal sheets, 
square and twisted steel bars and rebars. This has made us 
one of the most important suppliers of structural steel. 
Thus, we guarantee to meet all the needs of our customers 
from the construction and industrial sector with products of 
high quality. 

Commercial Structural
Steel Division
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