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من نحن
ايــرون اســتيل هــو عبــارة عــن موقــع إلكــروين تــم إنشــاؤه خصيًصــا لتنفيــذ كافــة 
طلبــات ورغبــات العمــاء مــن منتجــات متنوعــة ال غــى عنهــا بالنســبة لهــم ويمتلــك 
ــرون اســتيل تطبيــق إلكــروين متمــز يمكــن للعمــاء اســتخدامه للحصــول  موقــع اي
عــى خدماتنــا وللــراء منــه أيًضــا, يســعى موقــع ايــرون اســتيل جاهــًدا إىل توفــر كافــة 
إحتياجــات العمــاء مــن حديــد التســليح وبــايق مســتلزمات البنــاء الحديــث مثــل حديــد 
ــك مــن خــال التعاقــد  ــات وذل ــد شــبك أرضي ــاط وحدي التســليح والمســامر, ســلك الرب
والتعــاون مــع أفضــل الــركات والمصانــع الموجــودة بالمملكــة العربيــة الســعودية 
المصنعــة ألفضــل أنــواع الحديــد ذو الجــودة العاليــة الــي ال تقــارن بأفضــل ســعر 
ممكــن مثــل مصنــع صلــب ســتيل, وحديــد االتفــاق, حديــد التــال وحديــد ســابك, 
وحديــد ســعودي مــا نقــوم بشــحن وتوصيــل المنتجــات الــي اشــراها العمــاء ألي 
مــكان بالمملكــة ألننــا نمتلــك أســطول مــن ســيارات النقــل الضخمــة الجاهــزة لتوصيــل 

هــذه المنتجــات.

ــة  ــه مــن خــال مواكب ــذي نعمــل في ــرك بصمــة ال تنــى يف المجــال ال نســعى إىل ت
التطــور التكنولوجــي الهائــل مــن حولنــا لذلــك قمنــا بإنشــاء تطبيــق إلكــروين ســهل 
ــاح فرصــة  ــه يت االســتخدام ومتوافــق مــع جميــع األجهــزة بحيــث عندمــا يتــم تحميل
ذهبيــة للمســتخدم بــراء المنتجــات المتنوعــة الــي نعرضهــا فيــة وأيًضــا الحصــول 
عــى منتجــات غايــة يف الروعــة واالتقــان قــادرة عــى التحمــل لســنوات عديــدة, ويمكــن 
للعميــل تصفــح موقعنــا واختيــار المنتــج الــذي يرغــب بــراؤه ويضعــه يف ســلة 

مشــرياته.
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رؤيتنا

نطمــح إىل أن نســاهم يف بنــاء مبــاين قويــة وعرصيــة وجميلــة 
مــن خــال منتجاتنــا المتنوعــة , وتتوافــق رؤيتنــا مــع رؤيــة قيادتنــا 
أبنــاء  لكافــة  أفضــل  مســتقبل  بنــاء  يف   2030 لعــام  الحكيمــة 

المملكــة.
تحقيــق  يف  المســاهمة  نحــو  ومحــددة  واضحــة  رؤيــة  نمتلــك 
والمســوقني  التجــار  لجميــع  وفــرة  وأربــاح  أفضــل  مســتقبل 

معنــا. المتعاملــني 
مشرياته.
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رسالتنا

نســعى إىل أن نصبــح أحــد المواقــع الرائــدة يف الــرق األوســط الــي تقــدم منتجــات الحديد ومســتلزمات 
البنــاء المتنوعــة الــي يحتاجهــا العماء.

هي توفر بيئة عمل مثالية مبنية عى الثقة وتحقيق األهداف المشركة مع التجار والمسوقني.

قيمنا

نمتلــك مجموعــة مــن المبــادئ والقيــم الــي تدفعنــا لاســتمرار وتقديــم منتجــات وخدمــات ممــزة 
للعمــاء, وقيمنــا هــي المصداقيــة, األمانــة, الثقــة, االبــداع, التمــز, االحرافيــة واإللــزام.
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تتمــز جميــع المنتجــات المعروضــه بموقعنــا بأنهــا مصنعــة طبًقــا ألعــى المواصفــات 
والمعايــر العالميــة مــن خــال كــرى المصانــع بالمملكــة.

نسعى إىل مشاركة قيادتنا الحكيمة يف بناء تنمية مستدامة ألبناء المملكة.

ــكل ســهولة التســجيل والــراء  نمتلــك موقــع وتطبيــق إلكــروين ســهل االســتخدام يمكــن ب
ــه المتنوعــة. مــن منتجات

نقــوم بتطويــر خدماتنــا بشــكل مســتمر حــى نلــي كافــة طلبــات العمــاء مــن المنتجــات 
المتنوعــة.
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ممزياتنا
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للعمــاء  الجــودة  فائقــة  وخدمــات  منتجــات  تقديــم  يف  االســتمرار  هــو 
لألبــد. معنــا  التعامــل  يف  يســتمرون  تجعلهــم 

السعي بشى الطرق حى ننال عى رضا العماء.

ــدان  ــع أنحــاء البل ــا إىل جمي ــل المنتجــات الممــزة بموقعن نطمــح إىل توصي
العربيــة.

هو كسب ثقة جميع العماء من خال خدماتنا الرائعة.

تزويــد كافــة العمــاء بكل احتياجاتهــم ومتطلباتهم من الحديد ومســتلزمات 
البنــاء المتنوعة.

أهدافنا
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معلومات التواصل

0500854819

www.ironsteelsa.com

info@ironsteelsa.com
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Thank  you


