


بسم الله الرحمن الرحيم



منتج

100,000 +

منتج مصدر

70,000

2020هدف عام 

1,000,000
منتج

تنوع المنتجات
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ً
دوليا تم انتاجه نوعية



العالمة التجارية

3

  عشرين من أكثر منذ الفكرة بدأت
ُ
 ىحت العربية، األشمغة لتعطير ومنتجات بخور كإنتاج عاما

 صةمتخص سعودية تجارية عالمة كأول تجارية، عالمة وبناء التخصص ذهننا إلى بادر م 2015 عام

 كانةوم قيمة من الشماغ يحمل لما العربي، بالشماغ خاصة ومنتجات معطرات وإنتاج صناعة في

 عادات من يحمله وما خاص، بشكل السعوديين وللمواطنين عام بشكل العرب لدى خاصة

 شماغك عالمة بناء تم المنطلق هذا ومن السنين، آلالف جذوره تعود وتراث وتقاليد

 عاملةوال المنتجة السعودية الكوادر جهود وتثمين لتوثيق سعودية تجارية كعالمة يستاهل

 الذوق من ومستوحى العربي، الشماغ بجودة تليق عالية بجودة منتجاتنا وإخراج صناعة في

األصيل العربي



شماغك يستاهل

التسمية هذه اختيار في فلسفتنا

 في العربي الشماغ أهمية من مستوحى التجارية للعالمة 

 المواطن واهتمام وتراث، قيمة من يحمله وما المجتمع،

 في أولوية وإعطائه وتبخيره وتعطيره بالشماغ العربي

 أهمية يعطيه مما الرأس على يوضع الشماغ ألن االعتناء،

 يتم أن ويستاهل يستحق يجعله ما وهذا أكبر، وقيمة

 التجارية العالمة هذه خصصنا لذلك به، واالهتمام االعتناء

.بالشماغ للعناية خاصة بمنتجات

)يستاهل فعالً رأسي على أضعه الذي شماغي ألن(
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ةالوثيقة االستراتيجي
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  الرائدة التجارية العالمات أثمن من يستاهل شماغك عالمة تصبح أن
ً
  محليا

ً
،و وإقليميا

ً
 عالميا

  .به تهتم الذي الحضاري السعودي والفلوكلور تمثله الذي العربي التراث حال هو كما

الرؤية

الرسالة

.رأسك على وتضعه به أنت تهتم بما بفخامة ونعتني نهتم نحن



األهداف

توثيق وحماية جهود األسر السعودية الرائدة

النهوض ببناء العالمات التجارية السعودية والعربية 

ا الحفاظ على التراث المتمثل بالشماغ والربط السيكولوجي بين شكل العالمة وشهرته

 إن شاء الله
ً
 وعالميا

ً
 وإقليميا

ً
افتتاح العديد من الفروع والتوكيالت محليا
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المواكبةالتنوعالجودةالمسؤوليةالفخامة

القيم الحاكمة



فريق العمل

مميزات فريق العمل شماغك يستاهل

التفانيالجودةالكفاءةالثقة التناغم
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المنتجات

منتجات شماغك يستاهل

مبخرات الشماغمعطرات الشماغمنظفات الشماغ معقمات الشماغ
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ما يميز منتجاتنا
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%100عالمة تجارية سعودية 

جودة عالية في الخامات والمنتجات النهائية

مصنعة وفق أفضل التقنيات 

مستوحى من ذوق المجتمع العربي والسعودي

صنعت بأيدي سعودية وطنية

تنوع المنتجات والمواصفات





شركاء النجاح
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معلومات التواصل
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الرياض, المملكة العربية السعودية

+966 59 9937704 - +966 11 2314460

a@ksav2030.com

www.shemagq-yestahel.net






