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جمموع���ة دلتا ال�س��عودية )SDG( اأن�صئت ع���ام 1999 وهي اإحدى املجموعات الإقت�صادي���ة الرائدة ومقرها الريا�ض،  من نحن
واملجموع���ة بالكام���ل ملكية �ص���عودية مائة باملائة. كم���ا اأن لديها العديد من ال�ص���ركات التي تقدم خدم���ات يف جمالت جتارية 
متنوعة، والتي ت�ص���مل الإت�ص���الت ال�صلكية والال�صلكية، الإن�صاءات، الإ�ص���اءة، البيئة، الرعاية ال�صحية، والإعالم، وال�صيافة، 

وتكنولوجيا املعلومات واملوارد الب�صرية وال�صناعات التحويلية.
ومنذ البداية قمنا بالرتكيز على تقدمي احللول ال�ص���حيحة لعمالئنا مع الإلتزام واجلودة. وقد اأ�ص���بح هذا النهج املرتكز 
على اإر�ص���اء العمالء جزًء ل يتجزاأ من اإ�ص���رتاتيجية ال�صركة. وبف�صل اهلل ثم اإلتزامنا لقد اأثبتت جمموعة دلتا ال�سعودية 
تواجدها يف �صوق ال�صرق الأو�صط.و نحن الآن ب�صدد تو�صيع اآفاقنا اأي�صًا من خالل اإ�صتك�صاف اأ�صواق جديدة يف مناطق اأخرى.
كم���ا اإنن���ا نتجه الآن اإىل التعاون مع ال�ص���ركات ال�ص���هرية عامليًا بهدف بناء القدرات على اأ�ص����ض �ص���ليمة لتلبية اإحتياجات 

عمالئنا املتنامية واحل�صول على ثقتهم.
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Overview 
Established in 1999, Saudi Delta Group (SDG) is a leading Riyadh-

based, ISO certified and hundred percent Saudi owned group. The group 
has several companies providing services in diverse business  areas, which 
include telecommunications, construction, lighting, environment, healthcare 
applications, media, hospitality, information technology, human resources 
and industrial manufacturing.

From the very outset, we have made ‘customer needs’ the center of our 
focus and been delivering right solutions to our customers with commitment 
and zeal. This customer centric approach has become an integral part of 
our corporate strategy.  Thanks to our customer orientation, we have grown 
today into a group with the status of an established leader in the Middle 
Eastern region. We are also expanding our horizons by exploring new mar-
kets in other regions.

Today, we are entering into collaborations with globally renowned com-
panies with a view to build sound capacity and capabilities to confidently 
meet and satisfy the evolving needs of our customers.

We have an array of satisfied clients from diverse domains, operating 
locally or globally. Whether they are from government, semi-government 
and multinational organizations or private businesses, we are providing the 
necessary assistance to help them effectively achieve their objectives. Our 
sister concerns are also playing a significant role in the area of managing 
resources.

خالد  الملك  جائزة  » حصلنا على   
التنافسية وعلى  في منتدى 
المرتبة السابعة كأسرع شركة 

 لعام 2010م  «
ً
نموا

» We have been awarded by 
“ King Khalid Award” for 
global Competitiveness 
and ranked seventh com-
pany for our growth in 
the year 2010 «
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President
Eng. Ali Saeed Al Khayar

PRESIDENT’S MESSAGE

Saudi Delta Group is not just a name for a group of companies, rather It is synony-
mous with the words, that are an integral being of our group, such as commitment, passion 
to succeed and a desire to excel and grow. When I founded this company in the late 1990›s 
with a small dedicated team, I could have not imagined the enormous success it would 
achieve in the years to follow. Ever since the inception I have concentrated on bringing a 
culture and structure of high moral and ethical values to my endeavors I believe that these 
principles have allowed the Saudi Delta Group to

flourish in different business fields.
Our corporate strategy reflects our commitment to sustainable business practices and 

balance responsibility alongside growth and productivity. Our goal is to always stay on 
the cutting edge of technology, and to harness and leverage it for the benefit of our clients. 
There is nothing more rewarding for us than to pioneer new developments to redefine 
what›s possible and then bring it to the organizations and individuals associated with us 
in business relationship.

Moving forward, we see a horizon full of opportunities to continue to redefine ourselves 
and to fulfill the needs of our customers. With a robust set of existing tools and technolo-
gies enabling us to grow, it is our infrastructure developed over many years along with the 
talent and ingenuity of our people that will forge our future in the  coming years .I thank 
all at SDG for the commitment shown by them in developing an everlasting as well as a 
blossoming relationship with our clientele and look forward to maintain the phenomenal 
growth of SDG.

عندما بداأت م�ص���رية جمموعة دلتا ال�س��عودية يف اأواخر الت�ص���عينيات من القرن املا�صي، و�صعُت ن�صب عيني اأحد اأهم الأهداف احليوية 
لها وهو العمل الإحرتاف�ي يف تقدمي كافة اخلدمات، واتخذت لتحقيق ذلك الأ�ص���لوب العلمي واخلربات الب�ص���رية كنواة رئي�ص���ية لتنفيذ الأعمال 
اخلدمي���ة والتجاري���ة، وق���د دفعني الطموح لبلوغ قمة الريادة دائم���ًا، وكلما بلغت اإجنازًا زاد الطموح لتحقيق املزي���د، فقد اإنطلقت املجموعة من 
الأفكار اخلالقة لإ�صتكمال كافة جوانب تنفيذ امل�صروعات اإىل اأن اأ�صبحت اأعمالنا الكبرية حمققة على اأر�ض الواقع، تتحدث عن نف�صها، وتك�صف 

حجم العطاء املبذول من ورائها بكل احرتافية واأمانة واإخال�ض.
اإن جمموعة دلتا ال�سعودية لي�صت ا�صمًا فقط، بل هي اإلتزام و�صغف ورغبة يف النمو واخلدمة والتميز، وكانت البداية باإعداد فريق �صغري 
يتميز بالتخ�ص����ض واخلربة الوا�ص���عة والروؤية اخلالقة، وكان يراودين احلما�ض لتنفيذ ثقافة وهيكل اإداري وتنفيذي يحرتم قيم العمل وي�صعه يف 
اأولويات اهتمامه، وهذا هو الأ�صا�ض الذي جعل جمموعة دلتا ال�سعودية الآن تتاألف من جمموعة �صركات تقدم اخلدمات يف الأن�صطة املتنوعة.

وتعك�ض اإ�ص���رتاتيجية املجموعة مدى التزامنا مبمار�ص���ات الأعمال امل�صتدامة وموازنة امل�صئولية جنبًا اإىل جنب مع النمو والإنتاجية، وا�صعني 
اأهم الأهدف يف تنفيذ امل�ص���اريع اأن نكون يف املقدمة معتمدين يف ذلك على التقنيات، واأن ن�ص���خرها ون�ص���تفيد منها لتقدمي اأف�ص���ل النتائج دائمًا 

ل�صالح عمالئنا.
لق���د ق���ادت املنظومة املتكاملة التي اأ�ص���بحت متيزنا عمليات تنفيذ العقود املختلفة بكل ي�ص���ر واحرتافية، ولكي نطمئ���ن اإىل جودة ما يقدم 
وي�ص���تخدم يف هذه امل�ص���اريع، ولعل هذا ما دعم ح�ص���ورنا يف اململكة و�ص���نع ثقة العمالء والقطاعات احلكومية املختلفة لت�ص���بح املجموعة رمزًا 
للثقة والطمئنان، فلي�ض لدينا �صيء اأكرث قيمة من اأن نقود عمليات التطوير اجلديدة وامل�صتمرة لإعادة حتديد ما هو ممكن، ومن ثم جنلبه اإىل 

�صركات املجموعة لي�صبح داعمًا لإجناز امل�صاريع ب�صورة اأكرث �صرعة واأعلى جودة.
ولأنني – بف�ص���ل اهلل – قمت بكل اخلطوات منذ بدء اأعمالنا، فاإنني اأرى الأفق مليء بالفر�ض ال�ص���تثمارية يف اململكة العربية ال�ص���عودية، 
واملناخ مهياأ لال�ص���تمرار يف اإعادة تعريف اأنف�ص���نا وكيفية م�صاعدة عمالئنا، طاملا كان الفكر خالقًا، وال�صدق اأ�صا�ض العمل والتعامالت، ويف ظل 
جمموعة قوية من الأدوات والتقنيات القائمة والتي متكننا من النمو، فقد تطورت بنيتنا التحتية على مدار ال�ص���نوات املا�ص���ية جنبًا اإىل جنب مع 

موهبة واإبداع �صعبنا الذي �صوف ي�صوغ م�صتقبلنا يف ال�صنوات القادمة.
اإنني اأقدم خال�ض ال�صكر ل�صركاء النجاح يف القطاعني العام واخلا�ض، مع الوعد باللتزام بتطوير عالقة اأبدية ومزدهرة مع جميع العمالء، 

واأتطلع للمحافظة على النمو امل�صتمر ملجموعة دلتا ال�سعودية.

كلمة الرئيس

الرئي�س

م/
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« We Partner with the best in order
to offer the best quality »

MISSION

MISSION

Faith in the principles of integrated work , full commit-
ment to quality ,which in turn will lead to our growth in our 
diversified activities with continues success.

Saudi Delta provides excellent Business environment 
to take human experiences ,creativity and excellence , 
work on equal opportunities and career creative competi-
tion is an integral part of our development for the investors .

اأن الإميان مببادئ العمل املتكاملة، واللتزام الكامل باجلودة، والتي بدورها هدفنا
اأدت اإىل منونا يف الأن�صطة املتنوعة مع احلفاظ على النجاح.

تق���وم " دلتا ال�س��عودية " بتوف���ري بيئة العمل ال�ص���احلة لإطالق كوامن رؤيتنا
اخل���ربات الب�ص���رية من اإب���داع ومتيز، والعم���ل على تكاف���وؤ الفر����ض والتناف�ض 

الوظيفي اخلالق كجزء ل يتجزاأ من عمليات التطوير والتجويد امل�صتمرين.
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OUR GROUPشركات المجموعة OUR PARTNERSشركاؤنا

8 9Pre
fac

e

حة
لم



OUR CLIENTSعمالؤنا OUR CLIENTSعمالؤنا

10 11Pre
fac

e

حة
لم



اإلنارة

LIGHTING

وتنفيذ  توقيع  تم   «
مشروعات بما يقارب 1٩٣ 
الثالث  ريال خالل  مليون 

سنوات الماضية «

يعد ق�ص���م الإ�ص���اءة ب� » دلتا ال�س��عودية« اأحد اأهم احللول املبتكر ة يف تقدمي 
اخلدمات املتطورة، وباأ�ص���عار تناف�ص���ية، اإ�ص���افة اإىل اعتماد التقنيات املوفرة للطاقة، 
وخدم���ات التحك���م ومراقبة الإ�ص���اءة العامة عن بعد، وهو حل موؤث���ر جوهريًا من اأجل 
امل���دن ال�ص���غرية والكبرية، وقد نفذت �ص���ركة دلتا ال�س��عودية العديد من امل�ص���اريع 
ملعظ���م بلديات اململكة كما لها دور الريادة يف عدة م�ص���اريع متخ�ص�ص���ة يف اإ�ص���تبدال 

الأعمدة التالفة لالإنارة وكذلك الأعمدة التجميلية و التي تهتم بها معظم الأمانات .

Leaders in Street Lighting system نظام �صركة دلتا ال�سعودية لرت�صيد الطاقة

Saudi Delta Company’s Lighting Division 
is committed to offer innovative and affordable 
energy-saving solution to clients.Its public lighting 
control and monitoring system is an efficient solu-
tion designed for small and large cities. SDC uses 
European standard technology.

The attributes of using SDC lighting system 
are : adaptability, affordable, reduces energy cost, 
ease-of-use, customizable, eco friendly. SDC is 
leader for specialized projects where it replaces 
damaged street light poles, Also we provide deco-
rative street lighting poles and elements which are 
used by all the municipalities of Saudi Arabia dur-
ing festive seasons.

» Saudi Delta has completed 
projects worth 193 Million 
Saudi Riyal in the last three 
years «

اإلنارة
LIGHTING

Leaders in Street Lighting Systems
كل مساء إنارة الشوارع توفر أفضل ظروف لحركة المرور ،وبيئة أكثر أمانا للمشاه، 

وكذلك تمثل تحسناكبيرا للشكل المعماري والسياحي والتجاري للمدينة.
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FAST, ECONOMIC IMPLEMENTATION with SIGNIFICANT SAVINGS & INCOME POSSIBILITIES 

PLUG & PLAY
ADAPTABLE
SCALABLE &

IMMEDIATELY
OPERABLE

to EXISTING
STREET LIGHTING
INFRASTRUCTURE

ENERGY 
SAVINGS

up to
35%

MAINTENANCE
COST REDUCTION

ADDITIONAL
INCOMES

up to

42%

Esco Financing Compatible+$$$

نظام دلتا السعودية لترشيد الطاقة واإلنارة عن بعد
نظام دلتا ال�س��عودية هو اإدارة اإنارة ال�ص���وارع عن بعد والذي يقدم لك تفا�ص���يل اإدارة م�ص���توى الإنارة 
حي���ث مت توفري كمية منا�ص���بة م���ن الإنارة عند احلاجة ، كما اأنك �ص���وف تكون قادرًا على ت�ص���غيل اأو اإيقاف اأو 
خفت كل اإنارة ال�صارع يف مدينتك اإما يدويًا اأو اآليًا وفقا جلدول زمني حمدد م�صبقًا.باإ�صتخدام البنية التحتية 
القائمة �ص���يكون لديك معلومات مف�صلة وحية عن ال�صبكة و�ص���يتم حتويل �صبكة توزيع الإنارة احلالية اإىل بنية 
حتتي���ة ذكي���ة للم�ص���تقبل ، وبدقة اأكرث اإدارة �ص���بكة الإنارة توفر معلوم���ات دقيقة ووقتية عل���ى خريطة النظام 

وكذلك اأي تغري يطراأ على طول ال�صبكة ويقلل من فقدان الطاقة ويوفر اأدوات التح�صني لل�صيانة املتقدمة .

Saudi Delta Company’s smart street lighting Solution is a remote street lighting management so-
lution that offers you detailed, lamp-level management capabilities. The right amount of light is provided 
where and when needed, as you will be able to turn ON, turn OFF or dim every street light in your city, man-
ually or according to pre-set area schedules. Using the existing infrastructure, you will have live detailed 
information over the grid and transform the existing distribution network into an intelligent infrastructure 
of the future. In-depth grid management gives an accurate realtime system map ,feedback for any change 
occurring along the grid, reduces energy loss and offers advanced maintenance optimization tools.

SAUDI DELTA’s SMART LIGHTING SYSTEM FOR 
ENERGY-SAVING AND REMOTE MONITORING

14 15
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يتم تخفي�ض تكاليف الطاقة فورًا لت�صل اإىل 35 %  من خالل الت�صغيل والإطفاء الذكي 
، و لإخف���ات الذكي ،والإخفات التدريجي والإدارة الفعالة لالإ�ص���تهالك يف حني اأن تكاليف 
الت�ص���غيل الإجمالية ت�صل اإىل 42% عن طريق اإ�صدار تقارير مف�صلة لل�صيانة والتدخالت 

الوقائية لل�صبكة .

م���ن خالل اإخفات اأ�ص���واء ال�ص���وارع خالل ف���رتات اإنخفا�ض حركة امل���رور واإطفائها 
عندما ل تكون هناك حاجه اإليها .

من خالل مراقبة اإ�صتهالك الطاقة ،وبالتايل حتديد وتقلي�ض فقدان الكهرباء .

فوائد نظام شركة دلتا السعودية 
لترشيد الطاقة إلنارة الشوارع

BENEFITS ON INSTALLATION OF SAUDI 
DELTA STREET LIGHTING SYSTEM

ELECTRICITY

Energy costs are immediately reduced by up to 35% through 
intelligent ON/OFF switching, targeted progressive dimming and efficient 
management of the consumption, while overall operational costs 
come down by up to 42% by detailed maintenance and preventive grid 
interventions based on system generated reports.

الكهرباء
توفير يصل إلى

35%
35%
SAVINGS

up to

By dimming the street lights during 
periods of low trac and turning them o 
when they are not needed

By monitoring energy consumption 
and thus identifying and reducing 
electricity loss

إنخفاض اإلستثمارات

المرونة العالية

التوجه نحو المستقبل

سهولة التنفيذ

نظام دلتا ال�س��عودية ل يحتاج اإىل اأي تغيريات يف نظام اإنارة ال�ص���وارع املوجود 
، ول اأي تغيريات يف البنية التحتية لل�ص���بكة. بل كونه مالئم لكل فواني�ض الأعمدة �ص���واء 
التي ت�ص���تعمل الكوابح الإلكرتو نية اأو الكهرومغناط�ص���ة. بالإ�ص���افة اإىل ذلك نظام دلتا 
ال�س��عودية م�ص���مم للتعامل مع حلول التمو يل املبتكرة وبداأ توفري املال بعد تركيب اأول 

وحدة حتكم عن بعد.

نظ���ام دلتا ال�س��عودية  مت بن���اوؤة ليتالئم م���ع جميع احتياجاتك حيث ي�ص���تخدم 
جمموعة من اأجهزة ال�صت�صعار لإ�صتيعاب الحيتاجات اخلا�صة بك حيث تدمج الأجهزة 
ب�صال�ص���ة على طول �ص���بكة الكهرباء القائمة. ولي�ض من ال�ص���روري اإ�ص���افة املدينة كلها 
دفعة واحدة، ول اأن يكون له اأي ا�ص���تمرارية بني قطاعات اإدارة اإنارة ال�ص���وارع . �ص���تكون 

مدينتك فريدة من نو عها، ونحن م�صتعدون لقبول التحدي اخلا�ض بك.

نظ���ام دلتا ال�س��عودية قابل للتطور والتكّيف مع مكونات طرف ثالث با�ص���تخدام 
بروتوكولت مفتوحة، حيث �صهولة التكامل مع غري ها من نظم املدينة احلالية وامل�صتقبلية 

والتكنولوجيات.
اأي�ص���ًا: مع وجود نظام التحكم ت�صبح �صبكة الإنارة ذات قدرة م�صتمرة وبالتايل مت 

حتو يل �صبكة الإنارة اإىل بنية اأ�صا�صية للمدنية الذكية

نظام دلتا ال�س��عودية هو حل موثوق به حيث مت تركيب مكوناته وت�ص���غيله بنظام 
ت�صليم املفتاح ، و تتم عملية التنفيذ على 3 خطوات ،بعد التحقق من �صحة نتائج النظام، 

فاإن االت�صغيل الفعلي للنظام �صتكون عملية �صل�صة و�صديقة للم�صتخدم.

LOWER INVESTMENT

HIGHER FLEXIBILITY

FUTURE ORIENTED

EASIER TO IMPLEMENT

SDC smart system does not require any changes to the current 
street lighting system, nor any special civil works. It adapts to your 
existing luminaries, using either electronic or magnetic ballasts. In ad-
dition, SDC smart system is perfectly tailored for ESCO or other in-
novative nancing solutions and starts saving money right after the rst 
Remote Terminal Unit is installed.

SDC smart system is built to suit your particular needs. It 
uses an array of sensors and add-ons to accommodate your 
requirements and will integrate seamlessly along the existing 
electricity grid. It’s not necessary to install it over the entire city 
at once, nor to have any continuity between the managed street 
lighting segments. Your city is unique and we are ready to ac-
cept your challenge.

By using open protocols, SDC smart system is scalable and 
adaptable to third-party components, being easy to integrate 
with other present and future city systems and technologies. 
Also, due to the lamp-level control, the street light networks are 
continuously under power, thus transforming the lighting grid 
into a city-spread Smart City platform.

SDC smart system is a reliable plug-and-play turnkey so-
lution, supported by a proven simple 3-steps Implementation 
process. The technical and compatibility assessment, system 
tailoring and pilot project implementation will be fluent and, af-
ter you validate the system’s outcome, the actual deployment 
will be a smooth and user friendly process.
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- من خالل متديد عمر الفواني�ض وملحقاتها نتيجة لعملية  الإخفات .
- ع���ن طري���ق توقع اأخطاء �ص���بكة الكهرباء من خالل مراقبة حلظية لل�ص���بكة ملدة 24 

�صاعة/ 7يوم.
- عن طريق توفري معلومات دقيقة عن الأعطال لإدارة ال�ص���يانة ) معلومات مف�ص���لة 

عن العطل ،املكان املحدد للعطل (.
- من خالل الق�ص���اء على التفتي�ض الع�ص���وائي على �ص���بكة اإنارة ال�ص���وارع لياًل واإعادة 

توزيع مهام مراقبي مقاويل ال�صيانة لي�صبح اأكرث اإنتاجية .
- ع���ن طري���ق تقليل قطع الغيار املخزنة من خالل الر�ص���د الدقيق للعمر الإفرتا�ص���ي 

لك�صافات الإنارة .

الصيانة
توفير يصل إلى

42%
MAINTENANCE

42%
SAVINGS

up to
- By extending equipment lifetime through dimming.
- By anticipating faults through real time 24/7 grid monitoring.
- By providing accurate malfunction information to the technical department 

(detailed problem information, exact location).
- By eliminating street lighting network nightly ‘blind’ inspection and re-assigning 

resources to more productive tasks .
- By reducing spare parts stock value through accurate monitoring of equipment 

lifetime .

عندما يتم تركيب نظام دلتا ال�س��عودية ت�صبح  �صبكة اإنارة ال�صوارع حتت ال�صيطرة امل�صتمرة 
طوال اليوم وبالتايل يتيح ذلك اإ�ص���تخدام اأجهزة الإ�صت�ص���عار واإ�ص���افات اأخرى اأثناء النهار . لوحات 
الإعالنات  امل�ص���يئة و�صحن ال�صيارات الكهربائية واأجهزة الإت�صالت الآ�صلكية لي�صت �صوى عدد قليل 

من الأفكار التي ميكن اأن جتلب عائد مادي ملجتمعك .

يعد نظام دلتا ال�صعودية �صديق للبية حيث اأنه يق�صي على النفايات الغري ال�صرورية من الطاقة 
وبالتايل غاز ثاين اأك�ص���يد الكربون ، ي�ص���اعد نظام دلتا ال�س��عودية لرت�ص���يد الطاقة يف تقليل الأثر 
البيئي ال�ص���امل للمدينة ، وعالوًة على ذلك فاإن التلوث ال�صوئي ينخف�ض ب�صكل كبري والذي يوؤثر على 

الطيور املهاجرة واحليوانات الربية ب�صكل عام .

الحصول على عائد 
مادي للمجتمع

الحد من التلوث وإنبعاثات 
غاز ثاني أكسيد الكربون

EARN MONEY 
FOR THE 
COMMUNITY

REDUCE LIGHT 
POLLUTION 
AND CO2 
EMISSIONS

Since the street lighting grid controlled by SDC smart sys-
tem it is continuously under power, it allows the use of sensors 
and add-ons even during the day. Advertising back-lit panels 
on the poles, Electric Vehicle charging infrastructure or wire-
less communication devices are only a few ideas that can bring 
money back to your community.

Eliminating unnecessary waste of energy and therefore the 
amount of released CO, SDC smart system helps reduce the 
overall environmental impact of the city. Furthermore, the light 
pollution affecting migrating birds and wildlife in general will 
also be significantly decreased.
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برتكيب نظام �ص���ركة دلتا ال�س��عودية لرت�صيد الطاقة اأ�صبح ممكنًا ت�صغيل 
99،99 % من اإنارة ال�ص���وارع يف اأي وقت وبالتايل ي�ص���اعد ذلك على جتنب خماطر 
احل���وادث املروري���ة الناجتة ع���ن تعطل نظام الإنارة ، كذلك ي�ص���اهم يف  �ص���المة 
املجتمع ب�صكل عام من خالآل كامريات املراقبة واإنذارات النظام ، مما يتيح توفري 

كميات كبرية من املبالغ والتي ميكن توظيفها يف م�صاريع اأخرى .

توفري الطاقة والإت�ص���الت من خالل �ص���بكة الإنارة احلالية بالإ�ص���افة اإىل 
اإ�ص���تخدام بروتوكولآت مفتوحة اأ�ص���بح نظام دلتا ال�س��عودية من�صة حقيقية 
لتنفي���ذ اأنظم���ة اأخ���رى للمدين���ة الذكي���ة ، وميكن���ك اأن تنظر يف اإتخ���اذ تدابري 
ملوا�صلة حت�صني الظروف املعي�صية وزيادة جاذبية مدينتك لل�صركات  واملبادرات 

ال�صياحية .

تحسين 
الرفاهية

التخطيط 
للمستقبل

IMPROVE 
GENERAL 
WELL-BEING

PLAN FOR THE 
FUTURE

With 99.99% of the street lighting system up and 
running at any time, SDC smart system helps avoid-
ing the risk of street accidents due to the lighting 
system malfunction. Overall community safety is 
increased through surveillance cameras and panic 
alert buttons, plus significant amounts of money are 
saved and may be used for other community pro-
jects.

By providing energy and communication through 
the existing lighting network, in addition to using 
open protocols, SDC smart system becomes a real 
platform for implementing other smart city systems. 
You can thus consider measures to further improve 
living conditions and increase the attractiveness of 
your city for businesses and touristic initiatives.

• اأمانة الريا�س: توريد وتركيب التحكم واملراقبة عن بعد لإ�صاءة ال�صوارع.
الريا�س: ترقيم ورفع اإحداثيات عنا�صر �صبكة الإنارة . • اأمانة 

مكة: ت�صغيل و�صيانة �صبكات اإنارة ال�صوارع مبكة املكرمة بنظام التحكم عن بعد. • اأمانة 
: ت�صغيل و�صيانة �صبكات اإنارة �صوارع بنظام التحكم عن بعد . عرعر  • اأمانة 

تبوك: ت�صغيل و�صيانة �صبكات اإنارة �صوارع تبوك . • اأمانة 
: ت�صغيل و�صيانة �صبكات اإنارة ال�صوارع مبحافظة اخلرج . اخلرج  • بلدية 

: ت�صغيل و�صيانة �صبكات اإنارة ال�صوارع بعنيزة . عنيزة  • بلدية 
: ت�صغيل و�صيانة �صبكات اإنارة ال�صوارع برماح. رماح  • بلدية 

: ت�صغيل و�صيانة �صبكات اإنارة ال�صوارع الدمل . الدمل  • بلدية 
: ت�صغيل و�صيانة �صبكات اإنارة ال�صوارع بالقطيف. القطيف  • بلدية 

: تطوير وحت�صني اإنارة ال�صوارع باأعمدة جتميلية . املقد�سة  العا�سمة  • اأمانة 
: �صيانة وت�صغيل �صبكات الإنارة يف نطاق بلدية العواىل . املنورة  املدينة  • اأمانة 

: اإ�صتكمال م�صروع اإ�صتبدال واإحالل �صبكات الإنارة املتهالكة بالأحياء. جدة  • اأمانة 

مشاريع إدارة اإلنارة

Lighting Division 
Projects

• Riyadh Municipality: Supply and installation of remote control monitoring of street lighting.
• Riyadh Municipality: Numbering and Coordinates of Street lighting and Network
• Makkah Municipality: Operation and maintenance of networking the street lighting of holy 

Makkah city with remote control system.
• Arar Municipality: Operation and maintenance of networking the street lighting with remote 

control system.
• TABOUK Municipality :Operation and maintenance of networking the street lighting of 

TABOUK.
• Kharj Municipality: Operation and maintenance of networking the street lighting of holy Kharj .
• Unayzah Municipality::Operation and maintenance of networking the street lighting of 

Unayzah.
• Al Dalem Municipality :Operation and maintenance of networking the street lighting of Dalem.
• Rammah Municipality :Operation and maintenance of networking the street lighting of Rammah
• Qatif Municipality :Operation and maintenance of networking the street lighting of Qatif.
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غرفة التحكم المبنية في أمانة مدينة الرياض
لمراقبة نظام التحكم وترشيد الطاقة

Control room of Riyadh Ammana
for energy saving and controlling of street lighting network

 • مت توقيع اإتفاقية �صراكة لإن�صاء م�صنع 
 LED متخ�ص����ض يف اإنت���اج ك�ص���افات بتقنية
ب�ص���راكة اأوروبية وتقني���ة اأملانية عالي���ة اأثبتت 
جناحه���ا يف دول كثرية حيث متكنت ال�ص���ركة 
م���ن الدخ���ول يف مناق�ص���ات حكومي���ة وذلك 
بعد الفح����ض والتاأكد من اجلودة العالية التي 
متتلكها ال�ص���ركة وحيث كان ال�ص���وق ال�صعودي 
يف حاجة ما�صة اىل منتجاتنا ال�صديقة للبيئة 
واخلا�ص���ة اأي�ص���ًا برت�ص���يد الطاقة وهو هدف 
الدولة الأ�صمى و روؤية �ص���ركتنا امل�صتقبلية لذا 
فاإننا اأن�صاأنا امل�ص���نع مبدينة الريا�ض على اأن 
يتم اإفتتاحه يف منت�ص���ف ع���ام 2016 م باإذن 

اهلل

Saudi Delta Company has signed a partnership agreement for the establishment of a factory specializing in the production of 
LED Street Lamp technology. With European German and technology which as proved to be successful in many countries where 
the company was able to engage in government tenders, after examination and ensure high quality maintained by the company.
The Saudi market is potentially in need of our products which is environment friendly also conserves power. Therefore we are 
going to establish the factory sooner by 2016 in Riyadh Allah Willing.
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الطاقة المتجددة
RENEWABLE ENERGY

اإن ق�ص���م الطاقة املتجددة يف �ص���ركة دلتا ال�س��عودية ي�ص���عى لتوف���ر حلول الطاقة البديل���ة على اأعلى 
امل�صتويات وار�صاء  كافة متطلبات العمالء من خالل اأف�صل ممار�صات الأعمال واملهارات ذات امل�صداقية يف 
هذا املجال . نحن نعترب ال�صريك واملمثل احل�صري ل�صركة GULF PRO ENERGY (GPE ( ،حيث نقوم 

بجميع الفعاليات الهند�صية ،)تنفيذ ، توريد، كافة اأنواع م�صاريع الطاقة املتجددة (،
. ال�صم�صية  بالطاقة  ال�صوارع  اإنارة  • حلول 

. ال�صم�صية  بالطاقة  الإت�صالت  • حلول 
HVAC  بالطاقة ال�صم�صية .  • حلول 

. والتجارية  ال�صناعية  الإ�صاءة  • حلول 
. الزراعية  للم�صاريع  ال�صم�صية  الطاقة  • حلول 

. الرياح  وطاقة  ال�صم�صية  الطاقة  • حمطات 
وبالت���ايل، فاإننا قادرون على تقدمي حلول الطاقة البديلة كاملة للمنازل وامل�صت�ص���فيات ومراكز الت�ص���وق 

واملطارات وامل�صانع واملناطق النائية واملزارع .

أنظمة الطاقة 
الشمسية الخاصة 

باإلنارة

SOLAR STREET 
LIGHTING 
SYSTEM

Saudi Delta Company’s developments 
are focused on Quality, Reliability and Local 
Content, in highly competitive landscape such 
as the Saudi Market. Leveraging our expertise 
and strategic partnerships, we ensure that eve-
ry new project is designed and installed with the 
most suitable technology for our harsh environ-
ment.Our priority is the Saudi Arabian Market, 
and other regional markets with fundamental 
needs for solar applications, with a continuous 
aim to provide an economically viable alterna-
tive to local energy sources We provides world 
class alternative energy solutions are partner & 

exclusive representative of international well-
known brand GULF PRO ENERGY (GPE). We 
are actively engineering, supplying & execut-
ing different kind of projects, which mainly are:

• Solar street lighting solution
• Solar telecom solution
• Solar HVAC solutions
• Industrial & commercial Led lighting 

solution
• Solar agriculture solution
• Solar and Wind power plants
Hence, we are capable of providing complete 

alternate power solutions for homes, hospitals, 
malls, airports, factories, remote areas, farms.

اإلن��ارة  مشاريع  أحد  لتنفيذ  بإختيارها  السعودية  دلتا  تفتخر   «  
بالطاقة الشمسية بالمنطقة الشرقية من قبل شركة أرامكو  «
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اإلتصاالت السلكية والالسلكية
TELECOMMUNICATION

 » قامت الشركة بتنفيذ مشاريع إتصاالت بما قيمته تتجاوز 
700 مليون ريال سعودي خالل السنوات الماضية «

تقدم " �ص���ركة دلتا ال�س��عودية"، خدماتها الهند�ص���ية واملقاولت الأولية، وت�ص���مل الإت�ص���الت املدنية وتكنولوجيا املعلومات مع 
�صركات الإت�صالت ال�صعودية و�صركة موبايلي واأرامكو ال�صعودية وغريها من القطاعات احلكومية.

كما تعتمد ال�صركة على الإخت�صا�ض الرئي�صي ملجموعة دلتا ال�سعودية والذي يتمثل يف جمالت التحويل واأنظمة الإر�صال وخدمات 
الهاتف اخللوي والإت�ص���الت يف املناطق النائية، وو�ص���ع اإمدادات الألياف الب�ص���رية والكابالت يف املنازل واإن�صاء ال�صبكات على م�صافات 

بعيدة، اإ�صافة اإىل اأنظمة الإر�صال وحلول تكنولوجيا املعلومات و�صبكات  " جي اأ�ض اأم  GSM " اجليل الثاين والثالث. 

اإلتصاالت السلكية 
والالسلكية

TELECOMMUNICATION

» The company has implemented telecommunication  projects 
in excess of worth 700 million SAR over the past years «

Saudi Delta Company (SDC), is a premier 
engineering ,contracting and telecommunication 
company undertaking projects with Saudi Telecom 
, Mobily Company , Saudi Aramco and other 
government organizations.

SDC has core competencies in the fields of 
Switching, Transmission Systems, Cellular services, 
Rural Telecommunication, Optical fiber laying 
(OSP), Fiber to the home (FTTH), construction of 
long distance networks, transmission systems, IT & 
networking solutions, GSM 2G, 3G Network, WIMAX 
Technology etc.
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مميزات معدة 
الحفر الدقيق

العالية • ال�صرعة 
التكلفة • اإنخفا�ض 

ال�صو�صاء • قلة 
والق�ض احلفر  • دقة 

احلفر ملخلفات  الذاتي  • التنظيف 

OSP Micro 
trenching

• High Speed
• Lower Cost
• Less Noise
• Accuracy in cutting
• Auto Cleanup

 » تفتخر شركة دلتا السعوديةبأنها أول من إخترع وخطط ونفذ أسلوب الحفر الدقيق 
الطريقة  المملكةحتى أصبحت  أمانات  أرامكو وكذلك  إبتداء من مشاريع  بالمملكة 

المثلى في تنفيذ مشاريع اإلتصاالت كما تمتلك الشركة براءة اإلختراع «

دابت دلتا ال�س��عودية كعادتها اأن تكون الرائ���دة يف جميع املجالت حيث تبنت فكرة احلفر الدقيق 
بدًل من الطرق التقليدية املتبعة واأخذت 3 �صنوات يف جتارب مع كل القطاعات احلكومية واخلا�صة يدًا بيد 
اإبتداًء من اأرامكو ال�ص���عودية لإثبات جناح هذه التجربة التي قامت بتوفري 30 % من قيمة امل�ص���اريع و 60 % 
من الوقت لإجنازها وكان لها ال�صبق لتكون ال�صركة الوىل املوؤهلة يف جميع اأنحاء اململكة ول زالت حتتفظ 

بحقها يف براءة الإخرتاع الذي عك�ض التقدير بني اأو�صاط م�صغلي مقاويل الإت�صالت .

» Saudi Delta was the first to introduce Micro trenching within Saudi Arabia and carried out 
trenching projects for Saudi Aramco projects and for various municipalities and ammana of 
Saudi Arabia with the best way of implementing communication projects as the company 
is passionate about innovation and inventions «

Saudi Delta being the leader in implementation of 
telecommunication projects Saudi delta company took 
initiative to change the traditional method of implementing 
Telecommunication projects which took 3 years of 
experimentation which led them to introduce Microtreanching 
principle for implementation of projects for Government and 
private sector and imlemented microtreanching principle for 
Saudi Aramco to proof its success by providing Lower cost, 
Less work disruption and High speed trenching. Saudi Delta 
company is the first company in Saudi Arabia to use Micro 
trenching technology and eligible to use this technology 
through out Saudi Arabia

مشاريع 
اإلتصاالت

املعلومات. تكنولوجيا  جمال  يف  ال�صعودية  اأرامكو  • �صركة 
. املنازل  وتو�صيالت  اخلارجية  ال�صبكات  جمال  يف  موبايلي  • �صركة 

. اخلارجية  ال�صبكات  جمال  يف  لالإت�صالت  ال�صعودية  •�صركة 
. اجلوال  ابراج  تركيب  جمال  يف  انتل  ال�صعودية  •�صركة 

املحورية. ال�صبكات  جمال  يف  لو�صينت  •�صركة 
الهوائيات. تركيب  يف  اأريك�صون  • �صركة 

OSP ، FTTH موبايلي  و�صيانة  • ت�صغيل 
FTTH الثالثية  اخلدمات  • ت�صغيل 

FOC( الريا�ض - اخلرب  ( خدمات  • ت�صغيل 

Telecommunication 
Projects

• Saudi Aramco:IT
• Mobily :OSP,FTTH.
• Saudi Telecom Company :OSP
• Exi Saudi Arabia Saudi Inteltec GSM-BTS Installation
• Lucent Technologies:450K Junction Network
• Ericsson : Tower Installation & 3G services
• Mobily Operation & Maintenance OSP and FTTH
• FTTH triple play services for Mobily
• FOC Backbone (Riyadh- Khobar)
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المشاريع البيئية
ENVIRONMENT DIVISION

دلتا ال�س��عودية اأول واأكرب �ص���ركة �ص���عودية وبكل فخر تقوم باإنتاج فالتر البيئة ال�صناعية واملعدات املرتبطة بها، وبذلك نقدم الدعم الالزم 
للك�صارات وم�صانع الأ�صمنت ومرافق اإنتاج الأ�صفلت، كما تعمل دلتا ال�سعودية يف توريد وتركيب الك�صارات والفالتر من امل�صانع التي مت اإن�صاوؤها 
وت�ص���ميمها ا�ص���تناًدا على النظام الأوروبي من اأجل حماية الفرد والبيئة، كما اأننا ن�صرف على فالتر الهواء الناجت عن اأتربة الك�صارات بعد الرتكيب 

وباأ�صعار فريدة وتناف�صية لعمالئنا الذين منحوا ال�صركة املوثوقية التي ت�صهم يف تو�صيع اأن�صطتنا خارج اململكة ودول اخلليج العربي.
واإ�صافة اإىل جودة وكفاءة منتجاتنا امل�صممة حتت اإ�صراف خرباء متميزين يعملون باإ�صتمرار على حماية وتنظيف البيئة وخف�ض نتائج الأتربة 
م���ن ه���ذا العمل، كما اإننا نقوم بت�ص���نيع وتوري���د جميع اأنواع قطع الغيار اخلا�ص���ة بالأجزاء امليكانيكي���ة مثل الأحزمة – الهزازات – ال�صا�ص���ات - 
الغرابيل واألواح التحكم مع مولدات لتغذيتها، وبعد تن�صيبها نقوم برتكيب فالتر الأتربة، وذلك لل�صيطرة على التلوث الناجم عن م�صانع الأ�صفلت، 
والك�ص���ارات، وم�ص���انع ال�ص���منت، ويف هذا املجال لدينا فريق عمل متكامل من اخلرباء يف جمال البيئة ي�صتخدمون الأجهزة املتطورة املعتمدة على 

التكنولوجيا احلديثة للقيا�صات البيئية واأحدث الإبتكارات فى قيا�ض اإنبعاثات تلوث الهواء مما يوؤهلنا لتكون على اأعلى م�صتوى.

إدارة المشاريع البيئية

ENVIRONMENT DIVISION
Saudi Delta Company is the first biggest company in Saudi Arabia to be involved in the production of Industrial 

Environment Filters and associated equipment to service crusher plants, cement factories and asphalt production 
facilities.

We supply, install and service all types and sizes of Industrial Filters and Industrial Fans for these industries. 
These Filters and Fans are manufactured in our factory on a customized basis, utilizing European technologies and 
adhering to International Environmental Standards. Ancillary equipment such as blenders and mechanical parts 
such as Belts ,Shakers, Screens and Control Panels for the industrial generators are also part of our Production and 
Product Line. اإحدى م�صاريع ال�صركة املنفذة يف منطقة مكة املكرمة
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تق���وم دلتا ال�س��عودية بت�ص���نيع جميع اأن���واع اأكيا�ض الفالتر من خالل م�ص���نعها يف تركي���ا، والتي تطاب���ق املقايي�ض واملعايري 
الأوروبية، �ص���واء يف عملية الت�ص���نيع اأو نوعية املواد اخلام امل�صتخدمة ،كما تقوم بت�ص���نيع اأكيا�ض الفالتر مبختلف املقا�صات ملختلف 

ال�صناعات مثل ال�صناعات الغذائية وال�صناعات املعدنية والك�صارات وخالطات الأ�صفلت والإ�صمنت.
»دلتا ال�س��عودية« هي الوكيل احل�ص���ري باململكة العربية ال�ص���عودية للمنتجات BWF  الأملانية املتخ�ص�صة يف ت�صنيع اأكيا�ض 

الفالتر وفقًا لأحدث املعايري الدولية يف اجلودة .

تعترب عملية الرت�ص���يح عن طريق دفع الهواء مب�ص���انع الأ�صمنت من الأجزاء الأكرث اأهمية لعملية 
الت�ص���غيل حيث له الأثر الكبري يف احلفاظ على البيئة من تطاير غبار الأ�ص���منت امللوث للبيئة املحيطة 
مب�ص���نع الأ�صمنت، وهو ي�صاهم م�ص���اهمة فعالة يف زيادة الإنتاج باإعادة تدوير هذا الغبار وا�صتخدامه 

يف خطوط الإنتاج مرة اخرى.
اإ�صافة اإىل ا�صتخدام البودر ة املجمعة عن طريق الفلرت واإ�صافته مرة اأخرى اإىل الأ�صفلت لي�صبح 
اأكرث نعومة، وبالتايل يتم الق�ص���اء على الت�صققات الأ�ص���فلتية متاما، الأمر الذي يجعل تكلفة ال�صيانة 
اأقل والعمر الفرتا�ص���ي اأطول، وكل هذه العمليات تتم األيا بالكامل ومبوازين دقيقة وهذا هدف وطني 

ن�صعى كلنا لتحقيقه ونفتخر باإجنازه .

وتقوم دلتا ال�سعودية بت�صنيع وتقدمي خدمات الرتكيب والت�صغيل لكافة الأحجام واملقا�صات من املراوح والفالتر والك�صارات، 
كما متتلك م�صنعها اخلا�ض لت�صنيع املراوح الثقيلة من 2500 اإىل 250000 مرت مكعب و�صغط يبداأ من 150 وحتى 2500 ملم مائي 
)mmwg( يف املنطقة ال�صناعية يف قلب العا�صمة الرتكية اأنقرة، اإ�صافة اإىل ت�صنيع املراوح باإ�صم "دلتا �صي�صتم"، وقد اأثبت الزمن 

جودة املراوح وجودة طرق ت�صنيعها واأدائها املتميز واتزانها امللحوظ.

SDC FILTER BAGS

JET PULSE FILTER

SDC INDUSTRIAL FANS

أكياس تصفية الفالتر عملية الترشيح عن طريق دفع الهواء

تصنيع المراوح

SDC is a leading manufacturer of filter bags and its accessaries, its manufacturing unit is in Ankara 
the capital of Turkey ,SDC utilizes European Standard material for manufacturing filter bags matching 
Saudi Arabia standards.

All sorts, sizes and types of filter bags are manufactured by SDC for various industries such as food 
Industry ,mineral industry ,crusher plant, cement plant and asphalt pant Saudi Delta is the authorised 
agent for BWF Germany Filter bags.

Jet Pulse Filters in Cement plants is one of the most important 
part of the cement plant operations and have the greatest impact in 
preserving the environment from the blowing dust contaminated by 
cement plants to surroundings during manufacturing of cement, Jet 
Pulse Filters contribute effectively to the production by using this 
dust in the production lines again through recycling.

This type of bag-house cleaning is the most common. A high 
pressure blast of air is used to remove dust from the bag. The blast 
enters the top of the bag tube, temporarily ceasing the flow of dirty 
air. The shock of air causes a wave of expansion to travel down the 
fabric. The flexing of the bag shatters and discharges the dust cake.

Saudi Delta performs installation of Jet Pulse Filters depend-
ing upon the clients requirements.

SDC manufactures and services all sizes , types of operational industrial fans.
SDC owns a plant for manufacturing heavy-duty fans from 2500 to 250,000 cubic meters and pres-

sure from 150 to 2,500 millimeters (mmwg).SDC manufactures industrial fans under Delta systems name 
in the industrial area of Ankara the capital of Turkey , with the best quality and reliable products SDC has 
set benchmark.
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تق���دم دلتا ال�س��عودية �ص���من خدماته���ا املتنوعة توري���د وتركيب الك�ص���ارات من 
م�ص���انعها املبنية وامل�صممة على اأ�ص���ا�ض النظام الأوروبي حلماية الفرد والبيئة كما تقوم 
بالإ�ص���راف على فالتر كبح الهواء الناجت عن غبار الك�ص���ارات حتى بعد الرتكيب وباأ�صعار 
خا�ص���ة ومناف�ص���ة لعمالئنا مما اأعطى �صركتنا امل�صداقية التي �صاهمت يف تو�صع ن�صاطها 
اإىل خارج اململكة ودول اخلليج العربي، بالإ�صافة اإىل جودة وفعالية منتجاتنا التي �صممت 
باإ�ص���راف خرباء متميزين يعملون باإ�صتمرار على حماية ونظافة البيئة والتقليل من الغبار 

الناجت عن هذه الأعمال.
كما تقوم دلتا ال�س��عودية بت�صنيع وتوريد كل ما يتعلق بالك�صارات واخلالطات من 
قطع الغيار وامل�ص���تلزمات امليكانيكية مثل ال�صيور – الهزازات - الغرابيل- واألواح التحكم 

مع املولدات املغذية لها وبعد تن�صيبها نقوم برتكيب الفلرت الكابح للغبار عليها.

تق���دم دلت��ا ال�س��عودية خدمات توري���د اخلالطات اإبت���داء م���ن 60 اإىل 160 طن 
وب�صكليهما املختلفني "الثابتة منها اأو املتنقلة"، والتي عادة ما تنتقل بني امل�صاريع واأماكن 
العمل، ونظرًا ملا تخلفه اخلالطات من اإنبعاثات ثاين اأك�ص���يد الكربون وعدد من الغازات 
ال�ص���امة ف���اإن فالتر كبح التلوث تتحك���م يف اإخماد هذه الغازات وعدم ن�ص���رها يف الهواء، 
لذلك ركزت دلتا ال�س��عودية جمهودها يف اإنتاج ت�ص���ميم خا�ض بال�صركة وغري م�صبوق 
لعملية كبح ملوثات الغبار يف اخلالطات الأ�ص���فلتية، علمًا اأنه ل يوجد مناف�ض لنا باململكة 
اأو اخلليج العربي ميتلك ت�صليم اأو حتى ت�صنيع مثل هذه الفالتر وبالأحجام املختلفة التي 

تتنا�صب مع اأجواء اململكة.

عملية الترشيح عن طريق دفع الهواء
شهادات المشروعات التي تم تسليمها

فالتر الخالطات األسفلتية

CRUSHER PLANT FILTER

ASPHALT PLANT FILTER

CERFICATES OF PROJECTS COMPLETED
Saudi Delta supplies and performs the installation of filters for 

the Crusher plants.Filters in Crusher plants play a very important 
role in reducing the dust particle released to the environment ,SDC 
uses latest technology filters bags in this plants to reduce the dust 
particles released to the environment during the process.

Our products are designed under the supervision of distinguished 
experts who are constantly working to protect and clean the envi-
ronment and reduce the pollutants emitted from Crusher plants.

Saudi Delta manufactures and supplies Ancillary equipment 
such as blenders and mechanical parts such as belts, Shakers 
,Screens and Control Panels for the industrial generators for Crush-
er plants

Saudi Delta supplies asphalt mixers from 60 to 160 tons per 
hour basis, in both different fixed or mobile which is usually trans-
fered between the projects.

Filter media in asphalt plants are exposed to extreme environ-
mental conditions and aggressive corrosive gases. Temperature 
fluctuations, frequent start-ups and shut-downs with different fuels 
as well as the resulting potential of sparks put additional strain on 
the filter media. 

Dependent upon the operating conditions and dust composition, 
Saudi Delta offers technically and economically the optimal filter 
media solution for asphalt plant.

 »   تم إنجاز وتسليم ٣70 مشروع 
السعودية  العربيه  بالمملكه 

ومنطقة الخليج العربي «

» SAUDI DELTA HAS ACCOM-
PLISHED MORE THAN 370 
PROJECTS IN SAUDI ARA-
BIA AND MIDDLE EAST 
COUNTRIES «
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اإلنشاءات
CONSTRUCTION

 »  قامت الشركة بتنفيذ مشاريع المباني بما قيمته تتجاوز 150 مليون ريال سعودي خالل الثالث السنوات الماضية «
» SDC has implemented Construction projects in value excess of 150 million Saudi Riyal during 

the past three years «

اإن�ص���ائها و�ص���عًا ريادي���ًا كواحدة من  لق���د حققت " دلتا ال�س��عودية" منذ 
اأعظم �ص���ركات املقاولت يف اململكة، حيث ت�ص���خر اخلدمات ال�صت�صارية الهند�صية 
م���ن اأج���ل اإن�ص���اء اخلدمات املدني���ة - اإدارة امل�ص���روع - والت�ص���ميم والإن�ص���اء لكٍلّ 
من القطاعات اخلا�ص���ة واحلكومية، وت�ص���تخدم ال�صركة اأف�ص���ل الطرق البتكارية 
واحلديثة يف حل امل�صكالت وت�صليم امل�صروع اإىل العمالء يف غ�صون املدة املتعهد بها.

. الريا�ض  مبنطقة  ال�صحية  لل�صوؤون  العامة  باملديرية  �صحية  مراكز  • اإن�صاء 
اأ". "منوذج  بجالجل  الريا�صية  ال�صالة  • اإن�صاء 

بتمري. حطني  مدر�صة  • تاأهيل 
التعليمي. العزيز  عبد  بن  هلل  ا  عبد  امللك  جممع  هيل  • تاأ 

الأوىل(. )املرحلة  الربيدية  باملباين  القبول  �صالت  • تاأهيل 
اخلفجي. منفذ  يف  البنايات  من  ق�صم  • اإن�صاء 

الوىل(. )املرحلة  اخلفجي  منفذ  يف  �صكنية  مدينة  • اإن�صاء 
حكومية. مدار�ض  اإن�صاء  • م�صروع 

. باملجمعة  متو�صطة  مدار�ض  • اإن�صاء 

. بالدمام  ال�صويدي  م�صتودع  • اإن�صاء 
بجدة. الع�صكري  للم�صت�صفى  الرئي�صية  البوابة  • اإن�صاء 

المباني

مشروعات المباني

CONSTRUCTION

PROJECTS

Saudi Delta Company, has achieved a leading position 
as one of the largest contracting companies in the Saudi 
Arabia. Its services include engineering consultancy for 
construction of civil services, project management, design-
ing and construction for both public and private sectors. 
Saudi Delta Company uses innovative methods and mod-
ern approaches in the field of construction.

• The establishment of health centers in the Directorate General of 
Health affairs in Riyadh.
• Constructed separation of buildings in AlKhafji port.
• Creation of gym model A in Galagill.
• Qualification of Hittin School in Pettmer.
• Qualification of King Abdullah Bin Abdul Aziz educational complex.
• Renovation of Saudi Post first ( Phase 1).
• Constructed residential city in Al khafji port (phase 1).
• Constructed residential city in Atwal port.
• Constructed middle schools in Majmaah.
• Constructed warehouse Swedi in Dammam.
• Construction of main gate for Military Hospital
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ن�ص���اأت موؤ�ص�صة خرباء اأنظمة الت�صوير حتت مظلة جمموعة دلتا ال�س��عودية من اأجل امل�صاركة يف ال�صوق 
ال�ص���عودي التجاري وال�ص���ناعي وذلك لت�ص���ميم وت�ص���نيع وتوريد ال�ص���ياج والأجهزة الأمنية يف خمتلف مناطق 
اململكة حيث نفذت اأهم م�ص���اريع تعود لكربى الإدارات احلكومية واخلا�ص���ة نذكر منها على �صبيل املثال القوات 
اجلوي���ة امللكية ال�ص���عودية واحلر�ض الوطن���ي  ووزارة الداخلية حيث متلك خرباء الت�ص���وير 40 عامًا من اخلربة 
العملية على مر ال�ص���نني لتنفيذ م�صاريع ال�صياج بجميع الأ�ص���كال والأطوال املوحدة ح�صب املوا�صفات واملقايي�ض 
العاملية واأي�ص���ًا ح�ص���ب الغر�ض املحدد للعمالء لأنها موؤ�ص�صة متيز نف�ص���ها بني املناف�صني بتقدمي جمموعة كاملة 

من نظم ال�صياج والبوابات واحلواجز .

خبراء أنظمة التسوير لألجهزة االمنية

Specialized Fencing System
Specialist Fencing Systems is under the umbrella of the Saudi Delta Group to 

participate in the Saudi market. We design, manufacture and supply fencing so-
lution for both private industries and companies to projects for major government 
bodies such as the Royal Saudi Air Force ,National Guard,Ministry of Interior, we 
have decades of experience providing frenching solutions in all design, shapes and 
lengths, which meets standard specifications and international standards .

November 15, 2009 

From: “ Saudi Aramco Eiectronic Cntraction Network (ECN)” < G-ECNFAX@um.aramco.com>
Sunday, November 15 , 2009 4:22 AM

To: yousafwso@yahoo.com
Cc: AMMAR.MUBARAK@ARAMCO.COM,udai.mulia@aramco.com, dossmh0w@aramco.com.sa

SAUDI ARAMCO VENDOR REGISTRATION

YOUR SAUDI ARAMCO VENDOR
REGISTRATION NUMBER: 10042559 

SPECIALIST FENCING CONTRACTING EST.
P.O.SOX.365262 
Riyadh 11393 
Kingdom of Saudi Arabia

Gentlemen:
T̀hank you for your interest in providing contract services to Saudi Aramco. Your new contractor

registration application has been approved and your Company has been assigned the following Vendor Number: 

YOUR ASSIGNED SAUDI ARAMCO VENDOR NUMBER: 10042559
(Please note thIS Vendor Number for yoor future reference.) 

Sincerely yours,

Manager
Saudi Aramco
Contracting Department
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الفيروز جاردن
FAIROUZ GARDEN

يف طري���ق املل���ك فه���د يف موق���ع مميز ب���ني اململك���ة والفي�ص���لية اأختارت ال�ص���ركة 
م�ص���روعها الت���ايل وهو مطع���م الفريوز جاردن حي���ث لوحة فنية �ص���اعرية تنطق بروعة 
رومان�صية الفريوز ، حيث ت�صعر فيها وكاأنك اأمام كنز ثمني مطرز باألوان فريوزية رائعة 
ُترتج���م معاين الفخام���ة املفعمة بالرفاهي���ة واجلمال الذي يتدفق بروع���ة وهدوء يريح 
النف�ض وت�ص���يف على اللقاءات العائلية ولقاءات ال�ص���يافة والأعمال �ص���اعرية وحميمية 

تواكب منط حياة النخبة ذوي الذوق الرائع .
كما نعتني يف الفريوز جاردن بتميز املذاق واخلدمة . اأي�صًا نعتني مبتطلبات الأعمال 
من حيث توفري م�ص���احات الإجتماع���ات من التجهيزات الكاملة من الو�ص���ائط املتعددة 
احلديثة مبا يف ذلك �صا�صات اأجهزة العر�ض وجتهيزات ال�صوت وال�صورة وذلك خلدمة 

جميع متطلبات الإجتماعات واملنا�صبات ودعوات الأعمال يف اأجواء مثالية .

الفيروز جاردن

FA
IR

O
UZ

 G
AR

DE
N

Fairouz Garden is a family restaurant situated in the heart of Riyadh 
city, The restaurant touches your emotions when you walk in, you feel 
you have found treasure in the form of rich colors of Fairouz stone and a 
perfect place to gather with your friends and family.

We take care of best of the taste and services with the best hospitality 
and luxury with screen, sound systems and paintings.

 www.fairouzgarden.com : للإ�ستف�سار اأو احلجز يرجى الإت�سال على رقم الهاتف : 920004102 اأو عرب املوقع الإلكرتوين

/fairouzgarden
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ه���و باك���ورة م�ص���اريع ال�ص���ركة يف 
جمال ال�ص���يافة يف قلب �ص���ارع التحلية 
بالريا����ض مبوقع وت�ص���ميم مميز جدًا 
تك���ون  ل���ن  الأوىل  زيارت���ك  اإن  حي���ث 
الأخرية، لأنك �ص���وف تكت�ص���ف الأجواء 
الراقي���ة، واخل�صو�ص���ية الت���ي حتت���اج 
اأ�ص���يلة،  احرتافي���ة  و�ص���يافة  اإليه���ا، 
املثايل  و�صوف ي�صبح "با�سريو" املكان 
لوجباتك و�ص���وف تفخر بنا ومبا نقدمه 

لك مع زمالئك اأو عائلتك.
فعندما تطاأ قدمك مطعم با�سريو 
�ص���رتى اأ�ص���الة ال�ص���رق وعراقة الغرب 
يف اأ�ص���لوب التق���دمي ول���ذة الطعم، كما 
نوفر �ص���الة داخلي���ة خا�ص���ة للعائالت 
متتاز باخل�صو�ص���يه والتنا�صق، اإ�صافة 
اإىل متع���ة اله���دوء، كم���ا يوج���د ترا�ض 
للعائ���الت يف اله���واء الطل���ق قريبا من 
الطبيعة م���ع اإطاللة مميزة على معامل 
املدينة وترا�ض لالأفراد والأ�صرة لق�صاء 
اأجمل اأوقاتهم يف الإ�صتمتاع باأم�صياتهم 
واأحاديثه���م ومتابعة اأنديتهم املف�ص���لة 
عل���ى اأك���رب �صا�ص���ة عر����ض يف اله���واء 

الطلق.

باسيرو

BASERO
Basero restaurant is the first project 

in the Hospitality businesses located 
in the Tahilah street in Riyadh. it is a 
part of SDG hospitality business. When 
you step inside Basero restaurant, you 
will feel the authenticity of the east and 
the nobility of the west. The restaurant 
serves delicious food. There is a private 
indoor lounge for families, which offers 
privacy and a quiet atmosphere. The 
restaurant has a terrace, where fami-
lies can enjoy spectacular views of the 
city, serving the choicest beverages. 
The terrace has a huge display screen 
for fans to watch their favorite football 
clubs in action.

نحن في انتظار زيارتكم الرياض - شارع التحليه - مجمع جالكسي
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Coming Soon...

بب�ص���اطة ، لن جت���دوا يف الريا�ض 
ج���وًا حامل���ًا �ص���اعريًا ي�ص���اهي اأج���واء 
 ، ولن جتدوا �صحرًا 
وفنًا ي�ص���اهي اأناق���ة وروعة الت�ص���ميم 
الداخلي يف   �ص���واء 
م���ن  حي���ث الإ�ص���اءة باألوانه���ا الهادئة 
واملتغ���رية ، اأم من حيث املوائد واملقاعد 
الوثرية ، فتعك�ض بذل���ك مفهومًا للرقي 
يتفرد به املكان ، بالإ�صافة اإىل خا�صية 
طه���ي البيتزا عل���ى احلطب و جل�ص���ات 

الرتا�ض اخلارجي .
 نعم �ص���وف تنغم���ر اأحا�صي�ص���كم، 
و�ص���تتحول روعة اللحظات اإىل ذكريات 
 ، دخولك���م   من���ذ 
و�ص���تاأخذكم فن���ون الت�ص���ميم الداخلي 
اإىل عامل فريد خا�ض ي�ص���يف اإىل وقت 
تناول وجبتكم املف�ص���لة اإح�صا�ص���ًا غري 
م�صبوق لتجربة تتجاوز بكم حدود املكان 

اإىل ف�صاءات من الرفاهية احلقيقية.

سكويزيتو

SQUISITO
Squisito is more than a restaurant ,it is an unique dining experience in the heart of Riyadh with a very 

special cozy and dreamy charm that captivates you at once. Everything around you is perfectly set to 
indulge your senses in the most fascinating style. The changing soft light bathes you in its warmth, invit-
ing you and your loved ones to enjoy the pleasant comfort of spacious seats. What’s more, if you are in 
the mood for open spaces, the terrace of Squisito is the perfect place to chill out and unwind.
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فيروز جاردن - الخ
املطعم الوحيد الذي يتمتع باإطالله 
رائع���ة وكاأن���ك على جزيرة �ص���غرية ... 
اأق�ص���ى اأجمل الأوقات واأ�صتمتع باأ�صهى 
املاأك���ولت ال�ص���رقية  يف مطع���م ف���ريوز 

جاردن املتميز.

FAIROUZ GARDEN

The only restaurant that enjoys 
a wonderful view as if you on an 
island ... Spend the best time and 
enjoy Oriental foods appetite in 
FAIROUZ GARDEN.

الفيروز جاردن
FAIROUZ GARDEN Coming Soon...
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الوكيل  "دلت��ا ال�سعودية" ه���ي 
وامل���وزع احل�ص���ري يف اململك���ة العربية 
ال�ص���عودية ملنتجات �صركة �ص���انتلي من 
ال�ص���وكولتة، والت���ي اأ�ص���بحت من اأكرث 
�ص���ناعة  �ص���هرًة يف جم���ال  ال�ص���ركات 
ال�ص���كول، لأنها ت�ص���نع ال�ص���وكول يدويًا 
ومن مكون���ات عالية اجلودة."�ص���وكول 
�ص���انتلي "ل ت���زال م�ص���تمرة يف الطرق 
التقليدية القدمية يف �صناعة ال�صوكول، 
من خ���الل الإعتماد على مهارات القوى 
العامل���ة املحرتف���ة لديه���ا وبا�ص���تخدام 
اأج���ود املكونات لتق���دمي اأج���ود الأنواع، 

واأطعم املذاقات.
ال�ص���وكول  ت�ص���نع  اأنه���ا  حت���ى 
البلجيكي���ة ملتج���ر ه���ارودز الربيطاين 
ال�ص���هري للمنتجات الفاخ���رة لأكرث من 

20 عامًا

شوكوال شانتلي

CHANTELLY CHOCOLATES
Basero restaurant is the first project 

in the Hospitality businesses located 
in the Tahilah street in Riyadh. it is a 
part of SDG hospitality business. When 
you step inside Basero restaurant, you 
will feel the authenticity of the east and 
the nobility of the west. The restaurant 
serves delicious food. There is a private 
indoor lounge for families, which offers 
privacy and a quiet atmosphere. The 
restaurant has a terrace, where fami-
lies can enjoy spectacular views of the 
city, serving the choicest beverages. 
The terrace has a huge display screen 
for fans to watch their favorite football 
clubs in action.
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مصنع نواة التقنية
KNAWAH TECHNOLOGY

تاأ�ص����ض م�ص���نع نواة التقنية ل�ص���ناعة اللدائن " KTPPM " عام 
2008 م يف مدينة الريا�ض، حيث ت�ص���نع اأنابيب البويل اإيثيلني ملجموعة 
متنوعة من املجالت ال�ص���كنية وال�ص���ناعية، وتقني���ة "KTPPM" التي 
تعتمد عل���ى التكنولوجيا الأملاني���ة املتقدمة لإنتاج اأنابي���ب البويل اإثيلني 
وفقًا للمعايري الوطنية والدولية، وتعد واحدة من اأكرب م�صنعي وموردي 

اأنابيب البويل اإيثيلني يف اململكة العربية ال�صعودية.

مصنع نواة التقنية

التطبيقات

KNAWAH 
TECHNOLOGY 
PLANT

Applications

Knawah Technology Plant Polyethylene Products Manufacturing 
or KTPPM was founded in the year 2008 in Riyadh for manufac-
turing of polyethylene pipes for a variety of residential and indus-
trial applications. KTPPM uses an advanced German technology to 
produce polyethylene pipes according to national and international 
standards and is one of the largest manufacturers and suppliers of 
polyethylene pipes in the GCC countries.

• Telecommunications
• Electrical Cable
• Irrigation System
• Domestic Waste Water System
• Construction
• Marine Applications
• Cable & thrillers
• Effluent Waste
• Hot Water Pipes

• الإت�صالت
الكهربائية • الكابالت 

الري • نظام 
ملنزيل ال�صرف  مياه  • نظام 

• الإن�صاءات
البحرية • التطبيقات 

الكيبل • نظام 
ال�صائلة • النفايات 

ال�صاخنة املياه  • اأنابيب 

ش���ه���ادة  ع���ل���ى  ح����اص����ل   «  
ال��م��واص��ف��ات ال��س��ع��ودي��ة 
االيزو  شهادة  على  حاصل 

» ٩001

معتمد لدى : 
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تقنية المعلومات
INFORMATION TECHNOLOGY

متثل جمموعة دلتا ال�سعودية العديد من ال�صركات الدولية الرائدة، وت�صاعدهم يف رفع م�صتوى اأعمالهم وال�صتفادة من ذلك 
يف اململكة العربية ال�صعودية.

ق�صم خدمات اأوراكل الإحرتافية :وهي جزء من اأن�صطة تكنولوجيا املعلومات لدينا، والتي تركز على توفري حلول اأعمال امل�صاريع، 
والتي تلبي احتياجات العمل لدى عمالئنا، فمنذ التاأ�ص���ي�ض قمنا باإ�ص���تمرار تعزيز الكفاءات لدينا لتقدمي املنفعة لعمالئنا، حيث نقوم 
باأعمال حتديد وقيا�ض وحتليل وت�صميم وحت�صني وبناء وت�صغيل و�صيانة اخلدمات واحللول املتطورة،وفريق "دلتا ال�سعودية" لديه 
قائم���ة طويلة ور�ص���يد ممت���از يف تطبيق وتنفيذ العديد من امل�ص���اريع الناجحة ،وقادرة عل���ى تقدمي احللول املتط���ورة والفعالة والأقل 

تكلفة ملوؤ�ص�صتك يف جمال الأعمال والتكنولوجيا.
ولدينا �ص���راكة قوية مع اأوراكل، حيث تعترب اأوراكل من كربى ال�ص���ركات الرائدة يف جمالها يف �صوق تكنولوجيا املعلومات احلايل 

)ال�سريك الذهبي العاملي على نطاق وا�سع(.

تكنولوجيا 
المعلومات

INFORMATION 
TECHNOLOGY

Saudi Delta Group represents several leading international companies and assists them in leverag-
ing their business in the Kingdom of Saudi Arabia. The Oracle Professional Services Division, which is 
a part of our information technology activities, focuses on providing Enterprise Business Solutions that 
meets our clients’ business needs. Since our incorporation, we have been continuously enhancing our 
competencies to benefit our clients. The Saudi Delta team has to its credit a long list of successful pro-
ject implementations and is capable of delivering cutting-edge and cost effective solutions to your organi-
zation in business and technology .Saudi Delta Group has a strong partnership with Oracle, which is the 
industry’s leading platform and technology vendor (World Wide Golden Partner).

 » شريك ذهبي مع شركة أوراكل في حلول األعمال «
» BUSINESS SOLUTION ORACLE GOLD PARTNER «
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مصنع ترقيم
ورفع احداثيات عناصر شبكة اإلنارة

 وقعت دلتا ال�سعودية عقد �ص���راكة مع  �ص���ركة 3M لإن�ص���اء م�ص���نع خا�ض لإنتاج الإ�صتيكر 
العاك�ض ولوحات الت�صمية والرتقيم مبدينة الريا�ض على اأن يتم الإنتاج يف امل�صنع عام 2015 لتغطية 
م�صاريع ال�صركتني يف املنطقة مع الأمانات والبلديات الفرعية وكذلك تلبية اإحتياجات الأمن العام .
واأ�صتحوذت ال�صركة على م�ص���اريع الرتقيم ورفع اإحداثيات �صبكة الإنارة وعمل قاعدة بيانات 
لأعم���دة الإنارة يف كل من اأمان���ة منطقة الريا�ض وكذلك اأمانة املنطقة ال�ص���رقية الهدف منه بناء 
قاعدة بيانات متكاملة و حمدثة جلميع عنا�صر �صبكة الإنارة وترقيمها با�صتيكر عاك�ض ما�صي ورفع 
اإحداثيات هذه العنا�ص���ر على منظومة خرائط ازري العاملية وذلك لت�ص���هيل عمليات املتابعة وجمع 

املعلومات الإح�صائية وبناء اخلرائط الدقيقة لعنا�صر �صبكة الإنارة ملدينة الريا�ض .

 Street Lighting Elements numbering factory andمصنع ترقيم ورفع إحداثيات عناصر شبكة اإلنارة
documenting co-ordinates of network elements

Saudi Delta has signed a partnership contract with 3M to create a 
special plant to produce Stickers for naming and numbering in Riyadh in 
to cover the two projects in the region with municipalities.

Project to document Street lighting network elements its aim is to 
build an complete and updated database for all network lighting ele-
ments and stick a reflective diamond-grad stickers on them and upload 
the coordinates on Esri maps in order to facilitate , follow-up operations 
and the collection of statistical information and build an accurate map of 
the elements of lighting network for the city of Riyadh.

 » فازت شركة دلتا السعودية بمناقصة تبويب وإخراج موسوعة الحج دارة الملك عبد العزيز - لعمل قاعدة بيانات وعمل موسوعة كبرى 
من عهد النبي صل الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وتشرفت شركتنا بذلك لمدة ٣٦ شهر بمقر موسوعة دارة الملك عبد العزيز «

» Saudi Delta Company has won the tender and directed The Encyclopaedia of pilgrimage for King Abdul Aziz Foundation 
- to work on major encyclopaedia database and the work, since the era of the Prophet Peace be upon him to this day 
our company was honoured for a period of 36 months «

Information Technology projectsأهم مشاريع تقنية المعلومات
• Operation and maintenance of Computer network of Dammam 

university for a period 36 months .
• Development of application software for Ministry of Finance .
• Linking external clinics at King Faisal university in Al-Auhsa.
• Archiving documents of Saudi Arabia embassies .
• Tabulation and direction of custodian of the two holy mosques 

- King Abdul Aziz Darah.

. �صهرا   36 ملدة  الدمام  بجامعة  الآيل  احلا�صب  �صبكة  و�صيانة  • ت�صغيل 
�صنوات.  3 املالية   بوزارة  الآيل  احلا�صب  تطبيقات  نظام  • ت�صغيل 

. بالإح�صاء  في�صل  امللك  بجامعة  اخلارجية  العيادات  • ربط 
ال�صعودية. العربية  اململكة  ل�صفارات  الوثائق  اأر�صفة  • م�صروع 

• م�ص���روع ح�ص���ر وف���رز وثائ���ق الإر�ص���يف الورقي يف وكال���ة وزارة اخلارجية لل�ص���ئون 
الإقت�صادية واأر�صفتها اإلكرتونيًا.

• ح�صر وفرز وثائق الإر�صيف يف وزارة اخلارجية لل�صئون القن�صلية واأر�صفتها اإلكرتونيًا.
العزيز عبد  امللك  دارة  ال�صريفني  احلرمني  خادم  مو�صوعة  اإخراج  و  تبويب  • م�صروع 
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إحتفاالت العيد وتزيين الميادين
Eid Celebration and Field Decoration

دلتا ال�سعودية تعترب هى املقاول الرئي�ص���ي يف معظم م�ص���اريع اإ�ص���اءة وتزين ال�صوارع 
داخل اململكة العربية ال�ص���عودية وقد قامت بتبني م�ص���روعات لبلدي���ات الريا�ض ومكة املكرمة 
واملدين���ة املنورة وجده وغريها من البلديات لإ�ص���اءة وتزين وجتميل ال�ص���وارع م�ص���تخدمة يف 
ذلك اأف�ص���ل التقنيات يف اأنظمة الإ�ص���اءة )LED( خللق واإبداع اأ�صكال واأحجام وت�صميمات 
ديكورية خمتلفة يتم ت�ص���ميمها وتركيبها وت�ص���غيلها من قبل خرباء دلتا ال�سعودية املوؤهلني 

لذلك مما يجعل املدن يف اأبهى �صورة ممكنه .

زينة واحتفاالت العيد

EVENT LIGTHING FOR EID CELEBRATION
Saudi Delta Company’s Lighting Division is the leading company for 

Numerous Municipalities of Saudi Arabica for the decoration of streets of 
city like Riyadh ,Makkah, Madina and Jeddah with street decoration light-
ing and Furniture, Saudi delta company accomplishes this task by using 
various LED lighting system arranged in various creative and decorative 
shapes and sizes with different light colors, deployed and designed by a 
team of skillful and qualified manpower, Thus illuminating the entire city 
with various color lights and contrasts making the streets look beautiful and 
colorful.

بث بهجة العيد يف امليادين.. هدفنا

نرسم ...

 فرحة وطن
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ل زالت �ص���ركتنا تطلع اأن تكون يف الطليعة والرائدة يف جلب وتوطني امل�ص���اريع فكان لنا ال�ص���بق يف عمل ق�صة 
ثالثية الأبعاد حتاكي عراقة املا�ص���ي وح�ص���ارة امل�صتقبل لوطننا الغايل وب�ص���ياغة تظهر التقنية املتقدمة و�صبغها 

بطابع ترفيهي فيه جمال يحاكي منا�صبات العيد .

م�ساريع
الريا�ض مدينه  �صوارع  جتميل  م�صروع  الريا�ض:  • اأمانة 

الريا�ض مبدينة  العيد  اإحتفالت  يف  الأبعاد  ثالثي  عر�ض  الريا�ض:  • اأمانة 
. �صنوات   3 ملدة  الريا�ض  اأمانة  املبارك  الفطر  لعيد  الإحتفالت  زينة  اأعمال  • م�صروع 

. �صنوات    3 ملدة  جدة  اأمانة  املنا�صبات  يف  الرئي�صية  واإنارةال�صوارع  تزيني  • م�صروع 
املنورة، باملدينة  املنا�صبات  وزينة  اإنارة  وتركيب  • توريد 

جدة. ومدينة  الريا�ض  مبدينة  الإنارة  لأعمدة  الزينة  اأعالم  • تركيب 

عرض ثالثي األبعاد إلحتفاالت العيد

زينه واحتفاالت العيد

3D PROJECTION MAPPING FOR EID CELEBRATION

EVENT LIGTHING FOR EID CELEBRATION

We are the first in the Kingdom to introduce 3d projection mapping into the kingdom, 
we hosted a culture show showcasing the culture and history of Saudi Arabia using 3d 
projection mapping with vibrant colors and animation on a huge 3d rectangular structure.

PROJECTS
Riyadh Municipality Street Lighting Decoration of RIYADH CITY during Eid Celebration.
• Riyadh Municipality Projection mapping Entertainment Show in Riyadh City.
• Makkah Municipality Street Lighting Decoration of Makkah City.
• Jeddah Municipality Street Lighting Decoration of Jeddah City.
• Flag Master Pole and Flags Installation for Riyadh City and Jeddah City

 » دلتا السعودية تفردت بإدارة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية «
» Saudi Delta Group organized the Bank League Championship which 

was broadcasted on the Saudi National television channel. «

مساهمة دلتا السعودية في الرياضة

 كمسؤولية إجتماعية
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جملة �ص���عودي بزن�ض جملة تهتم بكافة الق�ص���ايا الإقت�ص���ادية 
واأبعاد القرارات والأحداث اجلارية على حركة القت�صاد، ول يتوقف 
هذا الهتمام لكونها حتاكي الإقت�صاد ال�صعودي وتربز اأهم مالحمه 
فق���ط؛ بل تركز عل���ى اأكرب ال�ص���تحواذات وال�ص���فقات التجارية يف 
خمتل���ف الأن�ص���طة القت�ص���ادية والأن�ص���طة العقارية واأ�ص���واق املال 
والنفط والبيئة والطاقة وامل�ص���ارف، كما حتر�ض “�صعودي بزن�ض” 
للرتكيز على عك�ض موؤ�ص���رات ال�ص���وق ال�ص���عودي للخارج بالإ�ص���افة 
لالإي�ص���احات املهمة لرجال الأعمال حول اآخر القرارات التي ت�صدر 
م���ن وزارة التج���ارة واآخ���ر قرارات الغ���رف التجارية، و�ص���وف تكون 

رابط���ًا اإعالمي���ًا بني املوؤ�ص�ص���ات واجله���ات القت�ص���ادية احلكومية 
واخلا�ص���ة وب���ني رج���ال و�ص���يدات الأعم���ال، بالإ�ص���افة اإىل متابعة 
الأ�ص���واق القت�ص���ادية اخلارجي���ة، واخلليجي���ة والعربي���ة والعاملية، 
وطرح اأهم الق�صايا املوؤثرة يف حركة القت�صاد، واإنارة الطريق اأمام 
امل�ص���تثمرين يف الداخل واخلارج ملا يحدث يف خمتلف الدول �صلبًا اأو 
اإيجابًا ليتعرف من خالل ذلك على الأو�صاع القت�صادية مما يعطيه 
القدرة على اإتخاذ القرار املنا�صب. لقد تقدمت جملة �صعودي بزن�ض 
خط���وات كب���رية، وم���ازال اأمامها الكث���ري لتقدمه لعامل الإقت�ص���اد، 

وتكون دليلك الأف�صل.

The journal of Saudi Business magazine interested in all 
economic issues and dimensions of decisions and what hap-
pens in the movements of the economy، this interest never 
stops، not only because they reflect the Saudi economy، and 
shows the most important features of it’s focuses on largest 
acquisitions and commercial transactions in various economic 
activities and Real estate activities and financial markets، oil, 
environment, energy and banking, it’s also focussed on a re-
verse of the Saudi market indicators to abroad in addition for 
the important clarifications for businessmen about the last de-
cisions which issued by the ministry of commerce and the last 
decisions of the chambers of commerce، and it will be a media 

link between institutions and economic government and pri-
vate and between businessmen and businesswomen، In addi-
tion to follow-up the external economic markets، gulf، arab and 
international and put the most important issues affecting the 
economy and lighting the way for investors inside and outside 
for what is happening in different countries whether positively 
or negatively to recognize the economic conditions through it 
which gives them the ability to make the right

decision.
The journal of Saudi business made a great strides، And still 

have a lot to offer to the economy world to be your best guide.
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 » اإلحتفال نهاية كل نجاح «
» Celebration after each Success «

فن إستخدام الطاقة 

جمموعة دلتا السعودية
Saudi Delta Group
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