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INTRODUCTION المصثطئ
3AE  was established with  a mandate  to 
provide  superior professional 
information and communication 
technology to the Saudi Market. A focus 
on Quality and Client responsiveness in 
the delivery of the services to the 
corporate market is the winning formula 
which is helping us establish on the fast 
track of success with an enviable and 
growing list of satis�ed clients.  
Our commitment to the sound 
fundamental business objectives we 
initially set out with is allowing  the  
company  to  continually  improve  its  
market  position  and  has  lead  to  over 
broadening range of activities.  
3AE  continued  to  sustain  a  signi�cant  
rate  of  growth  through  skillful  
management,  an ever  deepening  range  
of  products  and  services,  innovative  
solutions,  has  grown  to become one of 
the most successful companies in K.S.A.

بتفويض لتوفير تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت المهنية متفوقة للسوق 

السعودية.  التركيز على الجودة واستجابة 
العميل في تقديم الخدمات إلى سوق 

الشركات هو الصيغة الفائزة التي تساعدنا 
على تأسيس مسار سريع للنجاح من خالل 

قائمة تحسد عليها وتنامي من العمالء 
الراضين.

 إن التزامنا بأهداف العمل األساسية 
السليمة التي وضعناها في البداية هو 

السماح للشركة بتحسين وضعها في السوق 
باستمرار ، كما يؤدي إلى توسيع نطاق 

أنشطتها.
 استمرت شركة ٣AE في الحفاظ على 

معدل نمو كبير من خالل اإلدارة الماهرة ، 
حيث نمت مجموعة متزايدة من المنتجات 
والخدمات والحلول المبتكرة لتصبح واحدة 

.K.S.A من أنجح الشركات في



PRODUCT LINE
AND SERVICES 

خط المظاةات
والثثطات

LAN & WAN SOLUTION
UTP FIBER INTERNET SERVICES  

ألغاف الثاخئ بتض الحئضئ المتطغئ
وحئضئ وتض اقتخال واجسئ والظطاق

NETWORK INTEGRATION
VPN 

BUSINESS PROCESS
AUTOMATION  

TELEPHONY
ACCESS 

دطب الحئضئ
الحئضات اقشاراضغئ الثاخئ

أتمائ السمطغات الاةارغئ

وخعل عاتفغ

SECURITY 

أطظ

WEB DESIGNING  

تخمغط العغإ

NETWORK
MANAGEMENT

إدارة الحئضئ

CONSULTATION

طحاورات

خثطات ا�ظارظئ

VIDEO CONFERENCING
طآتمرات الفغثغع

DATA CENTER IP

CONTROL SYSTEM

SURVEILLANCE
SECURITY IT

(IP) بروتعضعل ا�ظارظئ
الثاص بمرضج الئغاظات

ظزام الاتضط

تصظغئ المسطعطات
افطظغئ لطمراصئئ

REMOTE MONITORING
SOLUTIONS  

تطعل المراصئئ سظ بسث

IT INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT

إدارة الئظغئ افجاجغئ
لاصظغئ المسطعطات

PROFESSIONAL
SERVICES

الثثطات المعظغئ



TECHNOLOGY AT WORK FOR YOU 
تصظغئ شغ السمض طظ أجطك

CONNECTING YOUR BUSINESS TO THE 
TECHNOLOGY RESOURCES YOU NEED 
To  assist  our  clients  in  the  identification  &  
expert  application  of  technology  solutions  that 
effectively addresses their critical business 
demands.  
We operate with speed, flexibility and an 
unwavering commitment to client service, while 
continually endeavoring to create an interesting 
and challenging work environment built on 
collaboration and Team Work.  

IT SOLUTIONS 
3AE  understands  that  each  client’s  need  is  
unique.  We  adopt  concrete  methodologies  and 
recognized industry best practices to provide our 
clients with an optimum result and higher level of 
satisfaction. We access the clients’ requirements 
and budgets before we propose an efficient and 
smooth solution to each requirement, giving the 
highest Return on Investment.  
We are not only committed to satisfying clients 
immediate business needs also to the 
development of long- term mutual beneficial 
working relationship with our clients. We 
continually strive to  add New and Innovative  
products,  develop  a  wider range of resources and 
seek new ways to enhance our services.  

الاضظعلعجغا شغ السمض بالظسئئ لك
ربط أعمالك بالموارد التكنولوجية التي تحتاجها

 لمساعدة عمالئنا في تحديد وتطبيق الخبراء للحلول التكنولوجية 

التي تعالج بفعالية متطلبات األعمال الهامة.

 إننا نعمل بسرعة ومرونة والتزام ثابت لخدمة العمالء ، بينما نسعى 

باستمرار إلى خلق بيئة عمل ممتعة ومليئة بالتحديات مبنية على 

التعاون والعمل الجماعي.

اتاغاجات سمطك
٣AE تدرك أن حاجة كل عميل فريدة من نوعها.  نعتمد منهجيات 

ملموسة وأفضل ممارسات الصناعة المعترف بها لتزويد عمالئنا 

بالنتيجة المثلى ومستوى أعلى من الرضا.  نصل إلى متطلبات العمالء 

وميزانياتهم قبل اقتراح حل فعال وسلس لكل شرط ، مع إعطاء أعلى 

عائد على االستثمار.

 نحن لسنا ملتزمين فقط بإرضاء احتياجات العمل الفورية للعمالء أيًضا 

لتطوير عالقة عمل متبادلة طويلة األجل مع عمالئنا.  نسعى 

باستمرار إلضافة منتجات جديدة ومبتكرة ، وتطوير مجموعة واسعة 

من الموارد والبحث عن طرق جديدة لتحسين خدماتنا مؤسسة.



3AE understands that each client’s need is 
unique. We adopt concrete methodologies 
and recognized industry best practices to 
provide our clients with an optimum result 
and higher level of satisfaction. We access the 
clients’ requirements and budgets before we 
propose an e�cient and smooth solution to 
each requirement, giving the highest Return 
on Investment.  
We are not only committed to satisfying 
clients immediate business needs also to the 
development of longterm mutual bene�cial  
orking relationship with our clients. We 
continually strive to add New and Innovative 
products, develop a wider range of resources 
and seek new ways to enhance our services.  

CUSTOM SOLUTION 
To build highly respected and innovative 
leading edge solutions and setting new 
standards of professionalism, quality, hence 
becoming the choice of IT experts  
VIDEO CONFERENCING SOLUTIONS 
Video  Conferencing  Systems  for  
conference-rooms  allows  
groups  to  meet 
naturally over distance,  
enabling more  
productive meetings 
and real-time 
decision making.  
3AE delivers advanced 
features and HD video, 
voice, and content 
sharing  capabilities  to  
conference  rooms,  
classrooms,  and  meeting  
spaces 
across the enterprise.  

 تدرك ٣AE أن حاجة كل عميل فريدة من نوعها.  
نعتمد منهجيات ملموسة وأفضل ممارسات الصناعة 

المعترف بها لتزويد عمالئنا بالنتيجة المثلى 
ومستوى أعلى من الرضا.  نصل إلى متطلبات 

العمالء وميزانياتهم قبل اقتراح حل فعال وسلس 
لكل شرط ، مع إعطاء أعلى عائد على االستثمار.

 نحن لسنا ملتزمين فقط بإرضاء احتياجات العمل 
الفورية للعمالء أيًضا لتطوير عالقة عمل متبادلة 

طويلة األجل مع عمالئنا.  نسعى باستمرار إلضافة 
منتجات جديدة ومبتكرة ، وتطوير مجموعة واسعة 

من الموارد والبحث عن طرق جديدة لتحسين 
خدماتنا

تض طثخص
 لبناء حلول رائدة ومبتكرة تحظى باحترام كبير 

ووضع معايير جديدة من االحتراف والجودة ، وبالتالي 
أصبحتd اختيار خبراء تكنولوجيا المعلومات

 حلول الفيديو كونفرنس
 تسمح أنظمة مؤتمرات الفيديو لغرف 

المؤتمرات للمجموعات باالجتماع 
بشكل طبيعي عن ُبعد ، مما 
يتيح اجتماعات أكثر إنتاجية 

واتخاذ القرارات في الوقت 
الفعلي.

 توفر ٣AE ميزات 
متقدمة وقدرات عالية 

الدقة لمشاركة الفيديو 
والصوت والمحتوى في 

قاعات المؤتمرات 
والفصول الدراسية ومساحات 

االجتماعات عبر المؤسسة.

TEAM AND BUSINESS 
شرغص وأسمال



واأللياف   UTP واختبار  وتركيب  تصميم  تغطي  البيانات.   كابالت  وخدمات  منتجات  من  مجموعة  لديها   ٣AE  
البصرية.  من المسح األولي للموقع مباشرة من خالل التصميم والتركيب ، وإدارة المشاريع.  نحن نقدم الحلول 
 DATA ٣ شبكات مدمجة احترافية لتمكين أعلى أداء لتطبيقاتAE أثناء استخدام البائعين الرائدة في السوق.  توفر
والصوت والربط الفرعي وتطبيقات الفيديو.  تعد شبكة الكمبيوتر لديك جوهر البنية األساسية للتكنولوجيا لديك.  
شبكة شركتك مهمة لعملك.  في الواقع ، تدعم شبكتك العمليات الحيوية الخاصة بك وتمكنك من الوصول إلى 
اإلنترنت وممارسة األعمال التجارية مع بقية العالم. وغالًبا ما ترتبط العديد من مشكالت I.T بالكابالت المعيارية 
الفرعية.  مثل أطوال الكبالت التي تكون طويلة جًدا ، ونهايات سيئة.  عادة ما تكون هناك مناطق إضافية من 

توصيل كابالت البيانات إذا كانت هناك حاجة إلى كابل خارجي أو حتى كابل محمي.
 الجودة هي قطعة متأصلة في تقديم خدماتنا.  لدينا ضوابط صارمة لتقييم كفاءتنا والحصول دائًما على تعليقات 
من العمالء.  نتخذ جميًعا إجراءات بشأن ذلك لتوفير مستوى عاٍل من خدمة العمالء.  تسعى ٣AE دائًما إلى إجراء 

تحسينات على خدماتنا وتزويدك بأفضل قيمة مقابل المال

Networking – LAN
Active & Passive Solutions 

الحئضات - الحئضئ المتطغئ
تطــــعل ظحـطـــــئ وجطئـغــــــئ

3AE have an array of data cabling products and services. Covering the design, installation and 
testing of UTP & Optical �ber. From the initial site survey right through the design and 
installation, and project management. We provide solutions while using the market leading 
vendors. 3AE provides professional integrated networks to enable highest performance for 
DATA, Voice, Branch Connectivity, and Video Applications. Your computer networking is the 
core of your technology infrastructure. Your company's network is critical to your business. In 
fact, Your network supports your vital processes and enables you to access the Internet and 
conduct business with the rest of the world Many I.T problems is often linked to sub standard 
cabling. Such as cable lengths being far too lengthy, poor terminations. Additional areas of data 
cabling over looked are usually if external grade or even shielded cable is needed.  
Quality is an inherent piece of our service delivery. We have strict controls to assess our own 
e�ciency and always get comments from customers. We all take action upon this to deliver a 
superior high level of customer service. 3AE will always be seeking to make improvements to 
our service and provide you with the best value for money.  



The  future  
of  an  enterprise  is  

full  of  challenges.  Constant  
change,  risks  of  uncertainty,  

accelerating  business,  tech  and consumer 
landscape pose a constant threat and pressure to 
resources, efforts and success.  

3AE is aware of the challenges of the enterprise - 
for the future. With our deep consulting, domain & 
technology competencies, we address the new 
economic realities and help customers unlock their 
enterprise potential to win in the new world.  

We drive a business proposition that helps 
companies improve quality, increase innovation, 
become agile and cut costs through skillful 
bending of proficiency, knowledge base and 
Expertise.  

التغيير  بالتحديات.   مليء  المؤسسة  مستقبل 
المستمر ، ومخاطر عدم اليقين ، وتسريع األعمال 
تهديدا  تشكل  المستهلك  والمشهد  والتكنولوجيا 

ثابتا والضغط على الموارد والجهود والنجاح.

 ٣AE تدرك تحديات المؤسسة - للمستقبل.  من 
وكفاءاتنا  بنا  الخاصة  العميقة  االستشارات  خالل 
الحقائق  مع  نتعامل   ، والتكنولوجيا  المجال  في 
إطالق  على  العمالء  ونساعد  الجديدة  االقتصادية 

إمكانيات مؤسستهم للفوز في العالم الجديد.

على  الشركات  يساعد  تجارًيا  اقتراًحا  نقود  نحن   
أكثر  وتصبح   ، االبتكار  وزيادة   ، الجودة  تحسين 
مرونة وخفض التكاليف من خالل االنحناء الماهر 

للبراعة ، وقاعدة المعرفة والخبرات.

Enterprise Potential  
إطضاظات المآجسات



Fiber
Installations with Complete Implementation

As industry trends continue to drive the 
demand for bandwidth, network architectures 
and technology must rapidly evolve. This 
creates new, more complex challenges every 
day for you and your network. Fiber is now 
gaining acceptance in the �nal frontier of 
telephone networks, the "last mile," the 
connection to the home.

We understand how to build networks it’s 
been our business for more than a decade. 
That’s why vital networks around the world.

We deliver deep expertise in every aspect 
of planning, designing, managing, building 
and maintaining communication networks.

We build solutions that go beyond 
technology, powered by dedicated team of 
specialists who believe that success depends 
on making your business.. their business, 
Phone companies, cities, utilities and 
commercial service providers are now realizing 
the best choice for upgrading the subscriber 
connection is �ber to the premises or home 
(FTTP, FTTH, or FTTx) although �ber to the curb 
(FTTC) or �ber to wireless (FTTW) may be used 
where appropriate. The possibility of 
delivering new services (the triple-play of 
phone, Internet and video) and low priced 
components for with new network 
architectures make FTTx �nancially attractive 
for the �rst time. Companies are committing 
billions of dollars to plans for connecting 
millions of homes and o�ces with �ber.

Recent developments on distribution and 
drop components make MDU installations 
easier. Perhaps the biggest development was 
bend-insensitive �bers that allow the 

manufacture of drop cables in extremely small 
sizes that can be run along wall or ceiling 
junctions, around corners, placed inside 
baseboard or molding and even made with an 
adhesive surface that can be stuck directly on 
walls. Bend-insensitive �bers also allow the 
manufacture of small cables that allow 
opening at any location to break out one or 
more �bers for termination at that point and 
allow the whole cable to continue to another 
location.

Small boxes or closures are available that 
contain couplers and patch panels allowing 
drop cables to be terminated with republished 
/ spliced connectors, either fusion or 
mechanical spliced, to complete the 
connections.

Like any �ber or cabling installation, the 
actual project will be unique but be able to 
incorporate ideas that worked well in prior 
projects. If the building project is in the design 
stage itself, knowledgeable �ber optic 
designers can provide feedback that will make 
the installation easier, neater and much less 
expensive.

The most important part of the design of a 
project in existing buildings a “walk through” 
to familiarize you with the building. We Inspect 
for entrance facilities, cabling pathways and 
locations for equipment on every �oor. Look at 
several units to see where it is feasible to enter 
the unit and place equipment. Having a 
Detailed site survey and familiarity with the 
building, it makes choosing a design much 
easier for us.



مع استمرار اتجاهات الصناعة في زيادة الطلب على 
الشبكات  هندسة  تتطور  أن  يجب   ، الترددي  النطاق 
وأكثر  جديدة  تحديات  يخلق  وهذا  بسرعة.   وتقنياتها 
تعقيًدا كل يوم لك ولشبكتك.  تكتسب األلياف اآلن قبوًال 
في الحدود النهائية لشبكات الهاتف ، وهي "الميل األخير"، 

االتصال بالمنزل.

عملنا  كان  لقد   - الشبكات  بناء  كيفية  نفهم  نحن   
ألكثر من عقد من الزمان.  لهذا السبب الشبكات الحيوية 

في جميع أنحاء العالم.

جوانب  من  جانب  كل  في  عميقة  خبرة  نقدم  نحن   
تخطيط وتصميم وإدارة وبناء وصيانة شبكات االتصاالت.

، بدعم  التكنولوجيا  تتجاوز  التي  الحلول  نبني   نحن 
من فريق متخصص من المتخصصين الذين يعتقدون أن 

النجاح يعتمد على جعل عملك ... أعمالهم

الخدمات  ومقدمو  والمرافق  والمدن  الهاتف  شركات 
اتصال  لترقية  األفضل  الخيار  أن  اآلن  يدركون  التجارية 
أو   FTTP) المنزل  أو  المنزل  إلى  األلياف  هو  المشترك 
 (FTTC) على الرغم من األلياف إلى الحد (FTTx أو FTTH

أو األلياف إلى الالسلكي (FTTW)  ) مايو

إمكانية  تجعل  االقتضاء.   عند  استخدامها  يمكن   
تقديم خدمات جديدة (التشغيل الثالثي للهاتف واإلنترنت 
بنيات  مع  المنخفضة  األسعار  ذات  والمكونات  والفيديو) 
المالية  الناحية  من  جذابة   FTTx من  الجديدة  الشبكات 
ألول مرة.  تلتزم الشركات بمليارات الدوالرات لخطط ربط 

ماليين المنازل والمكاتب باأللياف.

واإلسقاط  التوزيع  مكونات  على  األخيرة  التطورات   

التطور  كان  ربما  أسهل.    MDU تثبيت  عمليات  تجعل 
تسمح  التي  لالنحناء  الحساسة  غير  األلياف  هو  األكبر 
بتصنيع الكابالت المتساقطة بأحجام صغيرة للغاية يمكن 
حول   ، السقف  أو  الجدار  تقاطعات  طول  على  تشغيلها 
الزوايا ، الموضوعة داخل لوح أساسي أو صب وحتى يتم 
على  مباشرة   تعليقه  يمكن  الصق  بسطح  تصنيعها 
أيًضا  لإلنحناء  الحساسة  غير  األلياف  تسمح  الجدران.  
أي  في  للفتحة  تسمح  التي  الصغيرة  الكابالت  بتصنيع 
النقطة  هذه  عند  إلنهائها  أكثر  أو  األلياف  بخرق  مكان 

والسماح للكابل بأكمله باالستمرار في مكان آخر.

 تتوفر الصناديق أو اإلغالقات الصغيرة التي تحتوي 
بإنهاء  تسمح  التي  التصحيح  وألواح  التوصيل  قارنة  على 
الكابالت المسقطة بواسطة موصالت تم إعادة نشرها / 

لصقها ، إما انصهار أو ميكانيكيا ، إلكمال التوصيالت.

المشروع  فإن   ، الكابالت  أو  لأللياف  تركيب  أي  مثل   
التي  األفكار  قادر على دمج  ولكنه  فريًدا  الفعلي سيكون 
عملت بشكل جيد في المشاريع السابقة.  إذا كان مشروع 
لمصممي  فيمكن   ، نفسها  التصميم  مرحلة  في  المبنى 
األلياف البصرية ذوي الخبرة تقديم تعليقات من شأنها أن 

تجعل التثبيت أسهل وأقل تكلفة بكثير.

الحالية  المباني  المشروع في   أهم جزء في تصميم 
مرافق  نتفحص  نحن  بالمبنى.   لتعريفك  "المشي"  هو 
الدخول وممرات الكابالت ومواقع المعدات في كل طابق.  
إلى  الدخول  يمكن  أين  لمعرفة  وحدات  عدة  إلى  انظر 
للموقع  تفصيلي  مسح  وجود  المعدات.   ووضع  الوحدة 
واأللفة مع المبنى ، فإنه يجعل اختيار تصميم أسهل بكثير 

بالنسبة لنا.

ألغاف
سمطغات الارضغإ طع الاظفغث الضاطض



العمل المضطلع به، تركيب 
أجهزة طباعة فاينتر ألجهزة 

٧٠٠٠+ إنشاء تقرير الموظفين 
 Morphos لتثبيت ملقمات

المترية الحيوية VPN، أجهزة 
العميل، اتصال آني

Our Client

MRDA
Hajj Project

سمغطـظــــا

Work Undertaken, 
Installation of Finter Print 

devices for +7000 
Employees Report 

generation for Morphos 
bio-metric devices VPN 

Servers Installation, Client 
devices real time 

connectivity

Arab
School Jeddah

Complete data-center 
Installations, Raised Floor, 
Structured Cabling, Fiber 
Optic solutions, Theater 
building / Con�guration 
Proxy Server, Accounting 

Servers, Student 
Management system

Abeer
Medical Group

Work Undertaken, Detailed 
site survey, design, deploy 

Project management 
Complete data-center setup, 

raised �oor, VPN Server, 
Video Conferencing Server, 

WIFI-Hotspot, Web Proxy 
Filter UPS, 

Inter-connectivity, Racks, 
Complete electrical work.

عمليات تثبيت كاملة لمراكز 
البيانات، أرضية مرتفعة، كابالت 

مهيكلة، حلول ليفية بصرية، 
خادم وكيل للبناء/التكوين، 
خوادم محاسبة، نظام إدارة 

الطالب

العمل المضطلع به، مسح 
الموقع التفصيلي، التصميم، 

نشر إدارة المشروع
إعداد مركز البيانات بالكامل، 

خادم الشبكات الخاصة 
االفتراضية (VPN)، خادم 

مؤتمرات الفيديو، نقطة اتصال 
شبكة wifi، مرشح وكيل الويب 

UPS، إمكانية االتصال بين 
الجهات، الحوامل، األعمال 

الكهربائية الكاملة.



طحارغسظا المظةجة

األعمال المضطلع بها، وتوفير 
الخوادم والجدار الناري وتركيبه 
في مركز البيانات الواقع في جدة

Our completed Projects

RADWA
Food Company

Work Undertaken, Supply 
and Installation of servers 

and Firewall for Data Center 
located in Jeddah

GOLD Gym
Saudi Arabia

Work Undertaken, Drum 
Test, outdoor �ber 

installation, civil works. All 
realized �ber connecting, 

installation and supply.

UNIVERSITY
of Business Technolog

Work Undertaken, 
Installation of Fiber UTP  

العمل المضطلع به، إختبار 
الطبل، تركيب األلياف الخارجية، 
األشغال المدنية. جميع األلياف 
المتوفرة لالتصال والتركيب 

والتوريد.

العمل المضطلع به، تركيب 
UTP األلياف



 Our Business Partnersحرضاؤظا شغ السمض

3AE helps empower enterprises with business process innovation, enterprise agility, 
collaboration across the ecosystem and utilization of information as a strategic asset. Our 
solutions have provided valuable insights and helped transform the business processes of 
clients.
If you are seeking business intelligence that can transform details into strategic decisions, 
leverage IT to reach out to new markets, deploy new products and solutions. 

النظام  عبر  والتعاون  المؤسسة،  وسرعة  التجارية،  العمليات  ابتكار  خالل  من  الشركات  تمكين  على   ٣AE
تحويل  على  وساعدت  قيمة  رؤى  حلولنا  وفرت  وقد  إستراتيجي.  كأصل  المعلومات  واستخدام  اإليكولوجي 

العمليات التجارية للعمالء.
إذا كنت تسعى إلى الحصول على معلومات إستخباراتية للشركات التي يمكنها تحويل التفاصيل إلى قرارات 
إستراتيجية، فعليك أن تستفيد من تقنية المعلومات للوصول إلى أسواق جديدة ونشر منتجات وحلول جديدة.

7477 Ahmad Al Attas 
Jnit no 4 Jeddah Al 
Zahra Distt. Jeddah 
23425 KSA

+966 55 558 7606
+966 55 007 2931

+966 12 683 0986

info@attaiwi.com

https://attaiwi.com


