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Eng. Aziz Al Ghaith

C.E.O Message

إلي تقديم كل ما هو جديد في مجال الحدائق الداخلية نهدف 
.والخارجية ومستلزماتها

أطقم هندسية وعمالة فنية مدربة ومؤهله لتقديم أفضل ولدينا 
.خدمة لعمالئنا الكرام 

والتي تعد من أكبر شركة سول العالمية وكالة منتجات ونمتلك 
الشركات المتخصصة في الزراعة الجدارية وزراعة األسطح في 

المتخصصة في صناعة شركة جرين صن كما أننا وكالء .. اَسيا 
.األحواض ذاتية الري

We aim to provide everything new in the 

field of indoor and outdoor gardens.

We have engineering and technical staff 

trained and qualified to provide the best 

service to our valued customers.
We took the sole agency of SOL in 

KSA..SOL is one of Asia’s most innovated 

agricultural company.

It’s specialized in Green Walls, and Roof 

Planting.

We are the Green sun agent in KSA.

Green Sun is a company that specialized 

in self Irrigation Pots.
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الهيكل التنظيمي



الزراعة العمودية
Vertical Planting

وسوالم
Preserve Moss

صناعيةنباتات 
Artificial Plants

الالند سكيب
Landscape

الزراعيةاألحواض 
Planting Pots

المحميةالبيوت 
Greenhouses

منتجاتنا
Our Products

أقسام العمل
Work Fields





وفيها يتم استخدام , هي نوع من أنواع الزراعة التي تهدف إلي استغالل المساحات العمودية
باإلمكان استخدامها داخليا . تقوم بإضفاء جمال علي الجدران الصامتة.. أنظمة ري متطورة 

..وخارجيا

It’s type of decorative planting. It’s mainly used to take advantage of 

vertical spaces like walls. In this type we use modern irrigation systems. 

It’s used decorate walls and it can be installed indoors and outdoors 



Structure of 

GreenWall



GreenWall Plastic –
Beyout Al Malqah



GreenWall Plastic



GreenWall Plastic



GreenWall Laser –
Cairo Square



GreenWall Plastic –
Al Nayfah Compound



GreenWall Laser



GreenWall Plastic



GreenWall Big Pots



خطوات التنفيذ
Installing Steps



Illustration of the 

vertical garden 

structure



GreenWall Laser



GreenWall Hydro 

Falls – Arab Sat



GreenWall Laser



GreenWall Laser





Artificial 

GreenWall



Artificial Moss 

Wall















Artificial 

GreenWall



Artificial 

GreenWall



Artificial 

GreenWall



Artificial 

GreenWall



Artificial 

GreenWall



Preserved Moss الطحالب الطبيعية المحفوظةWe construct our green walls aka moss walls with real, but 

preserved moss that does not require

any dirt, soil or substrate, and does not require any

watering or misting of any kind. We explain it like this:

a moss wall is neither living nor dead, it is made of

moss that is dormant.

we use the moss just like a painter

would use paint to achieve the colors, textures, and

depth of each, handmade frame.

We use a few different kinds of moss to achieve the

desired look and the moss we use depends on what

the client is seeking in terms of the “feel” of their moss

wall or frame.

طحالب نمالب الطحالمووس أو الملقبة بجدران الخضراء نشئ الجداريات ننحن 
, وال تتطلب هيكل للتركيبأو تربة نوع من الأي تتطلب وال محفوظةحقيقية , لكنها 

طحالب نما هيإ, ةميتأو ةحيت ليسأنها على حن نصنف هذه الطحالبن. ايةسقأي 
.خامله في حالة سكون بفعل محلول البارافيين المستخدم في حفظها

األلواندهان الجدران بلالذي يستخدم الطالء نقاشالتماًما مثل حالبالطنستخدم 
ً صنعكل إطار عمق من الطحلبية تزيدواألنسجة .يدويا

الذيويعتمد الطحلبفيهنستخدم أنواًعا مختلفة من الطحالب لتحقيق الشكل المرغوب 
.المووسياتجدار" إحساس"ب يتعلقنستخدمه على ما يبحث عنه العميل فيما 



Color Options



Moss Wall Design



Moss Wall



Moss Wall



Moss Wall





ة أبعاد األرض والطبوغرافية الخاص)نقوم بأعمال الرفع المساحي للموقع •
(.بها من مرتفعات ومنخفضات

يقوم مهندسين متخصصين في دراسة المعلومات المساحية ووضع •
التصاميم باستخدام برامج الرسم الهندسي وعرضها علي المالك إلبداء

.المالحظات
ع لحساب بعد موافقة العميل يبدء قسم التنفيذ بمطابقة التصميم علي الواق•

من الكميات ووضع جدول زمني لتنفيذ المشروع بجميع مراحله المختلفة
.(التوريد والزراعة–الردم والتسوية –شبكة الري –الحفر ) أعمال 

We perform surveying works for the site

(the terrain and topography of the land are high and

low). The engineers are specialized in the study of spatial

information and the development of designs using

engineering drawing programs and presented to the

owner to make observations. After the approval of the

client, the implementation section starts by matching

the design with the reality to calculate quantities and

set a timetable for the implementation of the project

at all stages of the work (drilling - irrigation network -

landfill and settlement - supply and agriculture).







.نقوم بأعمال التقدير لمساحة الموقع وحجم األعمال•
يتم عرض جميع المعلومات علي العميل وتقديم عرض سعر •

. بأعمال الصيانة 
تنفيذ يقوم مهندسين متخصصين وعمالة فنية مدربة بمتابعة و•

مراجعة شبكة الري ومدي كفاءة عملها ) أعمال الصيانة كــ
ات وكيفية اإلصابات المرضية والحشرية للنبات–وفترات التشغيل 

(  تقليم األشجار والشجيرات وقص مسطحات الثيل-عالجها 
We perform an estimate of the location and size of the

works. All information is displayed on the customer

and a quote is offered for maintenance. Specialized

engineers and trained technical workers follow up and

carry out the maintenance work (irrigation network,

work efficiency, operating periods, pathological

and insect injuries to plants and how to treat them,

trimming trees and shrubs, and cutting grass.





متطلبات اختيارهم وفهم نحن نركز على قسم التصميم لمساعدة عمالئنا على تحديد 
ميزانية المشروع وطبيعة في االعتبار المشروع من حيث الكم والجودة , مع األخذ 

نظًرا ألهمية . لعمالئناإلى الخيارات الحقيقية أولية تستند الموقع من أجل وضع خطط 
مراحل المشروع خالل الرئيسي الذي تستند إليه المراحل التالية من التصميمات والدور 

المصممين المحترفين فيمن شارك فريقتي. التنفيذ , فقد أولينا اهتماًما خاًصا بها
.التي تتم دراستها بطريقة حرفيةاألفكار واالبتكارات الدراسة ويقدمون المزيد من 

We focus on the design department to help our

clients to determine their choice and understand the

requirements of the project in quantity and quality,

taking into account the project budget and the nature

of the site in order to develop preliminary plans based

on the real choices of our customers. Due to the

importance of the designs and the main role that

the next stages of the project are based on during

the implementation stages, we have paid special

attention to them. A team of professional designers is

participating in the study and giving more ideas and

innovations that are studied in a literal manner.



3D Designs For 

Landscape areas



3D Designs for 

artificial green wall













2D Designs



2D Designs







Planting Pots

أحواض الـــري الذاتي 

مصممة للحد من استهالك الماء؛ حيث أن الماء الموجود 
ا في الخزان السفلي يكون محفوظا باستخدام الطبقات العلي

من التربة المستخدمة لزراعة النباتات كغطاء يحد من 
بإستخدام طرق الزراعة . عملية تبخير الماء وفقدها

التقليدية يتم خسارة بعض العناصر المفيدة من التربة 
وضياعها مع االماء, عند استخدام األحواض ذاتية الري 

يتم حفظ العناصر داخل خزان الماء ويتم اعادة استخدامها 
كما أن الزراعة باألحواض ذاتية . مع عملية الري الذاتي

الري مناسبة في حالة السفر لفترات طويلة, حيث ال يحتاج
. النبات إلي عناية يومية لمتابعة عملية الري

Self-Watering Pots
Self-Watering pots are designed to be water 

conservative, Since they eliminate water 

evaporating by keeping the water in special 

designed hidden inner tank protected by the 

upper layer of the soil. In traditional planting 

some of the soil nutrients are lost in water 

during the irrigation, using those pots keeps 

the nutrients in water that is used during the 

self watering-process. In addition to those 

benefits, self-watering pots can help the 

plants last for long time without the need of 

daily watering, this feature helps you travel 

without thinking of who will take care of 

your plants when you are away.







Artificial plants





إمكانية زراعة األصناف في غير مواسمها داخل البيوت المحمية.
تمكن المنزل من اإلكتفاء الذاتي من معظم أصناف الخضروات وخاصة المحاصيل الورقية.
يمكن زراعة نباتات الزينة بداخلها كالزهور وعمل جلسات لإلستراحة في أحضان الطبيعة.
ةإمكانية استخدام طرق متعددة للزراعة كالزراعة التقليدية بتربة أو بإستخدام أنظمة الزراعة المائية بدون ترب.
باتاتالبيوت المحمية مصممة للمحافظة علي النباتات من تقلبات الظروف الجوية التي تؤثر بالسلب علي حياة الن.
الرطوبةإمكانية التحكم في معظم العناصر البيئة المحيطة بالنبات كالتحكم في درجات الحرارة وشدة اإلضاءة ونسبة.

.ملم6ننشئ البيت المحمي الهيكل من األلومونيوم والغطاء من مادة البولي كربونايت سماكة 
.سنوات10الضمان علي التوريد أو التركيب 

اسات يتم إنشاء البيوت المحمية بمقاسات مختلفة وذلك حسب اختيارات العمالء وحسب المق
.الخاصة المتاحة بعد دراسة الموقع و إمكانية التنفيذ من عدمه





Hydroponic NFT & 

Pots



رسم توضيحي لمقاسات ومكونات هيكل البيت المحمي من 
مرواح وخاليا التبريد وخالفه

Illustration of the dimensions and 

components of greenhouse structure from 

fans, cooling cells …etc.





Building Exhibition

2018







Agricultural Exhibition

2017







@alghaithgardens

alghaithgardens

0559199494

0597337392 

0596112489

aziz@alghaithgardens.com

alghaith@alghaithgardens.com

info@alghaithgardens.com
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