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نبذه عن الشركة
 شــركه الدلتــا لألساســات هــي شــركه متخصصــة فــي مجــال
 الجيوتيكنيــكال والتــي تــم تأسيســها فــي مصــر منــذ عــام
الميدانــي العمــل  مجــال  فــي  خبــراء  لديهــا  والتــي   1998 

1987 عــام  منــذ   واالساســات 
 هــي احــدى الشــركات الرائــدة وذات الخبــرة والســمعة المتميــزة
 فــي مجــال الجيوتيكنيــكال و ذلــك مــن خــال مجموعــه متنوعة
 مــن مختلــف مشــاريع البنــاء والتشــييد فــي جمهوريــه مصــرا

لعربيــه و الشــرق األوســط
 حيــث ان شــركه دلتــا تســعى دائمــا للنمــو والتوســع فلقــد تــم
 انشــاء فــرع االمــارات ســنه 2004 الــذي أصبــح مــن انجــح الشــركات
 المتخصصــة فــي الجيوتيكنيــكال داخــل دوله األمــارات العربية،

 ثــم تتبعــه انشــاء فــرع الســعودية ســنه 2007
  وتسعى شركه الدلتا على مواصلة التوسع
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رسالتنا

رؤيتنا

لألساســات الدلتــا  لشــركه  العامــة  السياســة  تقــوم   ان 
مــن وأيضــا  الجماعــي  العمــل  خــال  مــن  التشــغيل   علــى 
ذلــك فــي  بمــا  عاليــة،  خبــرات  وذو  مهــره   خــال مهندســين 
 الموظفيــن وأعضــاء العمــل الميدانــي وذلــك لتحقيــق مســتوى
ــي مــن الجــودة وفــي ظــل الحفــاظ علــى البيئــة مــن خــال  عال
 أســعار تنافســيه وفاعليــه وامــان لتطويــر العاقــة بيــن العمــاء

والجــدد الحالييــن 

 ان تصبــح دلتــا لألساســات مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال
ونمــو مســتمرفي جمهوريــه فاعليــه  وذات   الجيوتيكنيــكال 

مصــرا لعربيــه والشــرق األوســط
 شــركه دلتــا لألساســات تهــدف الــى االلتــزام وتطويــر العاقــة

 بيــن العمــاء الحالييــن والجــدد
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Organization Chart

رئيس مجلس االداره

المدير العام

نائب رئيس مجلس االداره مدير الفرع ا�قليمي

Excution Department

Execution Manager

Contracts / 
Cost Control

سائقين

عمال السباكه

عمال الدهانات

عمال اللحام

عمال الكهرباء

عمال الورش

مهندسى
 الصيانه

مدير الصيانه
مراقبه

التكاليف
و التعاقدات 

المدير المالي

اداره
 التصميم

المدير الفنى و التعاقدات

االداره الفنيهاالداره الماليه

مدير المعدات 

اداره المعدات 

ورش المعدات 

خفير المخازن

عمال المخازن

اداره المشتريات

عمال الماكيناتعمال

المراقبينضبط وثائقمحاسبين الموقع

مهندسوالموقع

مديرو
المشاريع

مسؤل
االمن المراقبين

مدير
 المراقبه

حساب 
التكاليف
 المبدئيه

مدير
الجوده

مديرعام
 المشروعات

ضمان الجوده
مراقبه الجوده

مشرفينعمال صيانه

اداره
 التصميم

مهندسين
 التخطيط
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مناطق الخدمة

القاهرة المملكة العربية السعوديةاألمارات العربية المتحدةجمهوريه مصر العربيةنحن نقدم خدماتنا لمنطقة الشرق األوسط من خال فروعنا في:    
اإلسكندرية

دبي
 ابو ظبي 

الشارقة

الخبر
جده
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خبراتنا
تســتخدم فــي عمليــه تحســين التربــة عندمــا تكــون غيــر قــادره 
ــة وطبيعــة االحمــال  ــه الترب علــى تحمــل البنــاء وهــذا يرجــع لحال
علــى االساســات وطبيعــة الموقــع تقــوم بتحويــل احمــال البنــاء 

الــى طبقــات األرض الصلبــة القــادرة علــى تحمــل البنايــة
يتــم اســتخدام خوازيــق الحفــر الــدوار بــرا وبحــرا وهنــاك أنــواع مــن 

الخوازيــق مثــل: 

• خوازيق بالتفريغ

• خوازيق الحفر البريمى المستمر

• خوازيق الصب بالكامل

• الخوازيق الصغيرة 
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الخوازيق بالدق
تســتخدم فــي عمليــه نقــل الحمولــة مــن البنيــة الــى األرض وهــي 
خوازيــق يتــم تجميعهــا ودفعهــا داخــل األرض عــن طريــق دافــع 
للخوازيــق. يتــم تصنيــع خوازيــق الــدق مــن الخشــب المأخــوذ مــن 
األشــجار الطويلــة او مــن الخرســانة المســلحة متوفــر فــي أقســام 
دائريــة أو مربعــة او الصلــب مقســمه الــى انابيــب امــا عــوارض. 
خوازيــق الــدق لديهــا ميــزة ل تحريــك التربــة بالضغــط علــى التربــة 
المحيطــة بهــا ممــا تســبب فــي احتــكاكات أكبــر فــى الجانبيــن 

مــن أكــوام الخوازيــق، وبالتالــي زيــادة قــدرة التحمــل.
 يتم استخدام خوازيق الدق برا و بحرا في بناء كبارى المياه 

وهناك أنواع من الخوازيق بالدق مثل:

• خوازيق مصبوبه في الموقع )خرسانه او صلب( 

• خوازيق معدنيه نهاية مفتوحة ومغلقه

• خوازيق الواح 
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 نظام السند
هــو عمليــه دعــم البنــاء او هيــكل او خنــدق بجانــب البحــر مــن 
خطــر االنهيــار او خــال اإلصاحــات. والغــرض الرئيســي مــن هــذا 
النــوع مــن العمــل هــو تســهيل عمليــه البنــاء تحــت مســتوى 
ســطح األرض. عندمــا نحتــاج لتنفيــذ قبــو عنــد انشــاء مبنــى 
جديــد يجــب دعــم المبنــى المجــاورة والمبانــي القائمــة والخنــادق. 
هنــاك عــده طــرق مختلفــة لحــل مشــكله االحتفــاظ باســتقرار 
ــة تحــت االنشــاء أوعــزل الميــاه خــال  ــب البناي ــم بجان ــاء القائ البن

ــه الحفــر عملي
وهناك أنواع من نظام السند مثل:

• خوازيق بالتفريغ
• خوازيق متجاورة

• خوازيق داعمه 
D Wall •

• خوازيق الواح
• تامين التربة

فــي حالــه تنفيــذ اعمــال الحفــر العميقــة يجــب اســتخدام الخوازيق 
الطويلــة او نــوع اخــر مــن نظــام الســند ذا العــوارض والتــي يمكن 

اســتخدام نــوع بديــل مــن نظــام الســند مثل: 
• الشد الخلفي

• النظام الداعم
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حقن وتحسين التربة
المســتخدمة  التربــة  تحســين  تقنيــات  مــن  الرئيســي  الهــدف 
للحــد مــن مخاطــر التســييل وهــو تجنــب زيــادات كبيــرة فــي 
فتحــات ضغــط الميــاه أثنــاء الزلــزال. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن 
الصــرف  قــدرة  أو تحســين  التربــة  ترتيــب جزيئــات  إعــادة  خــال 

الخــاص بهــا.  
هناك العديد من الطرق المختلفة لتحقيق هذا الهدف مثل:

• عمود حجرى

Vibro compaction •
Jet Grouting • 
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 اختبار الخوازيق
لوضــع أســاس آمــن للبنــاء وأداء النحــو المرغــوب يجــب ان تفــي قــوه 
تحمــل االساســات حــدود كا مــن البنــاء و الجيوتقنيــة . اختبــار الحمل هو 
الطريقــة المباشــرة لتحديــد قــدرة الجيوتقنيــة مــن الخوازيــق. ويمكــن أن 
يحــدث مــن خــال اختبــار الديناميكيــة أو اختبــار ثابــت. اختبــار ديناميكــي 
أســرع مــن االختبــار ثابــت ولكــن كل الطــرق لهــا نفــس الميــزة لتقييــم 

قــدرة تحمــل الخــزوق.
هناك العديد من الطرق المختلفة الختبار الخوازيق مثل:

• اختبار الحمل الثابت

(crown system ضغط اختبار الحمل )حتى 40000 طن مع •

Tension load test •
• اختبار الحمل المتحرك

Pile integrity tests •
Ultrasonic test •
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الـمـعـدات
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Bored Piles & CFA  Accessories

15 Nos Bentonite Mixer - 15 Nos Desander - 28 Nos Water Tank - 16 Steel Cage Vibrator

Load Test Equipments

8 Nos Kentledge System Up To 1500 Ton - Crown System Up To 4000 Ton

Vehicles

3 Low Pids - 5 Trellas - 5 Buses - 5 Micro Buses - 30 Cars - 8 Pick Up

التسلسلالموديلالنوعتاريخ الصنعاألستخدامالعدد

Crawler Cranes

3Service Crane2014FUWAFWX-551

1Service Crane2009SunnySCC-502

2Service Crane2000Ruston Bucyrus500-SC3

3Service Crane1999-2003HitachiKH-1504

1Service Crane1989PinguelyGLT-1555

1Service Crane1990Link BeltLS-108B6

1Service Crane1985American840-E7

Drilling Crane Attachments

1CFA Attachmemt20012001TCA-301

1Bored Piles Attachmemt19981998RT3-ST2

1CFA Attachmemt19871987EC-303

1Bored Piles Attachmemt19851985RTC-ST4

Concrete / Grout Pumps and mixers

1High Pressure PumpKlivio20071

5Grout MixerNCB2007-20122

5Grout PumpNCB2007-20123

14Concrete PumpSoilmec1999-2014Mecbo-654

5Concrete PumpPutzmeister1997-2005BSA-1407D5

1Concrete PumpSCHWING19986

21Concrete MixerSilla2001-20077

التسلسلالموديلالنوعتاريخ الصنعاألستخدامالعدد

Rotaty Drilling Rigs

1Bored Piles / CFA2015SoilmecSR-951
4Bored Piles / CFA2014 - 2015SoilmecSR-802
1Bored Piles / CFA2015SoilmecSR-753
1Bored Piles / CFA2007SoilmecR-8254
2Bored Piles / CFA2006-2008SoilmecR-7245
1Bored Piles / CFA2008SoilmecSR-606
1Bored Piles / CFA2007CasagrandeB-2507
2Bored Piles / CFA2007-2008IMTAF-180D8
1Bored Piles / CFA2008CasagrandeB-1809
1Bored Piles / CFA2007CasagrandeB-17010
1Bored Piles / CFA2006SoilmecR-62111
1Bored Piles / CFA2004SoilmecR-62012
1Bored Piles / CFA2005SoilmecR-41613
2CSP / CFA2001-2007SoilmecCM-12014
1Bored Piles / CFA2003NCBHD-31215
1CFA2001SoilmecCM-7016
6CFA1995~2000SoilmecCM-4817
1Bored Piles / CFA1995MaitHR-15018
1Bored Piles / CFA1991SoilmecR-1519
1Bored Piles / CFA1988CMVCMV-31220
5Micro piles / Anchors / Jet Grouting1996-2007CasagrandeC-621

Driven Piles Equipment / Vibro Hammers / Hydro Hammers / Diesel Hammers / Vibroflots

1Driven Piles By Hydro Hammer2015BruceSGH-47191
2Driven Piles By Hydro Hammer2015BruceSGH-07151
3Driven Piles By Vibro Hammer2015BruceSGV-4001
4Driven Piles By Vibro Hammer2008ICE815-C1
5Driven Piles By Vibro Hammer2004ICE416-L1
6Driven Piles By Vibro Hammer1996MGF3201
7Driven Piles Rig1998ABITE-10121
8Driven Piles Rig1996ABITM-12151
9Driven Piles By Vibro Hammer1998ABIVRZ-600GL1
10Driven Piles By Vibro Hammer1996ABIMRZF-700W1
11Driven Piles By Diesel Hammer1997DELMAGD-301
12Stone Columns / Vibro Compaction2008PTC160-HR2
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Casagrande B-250

Bruce SGH-0712 Bruce SGH-4719

IMT AF-180D Soilmec R-620

Soilmec SR-95 Soilmec SR-75

Soilmec SR-80 Soilmec R-825 Soilmec R-724 Soilmec SR-60
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Bruce SGV400

ICE 416-L
Hitachi KH-150 ABI TE-1012

ICE 815-C

PTC 160-HR

FUWA FWX-55RB 500-SC
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Soilmec CM-120

NCB HD-312 ABI TM-1215

Casagrande B-180 Casagrande B-170

Soilmec R-416 Soilmec R-621
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Soilmec CM-70 Soilmec CM-48

Mait HR-150

CMV-312 Sunny SCC-50

Soilmec R-15
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بعض من مشاريعنا

المملكة العربية السعوديةاألمارات العربية المتحدةجمهوريه مصر العربية 
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كوبرى االخصاص    اسم المشروع

المنيا، جمهوريه مصر العربية - 2015الموقع

المواصفات
182 خوازيق برا و بحرا قطر مم-1000مم1200, عمق 20م 28-م

165 خوازيق الحفر البريمى المستمر )CFA( قطر 600مم، عمق 10م
كوبرى االخصاص    العميل

كوبرى االخصاص    االستشاري

كوبرى االخصاص     المقاول

مشروع التنقية اسم المشروع

مسطرد، جمهوريه مصر العربية 2014الموقع

2985 خازوق قطر 450مم600-مم، عمق 14م18-م  )تم العمل خالل مرحلتين( المواصفات

الشركة المصرية للتكريرالعميل

Worley Parsons االستشاري

جى اس للمقاوالت الهندسة  المقاول

جمهوريه مصر العربية 
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صوامع أبو المطامير , نوباريا, كينج مريوطاسم المشروع

البحيرة \ اإلسكندرية جمهوريه مصر العربية 2015-2010الموقع

1394 خازوق قطر 800مم، عمق 18م25-م  )تم العمل خالل 3 مراحل(المواصفات

الشركة العامة للصوامع والتخزين  العميل

د\ هشام عبد المحسناالستشاري

بتروجيت  المقاول

مبنى الملتقى العربي اإلدارياسم المشروع

القرية الذكية، القاهرة جمهوريه مصر العربية 2015الموقع

تصميم خوازيق تعمل بنظام السند لالحتفاظ ب 14م عمق حفر المواصفات

الشيخ صالح كاملالعميل

د\ مؤمن عفيفياالستشاري

شركه البحر المتوسط للمقاوالت  المقاول
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مطار القاهرة مبنى الركاب 2 اسم المشروع

القاهرة، جمهوريه مصر العربية 2013الموقع

296 خازوق نظام السند قطر 500مم، عمق 10م  nos anchors 16المواصفات

شركه مطار القاهرهالعميل

مجموعه المهندسين االستشاريين ECGاالستشاري

Limak Insaat  المقاول

كبرى مراسى 3 و 4 و 5اسم المشروع

سيدى عبد الرحمن جمهوريه مصر العربية 2012الموقع

تصميم خوازيق تعمل بنظام السند لالحتفاظ ب 14م عمق حفر المواصفات

الشيخ صالح كاملالعميل

د\ مؤمن عفيفياالستشاري

شركه البحر المتوسط للمقاوالت  المقاول
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جامعه كفر الشيخ )الهندسه والزراعة والعلوم(، مركز التنمية وقاعه االجتماعات اسم المشروع

القاهرة، جمهوريه مصر العربية 2008- 2010الموقع

3597 خازوق قطر 500مم600-مم، عمق 14م18-م  )تم العمل خالل 5 مراحل(المواصفات

جامعه كفر الشيخالعميل

المجموعة االستشارية بجامعه كفر الشيخ االستشاري

شركه الشمس للمقاوالت  المقاول

مبنى ELAB منطقه التخزين والتكرير اسم المشروع

وادي القمر -اإلسكندرية جمهوريه مصر العربيةالموقع

المواصفات
182 خوازيق برا و بحرا قطر مم-1000مم1200, عمق 20م 28-م

165 خوازيق الحفر البريمى المستمر )CFA( قطر 600مم، عمق 10م
)Egyptian Linear Alkyl Benzene Company (ELABالعميل

ECG مجموعه المهندسين االستشارييناالستشاري
بتروجيت المقاول



45شركة الدلتا لألساسات

اسم المشروع
فندق ومجمع وافى ومول تجارى مكون من 2 مبنى +الدور األرضي + 49 طابق في 

القطعة رقم 3153804  
دبي االمارات العربية المتحدة - 2015الموقع

المواصفات
274 خوازيق المتداخلة قطر 600مم , 800مم , عمق 12م 18-م و anchors 176 لالحتفاظ 

ب 12.4م عمق حفر 352 خازوق قطر 1000مم1200-مم، عمق 29م34-م
صاحب السمو الشيخ مان بن خليفه بن سعيد المكتومالعميل

الشركة الدولية Arkiteknik للمهندسين االستشارييناالستشاري

شركه دلتا لألساسات المقاول

منتجع ازور اسم المشروع

بالم جوميرا, دبي , االمارات العربية المتحدة 2014الموقع

المواصفات
278 خازوق قطر 600مم1200-مم، عمق 22م27-م 100LM  الواح خوازيق عمق 6م12-م 

لالحتفاظ ب 5.5 عمق حفر 
نخيلالعميل

دار الهندسةاالستشاري

المقاوالت الهندسية المتحدة UNEC  المقاول

 األمارات العربية المتحدة
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اسم المشروع
المبنى السكنى واالجتماعي مكون من 2 مبنى +دور أرضي حمام سباحه+ صالة جيم 

JVC13BMRA006 في القطعة رقم
قريه جومايرا , جبل على, دبي , االمارات العربية المتحدة الموقع

المواصفات
622 خازوق متداخله قطر 700مم- 800مم، عمق 16.5م و anchors 488 لالحتفاظ ب 

13.5م عمق حفر
أ\ إسماعيل هان  العميل

ام سكوير Emsquare المستاشريين الهندسيين االستشاري

حوائط دبى Dubai Walls  المقاول

فندق كونراد ومبنى المكاتب وجراج المبنىاسم المشروع

طريق الشيخ زايد، دبي, االمارات العربية المتحدة  2007الموقع

المواصفات
1038 خوازيق المتداخلة قطر 750مم, عمق 14م 22-م و anchors 375 لالحتفاظ ب 

18.5م عمق حفر 336 خازوق قطر 800مم1500-مم , عمق 33م58-م
PPM  اداره الملكية الخاصةالعميل

WS Atkins & Partners Overseasاالستشاري

شركه دلتا لألساسات  المقاول
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أبراج سلفيرين بمارينا  اسم المشروع

مارينا، دبي, االمارات العربية المتحدة  2007الموقع

المواصفات
615 خوازيق متداخله قطر 750مم1000-مم، عمق 17م22-م وanchors 273 لالحتفاظ ب 

18م عمق حفر 450 خازوق قطر 600مم1000-مم , عمق 13م33-م
كايان لالستثمار و التطوير العميل

مدير المشروع: Cayan االستشاري: RMJMاالستشاري

شركه المقاوالت واعاده البناء  المقاول

بالزا المبنى السكنى 1 و 2 بقريه جوميرا  اسم المشروع

دبي , االمارات العربية المتحدة  2008 - 2009الموقع

1091 خوازيق متداخله قطر 600مم، عمق 12.5م المواصفات

مجموعه شركات دراالعميل

المكتب الوطني الهندسي االستشاري

شركه المقاوالت واعاده البناء المقاول
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المبنى اإلداري بالخان ومكون من 45 طابق+ الدور األرضي + 5 جارا جات اسم المشروع

الشارقة االمارات العربية المتحدة  2008الموقع

483 خازوق قطر 700مم1200-مم، عمق 21م35-م المواصفات

مصرف الشارقة اإلسالمي العميل

 Gulf International Engineering Consultancyاالستشاري

شركه دلتا لألساسات المقاول

مجمع المكاتب بمدينه الرعاية الصحية بدبياسم المشروع

دبي , االمارات العربية المتحدة  2008 الموقع

المواصفات
887 خوازيق متداخله قطر مم750-600مم، عمق 17م 18.5-م وanchors 914 لالحتفاظ 

ب 12.5م عمق حفر 267 خوازيق الشد قطر 800مم، عمق 16.5م - 18م
Global investment houseالعميل

Civic Designاالستشاري

شركه دلتا لألساسات المقاول
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اسم المشروع
جامعه جازان  )المستشفى- كليه الهندسة -كليه الصحة-كليه طب االسنان -كليه الصيدلة 

- كليه التمريض - كليه االعمال- كليه السنه التحضيرية - مبنى اإلقامة -خزان المياه
جازان , المملكة العربية السعودية 2010 - 2015الموقع

المواصفات
9693 خوازيق قطر 600مم , 1200مم , عمق 19م 23-م 

)تم العمل خالل 10 مراحل(
وزاره التعليم العالي العميل

مهندس معماري محمد بن صالح , شركه زهير فايز-استشاري فرحات اربان االستشاري

 المقاول
شركه بن جار اهلل - شركه ابناء عبد اهلل الخضري )KSC( - شركه أبناء احمد سليمان الفهد - 

)ETE( شركه العيون لالستثمار والعقود - افراس للتجارة والتعاقد-ايست للتجارة والتعاقد

جامعه الهيئة الملكية للجبيل وينبع  )جامعه البنات والبنين(اسم المشروع

جبيل , المملكة العربية السعودية 2014 - 2015 الموقع

1388 خازوق قطر 800مم1500-مم، عمق 16م18-م )تم العمل خالل 3 مراحل(المواصفات

الهيئة الملكية للجبيل وينبع العميل

مدير المشروع: Bechtel - SECCO االستشاري: RCاالستشاري

شركه البناء الوطني )NCC( شركه بناء المشروع )PBC( مانزل للمقاوالت المقاول

المملكة العربية السعودية
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مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز االبحاثاسم المشروع

جده - المملكة العربية السعودية 2014الموقع

1095 خازوق متداخله قطر 800مم, عمق 23م المواصفات

مستشفى الملك فيصل التخصصيالعميل

االستشاري ديار سعودي  االستشاري

مجموعه بن الدن السعودية   المقاول

ميناء الدماماسم المشروع

الدمام - المملكة العربية السعودية 2015الموقع

200 خوازيق بالدق قطر 800مم, عمق 35م  )تم العمل خالل مرحلتين(المواصفات

 العميل

 االستشاري

ميناء الصين  المقاول



57شركة الدلتا لألساسات

مقر الهيئة الملكية بينبع اسم المشروع

ينبع , المملكة العربية السعودية 2012 - 2013الموقع

1815 خوازيق قطر 800مم1250-مم، عمق 25م28-مالمواصفات

الهيئة الملكية بالجبيل وينبعالعميل

Parsonsاالستشاري

مجموعه شركات بكين للمقاوالت والهندسة   المقاول

16 كوبري بطريق رقم C01, C41,C44 بمنطقه الهيئة الملكية بالجبيلاسم المشروع

الجبيل , المملكة العربية السعودية 2012الموقع

1645 خوازيق قطر 800مم1200-مم . عمق 18م 25-م )تم العمل خالل 3 مراحل(المواصفات

 الهيئة الملكية بالجبيل وينبعالعميل

 مدير المشروع: Bechtel االستشاري: RCاالستشاري

Sinopec, China Railway & MASCO المقاول
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مواسير أرسيلور ميتال سيملس ArcelorMittal Seamless Pipe Millاسم المشروع

الجبيل, المملكة العربية السعودية 2010 - 2011الموقع

المواصفات
4458 خوازيق قطر مم1000-600مم، عمق 15م 24-م  260 خوازيق صغيره قطر 300مم عمق 15م

LM 56 خوازيق متداخله قطر 900مم، عمق 22 وanchors 76 لالحتفاظ ب 15م عمق حفر
LM 67 الواح خوازيق قطر 600مم , عمق 12م  )تم العمل خالل 3 مراحل(

ArcelorMittal Tubular Productsالعميل

مدير المشروع: HATCH االستشاري: ACCاالستشاري

شركه دلتا لألساسات - NSH المقاول

Jesco Seamless Pipe Millاسم المشروع

الحبيل, المملكة العربية السعودية 2008  - 2009الموقع

3235 خوازيق قطر مم770-460مم، عمق 13م 30-م )تم العمل خالل مرحلتين(المواصفات

Jescoالعميل

مجموعه دانيال االستشاري

شركه الزميل للبناء  المقاول
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العمالء

شـركـاء الـنـجـاح
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Project Manager /ConsultantMain Contractor
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Annual turnover

276

162
168

114 116 121

156
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Official documents & Certificate
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Environmental Management System 
Certificate of Approval 

This is to certify that the EMS of 

Delta Foundations Company 
PO Box 1672, Al Khobar 31952, 

Saudi Arabia 

Has been assessed and found to meet the requirements of 

ISO 14001:2004 
This certificate is valid for the following scope of operations: 

Construction, Piling & Drilling Works; Soil Investigation & 
Construction Material Tests 

This certificate is the property of DAS Certification and is valid from 27th May 2014 until 26th May 2017 and remains valid 
subject to satisfactory annual Surveillance audits. Recertification audit before 27th April 2017, 

Certified since 27th May 2014 

Date of Certificate Issue:  27th May 2014 

Certificate Valid until:   26th May 2017 

Certificate Number:   68500/KSA/E 
 
 
 
 
 

Registration House, 22b Church Street 
Rushden, Northamptonshire, NN10 9YT, UK 
Tel: 01933 381859 
Email: info@dascertification.co.uk 
Web: www.dascertification.co.uk 
Company number: 03384526 

Authorised by: Stan Wright 
Chief Executive 

DAS Certification Date of Issue: 27th May 2014 
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Occupational Health & Safety 
Certificate of Approval 

This is to certify that the OHSAS of 

Delta Foundations Company 
PO Box 1672, Al Khobar 31952,  

Saudi Arabia 
Has been assessed and found to meet the requirements of 

BS OHSAS 18001:2007 
This certificate is valid for the following scope of operations: 

Construction, Piling & Drilling Works; Soil Investigation & 
Construction Material Tests   

This certificate is the property of DAS Certification and is valid from 29th May 2014 until 28th May 2017 and remains valid 
subject to satisfactory annual Surveillance audits. Recertification audit before 29th April 2017,  

Certified since 29th May 2014 

Date of Certificate Issue:  29th May 2014 

Certificate Valid until:   28th May 2017 

Certificate Number:   68500/KSA/HS 
 
 
 
 
 

 
Registration House, 22b Church Street 
Rushden, Northamptonshire, NN10 9YT, UK 
Tel: 01933 381859      
Email: info@dascertification.co.uk 
Web: www.dascertification.co.uk 
Company number: 03384526 

Authorised by: Stan Wright 

 Chief Executive 
DAS Certification Date of Issue: 29th May 2014 

	   	  

	  
	  

Quality	  Management	  Systems	  
Certificate	  of	  Approval	  

This	  is	  to	  certify	  that	  the	  QMS	  of	  

Delta Foundation Co. Branch. 
PO Box 1672, Al Khobar 31952, 

Saudi Arabia 
Has	  been	  assessed	  and	  found	  to	  meet	  the	  requirements	  of	  

ISO	  9001:2008	  
This	  certificate	  is	  valid	  for	  the	  following	  scope	  of	  operations:	  

Construction, Piling & Drilling Works; Soil Investigation & 
Construction Material Tests. 

This	  certificate	  is	  the	  property	  of	  DAS	  Certification	  and	  is	  valid	  from	  28th	  January	  2013	  until	  27th	  January	  2016	  and	  
remains	  valid	  subject	  to	  satisfactory	  annual	  Surveillance	  audits.	  	  Recertification	  audit	  before	  28th	  December	  2015,	  	  

Certified	  since	  28th	  January	  2013	  

Date	  of	  Certificate	  Issue:	  	  	   	   28th	  January	  2013	  
1st	  Surveillance	  Audit	  Due:	  	  28	  Jan.	  2014	   	  

2nd	  Surveillance	  Audit	  Due:	  28	  Jan.	  2015	  

Certificate	  Valid	  until:	  	   	   	   27th	  January	  2016	  

Certificate	  Number:	  	   	   	   68500/KSA/Q	  
	  

Registration	  House,	  22b	  Church	  Street	  
Rushden,	  Northamptonshire,	  NN10	  9YT	  
Tel:	  01933	  381859	  	  	  	  	  	  
Email:	  info@dascertification.co.uk	  	  	  	  	  	  
Web:	  www.dascertification.co.uk	  
Company	  number:	  03384526	  	  

Authorised	  by:	  	   Stan	  Wright	  	  
Chief	  Executive	  

DAS	  Certification	   Date	  of	  Issue:	  28th	  January	  2013	  

	  

	  



المكتب الرئيسي - اإلسكندرية - جمهوريه مصر العربية
13 ش احمد كامها ، كامب شيزار

 تليفون: 002035905875
فاكس: 2035912069 00

Email: info.eg@delta-foundations.com

فرع القاهره - جمهوريه مصر العربية
27 ش عطيه الخولى ، مدينه نصر

 تليفون: 0020224056354
فاكس: 20224010566 00

Email: info.eg@delta-foundations.com

فرع دبى - دوله األمارات العربية المتحدة
رقم بريدى 114940 دبى

 تليفون: 0097143455773
فاكس: 97143455772 00

Email: info.uae@delta-foundations.com

فرع الخبر - المملكة العربية السعودية
رقم بريدى 1672 الخبر

 تليفون: 0096613849163
فاكس: 966138491612 00

Email : info.ksa@delta-foundations.com


