
The
Power
Of

Your
Business
Needs

IT



WHO WE ARE !

Ctelecoms is a distinguished IT company in Saudi Arabia 

with over a decade of experience in providing award-win-

ning IT services and solutions primely focused on small 

and medium sized businesses in KSA.

Situated in the heart of Jeddah (with 
unique presence the western region 
of KSA), 

ELCOME TO CTELECOMS

POWERFUL & RELIABLE 
IT SOLUTIONS 
SINCE 2007
Ctelecoms is committed to delivering innovative cloud as well as 
on-premises IT solutions with an added personal touch – allowing 
Saudi businesses to get maximum value out of their technology 
investments.

Our highly qualified team brings a wealth of knowledge, understand-
ing, and expertise in the planning, design, implementation and devel-
opment of all your IT requirements,



Over the years, Ctelecoms has grown to become a a prominent 

IT solutions company in Jeddah.We manage the IT requirements 

of businesses of all industries, including some of Saudi Arabia’s 

most respected and well-established companies. We strive for 

excellence in all that we do and our client’s satisfaction is our #1 

priority. Your success is our success!

A PROVEN HISTORY 
OF EXCELLENCE

A humble 
begining

A history full 
of success

From small beginnings come great things

Ctelecoms began in Jeddah in 2007 when two lifelong friends 

crossed paths and realized their combined potential and 

technological knowledge would bring an unlimited breadth of 

IT experience for companies striving for long term growth and 

stability. This passion, along with a carefully assembled team 

of engineers and support staff, has propelled Ctelecoms into 

its own realm within the IT industry. 



Our vision aligns perfectly with KSA’s Vision for 

2030 as we aim to make a positive contribution 
to building a better tomorrow for KSA by helping Saudi businesses acc-

omplish their goals.

Our core values of integrity, passion, trust, 
confidentiality, and teamwork along with our VALUES

To help Saudi Medium Companies maxi-
mize the benefits of their IT investments 

and achieve substantial, lasting improvements in their performance, all 
while empowering them to decrease costs, and eliminate risks through 
our strategic IT solutions.

MISSION

VISION

disciplined approach to development and project management result 
in projects delivered on time, on budget and to a quality that we and 
our clients are proud of. 



• We help each other.
• We trust each other.
• We do whatever it takes to achieve the 
desired resutls.
• We insist on being successful.
• We always look for solutions, not excuses. 
(No excuse is good enough).

• We aim to always go extra mile and exceed our client's expec-
tations.
• We aim to make our customers satisfied and comfortable 
communicating with us.
• Project success is our priority.
• We value our customer's time just as much as we value ours.
• We always answer with "We will figure it out!", not with "We 
don't know".

Our values   are more than words, it is a way of life 
and a set of criteria that define what we seek and 
guide all aspects of our work as we continue to grow 
and strive to ensure our prosperity.

INTERNAL VALUES

EXTERNAL VALUES 



Some of the clients we’ve worked for all across KSA.

Ctelecoms has a highly-skilled IT team of engineers 

and passionate professionals with the unsurpassed 

skillset to offer you the best in technology solutions. 

Through both technical expertise and effective communication, our dedi-

cated IT staff have contributed greatly to our reputation for excellence in 

supporting and serving our customer’s needs. 

OUR CLIENTS

OUR 
TEAM



an accredited Gold Microsoft Partner, Gold Veeam Partner, Premier Cisco Part-
ner, and Dell EMC Gold Partner. 

We’ve also built some unique partnerships with top-tier innovators such as Pan-
duit, Schneider, Galaxy Control Systems, HANWHA TECHWIN, Fotopia and 
Infasme. These strong partnerships enable us to deliver best-in-class IT solu-
tions and services to fulfill the diverse needs of every organization across Saudi 
Arabia.

As a recognized Saudi company with head-
quarters in Jeddah, Ctelecoms has estab-
lished several strategic partnerships with 
world-class IT partners. We are proud to be 

OUR 
PARTNERS



AWARDS & 
ACHIEVEMENTS
Ctelecoms has won several Awards and 
competencies which emphasize on our 
commitment and dedication as IT service 
provider and solutions implementer in 
Saudi Arabia. Some of our awards 
include:

Ctelecoms  is well-positioned to receive 
such an outstanding award for demonstrat-
ing excellence in the innovation and imple-
mentation of Microsoft cloud services and 
solutions in Saudi Arabia.

Ctelecoms is recognized as one of the top 
10 International Cisco Partners in the 
Middle East, North Africa and the theater of 
Europe, Africa and Russia, according to 
Cisco Winners Circle 2015 program.

Ctelecoms is very thrilled to be recognized 
as the only Veeam Accredited Service Part-
ner (VASP) in Saudi Arabia.

Microsoft 2015 Country Partner
of the Year Award

Cisco Winner's Circle Award

Veeam’s only VASP Accreditation 
in Saudi Arabia



As a reward for our unique, Cloud Backup 
offerings that empowered organizations in 
Saudi Arabia with the most innovative 
backup and disaster recovery solution, 
Ctelecoms was chosen as Veeam’s Cloud 
Provider of the year 2017 in the Middle 
East.

This particular accreditation from Dell 
EMC empowers us to advise on, imple-
ment and manage all Dell EMC solutions, 
delivering an even greater level of service 
for our customers across the kingdom.

Being among the best partners and top 
CCTV as well as security solutions provid-
er in Saudi Arabia (particularly, the west-
ern region of the kingdom), Ctelecoms 
has been given The Best Performance 
Award 2018 from our valuable partner, 
HANWHA TECHWIN.

Veeam Cloud Provider of the 
Year 2017 in the Middle East

GOLD Dell EMC Partner Status

The Best Performance Award 
2018 from HANWHA TECHWIN



Empowering Saudi Businesses By Innovation Ctelecoms aims to empower every 
business and organization in Saudi Arabia with our innovative array of cloud Servic-
es and on-premises IT solutions that include:

IT SERVICES 
& SOLUTIONS 

Microsoft Cloud Solutions

01

Cyber Security Solutions
Cisco Umbrella. 
Cisco Cloud Email Security. 
Cisco Advanced Malware Protection (AMP). 
Cisco Next Generation Firewalls.  
Cisco Web Security Solutions.

03

02

Backup & Disaster Recovery Solutions
Cloud PC Backup. 
Cloud VM Backup.   
Cloud O365 Backup.   
Veeam Availability Solutions.

Microsoft 365 business.  
Microsoft Office 365.
Enterprise Mobility + Security.
Microsoft Azure.



04

Data Center Solutions
Cabling & Infrastructure Solutions. 
DCIM Solutions (Data Center Infrastructure Management).
Physical Security Solutions.
Data Center Networking Solutions. 
Hyper-converged Solutions.

05
Documents Management Systems
Fotopia Viewer & Capture Suite.

06
Meraki Networking Solutions
Meraki Cloud Managed Wireless.
Meraki Cloud Managed Switches.
Meraki Cloud Managed Security.

07

Networking Solutions
Cisco LAN/WLAN Solution. 
Cisco WAN Solutions.
Wireless Solutions.
Unified Communications & UC Apps.
Smart Video Conferencing.



www.ctelecoms.com.sa 

store.ctelecoms.com.sa

Saudi Arabia, Jeddah - HAS HO Building, Ground Floor. 

Mohammed Ibn Abdul Aziz St.

P.O. Box 16727, Jeddah 21474 - 

     

      +966 12 261 9667

       info@ctelecoms.com.sa

Social Media:

GET IN 
TOUCH

fb.com/ConsolidatedTelecoms

twitter.com/ctelecoms2007

linkedin.com/company/ctelecoms

youtube.com/c/CtelecomsJeddah
 
ctelecoms2007

https://g.page/ConsolidatedTelecoms 

fb.com/ConsolidatedTelecoms
twitter.com/ctelecoms2007
linkedin.com/company/ctelecoms
youtube.com/c/CtelecomsJeddah
ctelecoms2007
https://g.page/ConsolidatedTelecoms


تقديم
حلول 

ونشر
المعرفة 

بسهولة 

IT



أهالً بك في سيتيليكومز
من نحن

 سيتيليكومز هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في

 المملكة العربية السعودية تملك أكثر من عشرة سنوات من الخبرة في

 مجال تقديم أفضل خدمات وحلول الـ      وتركز بشكل أساسي على

الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية

IT

 فعّالة ومبتكرةITحلول
منذ عام 
2007

 تتمركز سيتيليكومز في قلب مدينة جدة (وتوفر خدماتها
  في المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية).

 
 

 تلتزم سيتيليكومز بتقديم حلول سحابية ومحلّية مبتكرة لتمكين الشركات

 والمؤسسات السعودية من تحقيق االستفادة القصوى من استثماراتها

التكنولوجية

 يتمتع فريقنا المختص بثروة من المعرفة والخبرة في تخطيط وتصميم وتنفيذ

وتطوير جميع متطلبات تكنولوجيا المعلومات التي يحتاجها ا¤فراد والشركات

؟



 على مر السنين ، ازدهرت سيتيليكومز لتصبح شركة

 رائدة تدير متطلبات تكنولوجيا المعلومات للشركات

 العاملة في المجاالت المختلفة، حيث نسعى جاهدين

 لتحقيق التميز في كل ما نقوم به, ورضا عمالئنا هو

أولوية بالنسبة لنا.... نجاحكم هو نجاحنا!

قصة نجاح
سيتيليكومز 

وتاريخ حافل
با�نجازات 

بداية
متواضعة

 تأسست سيتيليكومز في جدة في عام 2007، والهدف هو

 مساعدة الشركات على تحقيق النمو وا±زدهار على المدى

القريب والبعيد.

  يتألف فريق سيتيليكومز من مجموعة مهندسي

 وموظفي دعم محترفين تم توزيعهم بعناية ليؤدي كل

منهم دوره على أكمل وجه. 



 مساعدة الشركات المتوسطة السعودية على زيادة
 فوائد استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات وتحقيق

 تحسينات جوهرية ودائمة في أدائها، إضافة إلى تمكينها من خفض التكاليف،
وتقليص المخاطر من خالل حلول تكنولوجيا المعلومات االستراتيجية الخاصة بنا

 إن قيمنا ا¤ساسية المتمثلة في النزاهة والثقة والسرية
 والعمل الجماعي جنبًا إلى جنب مع نهجنا المنضبط

 تجاه تطوير وإدارة المشاريع تمكننا من تنفيذ مشاريعنا في الوقت المحدد
وضمن الميزانية وبجودة نفخر بها نحن وعمالئنا

قيمنا

مهمتنا

 تتوافق رؤيتنا تمامًا مع رؤية المملكة العربية السعودية
لعام 2030 حيث نهدف إلى تقديم مساهمة إيجابية

 لبناء غد أفضل للمملكة العربية السعودية من خالل مساعدة الشركات
السعودية على تحقيق أهدافها

رؤيتنا



نساعد بعضنا البعض 

نثق في بعضنا البعض 

نقدم كل ما يتطلبه ا¤مر لتحقيق النتائج المرجوة 

نصر على النجاح

نبحث دائمًا عن الحلول وليس ا¤عذار

قيمنا الداخلية

قيمنا الخارجية

 قيمنا هي أكثر من مجرد كلمات ، إنها أسلوب حياة

 ومجموعة من المعايير التي تحدد ما نسعى إليه وما

 يوجه جميع جوانب عملنا بينما نستمر في النمو ونسعى

جاهدين لضمان ازدهارنا. 

 نهدف دائمًا إلى بذل المزيد من الجهد وتجاوز 

توقعات عمالئنا

نسعى إلى راحة العميل وتسهيل تواصله معنا 

نجاح المشاريع هو أولويتنا 

نقدر ونحترم وقت عمالئنا بقدر ما نحترم وقتنا 

"نجيب دائمًا بكلمة "سنجد الحل 



فيما يلي جدول لبعض عمالء سيتلكومز في المملكة العربية السعودية:

 يتألف فريق سيتيليكومز من مجموعة مهندسين ومهنيين شغوفين

 ذوي كفائة عالية ومهارات غير مسبوقة لنقدم لكم أفضل الحلول

ْ التكنولوجية من خالل الخبرة التقنية والتواصل الفعال, 

 يسهم فريقنا المتخصص في تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير في تعزيز سمعتنا 

ورفع مستوى خدمة وتلبية احتياجات عمالئنا.

أهم العمالء

فريق 
عملنا 



 عالميين وإقليميين في مجال تكنولوجيا المعلومات. نحن فخورون بأن نكون شريكًا ذهبيًا
 معتمدًا من

 الشراكات  القوية من تقديم أفضل الحلول و الخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات لتلبية 

االحتياجات التكنولوجية المتنوعة لكل مؤسسة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

Microsoftوشريك ذهبي ل  Dell EMC Veeamوشريك رائد لـو Cisco

 Galaxy Control Systems,الفريدة مع كبار المبدعين مثل  كما قمنا بإنشاء بعض الشراكات

HANWHA TECHWIN و Fotopia , Infasmeحيث تمكننا هذه 

شركاؤنا

, Panduit , Schneider

 كواحدة من الشركات السعودية المعترف بها في جدة،
 أقامت سيتيليكومز عدة شراكات استراتيجية مع مزودين

.



الجوائز
وا�نجازات 

 جائزة أفضل شريك في السعودية
ل مايكروسوفت المحلي لعام 

 حازت سيتيليكومز على العديد من الجوائز واµمتيازات
 التي تؤكد التزامها وشغفها كمزود لخدمات وحلول

 تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية
السعودية، ومن أهم هذه الجوائز:

 نالت سيتيليكومز درجة الشرف من شريكها الذهبي
 مايكروسوفت وذلك تقدير· لجدارتها في تنفيذ

 وتطبيق حلول وخدمات مايكروسوفت السحابية
بصورة مميزة وعلى أكمل وجه.

جائزة سيسكو

 تم اعتبار سيتيليكومز واحدة من أفضل عشر
 شركاء  سيسكو الدوليين في الشرق ا«وسط

 وشمال إفريقيا ومسرح أوروبا وأفريقيا وروسيا ، وفقًا
 لبرنامج                                                                     .

جائزة شريك فييم المعتمد
في المملكة العربية السعودية 

 وهي جائزة ال ينالها سوى الشركات المميزة ذات
 الكوادر المؤهلة الحاصلة على أعلى مستويات الخبرة

 في تقديم حلول ومنتجات فييم وتطبيقها بجودة
 وسرعة وكفاءة عالية، ومنها شركة سيتيليكومز التي

أثبتت ريادتها وبراعتها في هذا المجال.

2015

Winner’s Circle

CISCO WINNERS CIRCLE 2015



جائزة الشريك الذهبي لخدمات فييم
السحابية لعام             في الشرق ا¬وسط 

 تم اختيار سيتيليكومز كواحدة من أفضل شركاء فييم
 لعام 2017 في الشرق ا«وسط وذلك تقدير· لكفاءتها

 العالية في تمكين الشركات والمؤسسات السعودية من
 تحقيق االستفادة القصوى من حلول وخدمات فييم

للنسخ اµحتياطي السحابي واستعادة البيانات.

الشريك الذهبي لـ 

 نجحت سيتليكومز في ان تصبح شريكا ذهبيا لـ

 كونها واحدة من أفضل شركاء

 وأنظمة المراقبة في السعودية (وخاصة في المنطقة 
 الغربية من المملكة) نالت سيتيليكومز جائزة ا«داء

ا«فضل في تقديم هذه الحلول والتقنيات.

2015

DELL EMC

جائزة أفضل أداء من
2018 HANWHA TECHWINلعام 

  DELL EMC

  DELL EMC

HANWHA  

وأكثر الشركات كفاءة في تقديم خدمات الحماية            
 

TECHWIN

 في المملكة العربية السعودية لكفاءتها
العالية في تقديم االستشارات المتعلقة بحلول  

و ادارة  تطبيق هذه الحلول بصورة تحقق
تطلعات الزبائن على افضل وجه . 



IT
خدمات

وحلول ال 
 تهدف سيتيليكومز إلى تمكين الشركات السعودية من خالل مجموعة مبتكرة من الخدمات

السحابية وحلول تكنولوجيا المعلومات المحلية التي تشمل:

مايكروسوفت 365  01
365 مايكروسوفت أوفيس 

 Azure مايكروسوفت

السحابية حلول مايكروسوفت 

  
 EMS مايكروسوفت

 

للحواسيب.02 السحابي  اµحتياطي  النسخ 
للـ النسخ االحتياطي السحابي 

النسخ اµحتياطي السحابي «وفس
حلول فييم للنسخ اµحتياطي.

حلول النسخ ا�حتياطي

.VM
.365

03

حلول ا¬من السيبراني
 .Umbrella سيسكو

البريد اµلكتروني السحابية من سيسكو. حماية 
 .AMP سيسكو

 .Next-gen Firewalls سيسكو
 .Web Securit Solutions سيسكو

بزنس.

.
.

.



07

الشبكات حلول 
.Cisco LAN/WLANحلول الشبكات المحلية

.Cisco WAN Solutionsحلول
حلول وايرلس.

حلول توحيد اµتصاالت وتطبيقاتها.
المرئية الذكية. المؤتمرات  حلول 

05
حزمة فوتوبيا فيور وكابتشر µدارة الملفات.

حلول إدارة المستندات

04

حلول مراكز البيانات
التحتية. الكابالت والبنى  حلول 

 .DCIM حلول إدارة مراكز البيانات
 .Physical security حلول ا«مان

البيانات. حلول شبكات مراكز 

البيانات. حلول الطاقة لمراكز 
حلول إدارة تدفق الهواء في مراكز البيانات.

 .Hyper-converged حلول

06

حلول سيسكو ميراكي
Meraki Cloud Managed Wireless.
Meraki Cloud Managed Switches.
Meraki Cloud Managed Security.



P.O. Box 16727, Jeddah 21474

تواصل
معنا 

       
+966 12 261 9667

info@ctelecoms.com.sa

 جدة – شارع محمد بن عبدالعزيز
مبنى شركة افاق الطيران – الدور ا�رضي

www.ctelecoms.com.sa 
store.ctelecoms.com.sa

التواصل صفحاتنا على مواقع 
fb.com/ConsolidatedTelecoms

twitter.com/ctelecoms2007

linkedin.com/company/ctelecoms

youtube.com/c/CtelecomsJeddah
 

ctelecoms2007

https://g.page/ConsolidatedTelecoms 

https://g.page/ConsolidatedTelecoms
ctelecoms2007
youtube.com/c/CtelecomsJeddah
linkedin.com/company/ctelecoms
twitter.com/ctelecoms2007
fb.com/ConsolidatedTelecoms



