


Vision

To utilize the most advanced technologies & 

approaches to provide the best programs, 

products & services to the GCC countries 

and Saudi Arabian community in particular 

and contribute towards the enhancement of 

the mindset and professionalism in the field 

of sports by utilizing its nationals in these 

processes, there by participate in the 

community service for these countries.

Mission

To be the best entity to provide unique 

products & services for the youth, 

entertainment & sports industries for gcc

countries & worldwide, coping with the 

vision 2030 of the Kingdom of Saudi Arabia.



To be the best company that 
provide Infrastructure for 
SPORTS & ENTERTAINMENT in 
the middle east.

THE 
BIG 

PICTURE 



How we achieved 
it..

• Strategic partnerships to offer the 
very best for our customers

• GSG is the exclusive distributors of 
the Air Domes manufactured by DUOL.

• GSG is currently the exclusive 
distributors for Adidas Padel Courts



About The Air Dome| عن القبة الهوائية



الغشاءباستخدامبنائهايتمالهواء،طريقعنانشائينظامهو

Membraneلمعاييروالمطابقالجويةالعوامللمختلفالمقاوم

سم15فةمسابينهمويفصلالغشاءهذامنطبقتينمنيتكونالحريق،

يتم.تالوقنفسفيالوزنخفةووالمتانةالقوةبينيجمعالهواء،من

اكسيدثانيواالفينيلديدينفلوريدثنائيمثلخاصةبموادالغشاءصقل

.اضياالفترعمرهمنويطيلالنسيجمقاومةمنيزيدمماالتيتانيوم

لتياالمميزاتمنوغيرهابنفسجيةالفوقلالشعةمقاومايضا َوهو

.الحقا َتذكرسوف

حسبوتصممالكبيرةالمساخاتذاتالمغطاهالصاالتلبناءتستخدم

.وغيرهاومخارجرئيسيةمداخلولهااالحتياج

It is a structural system through the air, built using a

Membrane that is resistant to various weather

conditions and conforms to fire standards. It consists

of two layers of this membrane and is separated by

15 cm from the air. The film is polished with special

materials such as C13H13N3 or TiO2, which increases

the resistance of the fabric and extends the life of the

shelf life. It is also UV resistant and other features

that will be mentioned later.

It is used for building covered halls with large spaces,

designed according to need, and it has main

entrances, exits, and others.

اإلستخدامات الخصائص المميزات
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30

+2000
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Years experiences 

Covered 
objects 

Different  
countries 

• Best custom-design air supported domes.
• Specific needs of our customers. 
• DUOL is also certified with ISO 9001:2008 quality 

standards. 
Warranty:
20 years manufacturer warranty on the fabric and up to 2 years
on equipment.

أفضل جودة وأعلى تقنية•

.تصميم لكل عميل عى حدة، طبقاً إلحتياجه ومتطلباته•
ISO 9001: 2008دوول حاصلة على شهادة •

:الضمان

.المعداتعلىعامينمدةوالغشاءعلىسنوات20لمدةالمصنعضمان

30

+2000

50

سنة

خبرة

مشاريعَ

منفذة

دولة
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• Less cost than conventional buildings.
• Multi-purpose structures.
• Modern customizable design and branding.
• Seasonal flexibility and Easy to relocate.
• Very short project execution time.
• No wasted space.
• Long lifespan.
• Intelligent system.
• Conforms to all safety standards.
• Very strong fabric that withstands heavy loads.
• Superior thermal insulation, Energy efficient structure.
• Unfarmable.
• No condensation of water.
• Easy installation of lighting.
• Resistant to dust, mold and fungi.
• Environment friendly with 100% recyclability.
• UV-resistant fabric, chemicals and weathering.

.التقليديةالمبانيمنتكلفةأقل•

.األغراضمتعددةهياكل•

.العميلرغبةحسبعلىعصريتصميم•

.اخرلمكانوالنقلوالتركيبالفكسهولة•

.التنفيذسرعة•

.للمساحاتاألمثلاإلستخدام•

.طويلإفتراضيعمر•

.ذكيتحكمنظام•

.السالمةمعاييرجميعمعيتوافق•

.الشديدةاألحماليتحملجدا َقوينسيج•

.للطاقةموفرهيكل,فائقحراريعزل•

.لإلشتعالقابلغير•

.المياهتكثفعدم•

.اإلضاءةتركيبسهولة•

.والفطرياتوالعفنلألتربةمقاوم•

.التدويرإلعادة%100قابليةمعللبيئةصديق•

.لجويةاوالعواملوالكيماوياتبنفسجيةالفوقلألشعةمقاومنسيج•
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• Resist Wind to Speed 200 km\h.
• Life expectancy more than 40 years.
• Withstand temperatures from -55 °C and up to

+70 °C.
• Ventilation system to save more than 50% of

energy consumption.
• The possibility of working without any source of

electricity for 24 H and can be increased to 100 H.
• Air supported structure height up to 45m.

.ساعة/كم200الىتصلالرياح،لسرعةمقاومة•

.سنة40مناكثرالىيصلاالفتراضيالعمر•

الىوتصلمئويةدرجة55-منالحرارةدرجاتتتحمل•

.مئويةدرجة70+

.الطاقةاستهالكمن%50مناكثريوفرالتهويةنظام•

ساعة24لمدةللكهرباءمصدرايبدونالعملامكانية•

.ساعة100الىزيادتهاويمكن

.متر45حتىبالهواءالمدعومالهيكلارتفاع•
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Football Fields
مالعبَكرةَقدم

1- SPORTS USE: :استخدام رياضي-1
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Multisport Courts
مالعبَرياضاتَمختلفة
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1- SPORTS USE: :استخدام رياضي-1



Multisport Courts
مالعبَرياضاتَمختلفة
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1- SPORTS USE: :استخدام رياضي-1



Swimming pool 
مسابحَ
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1- SPORTS USE: :استخدام رياضي-1



Swimming pool 
مسابحَ
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1- SPORTS USE: :استخدام رياضي-1



Golf Fields 
مالعبَجولف
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1- SPORTS USE: :استخدام رياضي-1



Golf Fields 
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1- SPORTS USE: :استخدام رياضي-1



Golf Fields 
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Golf Fields 
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Golf Fields 
مالعبَجولف
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Events
فعالياتَ

2- ENTERTAINMENTS AND CULTURAL USES : :استخدامات ثقافية وفعاليات -2
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Plays
مسرحياتَ
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2- ENTERTAINMENTS AND CULTURAL USES : :استخدامات ثقافية وفعاليات -2
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2- ENTERTAINMENTS AND CULTURAL USES : :استخدامات ثقافية وفعاليات -2

Plays
مسرحياتَ



Conferences   
مؤتمراتَ
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2- ENTERTAINMENTS AND CULTURAL USES : :استخدامات ثقافية وفعاليات -2



Bazar
بازارَ
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2- ENTERTAINMENTS AND CULTURAL USES : :استخدامات ثقافية وفعاليات -2



استخدامهاَكمخزن،َمركزَيمكن

.توزيع،َمصنعَأوَورشةَ

علىَكماَباالمكانَتوصيلهاَلتحصل

عددَمساحاتَمتصلةَببعضهاَ

.البعضَتلبيَجميعَاالحتياجات

Warehouses    
مستودعاتَ

3- INDUSTRIAL USES: :استخدامات صناعية-3

اإلستخدامات الخصائص المميزات

Characteristics Features
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Operation & Management|  التشغيل واإلدارة

إدارةَالفعالياتَالرياضيةَوالترفيهيةَ•

استضافةَاألحداثَالرياضيةَالعالمية•

إدارةَوتنظيمَالمعارضَللرياضةَوالشباب•

إدارةَوإقامةَالمنشآتَالرياضيةَ•

مواقعَالفعالياتَوالشبكةَاالجتماعية•

تقديمَاالستشاراتَالرياضيةَ•

• Events Management 
• Hosting of World Class Sports Events
• Manage & Organize exhibitions for Sports & Youth
• Sports Facilities Management
• Event Websites & Social Network
• Sport Consultancy 



فيلنتعام،والترفيهللرياضةالشباببرامجمظلةتحت

وجميعوالدوليةالمحليةوالبرامجوالدوراتالمعسكرات

:أدناهالمفصلالنحوعلىبهاالمرتبطةاألخرىالخدمات

COURSES & PROGRAMS:
Clubs & Federations Management
Coaches & Team Officials
Match Officials & Referees
Individual Professional Development

:(المحليةَوالدولية)المعسكراتَ

وسائلَالترفيه1.

اللياقةَالبدنية2.

األنشطةَالتعليمية3.

رياضاتَمحددة4.

Under Youth Sports & Leisure Programs, we deal
in Local & International Camps, Courses &
Programs and all other Services related to it as
detailed below:

CAMPS (LOCAL & INTERNATIONAL):
1. Entertainment
2. Physical Fitness
3. Educational
4. Specific Sports

:دوراتَوبرامج

إدارةَاألنديةَواالتحادات1.

المدربينَومسؤوليَالفريق2.

مباراةَالمسؤولينَوالحكام3.

التنميةَالمهنيةَالفردية4.



Photos From The Project | صورَمنَالمشروع

THE DOME PROJECT |  مشروع القبة

















Outdoor Padel Courts    



Indoor Padel Courts    



Our Projects مشاريعنا



للعاملينَفيَنيومقريةَ

االنشاءاتََ
NEOM Workers 

Construction Village 



قبب هوائية مشروع بناء أربع. 1
لتكون عبارة عن صاالت DUOLمن

ترفيهية متعددة االستخدام

متر مربع 1026: المساحة 

أشهر 3:مدة التنفيذ 

نيوممدينة : الموقع 









مشروع إنشاء محطة . 2

ي الطاقة الكهربائية الهجينة ف

يشمل تجهيز , نيومقرية 

الموقع بالكامل وبناء القواعد

الخرسانية

متر مربع 15,000: المساحة 

شهرين:مدة التنفيذ 

ن  قرية العاملينيوممدينة : الموقع 







و مشروع تنفيذ أعمال الترصيف. 3

للعامليننيوملقرية الهاردسكيب

بالكامل

أشهر6:مدة التنفيذ 

ب قرية العاملين  كامنيوممدينة : الموقع 

2كامب+ 1





و مشروع تنفيذ أعمال الترصيف. 4

نيوملقرية موظفين الهاردسكيب

شهرين:مدة التنفيذ 

ي قرية الموظفين فنيوممدينة : الموقع 

الخريبة



Upcoming Projects  | مشاريع قادمة



المنورةبالمدينةالمركزيةفهدالملكحديقةمشروع
King Fahad Park in Madinah















Madinah Project (most recent) | (المشاريعآخر صور من مشروع المدينة

























AlKhobar - KSA  Info@gsg.sa  www.gsg.sa
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