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Our
Activities

نشاطات
الشركة

SBISS serves as the gateway for turnkey projects, 

consultancy and processing machinery for the 

plastics and metal processing industry in Saudi Arabia 

and the Middle East.

We provide technical due diligence services for 

evaluating new projects, mergers and acquisitions, 

plant relocation, outsourcing, expansion, vertical 

integration, upgrading and modernizing old process and 

equipment or increasing capacity of existing facilities.

Your organization can utilize our expertise, knowledge 

and experience to enhance, improve the operation or 

troubleshoot a specific problem, carry out a cost reduction 

or simply assess the feasibility of a new endeavor.

SBISS can help create new business, find better 

ways in your existing production flow thus improving 

capacity and productivity.

SBISS خدماتنا هي مدخلك اىل المشاريع الجاهزة، وتشمل
خدماتنا االستشارات الالزمة وحتى تجهيز المكائن واالالت

الخاصة بصناعة البالستيك والمعادن

 نحن يف SBISS نزودك بمجموعة من خدمات العناية الفنية
 المتخصصة الالزمة العمالك والتي تشمل تقييم المشاريع

 الجديدة، عمليات االندماج واالستحواذ، نقل المصانع القائمة،
 االستعانة بالمصادر الخارجية ، التكامل الرأسي، باالضافة اىل

تطوير وتحديث االالت الموجودة وزيادة الطاقة االنتاجية الحالية

و المتخصصين  بخبرائنا  االستعانه  منشاتك   تستطيع 
وتحسين لتعزيز  المجال  هذا  الطويلة يف  وخبراتنا   معرفتنا 

أي واستكشاف وحل  الحالية  العميات 
طارئة مشكله 

 كذلك تستطيع االستعانة بنا لخلق فرص أعمال جديدة
وايجاد افضل الطرق لتحسين ورفع الطاقة

االنتاجية الحاليه

Pipes & Profiles

Bottles & Containers

Rotation Molded Products Household Products

Packaging

Furniture

األنابيب وملحقاتها

الزجاجات و العبوات البالستيكية

صناعة قوالب الصلب للمنتجات البالستيكية المنتجات المنزلية البالستيكية

التعبئة بكافة اشكالها

االثاث

Main 
Principals

 المبادئ
الرئيسية

1. Kabra Extrusiontechnik Ltd.
 (for Extrusion Machinery, Blown Film Plants, High Speed Mixers and Automatic Feeding System)

 www.kolsite.com

2. PD Polygrinders
 (for Pulverisors and Grinders)

 www.pdpolygrinders.com
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5. Windsor Machines Ltd.
 (for Injection Moulding Machines)

 www.windsormachines.com

6. Jagmohan Pla-Mach Pvt. Ltd.
 (for Blow Molding Machines)

 www.jagmohan.com

7. Vishva Exim Pvt. Ltd.
 (for Bag Making Machines)

 www.vishvaexim.com

3. Deepak Polyplast Pvt. Ltd.
 (for Lab Testing Equipments)

 www.deepakpolyplast.com

4. NUVU Conair for Auxillary Equipment & Systems
 (for Raw Material Conveying & Process Optimization)

 www.conairgroup.com
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Project 
Consultancy

استشارات
المشروع

SBISS is  a company dedicated to service the plastics and 

metal processing industries of Saudi Arabia and Bahrain

We have built a reputation for providing our customers 

with Engineered Solutions - placing an emphasis on 

offering more than just “off the shelf” equipment.

We are comitted to deliver value-added equipments 

and solutions to give our customers a dramatic 

competitive edge in  the market place.

SBISS services include:

> Plant Design & Layout

> Plant Automation

> Productivity Improvement

> Machinery Selection

> Manpower Finalization

 شركتنا متخصصة يف خدمات تجهيز مصانع البالستيك
والمعادن يف المملكة العربية السعودية SBISS والبحرين

 لقد بنينا سمعتنا المميزة عبر تزويد عمالئنا بالحلول
كثر من  الهندسية المناسبة لهم والتي تالئم احتياجاتهم ا

تقديم حلول جاهزة و ومعدات جاهزه للتسليم

 نحن دائما ملتزمون بتقديم افضل المعدات واالالت و
 الحلول و التي بالتاكيد تضيف لعمالئنا قدرة تنافسية عالية

لمنتجاتهم يف االسواق

وتشمل خدماتنا المجاالت التالية:
> عمل التصاميم والمخططات الالزمة للمصانع الجديدة

> تحويل المصانع اىل التشغيل االيل الكامل
> زيادة وتحسين االنتاجية الحالية

> اختيار االالت والمعدات المناسبة للمصانع
> اختيار القوى العاملة المناسبة

Plant Layout & Design

Project Consultancy

Engineering Drawing

Productivity Improvement

Manpower Recruitment Automation

عمل التصاميم والمخططات الالزمة للمصانع الجيدة

استشارات المشاريع

رسم هندسي

الحالية االنتاجية  تحسين  و  زيادة 

اختيار القوى العاملة المناسبة تحويل المصانع الى التشغيل االلي الكامل

Comprehensive 
Services

خدمات
شاملة

> Brainstorm to understand the actual needs and 

strengths of the client

> Plan the machinery, utilities and other operational 

requirements to facilitate the smooth start up of 

the project

> Supervision services during installation and 

commissioning of the plant

> Evaluate suppliers for raw materials, other 

additives, components etc. needed for the 

production

> Formulate the organization chart and assist in 

manpower selection

> Supervise and prelimenary and actual production 

run of the factory

 لدينا من الفكرو الخبرة ما يساعدنا على فهم نقاط الفوة
 لدى العميل واحتياجانه الفعلية

 تخطيط االحتياج من االالت المطلوبة. المرافق والعمليات
المطلوبة للمساعده على البداية المبسرة للمشروع

خدمات االشراف ائناء التركيب والمعاينة للمصنع

 خدمات تقييم الموردين للمواد االولية المطلوبة والمواد
المضافة والمكونات االخرى المطلوبة لعملية االنتاج

 بناء وصياغة الهيكل التنظيمي للمؤسسة والمساعدة يف
اختيار القوى العاملة المؤهله

 خدمات االشراق على االنتاج االويل وحتى االنتاج الفعلي
للمصنع

تقييم

افكار جديده / خالقة

الهيكل التنظيمي

Brainstorm

Project Management

المشاريع ادارة 

Supervision

االشراف

Due Diligence

العناية الواجبة / المطلوبة
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Organization Chart
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