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صياغة تصميمات ذات جوهر
فريد لعقارك
ً أه
 عام ًا في تصميم وتقديم60 ال بك في رحلة يتجسد فيها التميز في مجال الضيافة بخبرة تتجاوز
ً  أه.تجارب ال تُنسى للعمالء في المنطقة
.ال بك في الشايع للمشاريع
، ستتعرف على كيفية تنسيق كل جانب من جوانب مساحاتك الخاصة،من خالل الصفحات التالية
 بخبرة تعكس الجوهر الذي،بدءاً من جماليات اللوبي والغرفة وإضاءة المطاعم والمطابخ التجارية
.تتفرد به عالمتك التجارية مع عرض القيمة التي تجسدها
 فبإمكان الشايع للمشاريع،وأي ًا كانت المنتجات والتصميمات التي تقابلها على مدار هذه الرحلة
الحصول عليها وتوفيرها لك على نحو يضمن إمكانية تنفيذ مساحاتك بالتصور الذي وضعته لها مع
.مراعاة أعلى قدر من االهتمام بالجودة والكفاءة

Crafting a unique design ethos
for your property
Welcome to a journey of excellence in hospitality, expressed over 60 years of
designing and delivering memorable guest experiences across the Middle East.
Welcome to Alshaya Enterprises.
In the pages that follow, discover how every aspect of your property, from the
lobby and room aesthetics to restaurant lighting and commercial kitchens can be
expertly curated to reflect your brand’s unique essence and value proposition.
All products and designs that you encounter on this journey can be sourced and
delivered by Alshaya Enterprises – ensuring that your imagined spaces can be
brought to life with the highest regard to quality and efficiency.
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ميراث من التميز يعتمد
على الكفاءة

1.1

 وأحد موفري الحلول،الشايع للمشاريع والتي تعد أحد أكثر األفرع تميز َا لمجموعة الشايع
 في التصميم، عالية الجودة من البداية إلى النهايةFF&E الموثوقين الذين يقدمون خدمات
 وتوافيكم بأحدث التطورات في مجال الضيافة في جميع، والصيانة، والتركيب، والتسليم،الداخلي
 وعبر الستة. والمطاعم وغيرها، المقاهي، الشقق الفندقية، بما في ذلك الفنادق،أنحاء المنطقة
 تطورت الشركة من مجرد تجارة المواد الخام إلى واحدة من موفري الحلول،عقود الماضية
.الرائدين ألفضل المعدات والخدمات والمنتجات الداخلية في العالم والشرق األوسط وأبعد
شبكتنا الدولية الواسعة من العالمات التجارية ذات المستوى العالمي والفريق الهندسي
المتخصص متأهبون لصياغة الحلول التي تقدم معياراً مميزاً لمساحاتك عبر نطاق الميزانية
. واعتماداً على أهدافك،المتاحة

A stellar legacy based on
competence

1.1

An esteemed part of Alshaya Group, Alshaya Enterprises is a trusted solution
provider that offers high-quality, end-to-end FF&E and interior design, delivery,
installation, and maintenance for hospitality developments across the region,
including hotels, serviced apartments, cafés and restaurants, among several
others. Within six decades, the company has evolved from a materials trader to
one of the leading solution providers of the world’s best commercial equipment
and interior products and services in the Middle East and beyond.
Our vast international network of world-class brands and a specialised team of
value engineers equip us to craft solutions that project a distinctive standard for
your property across the budget spectrum, depending on your objectives.
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1.2

خبراتنا

Our Experience

9,000+

1,000+

Years

Staff

of cumulative experience

forming teams of talented, highly

designing, sourcing and installing
interiors that offer enhanced
value through superior aesthetics,

 بحيث،وتركيبها بشكل احترافي

delivered annually across
eight divisions covering the

with an integrated approach to

complete spectrum of interior

ensure project delivery at planned

solutions for hospitality and

cost, on schedule and with top quality

من الخبرة التراكمية في مجال

،والخبرة في مجال تصميم الحلول

Projects

10,000+ materials, managed annually

يشكلون ِف َرق ًا من المتخصصين

،تضفي قيمة عالية من الجودة

، والتخطيط،وهندسة القيمة الجمالية

.والجوانب العملية والجمالية الفائقة

 وإدارة، واللوجيستيات،والمشتريات
.المشروعات والصيانة

أكثر من

أكثر من
مشروع

4000

مورد

يتم تسليمهم سنوي ًا عبر أقسام الشركة

2000

 والذين يقومون بتوريد،من كافة أنحاء العالم
 يخضعون لإلدارة السنوية، مادة10000 أكثر من

الثمانية التي تغطي مختلف الحلول

باعتماد نهج متكامل لضمان تسليم

المتكاملة للعناصر الداخلية لقطاع الضيافة

،المشروعات في حدود التكلفة المقررة

.والمشروعات التجارية األخرى

.وبالوقت المحدد وبأعلى جودة

other commercial projects
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9000

professionals across solution

4,000+

from around the world, supplying

عام

وضع التصميمات الداخلية وتنفيذها

management and maintenance

Vendors

1000

ذوي المواهب والمؤهالت الرفيعة

procurement, logistics, project

2,000+

موظف

qualified and experienced
design, value engineering, planning,

functionality and quality

أكثر من

أكثر من
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التعامل اإلحترافي مع
تجارب العمالء بشكل
يتجاوز جميع التوقعات

2.0

 نحن ندرك أن فن التصميم الداخلي والتطوير ال يقتصر على تحديد شكل،في الشايع للمشاريع
 لكنها تتضمن كذلك تقديم تجارب من شأنها.المساحات المادية واالنطباعات التي تتركها فحسب
. وذلك عبر التعبير الصادق عن القيم التي تقدمها،بناء ترابط حقيقي بينك وبين عمالئك
 باإلضافة إلى هندسة وإعادة تحديد،بدءاً من التصميم ورسم المخططات وحتى التقدير التقني
. فإننا نعمل معك بشكل وثيق لتلبية احتياجاتك وتقديم جودة راقية،القيم وتخطيط المشروعات
 فإن،وبتوفر البنية التحتية المخصصة للجوانب اللوجستية والتشغيلية ضمن مختلف األسواق
 وذلك، وتركيبها وصيانتها محلي ًا،فرقنا المتخصصة تتميز بتأهبها لتقديم المشروعات الخدمية
.على نحو فعال مع االلتزام بالوقت المحدد

2.0

Define a customer
experience that exceeds
every expectation

At Alshaya Enterprises, we understand that the art of interior design and development
is about more than just determining the look and feel of physical spaces. It is about
producing experiences that build a genuine connection between you and your
customers through an authentic reflection of your values.
From design and drawing to technical estimation, value engineering and project
planning, we work closely with you to meet your needs and deliver consistent quality.
With dedicated logistics and operational infrastructure in each market, our specialised
teams are well positioned to deliver, install and service projects locally, efficiently and
on schedule.

14
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تخطيط
المشروعات

هندسة القيمة
الجمالية

التقدير
التقني

التصميم
والتخطيط

الصيانة

إدارة المشاريع

اللوجستيات

المشتريات

الدعم المتواصل والذي

،خدمات كاملة إلدارة المشاريع

بنية تحتية من المستودعات

شبكة عالمية ومحلية من

 مشروع جاري تنفيذهم2000 أكثر من

هندسة القيمة المناسبة

تقدير دقيق وحسن التوقيت

 وتخطيط المساحات،التصميم

 وقطع،يتضمن الصيانة

.تتضمن التركيب والتجهيز

بنفس الوقت ودون المساس بأدق

واالستعانة بمصادر بديلة تضمن

لمتطلبات الموارد وللحفاظ على

والمواصفات للوصول برؤية

والخدمات اللوجستية التي توفر

. والضمان،الغيار

المصنعين الذين يضمنون تقديم
ُ

.التفاصيل الموجه لكل مشروع على حدا

.تلبية أهداف التكلفة التي حددتها

.مشروعك ضمن الميزانية

.لمشروعك إلى درجة ترنو إلى الكمال

خبراء في حلول
التصميم الداخلي
Experts at
Solution Design

.الجودة المالئمة على الدوام

خبراء في تنفيذ
حلول المشاريع
Experts at Solution
Delivery

Design &
Drawing

Technical
Estimation

Value
Engineering

Project
Planning

Design, space planning,
and specifications to perfect
your project’s vision

Accurate and timely
evaluation of resource
requirements to keep
your project on budget

Value engineering and
alternative sourcing that
ensure you meet your
cost objectives

2,000+ projects
running at any time
without compromising
individualised attention

16

.ألصحاب المشاريع حلو ًال مبسطة

Procurement

Logistics

Project
Management

A global and local network
of manufacturers that always
assure consistent quality

Warehouse infrastructure
and logistics services
that provide stakeholders
streamlined solutions

Complete project
management services,
including installation
and fit-out

17

Maintenance
Continued support
including servicing,
spare parts, and
warranty

A l s h a y a E n t e rp ris e s | Ho s p it al it y

a l s h a y a en t er p r i s es . c o m

مفاهيم تصميمية
أصلية وإبداعية

3.0

 نتفرد بمكانة متميزة تمكننا من وضع المفاهيم،من القيمة المميزة إلى الخبرات اإلستثنائية
.وتنفيذ السمات االستثنائية في التصاميم المبتكرة عبر مشاريع الضيافة بكل حجم ونطاق
 والمجموعة،يمتاز فريقنا بمهارة استثنائية في تحقيق االستفادة المثلى من خبراتنا الواسعة
المنتقاة المميزة من العالمات التجارية ومعرفتنا المتخصصة بأحدث االتجاهات السائدة في
” مثل األفكار الرئيسية “المعاصرة،السوق لوضع التصورات للمفاهيم التصميمية األصلية
.والمتعلقة ”بأسلوب الحياة“ والموضحة ضمن الصفحات التالية

3.0

Imaginative and original
design concepts

From value stays to more premium experiences, we are uniquely well-positioned
to conceptualise and execute innovative design themes across hospitality
projects of every scope and scale.
Our team is exceptionally skilled at leveraging our vast experience, distinguished
selection of brands and expert knowledge of the latest market trends to envision
original design concepts, such as the ‘Contemporary’ and ‘Lifestyle’ themes
illustrated in the following pages.

18
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التصميم األصلي المعاصر
الذي يجسد التجديد

األسلوب المعاصر
Contemporary

Refreshingly original
contemporary design

3.1

20
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3.1

3.1

Effortless simplicity meets
trend-setting aesthetics

Bold accents and geometric patterns enhance the soothing neutral and pastel colour palettes, endowing our contemporary-themed
standard to luxury living spaces with a sense of avant-garde elegance that is exquisitely welcoming.

LUXURY

STANDARD

تلتقي البساطة في أنقى صورها بالجوانب
الجمالية التي تحدد االتجاهات السائدة

3.1

 مما يضفي معيارنا المعاصر على المساحات،ترتقي اللمسات الجريئة واألنماط الهندسية بمجموعة األلوان الحيادية والناعمة بتأثيرها الملطف والمريح
.المعيشية حس ًا من األناقة مع شعور بالفخامة شديد الحداثة لتشع بترحيب رائع ومتقن التصميم

Hotel Room

Hotel Room
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3.1

Refined yet practical spaces
of comfort

A diverse selection of bathroom solutions, including materials and fixtures, optimise convenience with a reassuring sense of

LUXURY

STANDARD

مساحات راقية عملية ومريحة
بمفهوم جديد

 تحقق القدر األمثل من الراحة والمالءمة بحيث تبعث على شعور من الراحة، تتضمن المواد والتركيبات،مجموعة متنوعة ومنتقاة من الحلول للحمامات
.والطمأنينة بميزانية محددة مسبق ًا عبر مساحات الحمامات المعاصرة والفاخرة

comfort at a pre-determined budget across our contemporary-styled standard to luxury bathroom spaces.

24

3.1

25

3.1

Always elegant, across the spectrum

From the picturesque artwork to the chic furnishings, timelessness underscores every aspect of the contemporary-style hotel apartments we
conceptualise, customise and deliver, so that they are always vibrantly welcoming, visually stunning and functionally effective.

LUXURY

STANDARD

أناقة دائمة على أعلى نطاق

3.1

 يبرز جانب يتحدى الزمن وفي تألق دائم ضمن جميع جوانب الشقق الفندقية عصرية الطراز والتي تضع،من األعمال الفنية الخالبة إلى األثاث والمفروشات األنيقة
. وتمتاز بمظهر ساحر وجانب عملي فعال، مما يجعلها تنبض بالترحيب الحار، ونقوم بتسليمها، وتنفذ المتطلبات التي تحددها،مفهومها

Hotel Apartment

Hotel Apartment

26

27

A l s h a y a E n t e rp ris e s | Ho s p it al it y

a l s h a y a en t er p r i s es . c o m

السجاد والموكيت المعاصر
في دأبنا لتحقيق التوازن ما بين الجوانب الجمالية

3.1

 تتسم مواد،األخاذّ ة والخصائص الخافضة للصوت
، ومن بينها ا السجاد والموكيت،األرضيات لدينا
.أخاذ باإلضافة إلى مواصفاتها العملية
ّ بجمال

3.1

Contemporary rugs and carpets
Balancing aesthetic appeal and sound
dampening properties, our flooring
materials, including rugs and carpets, are
as beautiful as they are functional.

28
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3.1

Contemporary kitchen spaces that
inspire culinary excellence

High quality materials and equipment from leading global brands allow us to craft kitchen spaces that do not just complement, but
augment the welcoming aura of every living space, while ensuring an exceptional standard of efficiency, style and durability.

LUXURY

STANDARD

مساحات المطبخ المعاصرة التي
تلهم بمطبخ متميز

3.1

تتيح لنا المواد والمعدات عالية الجودة من العالمات التجارية الرائدة عالمي ًا ابتكار مساحات مطبخية ال يقتصر دورها فقط على إضفاء لمسة تكميلية ألجواء
. والمتانة، واألناقة، وفي الوقت ذاته تؤكد على االلتزام بمعايير استثنائية من الكفاءة، لكنها أيض ًا ترتقي بها،ترحيبية لتتميز بها كل مساحة معيشية

Hotel Apartment

Hotel Apartment
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تصميم أسلوب حياة
 ويتسم،يرتكز على القيمة
بالجرأة واالبتكار

أسلوب الحياة المميز
Lifestyle

Bold, innovative
and value-focused
lifestyle design

3.2

32
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3.2

3.2

Imagination-capturing from
every perspective

LUXURY

Bright, colourful motifs and abstract artistic influences stand out against a backdrop of calming neutral shades and minimalist appointments, cultivating an
ambience that is, at once, ethereally serene and delightfully inspired in our lifestyle-oriented hotel rooms for standard to luxury properties.

يأسر الخيال من كل منظور

STANDARD

3.2

تبرز الزخارف النابضة باأللوان الزاهية والتأثيرات الفنية التجريدية مقابل خلفية من الظالل الحيادية الباعثة على الهدوء والخطوط المحددة التي ترتكز على
.أجواء تُشعرك من الوهلة األولى بسكينة آثرة وممتعة تنبعث من غرفنا الفندقية الموجهة نحو أسلوب الحياة المعاصر والفاخر
 فتمتزج مع ًا وتشكل،البساطة
ً

Hotel Room

Hotel Room
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3.2

A holistic focus on well-being
and vitality

From essential fittings and fixtures such as door hardware, faucets, ceramic tiles and bathroom furniture to luxurious accessories such as
shower enclosures, saunas and whirlpools, we source and install bathroom solutions that meet the exacting standards of your brand.

36

LUXURY

تركيز شمولي على
الرفاهية والحيوية

STANDARD

3.2

 والساونا، وبالط السيراميك ولوازم الحمامات إلى اإلكسسوارات الفاخرة مثل دش االستحمام، والصنابير،من التركيبات والتجهيزات األساسية مثل لوازم األبواب
.والجاكوزي نقوم بتوفير وتركيب حلول الحمامات التي تلبي المعايير الالزمة لعالمتك التجارية

37

3.2

A functional approach to
inspired living

LUXURY

Our inventive approach to lifestyle design is thoughtfully extended across hotel apartments to maximise comfort and convenience. The intelligent use
of customisable furnishings optimises space without compromising on quality or aesthetic appeal.

نهج عملي لحياة تبعث
على اإللهام

STANDARD

3.2

يمتد نهجنا االبتكاري لتصميم أسلوب الحياة المميز بشكل مدروس ومتقن عبر الشقق الفندقية مع تولية اعتبار دقيق متعمق لالرتقاء بالراحة والمالءمة
.باستخدام المفروشات القابلة للتعديل على نحو ذكي واالستفادة من المساحة دون المساس بالجودة أو الجوانب الجمالية

Hotel Apartment

Hotel Apartment
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تصميم مفروشات قابلة للتعديل
يمكنك االختيار من مجموعة منتقاة ومتنوعة من

3.2

 والخامات لوضع أثاث ومفروشات، واألنماط،األلوان
.الغرف بتصميم مميز ولمسة نهائية متينة

3.2

Customisable furniture design
Choose from a diverse selection
of colours, patterns and textures
to create room furnishings with a
distinctive design and durable finish.

40
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3.2

Right-fit solutions for lifestyle-oriented
kitchen spaces

LUXURY

STANDARD

حلول مناسبة لمساحات مطبخية
بأسلوب حياة معاصر

3.2

Whether for a corner pantry or a fully-equipped kitchen, we possess the solutions and capabilities to design economically and

 تتوفر لدينا الحلول والقدرات لتصميم مساحات المطابخ مختلفة األحجام واالستخدامات بحيث،سواء كنت ترغب بخزانة الزاوية أو مطبخ كامل التجهيزات

ergonomically efficient kitchen spaces of varying scale and versatility for lifestyle-themed standard to luxury hotel apartments.

.تمتاز بالكفاءة من الناحية االقتصادية وتحقق الراحة للشقق الفندقية المعاصرة والفاخرة الموجهة ألسلوب حياة مميز

Hotel Apartment

Hotel Apartment
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Set the scene for األجواء المناسبة لالنطالق
برحالت ال تُنسى في
unforgettable spa
المنتجع الصحي
journeys

4.1

اختر من تشكيلة رائعة من األسطح والمواد التي تضفي

Choose from a splendid assortment of surfaces and

 على نحو يعبر عن،مظهراً وحس ًا خالب ًا لمنتجعك الصحي

materials that define a breathtaking look and feel for your

الحيوية ويساعد الضيوف على االندماج في المكان منذ

spa, reflecting wellness and engaging guests from the

.اللحظة األولى التي يصلون بها

moment they step in.

ابتكار مساحات استثنائية
للمنتجعات الصحية
مجموعتنا من األسطح المذهلة والمواد
 من الرخام الطبيعي إلى األحجار شبه،الفاخرة
 تمنح تجارب منتجع صحي فريدة،الكريمة
.تلهم بالرفاهية والسكينة

Craft extraordinary spa escapes
Our range of exquisite surfaces and
accent materials, from natural marble to
semi-precious stones, creates unique
spa experiences that inspire well-being
and tranquillity.
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مساحات مناسبة للراحة
وتجديد النشاط

4.2

فيما يتعلق بأساسيات التجدد التي تلهم شعوراً باأللفة واإلنتعاش والحيوية واستلهام الطمأنينة
 تقدم الشايع للمشاريع حلو ًال ابتكارية مثالية تحقق التوازن األمثل ما بين الجوانب،والهدوء
.الجمالية والعملية
يدرك فريقنا أن المساحات الخاصة والعملية مثل الحمامات والمطابخ والمنتجعات الصحية لها
.هام في التعبير عن الطابع المميز لمشروعك و الفريد من نوعه
ٌ دو ٌر

Inviting spaces for rest
and rejuvenation

4.2

For sanctuaries of revival that inspire a sense of soothing intimacy, Alshaya
Enterprises flawlessly delivers innovative solutions that strike the ideal balance
between aesthetics and functionality.
Our teams understand that even private, functional spaces such as restrooms,
kitchens and spas serve an important role in communicating the unique character
and proposition of your development.
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Inspiring the palate تصاميم بنكهات
ملهمة وأكثر
and more

5.1

Craft an experience that transports your guests across

صمم تجربة تنقل ضيوفك عبر الثقافات ومدارس الطهي

cultures and cuisines with avant-garde design, lighting,

، باإلضافة إلى اإلضاءة،المختلفة مع أدوات وأواني المائدة المميزة

cutlery and crockery while ensuring maximum comfort and

 لضمان أقصى قدر من الراحة وسير،والتصميمات المتطورة
.العمل بسالسة وانسيابية

streamlined workflows.

لمسات جمالية تعزز األناقة
من البورسلين المخصص والمصمم حسب طلبك
 إلى أدوات، والطالء التفاعلي،وذوقك الشخصي
 نقوم بمالئمة هذه العناصر،المائدة الصديقة للبيئة
األنيقة على حسب درجات األلوان المستخدمة في
 ليرتقي الضيوف بتجربة،الفندق وتصميماته الداخلية
.معاصرة لتناول الطعام

An aesthetic that enhances elegance
From personalised porcelain and reactive
glaze to eco-friendly tableware, we match
these elegant elements to a hotel’s colour
palette and interior design, elevating guests’
dining experience.
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إتقان فنون الطهي
بمنتهى الراحة

5.2

ً
لتلبية معاييرك
دع أفضل مواهبك في فنون الطهي تتجلى مع الحلول شديدة الحداثة التي ُطورت
 حيث يقدم فريقنا حلو ًال، من التصميم والتركيب إلى الصيانة.التشغيلية لمتطلبات مطبخك
.شاملة باإلشتراك مع العالمات التجارية الرائدة في هذا المجال

Enabling culinary
mastery effortlessly

5.2

Bring out the best culinary talent with cutting-edge solutions that are
developed to meet the specific operational standards and requirements
of your kitchen. From design and installation to maintenance, our team
provides end-to-end solutions in partnership with industry-leading brands.
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حلول التخزين التي تتسم
بالمرونة والذكاء واالستدامة

5.3

تتميز الشايع للمشاريع في تقديم حلول التخزين المبتكرة والمعدات عالية الجودة التي تحقق
 وتُحسن بشكل عام،االستفادة المثلى من أعمال النقل الدولي للمستودعات ومراكز التوزيع لديك
.المزايا التنافسية لمنظمتك

5.3

Lean, smart and sustainable
storage solutions

Alshaya Enterprises specialises in innovative storage solutions and high-quality
equipment that optimise the logistical flows of your warehouses and distribution
centres and improve the overall competitiveness of your organisation.
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workspace design

Workspaces are optimised to their full potential ensuring that
the environment is not only inviting and attractive, but also
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تصميم مساحة عمل
ذكية وتفاعلية

6.1

،االستفادة المثلى من مساحاتك للعمل على تحقيق أقصى إمكانياتها
 وأيض ًا يضمن مساحات،مما يضمن لبيئة عملك الجاذبية والرحابة
.عملية لتعزيز الراحة واإلنتاجية

practical so that it promotes productivity and comfort.

أنظمة تخزين مدمجة
لتحسين استغالل المساحات
مواد تخزينية مع معدات متينة آمنة
 تتوافق مع اللمسات،متعددة االستعماالت
الجمالية المرغوبة دون المساس بجانب
.األمان والسالمة منها

Compact storage systems
that optimise space
Archive material with strong,
secure and versatile equipment
that matches desired aesthetics
without compromising safety.

56

57

A l s h a y a E n t e rp ris e s | Ho s p it al it y

a l s h a y a en t er p r i s es . c o m

مساحات تزدهر بها
األفكار

6.2

،مساحة اجتماعات مصممة بتركيز خاص لتعزيز التعاون البنّ اء واالتصاالت الفعالة
بحيث تتوفر تكنولوجيا الوسائط المتعددة والتقنيات السمعية والبصرية شديدة
.التطور لتيسيرها على النحو المطلوب

Spaces for ideas
to thrive

6.2

Meeting spaces are designed with a special focus on promoting constructive
collaboration and efficient communication, facilitated by avant-garde audiovisual
and multimedia technologies, as required.
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Intelligent form
meets advanced
function
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إلتقاء الشكل
الذكي مع
الوظائف المتقدمة

6.3

 يخضع كل جانب من،من مزج األلوان إلى الخامات واإلضاءة

From the colour scheme to the textures and lighting, every

جوانب مساحات المكاتب لدراسة دقيقة متأنية إليجاد بيئة

aspect of an office space is thoughtfully considered to curate

.عمل فعالة وعملية

an engaging and effective work environment.

جلد إيطالي فائق االمتياز
قم بتخصيص أثاث مكتبك عن طريق االختيار
من مجموعة واسعة من األقمشة والمواد عالية
 التي نوفرها حصري ًا من شمال، مثل الجلود،الجودة
إيطاليا لتضفي لمسة من الفخامة على األجواء
.العملية والتجارية

Superlative Italian A+ leather
Customise your office furniture with a
choice of high-quality fabrics and materials,
such as our leather, which is exclusively
sourced from northern Italy to add a
touch of luxury to professional and
commercial settings.
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تجهيز غرف الغسيل
بشكل مثالي

7.1

يأتي التصميم الفعال والذكي مع المعدات عالمية المستوى والنهج العملي للجوانب
 وذلك بما يضمن الجانب الوظيفي واألجواء المرحبة ضمن مساحات،الجمالية
.منطقة الغسيل على نحو يجسد قيم عالمتك التجارية

Flawlessly equipped
laundry rooms

7.1

Efficient, intuitive design comes together with world-class equipment and a
practical approach to aesthetics to ensure laundry spaces that are functional,
welcoming and representative of your brand values.
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خاتمة استنتاجية لرحلة
عالمتك التجارية

8.0

 يجب أال ُيدخر أي جهد في تجهيز اللوبي والذي،ألنها نقطة االلتقاء األولى واألخيرة لهذه الرحلة
 المجموعة. وال يقل عن روعة لقائهم األول به،سيترك لضيوفك انطباع ًا أخيراً ذا تأثير متميز
المتنوعة من حلول اإلضاءة الداخلية والخارجية القائمة على التصميم المتميز وقدرته على
 حيث تضفي ميزة طول العمر الزمني للمواد،تحسين الحالة النفسية والمزاجية لضيوفك
.شيق وساحر من العناصر الذكية والزخرفية
ّ المستخدمة في المساحات العامة مزيج

A powerful conclusion to
your brand journey

8.0

As the first and last juncture of your guests’ journey, no effort must be spared to
curate the lobby so that it leaves your guests with a final impression that is just
as powerful and satisfying as their first encounter with your property. A variety
of design-driven, mood-elevating indoor and outdoor lighting solutions add
longevity to these public spaces using an enthralling combination of smart and
decorative elements.
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™ الشايع للمشاريع
١٢  مخرج-  مبنى السيف:الموقع
 بالقرب من بنك الرياض12  مخرج-  الطريق الدائري الشرقي:العنوان
٤١٧٨ : تحويلة+٩٦٦ 4548320 :الهاتف أرضي

الكويت
Kuwait

عمان
ُ

 جدة- السعودية

الكويت

 قرب مستشفى الرفاع:الموقع

 بالقرب من بناية بن حمران:الموقع

. فندق فور سيزنز:الموقع

، 135 : صندوق بريد، شارع الغبرة-  مسقط:العنوان

 شارع، بالقرب من مبنى بن حمران، مركز بن هضاب،  الشايع هوم:العنوان

 الكويت، المرقاب، شارع السور، برج الشايع:العنوان

 سلطنة عمان، مسقط، 103 :الرمز البريدي

.21511  صندوق بريد.21511 -  جدة،التحلية

+٩٦٥ 22242299 :الهاتف أرضي

+٩٦٨ 24619681 :الهاتف أرضي

٤٠٥٤ / ٤٦١٨ : تحويلة+٩٦٦ )١٢( ٢٢٧٢٤٧٠ / ١٢٢٦١١٩١٤ :الهاتف أرضي

قطر

 الدمام- السعودية

 دبي- اإلمارات

 بالقرب من دوار العزيزية:الموقع

 مقابل الخبر مول:الموقع

 بالقرب من محطة مترو أبو بكر الصديق:الموقع

-  مجمع بزوير-  قسم المعدات/  شركة الشايع الدولية:العنوان

469 .ب. ص،  طريق الملك فهد عبد العزيز:العنوان

،٨٠٢٥٣  صندوق بريد، ديرة،  شارع صالح الدين:العنوان

 بجانب بيتزا هت. الدوحة-  طريق سلوى- 5 محل رقم

. مقابل الخبر مول، 31952 الخبر

 اإلمارات العربية المتحدة،دبي

والجودة هايبر ماركت

4535 : تحويلة+٩٦٦ 138083821 :الهاتف أرضي

+٩٧١ ٤٦٠٧٤١٠٠ / +٩٧١ ٤٢٦٢٩١٠٠ :الهاتف أرضي

™ الشايع للمشاريع

البحرين
Bahrain

™ الشايع للمشاريع

™ الشايع للمشاريع

قطر
Qatar

™ الشايع للمشاريع

™ الشايع للمشاريع

™ الشايع للمشاريع

+٩٧٤ 44569229 :الهاتف أرضي

السعودية
KSA

اإلمارات
UAE

عمان
ُ

Oman

Kuwait

KSA – Riyadh

Alshaya Enterprises™

Alshaya Enterprises™

Alshaya Enterprises™

Landmark : Four Seasons Hotel

Landmark : Alsaif Building – Exit 12

Landmark : Near Al Refaa Hospital

Address : Burj Alshaya, Al Soor Street,

Address : Eastern Ring Road – Exit 12, Near Riyadh Bank

Address : Al Ghubrah Street, Muscat

Al Mirqab, Kuwait

Land Line : +966-4548320 Extn : 4178

P.O. Box: 135, Postal Code: 103, Muscat
Land Line : +968-2-4619681

Land Line : +965-2-2242299

UAE – Dubai

KSA – Jeddah

Qatar

Alshaya Enterprises™

Alshaya Enterprises™

Alshaya Enterprises™

Landmark : Near Abu Baker Al Siddique Metro Station

Landmark : Near Bin Hamran Building

Landmark : Near Al Aziziya Roundabout

Address : Salahuddin Street, Deira

Address : Alshaya Home, Bin Hadaab Centre, Near Bin Hamran

Address : Alshaya International Company / Equipment

P.O. Box: 80253, Dubai, U.A.E

Building, Tehliya Road, Jeddah-21511

Division Buzwair Complex, Shop #5, Salwa Road, Doha,

Land Line : +971-4-2629100 / +971-4-6074100

P.O Box 21511

Beside Pizza Hut & Quality Hypermarket

Land Line : +966-12-2272470 / 12-2611914

Land Line : +974-4-4569229

Extn : 4618 / 4054

KSA – Dammam
Alshaya Enterprises™
Landmark : Opposite Khobar Mall
Address : King Fahad Abdul Aziz Road
P.O Box 469, Al Khobar 31952
Land Line : +966-13-8083821 Extn : 4535
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We deliver over 4,000 projects annually
in the GCC.

نقوم بتسليم أكثر من  4000مشروع ًا سنوي ًا في منطقة
دول مجلس التعاون الخليجي.
فندق ماندرين
أورينتال

مصفاة
أرامكو جازان

كيو بي ديستريكت
المقر الجديد

الرياض ،المملكة العربية السعودية

خميس مشيط ،المملكة العربية السعودية

الدوحة ،قطر

شذا
كمبينسكي

فندق
فور سيزنز

مالعب
أسباير

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الكويت

الدوحة ،قطر

فندق
موفنبيك

حرم جامعة الكويت
في الخالدية

ريكسوس
بريميوم

جدة ،المملكة العربية السعودية

الكويت

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

جامعة الملك
عبدالعزيز

شركة البترول
الوطنية الكويتية

فندق أتريا
ميلينيوم

جدة ،المملكة العربية السعودية

الكويت

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

مشروع
إسكان جدة

منتجع وسبا
المسيلة

جناح االستدامة في
اكسبو 2020

جدة ،المملكة العربية السعودية

الدوحة ،قطر

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

مطار الدمام
الدولي

زوالل ديستينيشن
سبا آند فاميلي ريزورت

كوكاكوال
ارينا

الدمام ،المملكة العربية السعودية

خصومة ،قطر

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
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Qp District,
New Headquarters

Aramco Jizan
Refinery

Mandarin
Oriental Hotel

DOHA, QATAR

KHAMIS MUSHAIT, KSA

RIYADH, KSA

Aspire Stadium

Four Seasons
Hotel

Shaza Kempinski

DOHA, QATAR

KUWAIT

RIYADH, KSA

Rixos Premium

Kuwait University
Khaldiya Campus

Movenpick
Hotel

DUBAI, UAE

KUWAIT

JEDDAH, KSA

Millennium
Atria Hotel

Kuwait National
Petroleum Company

King Abdulaziz
University

DUBAI, UAE

KUWAIT

JEDDAH, KSA

Expo 2020
Sustainability Pavilion

Al Messila
Resort & Spa

Jeddah Housing
Project

DUBAI, UAE

DOHA, QATAR

JEDDAH, KSA

Coca Cola
Arena

Zulal Destination Spa
& Family Resort

Dammam
International Airport

DUBAI, UAE

KHASOOMA, QATAR

DAMMAM, KSA
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الخطوة التالية من رحلتك
.التصميمية تبدأ هنا
The next step of your
design journey begins here.

KUWAIT | K SA | U AE | Q ATAR | O MAN | BAHR AIN
inf o @ al shay aenterprises. co m
al shay aenterprises. co m

@ Al shay aE nterprises

