


2



3

الجريسي بيت الرياض
الحلول والخدمات

الصناعة الوطنية
الشركاء
الشبكة

المنتجات والخدمات
تقنيات التصوير والطباعة

حلول الصوت والصورة
التقنيات المكتبية

حلول تقنية المعلومات واالتصاالت
األثاث المكتبي

األثاث التعليمي
األثاث الطبي

الحلول الداخلية المتكاملة
أثاث الفنادق 

األرشيف والمستودعات
الموكيت

العمالء وقصص النجاح

Jeraisy Riyadh House
Solutions & Services
National Industry
Partners
Network
Products & Services
Imaging Solutions & Technologies
Audio Visual Solutions
Office Technologies
ICT Solutions
Office Furniture 
Educational Furniture
Healthcare Furniture
Integrated Interior Solutions
Hotels Furniture
Archive & Warehousing 
Carpet Tiles
Clients & Success Stories

4
5
6
7
8

10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

CONTENTS المحتويات



4

كانت  وقد  سنة،   57 نحو  قبل  الرياض  بيت  الجريسي  تأسست 
العربية  المملكة  تزويد  في  المتخصصة  الشركات  أولى  من 
في  ساهمت  مكتبية  تقنيات  من  يلزمها  ما  بكل  السعودية 
تسريع تطور البنية التحتية للدولة والمجتمع السعودي، والذي 

كان يشهد حينها حركة تغي  فترة قياسية.

بدأت بيت الرياض بمجموعة بسيطة من الموظفين الطموحين، 
من  اليوم  جعلتها  عديدة  تغيرات  مسيرتها  عبر  شهدت  وقد 
تأثيث  بحلول  السعودية  تزويد  في  العاملة  الشركات  أكبر 
تعتبر  األلفين  يقاربون  الذين  بموظفيها  وهي  شاملة،  وتجهيز 
أكبر شركات مجموعة الجريسي التي تضم أكثر من أربعة آالف 

موظف يعملون في إحدى عشر شركة ومصنع.

تضم شركة الجريسي بيت الرياض، فريقا بيعيا يتكون من مائة 
ويساندهم  فرعا،   24 في  يعملون  مبيعات  موظف  وخمسين 
ومساندي  والمصممين  والرسامين  المهندسين  من  فريق 
المبيعات الذين يتجاوز عددهم 100 موظف. وتعطي بيت الرياض 
فريق  يضم  حيث  البيع،  بعد  ما  لخدمات  إستثنائية  أهمية 
مكتبية،  أنظمة  صيانة  وفني  مهندسا   350 الفنية  الخدمات 

باإلضافة ألكثر من 120 فني و 500 عامل.

Jeraisy Riyadh House was established about 57 years ago. It was 
one of the first dedicated companies in providing the Kingdom of 
Saudi Arabia with all its office automation requirements, and thus 
contributed in accelerating the development of the Saudi state and 
society infrastructure which was then witnessing deep and aspirant 
change that turned the Kingdom of Saudi Arabia into a developed 
country in a record time.

Riyadh House started with a few number of ambitious employees, 
and witnessed along its march many changes that made it today one 
of the leading active companies in providing Saudi Arabia with total 
equipping and furnishing solutions. With around two thousand 
employees, it is considered the biggest company in Jeraisy Group 
who has more than four thousand employees working in eleven 
companies and factories.

Jeraisy Riyadh House Company has a sales team of one hundred 
and fifty salespersons working in 24 branches, supported by a 
team of more than 100 engineers, draftsmen, designers and sales 
support personnel. Jeraisy Riyadh House is giving exceptional 
importance to its after sales services. Its technical services team is 
made of 350 office systems servicing engineers and technicians, in 
addition to more than 120 furniture installation technicians and 
500 laborers.

JERAISY RIYADH HOUSEالجريسي بيت الرياض
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Jeraisy Riyadh House continuous quest is to provide the business 
community with total office solutions. A half century of expertise, 
has enabled it to create the richest and the most diverse portfolio 
of solutions and services in the following lines of business:

•  Imaging and Printing Technologies
•  Audio Visual Solutions
•  Office Technologies
•  ICT Solutions
•  Office Furniture 
• Educational Furniture
• Healthcare Furniture
• Hotels Furniture
• Archive & Warehousing
• Carpet Tiles

In addition, Jeraisy Riyadh House commits itself to provide all 
other necessary services, starting with sale services and moving to 
delivery, installation, commissioning and maintenance.

Solutions & Servicesالحلول والخدمات
إن سعي الجريسي بيت الرياض الدائم لتزويد مجتمع األعمال 
الخبرة  من  قرن  نصف  عبر  شاملة،  مكتبية  بحلول  السعودي 
األغنى  تعتبر  وخدمات  حلول  محفظة  تكوين  من  مكنتنا 

واألكثر تنوعًا وهي تغطي التخصصات التالية:

تقنيات التصوير والطباعة
حلول الصوت والصورة

التقنيات المكتبية
حلول تقنية المعلومات واالتصاالت

 األثاث المكتبي
األثاث التعليمي

األثاث الطبي
أثاث الفنادق 

األرشيف والمستودعات 
الموكيت

كافة  بتقديم  الرياض  بيت  الجريسي   تقوم  لذلك  إضافة 
بالتوريد  مرورًا  البيع  خدمات  من  تبدأ  والتي  الالزمة  الخدمات 

والتركيب والتشغيل وانتهاًء بالخدمات الفنية والصيانة.
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الرياض  بيت  تنفذها  التي  التأثيث  مشاريع  من  العديد  تعتمد 
المصنع  يعتبر  والذي  لألثاث  الجريسي  مصنع  ينتجه  ما  على 
األكبر في المنطقة المتخصص في األعمال الخشبية، والحائز 

على جائزة الملك للمصنع المثالي ثالث مرات.

 يوفر المصنع عددا كبيرا من منتجات األثاث المكتبي النمطية، 
كما يقوم بتنفيذ مشاريع التأثيث التي تتطلب تصاميم خاصة 

تبرز هوية العميل وتهيئ له بيئة عمل مثالية. 

كذلك يقوم مصنع ستيلكيس الجريسي بتوفير حاجة السوق 
والمشاريع الكبرى لمحطات العمل وأنظمة القواطع وغيرها 
ستيلكيس  شركة  مع  بالتعاون  وذلك  المعدني  األثاث  من 
التي  ترياد  منتجات  مجموعة  إلى  باإلضافة  هذا  العالمية. 
أبدعها المصنع تلبية لحاجة من يبحثون عن أثاث عملي عالي 

الجودة وبتكلفة معقولة.

الصناعة الوطنية
Many furnishing projects rely on what Jeraisy Riyadh House 
produces in Jeraisy Furniture Factory which is regarded as the 
largest factory in the region which specializes in wooden works 
and a three time winner of the Ideal Factory Prize.

The factory provides a wide range of standard office furniture 
products. It undertakes to implement many furnishing projects 
which requires special designs that reflect the customer identity 
and offers ideal work environment.

Steelcase Jeraisy Factory also provide the market and big projects 
needs for the workstations systems along with other metal 
furniture in cooperation with Steelcase International. The factory 
also invented Triad Products line which fulfills the needs of those 
looking for practical high quality and cost effective furniture.

National Industry
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Partnersالشركاء
نحن في بيت الرياض ندرك جيدا أهمية وجود شركاء لديهم 
معتمدة  الجودة،  عالية  منتجات  توفير  على  والقدرة  الخبرة 
عالميا وتتمتع بثقة المستخدم. لذلك نبذل الكثير من الجهد 
جودة  معايير  نطبق  حيث  العمل  شركاء  وإختيار  لتقييم 
عالية تجعلنا نثق ونفتخر بمجموعة الشركاء التي نجحنا في 
واألكبر  األشهر  يعتبرون  غالبيتهم  في  وهم  معها  التعاون 
منذ  العمل  يشاركوننا  منهم  وكثير  تخصصهم  مجال  في 
كبيرة  الرياض  بيت  في  الموردين  شبكة  إن  السنين.  عشرات 
وممتدة في مختلف بقاع العالم من أمريكا غربا، مرورا بأوروبا 

وآسيا، وانتهاء بأستراليا شرقا.

We are well aware in Riyadh House of the importance of having 
partners with expertise and ability to provide high quality 
products and who are internationally recognized and enjoys the 
trust of customers. In this respect, we are putting a lot of efforts 
to evaluate and select business partners of high quality that 
makes us confident and proud of the team of partners that we 
have succeeded in working with. They are the most well known 
and leading in their fields of business. Most of them are actively 
working  with us for decades.Jeraisy Riyadh House network of 
suppliers is so big and diverse, thus covering all parts of the world 
extending from America in the west, across Europe and Asia, and 
ending in Australia in the East.
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Riyadh House Showrooms space of more than twenty five 
thousand square meters is divided among 24 showrooms all 
over the Kingdom.  Thanks to its logistic network which has three 
central warehouses with an area of more than 200,000 square 
meters and a transportation fleet of more than 170 long, medium 
and small vehicles. Jeraisy Riyadh House boasts its high capacity 
for supplying the market with all its requirements of office 
products ready for immediate delivery.

تبلغ مساحة معارض بيت الرياض أكثر من 25 ألف مترا مربعا 
المملكة.  أنحاء  مختلف  في  منتشرة  معرضا   24 على  موزعة 
تزويد  على  العالية  بقدرتها  الرياض  بيت  الجريسي  وتتميز 
السوق بما يحتاجه من منتجات مكتبية جاهزة للتوريد الفوري 
وذلك بفضل شبكتها اللوجستية التي تضم ثالث مستودعات 
مركزية تزيد مساحتها على 200 الف متر مربع، وأسطول نقل 

يضم أكثر من 170 مركبة طويلة ومتوسطة وصغيرة.

Networkالشبكة
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Products
         & Services

والخدمات
المنتجات
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التقنيات  من  العديد  في  الرياض  بيت  الجريسي  تتخصص 
حيث  والطباعة  التصوير  تقنيات  أهمها  من  والتي  المكتبية، 
تزود السوق بحلول التصوير والطباعة المتقدمة والتي توفرها 
عبر شركائها العالميين مثل شركة كونيكا مينولتا وكيوسيرا 
الرياض  بيت  الجريسي  وتعتبر  وسامسونغ.  بي  وإتش  وريكو 
المزود األول لهذه التقنية الرقمية سواء التي تعمل منفردة أو 

عبر شبكة مركزية محلية أو شبكة عريضة.

تقنيات التصوير والطباعة
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Jeraisy Riyadh House specializes in many office technologies; 
the most important of it is imaging and printing. It provides the 
market with advanced imaging and printing solutions from its 
international partners such as Konica Minolta, Kyocera, Ricoh, HP 
and Samsung. Jeraisy Riyadh House is the leading supplier of 
digital technology whether it is standalone, local or central wide 
network.

Imaging & Printing 
Technologies
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مجموعة  تضم  الرياض  بيت  في  والصورة  الصوت  حلول 
فرصة  للمستخدم  توفر  التي  التطبيقات  من  متكاملة 
وقاعات  المسارح  تقنيات  مع  الفعال  والتعامل  اإلستفادة 
والصفوف  اإلنترنت  عبر  التلفزيوني  البث  وشبكات  اإلجتماع 
التعليمية الذكية وشبكات الهاتف وغيرها من التطبيقات التي 

تلبي مختلف الحاجات سواء كانت للمؤسسات أو لألفراد.

Audio Visual solutions in Jeraisy Riyadh House includes an 
integrated group of applications that provides the end user with 
an opportunity to make use of, and deal effectively with theatres, 
conference halls,   TV over the net, smart classroom, telephone 
networks and other applications that meet different needs 
whether for organizations or individuals.

حلول الصوت والصورة

Audio Visual Solutions
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التقنيات المكتبية

Office Technologies

مع  التعامل  يفترض  المكاتب  وتقنيات  حلول  مع  التعامل  إن 
الحاسب اآللي، لذلك تضم بيت الرياض في محفظة منتجاتها 
ولينوفو،  وديل  بي  إتش  مثل  المنتجات  أشهر  من  مجموعة 
وهي متوفرة كحاسب منضدي أو محمول أو خوادم تشكل 
التي  والتطبيقات  التقنية  الحلول  لكافة  الرئيسي  العصب 

توفرها بيت الرياض لمجتمع األعمال السعودي.

Dealing in office automation and solutions dictates dealing 
with computers. Jeraisy Riyadh House includes in its products 
portfolio a range of famous products from HP, Dell, Lenovo. They 
are available as desktops, laptops and servers and constitutes 
the main backbone for all technical solutions and applications 
provided by Jeraisy Riyadh House for the Saudi business 
community.
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حلول تقنية المعلومات
واإلتصاالت

ICT Solutions

والحلول  األنظمة  من  مجموعة  الرياض  بيت  توفر  كذلك 
من  التحقق  وأنظمة  الدخول  أنظمة  مثل  المتخصصة 
معالجة  ألنظمة  إضافة  اإلصطفاف،  وأنظمة  الشخصية 
العملة وأنظمة البريد ونقاط البيع وغيرها من األنظمة والحلول 
التي تخدم العديد من القطاعات خاصة قطاع البنوك وقطاع 
باإلضافة  والدفاع،  األمن  وقطاع  الصناعي  والقطاع  التعليم 

إلى القطاع التجاري وقطاع الخدمات. 

Jeraisy Riyadh House also provides a group of dedicated systems 
and solutions such as access control systems, identification and 
queuing systems, in addition to banknote processing systems, 
mailing systems, POS systems and many other solutions that 
serve many sectors especially, the banking sector, the education 
sector, industrial sector, defence and security sectors in addition 
to the commercial and services sectors.
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عشرات  الرياض  بيت  الجريسي   في  األثاث  محفظة  تضم 
الشركات العالمية العاملة في مختلف تخصصات ومستويات 
من  كبيرة  مجموعة  بتوفير  تقوم  حيث  المكتبي.  األثاث 
األوروبية  الشركات  كبريات  من  والموديالت  التصاميم 
الجريسي  مصانع  تنتجه  لما  إضافة  واآلسيوية،  واألمريكية 

الوطنية. 

الرياض  بيت  الجريسي  من  جعل  األثاث  لمنتجات  الكبير  التنوع 
الوجهة األولى لكل من يبحث عن بيئة عمل مثالية سواء كان 
أو  المصرفي  القطاع  أو  الحكومي  القطاع  مؤسسات  في 
التعليم  قطاع  إلى  باإلضافة  اإلتصاالت،  وقطاع  النفط  قطاع 

والصحة والمواصالت وشركات القطاع الخاص واألفراد.

Office Furnitureاألثاث المكتبي
Jeraisy Riyadh House furniture Portfolio includes tens of  
international companies working in different lines and levels 
of office furniture. It undertakes to provide a wide range of 
designs and styles from leading European, American and Asian 
companies, in addition to the national products from Jeraisy 
Factories.

The wide selection of furniture products made Jeraisy Riyadh 
House the first destination for anyone looking for ideal work 
environment whether it is in the public sector organizations, the 
banking sector, oil sector or telecommunication sector. It also 
serves  the education sector, the healthcare sector, transportation 
sector, along with the private sector and individuals.
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األثاث التعليمي
فيها  تخصصت  التي  الحقول  أهم  احد  هي  التعليم  حلول 
ملحوظة،  نجاحات  حققت  حيث  الرياض،  بيت  الجريسي 
ترافقت مع خطة المملكة لتطوير البنية التحتية للتعليم وقد 
الكليات  من  العديد  وتجهيز  تأثيث  في  الرياض  بيت  ساهمت 
والمكتبات  والمختبرات  التعليمية  اإلدارية  والمباني  الجامعية 
والمستودعات وكان في مقدمة عمالئها وزارة التعليم العالي 
وجامعة  عبدالعزيز  الملك  وجامعة  نورة  األميرة  وجامعة 
الراجحي وجامعة الملك سعود وغيرها من المرافق التعليمية.

Educational Furniture
Educational solutions are one of the most important solutions 
in which Jeraisy Riyadh House has specialized. It has made 
noticeable successes that have accompanied the Kingdom plan to 
develop the infra structure of education. Jeraisy Riyadh House has 
contributed in furnishing and equipping many of the university 
colleges, administrative education buildings, laboratories and 
warehouses. Of its leading customers are the Ministry of High 
Education, Princess Nora University, King Abdulaziz University, 
Rajhi University, King Saud University and many other educational  
facilities.
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األثاث الطبي
يعتبر التأثيث الطبي احد التخصصات التي إحترفتها الجريسي 
بالتعاون مع  الحقل  الرياض مؤخرا، وهي تعمل في هذا  بيت 
األمريكية  ستيلكيس  شركات  إحدى  وهي  نيرتشر  شركة 
الشهيرة، حيث تم بنجاح تنفيذ أول مشروع تأثيث لمستشفى 
سيتم  التي  المشاريع  من  العديد  وهناك  البحرين،  في  حمد 

تنفيذها في السعودية قريبا.

Healthcare Furniture
Healthcare furniture is a product line which Jeraisy Riyadh 
House has added recently. It deals in this field in cooperation 
with Nurture Company, an affiliate of the most famous American 
company Steelcase. We have successfully implemented the first 
furnishing project for Hamad Hospital in the State of Bahrain. 
Many projects will also be soon implemented in the Kingdom 
of Saudi Arabia.
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إدارة  به  تتميز  جديد  مفهوم  المتكاملة  الداخلية  الحلول 
على  تقتصر  ال  حيث  الرياض،  بيت  الجريسي  في  المشاريع 
لتغطي  ذلك  تتعدى  أصبحت  بل  المكتبي   التجهيز  و  التأثيث 
نشاطتها كااألعمال الداخلية التي يتطلبها إعداد المكان كي 
خلق  بهدف  األخرى  والتجهيزات  األثاث  الستقبال  جاهزًا  يصبح 

بيئة عمل متكاملة. 

The integrated Interior Solution is a new concept that 
characterizes the project department in Jeraisy Riyadh House. 
This department does not confine its activities only to furnishing 
and office automation but also to all interior  works required for 
the optimum preparation of the workplace to receive furniture 
and other office equipment in order to create a complete work 
environment.

 Integrated Interior Solutionsالحلول الداخلية المتكاملة



21

Hotels Furnitureأثاث الفنادق 
حلول تأثيث الشقق الفندقية و المجمعات السكنية

الجريسي  به  تتميز  الذي  الشامل  والتجهيز  التأثيث  حلول  إن 
بيت الرياض على أعلى المستويات على نطاق المملكة جعلها 
محط أنظار جميع العمالء لجميع متطلباتهم بما فيها تأثيث 
الوطنية  الصناعة  الفنادق والشقق والمجمعات وذلك بفضل 
لألثاث  الجريسي  مصنع  بها  يتميز  التي  العالية  الجودة  ذات 
من  المجال  بهذا  المتخصصة  الشركات  كبرى  مع  وباالتعاون 

إيطاليا وإسبانيا.

Hospitality Furnishing Solutions

The total furnishing solution that Jeraisy Riyadh House proved 
as the leader in the Kingdom and  in order to satisfy the larger 
demands of the wide list of prestigious customers who placed 
their  confidence in it’s services has added to the portfolio. The 
hospitality furnishing which covers hotels, furnished apartments 
& compounds. With the collaboration of the excellent production 
of Jeraisy Furniture Factory & through it’s partners abroad 
specially from spain & Italy.
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األرشيف والمستودعات
تستكمل الجريسي بيت الرياض شمولية الحلول التي تقدمها 
والكترونية  وكهربائية  يدوية  أرشيف  أنظمة  بتوفير  وذلك 
إضافة لحلول المستودعات المتكاملة التي تخدم القطاعات 
الشركات  كبريات  مع  بالتعاون  والصناعية  والتجارية  اإلدارية 

العالمية مثل روس االيطالية وهانيل االلمانية.

Archive & Warehousing
Jeraisy Riyadh House completes the comprehensive solutions 
it offers by providing manual, electric and electronic archives 
systems, in addition to, integrated warehousing solutions that 
serve administrative, commercial and industrial sectors in 
cooperation with leading international companies like Ross of 
Italy and Hannel of Germany.
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الموكيت
النمطي  األثاث  من  المميزة  مجموعتها  الرياض  بيت  تكمل 
والمتخصص بخيارات واسعة من الموكيت الذي توفره شركة 
إنترفيس وشركة ميليكان. إن الموكيت غالبا ما يكون عنصرا 
الرياض  بيت  تنفذها  التي  التأثيث  مشاريع  أغلبية  في  أساسيا 
ومهما كان تخصص العميل متفردا فلدى بيت الرياض نوعيات 
لألعمال  ذلك  كان  سواء  التخصص،  هذا  مع  تتناسب  موكيت 
اإلدارية أو لصاالت التداول في البنوك أو في غرف المرضى في 
الفنادق.  في  النزالء  غرف  أو  المسارح  قاعات  أو  المستشفيات 
والتصميم  الدراسة  خبرات  من  الرياض  بيت  توفره  ما  ويشكل 

قيمة مضافة تزيد من ثقة العمالء بمنتجاتنا وخدماتنا.

Carpet Tiles
Jeraisy Riyadh House completes its special collection of standard 
and dedicated furniture with a varied selection of carpet tiles from 
Interface and Melliken companies.

Carpet tiles are generally basic element in most furnishing 
projects implemented by Jeraisy Riyadh House. Regardless of the 
customer’s line of business uniqueness, Jeraisy Riyadh House 
offers carpet tiles suitable for that line of business, whether it 
is administrative works, banks trading halls, patient wards in 
hospitals, theatres halls, or hotel rooms occupants. The study and 
design expertise offered by Jeraisy Riyadh House constitutes an 
added value that increases customer’s confidence in its products 
and services.
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العمالء
تمتاز شركة الجريسي بيت الرياض بقدرتها على تلبية حاجات 

قطاع األعمال بكافة مستوياته وعلى إختالف تخصصاته.

الشركات  قطاع  في  كبيرا  تواجدًا  الرياض  بيت  حققت  لقد   
الصغيرة والمتوسطة وحققت العديد من االنجازات في سوق 
في  الرياض  بيت  الجريسي  تعتبر  الوقت  نفس  وفي  التجزئة. 
مقدمة الشركات المزودة لخدمات التأثيث والتجهيز الشامل 
عينة  وهذه  والصغيرة.  والمتوسطة.   العمالقة  المشاريع  في 
من عمالء المشاريع في بيت الرياض الذين يؤكدون هذا الواقع.

Jeraisy Riyadh House boasts the advantage of being capable of 
responding to the business sector needs at all its levels and its 
different activities.

Jeraisy Riyadh House has made strong presence in small and 
medium companies sector and has secured many successes in 
retail market. At the same time, Jeraisy Riyadh House is rated 
at the forefront of companies supplying total equipping and 
furnishing services for mega, as well as, medium and small 
projects. Find next a sample of Jeraisy Riyadh House projects 
customers to emphasize this reality.

Clients
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شركة سابك - المركز الرئيسي الرياض

جامعة األميرة نورا  - الرياض

جامعة األمير سلطان األهلية - الرياض

مؤسسة النقد العربي السعودي - الرياض

مكتبة الملك فهد - الرياض

شركة الكهرباء السعودية - غرناطة - الرياض

مجموعة سامبا المالية - مركز المملكة

الدفاع المدني - الرياض

شركة اإلتصاالت السعودية

مكاتب شركة سيمنز - البوابة اإلقتصادية - الرياض

البنك السعودي الهنولندي

شركة زين لإلتصاالت

مركز معارض الرياض الدولي

هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات

Clientsالعمالء

SABIC – Headquarter

Princess Nora University

Prince Sultan University

Saudi Arabian Monitry Agency

King Fahad Library – Riyadh

Saudi Electricity Company

SAMBA Financial Group Kingdom Centre

Civil Defence Headquarter- project

STC Jawal + Branches

Business Gate Riyadh Siemens New Offices

Saudi Hollandi Bank

Zain Telecom

Riyadh International Exhibition Center Building

Communication & Information Center Building
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Clientsالعمالء
Armed Forces  Hospital - Taif

King Abdullah University of Science & Technology- KAUST

Petromin Company

UCA Insurance

King Faisal Specialist Hospital ( Warehouses )

National Prawn Company

Dibah Port

Jizan Port

CEGALLAH Group

Zahid Group

Bank Al Jazira

Safola Group

Al Nahdi Medical Company

 Imarah of Makkah Al Mukkaramah 

University of Dammam

Saudi Aramco

King Hamad University Hospital - Bahrain

Saudi Petroleum Services Polytechnic

Eastern Province Municipality

MA‘ADEN Phosphate Company

Petrofac Saudi Arabia

Al Yaum Daily Newspaper

Chamber of Commerce & Industry Eastern Province

Saudi Arabian Amiantit Co

مسشتفى القوات المسلحة - الطائف

جامعة الملك عبد اهلل

شركة بترومين

شركة يو سي ايه للتأمين

مستشفى التخصصي )المستودعات(

شركة الروبيان

 ميناء ضباء

 ميناء جازان

مجموعة سقالة

مجموعة الزاهد

 بنك الجزيرة 

مجموعة صافوال

شركة النهدي الطبية

إمارة منطقة مكة المكرمة

جامعـة الدمـام

ارامكو السعودية

مستشفى الملك حمد الجامعي - البحرين

المعهد التقني السعودي لخدمات البترول

أمانة المنطقة الشرقية

شركة معادن للفوسفات

بتروفاك العربية السعودية

جريدة اليوم

الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية

شركة أميانتيت العربية السعودية
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أكاديمية االمير سلطان للطيران

وزارة االعالم والثقافة بجدة

مسشتفى الملك فهد العسكري بجدة

إمارة المدينة المنورة

الهيئة العليا لتطوير مكة والمشاعر بمكة

البنك االسالمي للتنمية بجدة

المركز الطبي الدولي

الجامعة االسالمية - المدينة المنورة

جامعة الملك عبد العزيز  )تبوك - عرعر(

مدارس الهيئة الملكية بينبع

كلية البنات بينبع

 الشركة السعودية للكهرباء - محطات التوليد

كلية طيبة - المدينة المنورة  ) البيان (

مدارس التربية

مدارس المعرفة

مدارس جيمس العالمية - مدينة الملك عبداهلل االقتصادية

مدارس القران بينبع

فندق بيست ويسترن - مكة المكرمة

الخطوط الجوية العربية السعودية

Prince Sultan Academy for Aviation

Ministry of Information and Culture in Jeddah

King Fahd Armed Forces Jeddah  Hospital

Imarah of Al Madinah

High Commission for the Development of Makkah & Holy Sites

Islamic Development Bank in Jeddah

International Medical Center

Islamic University - Madinah

King Abdul Aziz University ( Tabuk, Arar )

Royal Commission Schools in Yanbu

Girls College in Yanbu

Saudi Electricity Company - Power Plants

Taibah College  - Medina ( Al Bayan)

Al Tarbia Schools

Al Maarefah Schools

James Schools - King Abdullah Economic City

Quran Schools in Yanbu

Best Western Hotel - Makkah

Saudi Arabian Airlines

Clientsالعمالء
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Success Stories

قصص نجاح
الرياض  بيت  الجريسي  تنفذها  التي  المشاريع  أصبحت  لقد 
حديث العمالء حيث يتداولون قصص النجاح التي تحققها عند 
تنفيذها ألي من مشاريع التأثيث والتجهيز الشامل، فقد أثبتت 
طبيعة  عن  النظر  بغض  الناجح  التنفيذ  على  وقدرتها  تميزها 
ذلك  من  واألهم  التنفيذ.  مكان  أو  العميل  تخصص  أو  العمل 
إنهاء  على  قدرتها  دائمًا  تثبت  الرياض  بيت  الجريسي  أن  كله 

المشروع ضمن المدة المحددة وبالمواصفات المتفق عليها.

The projects implemented by Jeraisy Riyadh House has become 
the talk of clients who exchange success stories achieved by 
Riyadh House in implementing any of the total furnishing and 
equipping project. It has proved its uniqueness and ability to 
achieve successful implementation regardless of the nature 
of work, line of business, or place of implementation. More 
importantly, Jeraisy Riyadh House has always proved its ability 
to complete any project within the time frame and upon mutually 
agreed specifications.
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المشروع:
 تأثيث المبنى الرئيسي الجديد للبنك في مدينة جدة

التحدي:
التأثيث بمستوى عالي من  بتنفيذ مشروع  رغبته  العميل  أبدى 
دون  من  المساحات  وإستغالل  والموديالت  التصميم  ناحية 
اإلخالل بجمالية المظهر العام.  كذلك شددت إدارة البنك على 
ضرورة اإللتزام بالجدول الزمني إلفتتاح المبنى الرئيسي الجديد 
والذي كان بعد أربعة شهور، حيث كان مطلوبا من بيت الرياض 
إيجاد حلول عملية لعدد 650 موظفا باإلضافة لمكاتب اإلدارة 
مثل  األخرى  المرافق  عن  ناهيك  والمشرفين،  والمدراء  العليا 

قاعات اإلجتماع.

الحل:
بإعتماد  بعد دراسة المشروع من كافة جوانبه تم إتخاذ قرار 
لمشروع  أساسا  لتكون  الكورية  فيرسيس  شركة  منتجات 
الرسومات  بإعداد  الفني  الفريق  قام  حيث  البنك،  مبنى  تأثيث 
بصورة إحترافية ساعدت العميل على وضع تصور دقيق لكل 
نحو  التوجه  على  العميل  شجع  مما  التأثيث  عملية  تفاصيل 
بيت الرياض خاصة عندما تبين له الفارق الكبير في الجودة بين 
منتجات فيرسيس الكورية ومنتجات الشركات المنافسة وقد 
كان لسياسات الضمان والخدمة الممتازة والتوريد المبكر أكبر 

األثر في ترسية المشروع على بيت الرياض.

Bank Al Jazira
Project:  
Furnishing of the Bank new head office building in Jeddah

The Challenge:
The customer expressed his intention to implement quality 
furnishing project with regard to design, models and space 
usage without affecting general appearance attraction. The bank 
administration stressed sticking to schedule for the opening of 
the new head office building after four months. Jeraisy Riyadh 
House is required to find practical solutions for 650 employees in 
addition to the senior administration, managers and supervisors 
offices, let alone the other facilities like meeting halls.

Solution:
After studying all facets of the project, a decision has been made to 
adopt the Korean Fursys products as a base for the bank building 
furnishing project. A technical team has prepared professional 
drawings to help the customer have an exact visualization of 
the full details of the furnishing process which encouraged 
the customer to go for Jeraisy Riyadh House especially when 
he perceived the big difference in quality between the Korean 
company Fursys products and the competitor’s products. The 
warranty policies, premium service and the early delivery have 
the final word in placing the project with Jeraisy Riyadh House.

بنك الجزيرة
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National Prawn Companyشركة الروبيان الوطنية
المشروع:

الليث  مدينة  في  للشركة  الرئيسي  المبنى  وتجهيز  تأثيث   
بالمنطقة الغربية

التحدي:
جدة  مدينة  من  كم   200 بعد  على  يقع  العميل  مبنى  لكون   
وصل  والتي  المنافسة  للشركات  عائقا  يعتبر  ذلك  كان  فقد 
في  صعوبة  جميعها  تجد  حيث  شركات،  خمس  إلى  عددها 
تقديم خدمات سريعة للعمالء البعيدين عن المدن الرئيسية، 
باإلضافة  الرياض  لبيت  ممتدة  فروع  شبكة  لوجود  ونظرا 
عرض  جعلت  ميزة  ذلك  شكل  فقد  الضخم  النقل  ألسطول 
العميل  دفع  مما  الخدماتية  الناحية  من  األفضل  الرياض  بيت 
إلختيار عرض بيت الرياض الذي قدم حلول تأثيث وتجهيز عالية 

المستوى وشديدة التنوع بحيث تناسب أدق حاجات العميل.

الحل:
على الرغم من بعد المسافة فقد قام فريق المشاريع بزيارات 
وعرض  دراسته  بغرض  العميل  لموقع  مستمرة  مكوكية 
وزاد  العميل  مع  العالقة  وطد  مما  قيادييه  على  اإلقتراحات 
من ثقته ببيت الرياض، وقد ترافق ذلك مع تقديم بيت الرياض 
باستخدام  وذلك  موظف   200 من  ألكثر  مبتكرة  تأثيث  لحلول 
الجريسي   ستيلكيس  مصنع  من  سنترا  منتجات  مجموعة 
باإلضافة لنظام األرشيف المتحرك من شركة روس اإليطالية، 
فقد  المكتبي  التجهيز  في  متخصصة  الرياض  بيت  ولكون 
التقنيات  كافة  لتوفير  الرياض  بيت  على  اإلعتماد  العميل  قرر 

المكتبية.

Project: 
Furnishing and equipping the company’s head office in Al-Lith, 
Western Region

The Challenge:
As the client building is about 200 kilometers from Jeddah, 
it posed a discouraging element for the competitors who are 
more than five companies. They all find it very difficult to offer 
quick services for clients who are away from the main cities. As 
Jeraisy Riyadh House has a network of extensive branches and 
a big transportation fleet, a reason it made JRH offers the best in 
serviceability and motivates the client to choose JRH quotation 
which offers high quality furnishing and equipping solutions to 
the client exact needs. 

The Solution:
Even though it is remote, the project team made frequent shuttle 
visits to the client site for study and to present choices to executives 
which strengthen relationship with the client and raise his trust 
in JRH. This is accompanied by JRH offers for smart furnishing 
and equipping solutions for more than 200 employees, using 
Centra Products line from Jeraisy Steelcase along with the mobile 
archive system from the Italian company Ross. As JRH is an expert 
in office automation, the client has decided to rely on JRH to 
provide him with all his office technologies needs.
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Islamic Development Bankالبنك اإلسالمي للتنمية
Project: 
Furnishing of the International Islamic Trade Finance Corporation

The Challenge:
As the nature of this project is international, it gives it special status 
and pose a challenge of providing furnishing and equipping 
solutions that suit the tastes and cultures of many nationalities of 
the bank guests from all corners of the globe.

The Solution:
The Islamic Development Bank IDB has been one of the most 
important customers of Jeraisy Riyadh House (JRH) for along 
time. This project came as a test for JRH and expose it to an 
aggressive competition for leading competing companies who 
are seeking to have a foothold in the bank. Jeraisy Riyadh House 
(JRH) has to work hard to offer creative international solutions 
through which it wins the customers trust. We have succeeded 
in offering a matching blend including the furnishing the bank 
five floors with innovative partisans system with doors to ensure 
privacy. Jeraisy Furniture Factory has designed the conference 
table which won common admiration. Our job extended to the 
cafeteria which has been furnished with the latest hospitality 
furniture.

المشروع:
 تأثيث مبنى المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة

التحدي:
يعطيه  مما  الدولية  الصفة  تكتسب  المشروع  هذا  طبيعة 
نوعا من الخصوصية حيث كان التحدي أن نقدم حلوال للتأثيث 
الجنسيات  من  العديد  وثقافات  أذواق  مع  تتناسب  والتجهيز 

من ضيوف البنك من كافة دول العالم.

الحل:
الرياض  بيت  عمالء  أهم  أحد  للتنمية  اإلسالمي  البنك  يعتبر 
الرياض  بيت  ليعرض  المشروع  هذا  جاء  وقد  طويلة،  مدة  منذ 
والطامحة  المنافسة  الشركات  كبريات  من  شرسة  لمنافسة 
بيت  على  كان  وقد  البنك.  في  لها  قدم  موطئ  عن  للبحث 
لتقديم حلول عالمية مبتكرة تكسب  العمل جاهدة  الرياض 
توليفة  تقديم  في  نجحنا  وقد  العميل.  ثقة  خاللها  من 
بنظام  الخمسة  البنك  أدوار  تأثيث  على  تشتمل  متناسقة 
لتحقيق  أبواب  توفير  على  إشتمل  حيث  مبتكر  عمل  وحدات 
لألثاث  الجريسي  مصنع  قام  كذلك  الخصوصية،  من  مزيد 
إعجاب  نالت  والتي  الرئيسية  اإلجتماع  طاولة  وتنفيذ  بتصميم 
تم  التي  الكافتيريا  إلى  وصوال  عملنا  إمتد  كذلك  الجميع. 

تأثيثها بأحدث موديالت أثاث المطاعم.
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Project:
Furnishing of the expansion building in the head office complex

The Challenge:
Study the consultant vision and match it with the latest modern 
furnishing solutions to bring out an ideal work environment 
without upsetting design identity or available work space and 
to make sure that the suggested solutions are applicable within 
timeframe and the allocated budget.

The Solution:
After thoroughly studying the expansion building, we came 
out with the idea of replacing the gypsum partitions with 
demountable partitions. The client welcomed the idea as it adds 
to the aesthetics of the distribution of work space and to make 
it more dynamic. In order to achieve highly flexible and smart 
work environment, we have selected products from a group of 
leading American and European companies, as well as, from our 
national products. The following companies have taken part in 
creating this blend. Steelcase International, Ora of Italy, Kluober 
of Germany, Steelcase Jeraisy Factory, in addition to, Ross, In 
Class, K I, and Numan Scale.

1المشروع:
تأثيث مبنى التوسعة لمجمع المركز الرئيسي .

التحدي :
أحدث  مع  ومطابقته  االستشاري  وضعه  الذي  التصور  دراسة 
ببيئة عمل مثالية دون االخالل  للخروج  العصرية  التأثيث  حلول 
أن  ومراعاة  المتاحة  العمل  بمساحات  أو  التصميم  بهوية 
تكون الحلول المطروحة قابلة للتطبيق ضمن الجدول الزمني 

والميزانية المرصودة.

الحل:
بعد دراسة مبنى التوسعة قمنا بعرض فكرة إستبدال قواطع 

الجبسوم بالقواطع العصرية
حيث  بالفكرة  العميل  رحب  وقد   (Demountable Partitions)  
أضفى ذلك جمالية على توزيع مساحات العمل وجعلها أكثر 
ديناميكية، ومن أجل تحقيق بيئة عمل عالية المرونة وجميلة 
األمريكية  الشركات  من  مجموعة  منتجات  بانتقاء  قمنا 
الوطنية حيث شارك  إلى منتجاتنا  باإلضافة  المميزة  واألوروبية 
العالمية،  ستيلكيس  التالية،  الشركات  التوليفة  هذه  بناء  في 
الجريسي  ستيلكيس  ومصنع  االلمانية  وكلوبر  االيطالية،  أورا 

إضافة لكل من روس، إن كالس، كي آي ونيومان سكيل.

مؤسسة النقد العربي 
السعودي

Saudi Monetary Fund 
Agency
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Project: 
Furnishing Aramco New Tower (MIDRA)

The Challenge:
To convince Aramco to adopt local furnishing solutions by proving 
that the local product can compete with the imported one in 
quality, beauty of design, ease of use and cost effectiveness.

It is well known that Aramco comply with high quality 
international standards, and it is very strict in applying these 
standard regardless if the product is local or imported. As a 
result, the selection of Steelcase Jeraisy furniture is a certificate of 
testimony for our products from one of the leading International 
companies. 

The Solution:
Aramco new tower (MIDRA) is one of the most important 
furnishing projects of the company’s departments and it is made 
of 13 floor building and houses many of its departments and 
operations.

We have exerted great efforts in using our products to bring out 
Aramco identity and at the same time to keep a professional work 
environment of its long standing expertise. It is not an easy job to 
study the project, prepare the designs and plans using national 
product. 

المشروع:
 تأ ثيث برج ارامكو الجديد )مدرة(

التحدي:
الوطنية وذلك عن  التأثيث  باعتماد حلول  أرامكو  اقناع شركة 
ناحية  من  المستورد  ينافس  الوطني  المنتج  أن  إثبات  طريق 

الجودة وجمال التصميم وسهولة االستخدام والتكلفة.

عالمية  جودة  بمعايير  تلتزم  أرامكو  شركة  أن  المعروف  ومن 
وهي متشددة في تطبيق هذه المعايير بغض النظر عن كون 
المنتج محلي أو مستورد، لذلك جاء قرار اختيار أثاث ستيلكيس 
إحدى  تعتبر  شركة  من  لمنتجاتنا  إثبات  كشهادة  الجريسي 

أكبر الشركات العالمية.

الحل:
برج أرامكو الجديد )مد رة( يعتبر أحد أهم مشاريع تأثيث إدارات 
المبنى األضخم حيث يتكون من 13 دورًا وهو  الشركة لكونه 

يضم العديد من اإلدارات والعمليات.

لقد بذلنا جهدًا كبيرًا في توظيف منتجاتنا إلبراز هوية أرامكو 
ذات  محترفة  عمل  بيئة  على  المحافظة  الوقت  نفس  وفي 
المشروع  دراسة  علينا  سهاًل  يكن  لم  لذلك  الطويلة،   الخبرة 
على  بالكامل  اعتمدت  التي  والرسومات  التصاميم  ووضع 

المنتج الوطني.

ارامكو السعودية
شركة الزيت العربية السعودية

Saudi Aramco
Saudi Arabian Oil Company
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المشروع:
 تأثيث الفصول الدراسية والمكاتب اإلدارية والخدمات.

التحدي :
في  والتجهيز  التأثيث  مشاريع  أكبر  أحد  يعتبر  المشروع  هذا 
هو  األكبر  التحدي  كان  وقد  المملكة  في  التعليمي  القطاع 
األثاث  من  ضخمة  كميات  وتوريد  الخاصة  التصميمات  تنفيذ 
والتجهيزات في وقت قياسي حيث ضم المشروع توريد أكثر 
ودواليب  )بوديوم(  تعليمية  ومنصات  عمل  محطة   4000 من 

الكترونية إضافة لمعدات البوفيهات والستائر والنجف.

الحل: 
إدارة  في  الرياض  بيت  خبرة  توظيف  المشروع  هذا  يتطلب 
من  العديد  ضم  المشروع  وأن  خاصة  الكبرى  المشاريع 
المصادر الخارجية إضافة لتصنيع منتجات مكتبية في مصانع 

األثاث التابعة للمجموعة.

لقد كان للتنظيم واإلدارة اللوجستية المحترفة األهمية األكبر 
كان  وفعالة  عملية  حلول  وإيجاد  التحدي  هذا  مواجهة  في 
الجريسي  خبرات  لقائمة  يضاف  جديد  نجاح  تحقيق  نتيجتها 

بيت الرياض في تنفيذ المشاريع الكبرى.

Project: 
Furnishing of Lecture Rooms, Administrative Offices and Services 
Facilities

The Challenge: 
This is one of the biggest furnishing and equipping projects 
in the educational sector in the Kingdom of Saudi Arabia. The 
major challenge is to implement special designs and to deliver 
big quantities of furniture and equipments in record time. 
The project has included the delivery of more than 4000 work 
stations, podiums and electronic cabinets in addition to cafeteria 
equipments, curtains and chandeliers 

The Solution: 
The implementation of this projects  requires employing of 
Riyadh House achievement record in big projects management, 
especially since the project has brought together many external 
sources in addition to manufacturing of office products in Jeraisy 
Group furniture factories.

The organization and professional projects management has 
played an important role  in facing this challenge and in finding 
practical and effective solutions, the outcome of which is to 
achieve new success to be added to Jeraisy Riyadh House list of 
achievements in implementing mega projects.

Princess Nora University
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King Hamad University 
Hospital- Bahrain

مستشفى الملك حمد 
الجامعي - البحرين

King Hamad University Hospital is the most challenging project 
for Jeraisy Riyadh House, not only because of being its first 
healthcare project but also because of its implementation outside 
the Kingdom of Saudi Arabia where delivery and installation are 
another challenge. King Hamad is a 311 beds University Hospital, 
and part of the bold development plans which the Kingdom of 
Bahrain has seen in the health sector. See how Nurture Steelcase 
-- Middle East -- in collaboration with Inoui & Neo-Designs, 
worked together to create a strongly focused patient care center 
by using evidence based design as a road map.

الرياض  لبيت  تحديًا  األكثر  األعمال  أحد  المشروع  هذا  يعتبر 
فهو مشروعها الطبي األول وهو في نفس الوقت يقام خارج 
والتركيب  التوريد  يشكل  حيث  السعودية  العربية  المملكة 
في  الجامعي  حمد  الملك  مستشفى  يضم  آخرا.  تحديًا 
التي  الجبارة  التنمية  خطط  ضمن  ويدخل  سريرا،   311 البحرين 
المستشفي  البحرين.  مملكة  في  الصحي  القطاع  يشهدها 
األوسط  الشرق  ستيلكيس  نرتشر  شركة  إبداع  على  دليل 
الحديثة، في تطوير مركز  للتصميمات  انويي  بالتعاون مع دار 
تلبي  تصاميم  مستخدمين  بالمرضى  للعناية  صحية  رعاية 

متطلبات المستخدم.
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الشركة السعودية 
للكهرباء

Saudi Electricity 
Company
Project: 
Furnishing of the New Premises of the Saudi Electricity Company 
in Granada  Towers in Riyadh.

The Challenge: 
To convince the Saudi Electricity Company with our high quality 
national factories products, and to make them adopt Jeraisy 
Steelcase products to be the main base for this project.

The Solution: 
Our Projects Department has studied the project in detail and 
has come out with the right solution for how to best use the work 
space. The project has included 4000 work stations from our 
own factories, in addition to, four thousand meters of carpet tiles 
form Millikan of America. We have also provided a fine group of 
senior administration luxury and modern offices supremely and 
creatively manufactured by the Ora company of Italy.

المشروع: 
تأثيث المقر الجديد لشركة الكهرباء في أبراج غرناطة بالرياض.

التحدي:
الوطنية  لمصانعنا  العالية  بالجودة  الكهرباء  شركة  اقناع   
واعتماد منتجات مصنع ستيلكيس الجريسي لتكون القاعدة 

الرئيسية لهذا المشروع.

الحل:
بدراسة  الرياض  بيت  الجريسي  المشاريع في  إدارة   قام خبراء 
استغالل  لكيفية  المناسب  الحل  ووضع  المشروع  تفاصيل 
 4000 المشروع  ضم  وقد  وجه  أفضل  على  العمل  مساحات 
من  مربع  متر  آالف  ألربعة  إضافة  مصانعنا  من  عمل  وحدة 
الموكيت من شركة ميليكان األمريكية وقد قدمنا مجموعة 
إبداع  من  والعصرية  الفخمة  العليا  اإلدارة  مكاتب  من  راقية 

وتصنيع شركة أورا اإليطالية.



Head Office

Tel: + 966 11 4198000 , Fax: + 966 11 4192747
970 King Fahd Road, P.O Box: 317, Riyadh 11411
Kingdom of Saudi Arabia

اإلدارة العــامة
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المملكة العربية السعودية
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