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Being unique
is better than being
different.
أن تكون متميًزا أفضل من أن تكون مختلًفا
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في بداية عام 2006  ومع تزايد البحث عن االختالف لمعت 

فكرة براقة في رأس أحد الشباب الُمفعم بالحماس 

وتحديدا في الرياض، المملكة العربية السعودية, تمحورت 

تلك الفكرة حول صناعة الفرادة في المنزل وتحديًدا في 

مجال المغاسل. كانت ذلك حجر األساس لسلسلة من 

المراحل التي تخللها ساعات طويلة من العمل والبحث 

والدراسة، وتطبيق عّدة أسس وضوابط تقّوم تلك الفكرة 

وتضمن نجاحها وتقديمها بما يليق بالعميل والتي تبعها 

نجاحات متتالية.

من هنا كانت البداية، وكانت انطالقة دار المسلة التي 

ُسجلت الحًقا كعالمة تجارية معنّية ومختصة في صناعة 

الفرادة والر¬قي والتي أخذت على عاتقها تقديم التمّيز 

للعمالء وبأعلى جودة ممكنة دائًما، وبهمة المؤسسين 

وفريق العمل الشغوف انتشر اسم دار المسلة في 

األرجاء وصار أيقونة للفرادة في المنطقة.

MAKING
THE UNIQUENESS

AT HOME

صناعة التفرد
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our brand story
قصة عالمتنا التجارية
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Your Home
is our
Home.

Our verbal Loog — Dar Almasalla

بيتكم  بيتنا
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من إيماننا بأن المنزل هو مصدر الراحة األول تبنينا شعار "بيتكم بيتنا" والذي يتضمن الكثير من المعاني السامية والمعايير 
الصارمة التي نلتزم بها لتقديم أعلى مستويات الخدمة. فريق متكامل من المبدعين الذين يحولون إلهامهم وشغفهم إلى 

تصاميم ومنتجات حقيقية تناسب مختلف المواقع  والمساحات وتبعث فيها الدفء.

From our belief that the home is 
the first source of comfort, we 
adopted the slogan "Your home is 
our home", which includes many 
sublime meanings and strict 
standards that we adhere to in 
order to provide the highest Intro

المقدمة

levels of service. An integrated 
team of creative people who 
transform their inspiration and 
passion into real designs and 
products that suit different 
locations and spaces and give 
them warmth.
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ABOUT
DAR ALMASALLA

منذ ما يزيد عن خمسة عشر عام اشتعلت شرارة اإلبداع 
وبدأت مسيرة مليئة بالجمال من الرياض, كان نتاجها واضحا 

في خدمة أكثر من 15 ألف عميل.

دار المسلة هي عالمة تجارية سعودية تختص في مجال 
مغاسل الرخام, األدوات الصحية, الرخام  والتصميم 

الداخلي وفق معايير عالية توافق رؤية المؤسسين 
وقيمهم الراسخة.

More than fiften years ago, a spark of 
creativity was ignited, and a journey full of 
beauty began in Riyadh. Its results were 
evident in the service of more than 15,000 
customers.

Dar Al Masalla is a Saudi brand that 
specializes in the field of marble sinks, 
sanitary ware, marble and interior design 
according to high standards that match 
the founders' vision and established 
values.

نبذة عنا

WHO WE ARE & WHAT WE DO FOR YOU

من نحن وماذا نفعل من أجلكـ
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Vision, message,
Goals, & Values
all about
Uniqueness
الرؤية, الرسالة,  األهداف, والقيم

Our vision is to make our 
passion for innovation 
the most beautiful 
masterpieces.

Our mission is to dazzle 
the world with unique 
products that inspire and 
add warm touches to the 
place that suit all 
customers.

Our goals revolve around 
continuous hours of work 
and a lot of studies that 
contributed to improving 
the customer experience, 
which contributed to the 
spread of our brand and 
made reaching more 
customers one of our 
most important future 
goals. The well-informed 

رؤيتنا هي أن نصنع من شغفنا في 
االبتكار التحف الفنية األكثر جماًال.

 رسالتنا أن نعمل على إبهار العالم 
بمنتجات فريدة  تثير اإللهام 

وتضفي لمسات دافئة على المكان 
تناسب جميع العمالء.

تتمحور أهدافنا حول ساعات 
متواصلة من العمل والكثير من 

الدراسات التي ساهمت في 
تحسين تجربة العميل مما ساهم 

ذلك في انتشار العالمة التجارية 
الخاصة بنا وجعل الوصول لمزيد من 

العمالء أحد أهم أهدافنا 
المستقبلية. كما أن فريق التطوير 
المطلع والذي يتابع دائما مجريات 

العمل ودراسة سلوك العمالء كان 
له دور كبير في ابتكار المزيد من 
المنتجات الفريدة, حيث إن هدفنا 

دائما التوسع في المنتجات 
المعروضة ومالءمتها لجميع 

العمالء.

قيمنا للعميل
أهمها االلتزام والمحافظة على 
جودة الخدمة ورضاء العميل, حيث 

يتابع فريق خدمة العمالء رحلة 

الطلب منذ الزيارة األولى للعميل 
لضمان تجربة متميزة, كما نحرص 

على جودة األعمال والمنتجات 
المقدمة لجميع عمالئنا.

قيمنا للفريق
 نعمل في بيئة تعزز روح التعاون 

واالحترام بين فريق العمل 
وتحفزهم على اإلبداع.

قيمنا للمجتمع
نساهم في إثراء المحتوى 

الجمالي من خالل تقديم النصائح 
وأسس التصميم الداخلي.

development team, 
which always follows up 
the course of work and 
studies customer 
behavior, has had a 
major role in creating 
more unique products, as 
our goal has always 
been to expand the 
offered products and 
their suitability for all 
customers.

Value for the client
One of our most 
important values   is 
commitment and 
maintaining the quality 
of service and customer 
satisfaction, as the 
customer service team 
follows up the order 
journey from the first 

visit to the customer to 
ensure a distinguished 
experience, and we are 
also keen on the quality 
of the works and 
products provided to all 
our customers.

Value for the team
 We work in an 
environment that 
enhances the spirit of 
cooperation and respect 
among the work team 
and motivates them to 
be creative.

Value for the community
We contribute to 
enriching the aesthetic 
content by providing 
advice and the basics of 
interior design.

 Lorem ipsum dolor sit amet,

 consectetuer adipiscing elit, sed diam

 nonummy nibh euismod tincidunt ut

 laoreet dolore magna aliquam erat

 volutpat. Ut wisi enim ad minim

 veniam, quis nostrud exerci tation

 ullamcorper suscipit lobortis nisl ut

 aliquip ex ea commodo consequat.

 Duis autem vel eum iriure dolor in

 hendrerit in vulputate velit esse

 molestie consequat, vel illum dolore

 eu feugiat nulla facilisis at vero eros

 et accumsan et iusto odio dignissim

 qui blandit praesent luptatum zzril

 delenit augue duis dolore te feugait

.nulla facilisi
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OUR TEAM
& OUR COVERAGE

فريقنا والتغطية

Multiple departments all work 
according to the controls and 
plans of the Board of Directors for 
one goal, which is to provide the 
highest levels of service to the 
customer, as our work team is 
divided into several departments 
of high expertise, craftsmen and Team & Coverage

إدارات متعددة تعمل جميعها وفق ضوابط وخطط مجلس اإلدارة  من أجل هدف واحد وهو تقديم أعلى مستويات من الخدمة 
للعميل حيث ينقسم فريق العمل لدينا إلى عدة إدارات من الخبرات العالية, الحرفيين والمبدعين الذين ساهموا في تحقيق 

طموح الشركة.

الفريق:

نخدم العمالء في المملكة العربية السعودية من خالل المعارض الموجودة في مدينة الرياض أو من خالل الموقع اإللكتروني 
وقنوات التواصل االجتماعي.

التغطية:

creators who have contributed to 
achieving the company's ambition.

We serve customers in the 
Kingdom of Saudi Arabia through 
showrooms in Riyadh or through 
the website and social media 
channels.

إداراة المبيعات
فريق من استشاريي المبيعات المدربين لخدمة العمالء في الفروع
ومن خالل وسائل التواصل األخرى.

إدارة العمليات والتصنيع
فرق مختصة تعمل على متابعة وتنفيذ طلبات العمالء وفق ضوابط
الجودة المعتمدة.

إدارة التركيب
فرق اللمسة األخيرة من فنيين ومشرفين ماهرين ومدربين على
تنفيذ األعمال وفق ضوابط ومعايير الجودة.

إدارة اإلبداع والتطوير
فريق من المبدعين يعمل على ابتكار التصاميم الجديدة وتحسين
تجربة العميل سواء في المعارض أو من خالل قنوات
التواصل االجتماعي.
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(منتج رئيسي يصنع في دار المسلة وحاصل على شهادة ISO) أحواض ُصممت 
بإتقان على أيدي مصممين شغوفين بالفرادة والتمّيز بواسطة  أحدث تقنيات 

التصميم والتصنيع في المملكة العربية السعودية. خضعت أحواض المغاسل من 
دار المسلة للعديد من الدراسات والتجارب لضمان جودة المنتجات المصّنعة 

وتوافقها مع معايير إدارة الجودة المتبعة في مصنع دار المسلة. تتوفر أحواض  
المغاسل من دار المسلة بمجموعة متنوعة من التصاميم واأللوان التي تناسب 

مختلف االستخدامات.

أحواض المغاسل

مجموعة متنوعة من خيارات األسطح وتكسيات الجدران واألرضيات والتي نوفرها 
من أفضل المصادر عالمًيا.

فريق من المصممين الشغوفين ذوي الخبرات العالية والقادرين على تحويل الخيال 
إلى الواقع, حيث نقدم خدمات التصميم الداخلي لمختلف لقطاعي األعمال 

بمختلف المجاالت وقطاع األفراد.

التصميم الداخلي
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حلول ذكية تناسب اختيار العميل وتلبي طموحه في الجمع بين المغاسل العملية والفاخرة 
في آن واحد حيث نقدم خدمة تفصيل المغاسل حسب الطلب.

مغاسل الرخام

مجموعة متنوعة من اإلنارات, اكسسوارات 
الطاولة والطاوالت المصممة والمصنعة في دار 
المسلة لتالئم احتياجاتك وتضفي لمسات من 
الدفء والفخامة على المكان.

إنارة, اكسسوارات طاولة والطاوالت

الرخام والتكسيات
رخام طبيعي، كوارتز، رخام صناعي، بديل الخشب



D
a

r 
A

lm
a

sa
ll

a
   

—
—

—

13



D
a

r 
A

lm
a

sa
ll

a
   

—
—

—

14

يمكننا تصنيـــع منتجاتنا وتنفيذ المشاريع حسب المتطلبات 
والمخططــــات الخــاصة بالعميــــل لتناســـب استخـــدامــــاته 

واحتياجاته المختلفة.

حيث يعمــل فريــق التصميم  في دار المسلة جنًبا إلــــى جنب 
العينات  وأخذ  التفصيلية  الرسومات  خالل  من  العميل,  مع 

لتقديم أفضل نتائج.

We can manufacture our products and 
implement projects according to the 
customer’s requirements and plans to suit 
his different uses.

as the design team at Dar Al Masalla 
works side by side with the customer, 
through detailed drawings and sampling to 
provide the best results.

SPECIAL
PROJECTS & DESIGNS

المشــاريع والتصـاميم الخاصة

We work based on the client's requests

نعمل بناًء على الطلبات الخاصة للعميل
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بأحــدث 15 مجهـــزة  مربع  متــر  آالف  ستـة  عن  تزيــد  بمســاحة 

 ISO) التقنيـــات وخـاضعـة  للمواصفـــات القيــاسية الدوليـة

9001:2015) ومع كادر من الخبـــرات حققنــا فــي مصنع دار 

المسلة النجاحـــات المتتــالية وســـاهمت هــذه اإلمكـــانات 

العالية في زيــــادة كفاءة الخدمة والتوســع في المنتجات 

ليتماشى ذلك مع رؤية وأهداف الشركة.

WITH
INTERNATIONAL

SPECIFICATIONS

بمواصفات قياسية  ودولية

With an area of more than six thousand 
square meters, equipped with the latest 
technology and subject to international 
standards (ISO 9001: 2015), and with a 
cadre of expertise, we have achieved 
successive successes at Dar Al-Masala 
Factory.

These high capabilities have contributed to 
increasing service efficiency and 
expanding products in line with the vision 
and goals of the company.
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SUCCESS PARTNER
شركاء النجاح
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AWARDS
& CERTIFICATES

الجوائز والشهادات

جائزة برستيج أوارد 23/22
Prestige Awards 22 /23

عضو في برنامج صنع في السعودية
Member of Saudi Made Program

يعمل فريقي الجودة والتطوير معا دائًما على تحسين الخدمات المقدمة من دار المسلة ورفع معايير 
الجودة المعتمدة في خدماتنا وفي عمليات التصنيع, مما ساهم في حصد بعض الجوائز وشهادات 

االعتماد والجودة. 



P.    0114942883 | 0112229226
E.    cs@daralmasalla.com
W.   daralmasalla.comContact




