
Excellence in Delivering Quality since 1982 ي تـقديـم الجودة منذ عام 1982
مـلتـزمون �ف



Welcome to Oasis Enterprises
At Oasis Enterprises, you are not just a client. You are a member. “Oasis PPD is a full service AV, Lighting & Broadcast integration company who 
distinguishes itself in those industries by its highest standards & unmatched services that we provide to our clients by providing best advise, design & 
implementation of most suitable solutions for their applications within their desired budget & time frame.” 
Basel Al Aref, General Manager.

We proudly celebrate our success in pride with our long-term relationship with members and our partners.

The company is backed by many experts of our own in addition to 
international partners.
We cover all aspects of following fields:

SYSTEMS  
• Studio Lighting Systems 
• Architainment Lighting Systems 
• Broadcast Systems 
• Pro Audio/Video Systems 
• ELV Systems 

SERVICES 
• AV & lighting consultancy & designing 
• Projects planning & management 
• Fast supply & reliable installation 
• Comprehensive operational & maintenance training
• After sales service & technical Support
• Annual Maintenance & Operational contracts

AL SHIRAWI Group of Companies

Is one of the largest conglomerates in the UAE since 
1971.

The group comprises of 45 units with varied interests. 
Headquartered in Dubai, United Arab Emirates, it now 
has more diverse operations in industrial and business 
fields than almost any other similar group in the region 
and plays a key role in the Arabian Gulf Economy.

Oasis Enterprises - Professional Projects Division 
established in 1982 – is part of Al Shirawi Group of 
Companies. Oasis Enterprises is the region’s most 
progressive Distributor & Systems Integrator in the 
industry for the past 36 years.



ي مشاريـع الواحة
مرحًبا بكم �ف

ز مشاريع الواحة بتطبيق  كة متكاملة للأنظمة والخدمات الصوتية و المرئية و الإضاءة والبث. تتم�ي كائنا. “مشاريع الواحة  قسم المشاريع المتخصصة هي �ش ي مشاريع الواحة نخدم عملءنا ك�ش
�ز

ة التنفيذ “  ستشارات والتصميم والتنفيذ للحلول الأك�ش ملءمة لحتياجات عملئنا من حيث التكلفة وف�ت ي نقدمها لعملئنا من خلل الإ
ة وال�ت ز ي الجودة والخدمات المتم�ي

أعىل المعاي�ي �ز
باسل العارف ، المدير العام.

ة طويلة مع عملئنا هي مصدر فخرنا علقاتنا المستمرة منذ ف�ت

. ز كائنا الدولي�ي ز لدى �ش اء  بالضافة اىل المختص�ي كة العديد من الخ�ب  لدى ال�ش
تشمل خدماتنا جميع جوانب المجالت التالية :

الأنظمة :
• أنظمة إضاءة الستوديوهات	
• فيهية  	 أنظمة الإضاءة ال�ت
• أنظمة البث	
• افية	 أنظمة الصوت والفيديو الإح�ت
• 	ELV أنظمة

خدماتنا : 
• ستشارات والتصميم لأنظمة الإضاءة والصوت والفيديو	 الإ
• تخطيط وإدارة المشاريع	
• كيب	 ي ال�ت

ي التوريد ودّقة �ز
�عة �ز

• تدريب شامل عىل التشغيل والصيانة	
• ي	

خدمات ما بعد البيع والدعم الف�ز
• عقود سنوية ودورية للصيانة والتشغيل	

ي عام 
ي أنشئت �ز

مشاريع الواحة ـ قسم المشاريع المتخصصة ال�ت
اوي. مشاريع الواحة  كات الش�ي كات مجموعة �ش 1982 هي إحدى �ش
ي مجال بيع وتركيب وتشغيل 

ي المنطقة �ز
كة الأك�ش تطوراً �ز هي ال�ش

ي مجالها عىل مدار الـ 36 عاماً الماضية.
الأنظمة المتكاملة �ز

اوي كات الش�ي مجموعة �ش

ي عام 1971
ي تم تأسيسها �ز

اوي وال�ت كات الش�ي تعت�ب مجموعة �ش
ي دولة 

بأنها واحدة من أك�ش مجموعات الأعمال تطوراً وريادة �ز
كة ذات تخصصات  مارات العربية المتحدة. تضم المجموعة 52 �ش الإ

مارات العربية المتحدة. ي ، الإ ي د�ب
متنوعة. مقرها الرئيسي �ز

ي المجالت الصناعية والتجارية 
لديها الآن أنشطة عديدة ومتنوعة �ز

. ي ي إقتصاد الخليج العر�ب
والخدمية وتلعب دوراً مهماً �ز



Education

Project : Al Mawakeb School - Dubai
Client :  Academia Management Solutions International (AMSI)
Solution : Complete Turnkey System
Year : 2018

Project : Swiss International Scientific School Dubai
Client :  Al Ahmadiah Contracting & Trading
Solution : AV, Lighting, Rigging & Control systems
Year : 2018



Government

Project : DEWA Campus for Occupational & Academic Development
Client :  DEWA
Solution : VideoWall, Audio, Lighting & Control Systems
Year : 2018

Project : Abu Dhabi Police General Head Quarter (GHQ)
Client :  Sienit International & Contracting CO. LLC
Solution : AV, Lighting & Control System
Year : 2018



Corporate

Project : ADNOC Techinical Institute (Guest House Ruwais)
Client :  Al Sabbah Electromechanical
Solution : Highend Conferencing System, Digital signage & IPTV 
Year : 2017

Project : Saudi German Hospital, Ajman
Client :  AAKSS International Security System LLC
Solution : VideoWall, Audio & Control System
Year : 2019



Hospitality

Project : Stella Di Mare Hotel, Dubai
Client :  Target Electrical & Sanitary Works LLC
Solution : CCTV and Video Management System
Year : 2019

Project : Grand Excelsior Hotel, Dubai.
Client :  Horn Star
Solution : Lighting System
Year : 2017



Project : Al Majaz Waterfront, Sharjah
Client :  Govt. of Sharjah
Solution : CCTV & Video Management System
Year : 2019

Parks

Project : Wasit Wetland Centre, Sharjah
Client :  Govt. of Sharjah
Solution : IP CCTV & Video Management System
Year : 2018



Commercial & 
Residential

Project : Al Rayyan (Commercial Tower) & (Residence Tower), Sharjah
Client :  JMS Property Development & Management
Solution : CCTV, Video Management System and complete ELV system
Year : 2017

Project : Atria Tower (Commercial Tower) & (Residence Tower), Dubai.
Client :  Al Shirawi Electrical & Mechanical Engineering Co. LLC
Solution : CCTV and Video Management System
Year : ongoing



Entertainment
& Theme Parks

Project : Motiongate, Dreamworks & Bollywood Theme Parks
Client :  Dubai Parks & Resorts
Solution : Architainment System Integration
Year : 2017

Project : La Perle, Dubai
Client :  HLG Contracting
Solution : Theatrical Special Effects & Dimming/Control System
Year : 2017



Heritage &
Museum

Project : Wahat Al Karama, Abu Dhbai
Client :  AGBS
Solution : Lighting Control System
Year : 2017

Project : Mleiha Archaeological Centre, Sharjah
Client :  Govt. of Sharjah
Solution : CCTV System
Year : 2019



Broadcast

Project : MBC Studio, Dubai
Client :  MBC Group
Solution : Studio Lighting
Year : 2017

Project : Al Arabiya News Channel, Dubai
Client :  MBC Group
Solution : Lighting Dimming Control System
Year : Ongoing



Cultural
Center

Project : King Abdulaziz Centre for World Culture, Dhahran-KSA
Client :  FGC
Solution : Stage, Production Lighting & Control System
Year : 2018

Project : Energy Exhibit, Dammam-KSA
Client :  SI Electrical Ltd
Solution : Show and Themed Lighting Control System & Creative Programming
Year : 2017



Key Projects & Clients
Since its establishment, PPD has executed more than 5,000 projects in the UAE, GCC and other areas of Middle East. Listed below are some of the most recent 
prestigious projects that the company has successfully completed:

ف والمشاريع المنجزة العمالء الرئيسي�ي
ق الأوسط وآسيا وأفريقيا. تضم اللئحة أدناه بعض أهم  ي ال�ش

مارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومناطق أخرى �ز ي دولة الإ
وع �ز منذ إنشائها ، نفّذت مشاريع الواحة ـ قسم المشاريع المتخصصة أك�ش من 5000 م�ش

كة : ي أنجزتها ال�ش
وأحدث المشاريع ال�ت

ضاءة ـ أنظمة التحكم والمؤثرات الخاصة  : مشاريع الإ
مركز الملك عبدالعزيز للثقافة العالمية - الظهران 

ي  ل -  د�ب ل ب�ي

ي واحة الكرامة  – أبوظ�ب

ي ووتروورلد – جزيرة ياس أبوظ�ب

ي الكوكب الأخ�ف - د�ب

ي يا - أبوظ�ب صّوة مول غال�ي

ي ق� الحصن - أبوظ�ب

ي :
ضاءة ـ استوديوهات البث التلفزيو�ف مشاريع الإ

ي استديوهات قناة العربية - د�ب
،الرياض،جدة والقاهرة ي استوديوهات وتلفزيون مجموعة MBC – د�ب

ي عالم، د�ب ي راشد لالإ كلية محمد �ب
عالم ي لالإ استديوهات د�ب

ي استديوهات قناة الحرّة، د�ب
عالم ي لالإ استديوهات أبوظ�ب

ي استديوهات Two Four 54 - أبوظ�ب
كاديمية ي الأ جامعة مانيبال – مدينة د�ب

قناة الجزيرة – الدوحة
قرية كتارا الثقافية – الدوحة

تلفزيون قطر – الدوحة
تلفزيون الكاس – الدوحة

ن – الدوحة جامعة نورث وس�ت
ي إن سبورت – الدوحة �ب

فيهية :  ضاءة ال�ت ضاءة ـ الإ مشاريع الإ
ي باركس آند ريزورتس فيهية - د�ب فهات موشنجيت و بوليوود ال�ت مت�ف

. ي اري أبوظ�ب عالم ف�ي
برج خليفة الضاءة الحتفالية

ي مسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - أبوظ�ب

ي ي و أبوظ�ب مطاعم هاكاسان - د�ب

ي ي - د�ب
فندق أرما�ف

ات : ضادة ـ المسارح وقاعات المحا�ف مشاريع الفيديو والصوت والإ

ي مدرسة المواكب بالخوانيج - د�ب

ي المدرسة السويرسية الدولية - د�ب

ي كاديمي - د�ب ي والأ
ي للتطوير المه�ف مجمع هيئة كهرباء ومياه د�ب

ي ا بارك - د�ب يطانية ، جم�ي ي ال�ب مدرسة د�ب

ي طة - أبوظ�ب القيادة العامة لرسش

ي
ة الثقا�ف مركز الفج�ي

ي جامعة نيويورك - أبوظ�ب
المدرسة الأمريكية الدولية - مسقط و الرياض

ي مدرسة الراحة الدولية - أبوظ�ب

ي ي - أبوظ�ب
معهد أدنوك التق�ف

ي – مرسح الأدلة الجنائية طة د�ب �ش
مرسح الجامعة القاسمية - الشارقة

ي مدرسة هارتالند الدولية - د�ب

ي مدرسة جرينفيلد المجتمعية - د�ب
ي  - عجمان

المستشفى السعودي الألما�ف

ذاعي : مشاريع أنظمة المراقبة والتحكم والنداء الإ
ي هايتس أكاديمية د�ب

ه - الشارقة ف حديقة المن�ت
حديقة المجاز - الشارقة

ي الرطبة - الشارقة
مركز واسط لالأرا�ف

قلب الشارقة  

ي مركز أدنوك للضيافة بالرويس٬ أبوظ�ب
جامعة الشارقة

ي ي - د�ب مركز راشد للتدريب الط�ب
مجمع الريان - الشارقة

مطار آل مكتوم الدولي بجبل علي
ي الدولي  مطار د�ب

مطار رأس الخيمة الدولي

ي ان - د�ب مارات ، كلية الط�ي ان الإ ط�ي
ي المالي العالمي ي مركز د�ب

ي �ف
مب�ف تجاري وسك�ف

Lighting Projects – Special Effects & Control 
System:
King Abdulaziz Centre for World Culture - Dhahran
La Perle by Dragon - Dubai.
Wahat Al Karama, Abu Dhabi
Waterworld – Yas Island Abu Dhabi
The Green Planet – Dubai
Sowwah Mall Galleria - Abu Dhabi
Qasr Al Hosn, Abu Dhabi

Lighting Projects – Broadcast & TV Studios:
Al Arabiya TV – Dubai
MBC Group TV Studio – Dubai, Riyadh, Jeddah & 
Cairo
AUD, Mohammed Bin Rashid School for 
Communication (MBRSC)
Dubai Media (TV Studio)
Al Hurra TV, Dubai
Abu Dhabi Media TV Studio
Two Four 54 studios – Abu Dhabi
Manipal University, Dubai Academic City
Al Jazeera TV - Doha, Qatar
Katara Cultural Village – Doha
Qatar TV - Doha
Al Kass TV - Doha

Northwestern University – Doha
beIN Sports - Doha
 
Lighting Projects – Architainment Lighting:
Motiongate & Bollywood Theme Parks – Dubai 
Parks & Resorts
Ferrari World Abu Dhabi.
Burj Khalifa Festival Lighting.
Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nayhan Mosque – Abu 
Dhabi
Hakkasan Restaurants – Dubai & Abu Dhabi 
Armani Hotel – Dubai

AV & Lighting Projects – Theatres & Auditoriums:
Al Mawakeb School – Al Khawaneej Dubai
Swiss International School – Dubai
DEWA Campus for Occupational and Academic 
Development – Dubai
Dubai British School, Jumeirah Park – Dubai
Abu Dhabi Police GHQ - Abu Dhabi
Fujairah Cultural Center
New York University Abu Dhabi
The American International School of Muscat & 
Riyadh
Al Raha International School, Abu Dhabi

ADNOC Technical Institute, Abu Dhabi
Dubai Police , General Department of Forensic 
Science & Criminology
Al Qasimia University Theatre, Sharjah
Hartland International School – Dubai
Greenfield Community School – Dubai
Saudi German Hospital – Ajman

CCTV & PA/BGM/ELV Projects:
Dubai Heights Academy 
Al Montazah Park - Sharjah
Al Majaz Park  - Sharjah
Wasit Wetland Centre - Sharjah
Heart of Sharjah
ADNOC’s Al Yash 5 Guest House Ruwais, Abu 
Dhabi
University of Sharjah
Rashid Medical Library & Training Centre - Dubai
Al Rayyan Complex, Sharjah 
Al Maktoum International Airport in Jebel Ali 
Dubai International Airport, Terminal 2
Ras Al Khaimah International Airport
Emirates Airlines, Aviation College
Dubai International Financial Centre ( DIFC )



Business Units

BroadcastPro Audio/Video

Pro Lighting

Surveillance and ELV

Architectural & Architainment Lighting

اقسام العمل

أجهزة المراقبة والأنظمة ذات الجهد المنخفض

افية أنظمة الصوت والفيديو الإح�ت أنظمة البث

فيهية  ضاءة المعمارية و ال�ت الإ

افية ضاءة الإح�ت الإ



G D S
www.gds.uk.com

Dubai
P.O.Box 93, Dubai, United Arab Emirates

Tel: +971 4 2821337
Fax: +971 4 2822617

Abu Dhabi
P.O. Box 35807, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Tel: +971 2 6217043
Fax: +971 2 6217042

email: info@oasisppd.com     |     www.oasisppd.com     |     webstore: https://estore.oasisppd.com

Riyadh
P.O. Box.  27732, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

Tel: +966 11 2224488
Fax: +966 11 2334488

email: info.ksa@oasisppd.com

ز ي هذا الكتالوج هي ملكية مسجلة لأصحابها المعني�ي
إخلء مسؤولية ـ جميع الصور الفوتوغرافية ، الشعارات، والعلمات التجارية المستخدمة �ز

E. & O.E.  All photos trademark logos shown in this brochure are of respective owners.

Our Partners

كاؤنا �ش


