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نــاد التصميم  
هي منظمة متكاملة من عمليات التّشييد والبناء تقدم الخدمات العمرانية المبنية على معايير وأسس التصميم الهندسي المتينة للقطاعات التجارية 

والسكنية والحكومية. نفخر بأن تكون ناد عالمة سعودية األصل والمنشأ ومقرها الرياض تأسست عام 2014 م، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل على ابتكار 

مشاريع عصرية وفريدة بأحدث التقنيات الهندسية المنعكسة من مفاهيم اصيلة وخالقة وتضم أعرق الخبرات. عملنا منذ بداية التأسيس على تقديم أفضل 

األعمال حول المملكة العربية السعودية ملتزمين بأعلى المعايير وأجودها. 

معنى ناد لغَة هو مجلس القوم ومكان التقائهم أي نادي الفن والثقافة واألدب ويرمز شعارها إلى الباب العالي، الرتفاع الطموح فناد هي المدخل األول 

لمالذك الخاص، هي الفاصل كي يتحول حلمك إلى حقيقة. 

كلمة الرئيس التنفيذي م. نورة الحريب 
“إن ما يميزنا هو أننا نعمل َألجلك، في منظومٍة متكاملة من علوم التصميم المبتكرة، وعلوم المساحة واأللوان والضوء والطاقة 

والطبيعة، جميعها سوف ُتمزج لك على يد خبراِئنا، بمفهوم يعكس تفرَدك“
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الرؤية 
أن تكون ناد عالمة عالمية وتكون وجهة التصميم العمراني في مجال 

العمارة والتصميم نتيجة لسعيها بشغف لرفع مستوى الذوق السعودي 

وتطوير حضارة التصميم الداخلي في المملكة العربية السعودية. 

الرسالة  
اختارت ناد ان تصنع الفرق في التصميم الداخلي المستلهم من تراثنا إلى 

حاضرنا لننعم بكل لحظة في مستقبلنا. ألننا نؤمن بقيمة اللحظات التي 

نحياها وما نستحق من ترف الحياة. 
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عمالئنا   اكثر من 250 مشروع
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استشارات هندسية             تصميم داخلي                 تأثيث مشاريع                   إدارة مشاريع                 تصميم جرافيكي
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خدماتنا



خدماتنا

04 توريد وتأثيث 

نجوب مشارق األرض ومغاربها لنوافق تفضيالتك وذوقك 

الشخصي لنوفر لك األثاث المالئم حسب معطيات المشروع 

المذكورة في جدول كميات األثاث، نحرص على تقديم أفضل 

النصائح الختيارات األثاث لتناسبك اليوم وفي المستقبل. 

05 تصميم العالمة التجارية 

نعمل في ناد كي نترجم رؤيتك الخاصة وعالمتك التجارية من 

خالل التصميم الداخلي للمكان وبنًاء على رؤية العميل لجذب 

جمهوره المستهدف. 

01 استشارات هندسية 

ألننا نرى أن الجمال يكمن في التفاصيل نعمل على دراسة 

الفراغات بصورة دقيقة وعلى أسس ومفاهيم هندسية 

وثيقة وتوفير أنسب الحلول وأشملها لخلق مساحات مالئمة 

وفريدة تعكس تطلعات المالك ومتطلباته. 

02 تصميم داخلي 

ألننا نرى أن الجمال يكمن في التفاصيل نعمل على دراسة 

الفراغات بصورة دقيقة وعلى أسس ومفاهيم هندسية 

وثيقة وتوفير أنسب الحلول وأشملها لخلق مساحات مالئمة 

وفريدة تعكس تطلعات المالك ومتطلباته. 

03 إدارة المشاريع 

في ناد نتعامل مع المشاريع وكأننا جزء ال يتجزأ الكتمالها، 

نحرص على إدارة المشروع pmp وفق برنامج المشروع 

الهندسي لتنظيم العمل ومتطلبات الجودة وحسب اصول 

الصناعة والتصميم المعتمد والخطة الفنية للتنفيذ. 
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خطة عمل التصميم
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فئات التصميم
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المكاتب
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9مشروع مكتب دلهام



SCE 10مشروع برج



11مشروع الشركة السعودية للكهرباء



12مشروع مركز القادة



13مكتب هئية المواني



14مكتب لفلة خاصة



واجهات خارجية
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16 واجهة فلة 



17 واجهة فلة 



مشاريع تجارية
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19مشروع مطعم كتر



20مشروع مطعم ماريز



21مشروع مقهى الوعل



22فندق



23 SCE مشروع



مشاريع منفذة
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25 مشروع مطعم كتر في الرياض



26 مشروع SCE في الرياض



27 مشروع دلني في الرياض



اتفاقية تبرع شركة ناد مع جمعية اإلمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية
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