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ــة الـــرئيـــــس الــتنفيــــــذي كلمــ
حيــث ُنقدر اإلنســان والمكان 

عمــالؤنــــــــا
مجموعــة عمــاء نفخــر بتعاوننــا معھم

تـــاريخنــــــا
تخطيــط، هندســة، وبناء

قطاعــات األعمال
10 قطاعــات نعمــل لخدمتها

0308

0409

س
الفـهـــــر

مقــــدمـــــــة
مــن الفن واإلبــداع إلى اإلتقان

ــاتنا خدمــــ
خدمــة وتطويــر صناعــة التصميــم الداخلي فــي المملكة

ــا فــريقنــ
مجتمعيــن إلعــادة تعريــف التصميــم الداخلي

ــاذج األعمـــال نمــ
ادق التفاصيــل يمكنهــا ان ُتحــدث الفــرق
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من الفــــن واإلبـــداع 
إلـى اإلتـقـــــان

كل نجــاح حققنــاه فــي MIND كان مخططــًا لــه منــذ البدايــة.. النجــاح اآلن 
لــم يعــد هدفنــا فقــط، بــل نهــدف بتصاميمنــا إلــى أن نكــون المرجــع الــذي 
يحــدد معاييــر العمــارة الداخليــة. ألننــا مؤمنيــن أن مشــاريع التصميــم الناجحة 
هــي نتيجــة عمــل شــامل يبــدأ مــن الفكــرة المبدعــة حتــى تفاصيــل اإلخــراج 
النهائــي.. ســعينا مــن خــال تقديــم خدمــات استشــارية متكاملــة بأعلــى 
المعاييــر فــي العالــم، لتمكيــن المشــاريع مــن تحقيــق أهدافهــا واالرتقــاء بهــا 

إلــى مســتويات جديــدة.

نحــن نخطــط الســتمرارية النجــاح، وجعلنــاه آليــة عملنــا اليوميــة. ألننــا نــرى 
النتيجــة المتوقعــة للعمــل الدقيــق والمتقــن.

02



حيث نقدر 
اإلنسان والمكان

 MINDأهــال بكم في 

حیــث نقدر اإلنســان والمكان 
منــذ بداياتنــا كان عملنــا األساســي هــو صنــع البيئــات التــي 
حياتكــم  تفاصيــل  حتــى  او  وأعمالكــم  أنشــطتكم  تحتــوي 
اليوميــة, نحــن نؤمــن بصناعــة التصميــم الداخلــي وانهــا قــوة 
ناعمــة تؤثــر علــى تفاصيــل حياتنــا بــل حتــى مســتقبلنا جميعــًا.
التــي عرفــت   MIND التجاريــة  إســمنا وعامتنــا  و كمــا هــو 
بالتصميــم اإلحترافــي والفاخر,ســتجدوننا دائمــا نفكــر  ونبتكــر 
التصاميــم ونبــدع فــي  الحلــول ,وســتاحظون ذلــك واضحــًا 
حيــث  االلكترونــي  الموقــع  وفــي  الملــف  هــذا  طيــات  فــي 
نعــرض باســتمرار مجموعــات مختــارة مــن أعمالنــا ومشــاريعنا 

وانجازاتنــا التــي نفاخــر بهــا.

MIND مجموعــة وطنيــة  إبداعيــة ودار خبــرة التســتورد األفكار 
جاهــزة بــل تصنعهــا ,مجموعــة  ذات قيــم وهــدف.

التنفيذي الرئيس 
أمل السهلي

كلمــــــة الرئيـــــــس التنفيـــــــذي

م. أمل الســهلي
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تخـطيــط

هندسةبناء

تـاريخنــــــــا
فــي عــام 2005 - الرياض،

بدأنــا MIND وعملنــا بجــد لبنــاء أســاس شــامل قــادر علــى اســتيعاب التوســع 
الديناميكــي الــذي طمحنــا لــه فــي القطاعــات الهندســية، الخدمــات االستشــارية، 

فــي التجــارة والمقــاوالت علــى المســتوى اإلقليمــي.
بطمــوح عالــي وخبــرة واســعة، قمنــا بتحويــل MIND مــن مكتــب هندســي إلــى 
مجموعــة رائــدة و دار تصميــم احترافيــة. انشــئنا مــن خالهــا MIND للتأثيــث 

ــة لتســتمر فــي االزدهــار. ــى أسســنا القوي ــي اســتندت عل ــدات الت والتوري
عملنــا خــال الخمســة عشــر ســنة الماضيــة علــى تصميــم مشــاريع مميــزة علــى 
نطــاق الشــرق األوســط، مثــل تصميــم أكبــر متحــف وأول مستشــفى صديــق 

ــد مــن المشــاريع األخــرى.. للطفــل والعدي
بهــا  نفخــر  مــن عشــرة قطاعــات مختلفــة،  أكثــر  لخدمــة  العمــل  مــن  ســنوات 
بتغطيــة اكثــر مــن مليــون متــر مربــع كمجمــوع المســاحات التــي عملنــا عليهــا 

 .MIND فــي 
اليــوم ، أصبحــت MIND حاضنــة ألفضــل المهندســين  والمصمميــن الداخليــن 
العديــد  علــى  مبدعــة  واحــدة  كأســرة  بالعمــل  الدقيقــة. حصلنــا  بتخصصاتهــم 
مــن الجوائــز التــي نفخــر بهــا مثــل جائــزة افضــل مشــروع تجــاري عــام 2017 مــن 

.priority award منظمــة

اخيــرا، نحــن نضمــن االلتــزام بالتفكيــر المســتمر في طرق التطوير واالستكشــاف 
واإلبــداع مــع عمالئنــا للمشــاركة فــي بناء أســواق جذابة جديدة.
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انجازات نفخر بها

خبرة خمســة 
عشــر سنة

خدمنــا فيهــا أكثر 
من ألــف عميل

صممنــا اكثر من 
مليــون متر مربع
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انجازات نفخر بها

ألكثر من
ســبعمائة مشروع

دربنــا مئتان مهندســة 
,ســعودية مــن مختلف 

الجامعات

وتمركزت مشــاريعنا 
فــي ثاثة دول

700+200
03
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انجازات نفخر بها

و سبعة 
تحت عشــرة مدن

قطاعات

بشــراكات اســتراتيجية مع 
خمســة شــركات عالمية
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لــم يكــن تجمــع فريــق MIND فــي مــكان واحــد وليــد الصدفــة، 
بــل هــو عمــل اســتراتيجي متقــن. حرصنــا فيــه علــى بنــاء فريــق 

متميــز، يبحــث دائمــا عــن التطويــر وال يكتفــي مــن النجــاح. 
لــكل قطــاع، قمنــا بتشــكيل  وألننــا نعتمــد نهجــًا تخصصًيــا 
وحــدة “PLUS” لتتضمــن شــبكة مــن المتخصصيــن والخبــراء 
مــن داخــل الشــركة ومــن جميــع أنحــاء العالــم لنّشــكل مــن هــذا 
الخليــط فريقــا متماســكا يســتطيع ٔان يســّير العمــل كمــا يجــب.

لذلــك، فــي MIND لــن تجــد فقــط فريــق محتــرف، بــل فريــق 
مبــدع ويجمعــه الشــغف.

يــقــــنـــــــــا فـــر

مجتمعين إلعادة تعريف 
التصميم الداخلي
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التصميم

اإلشــراف

التــأثيــث

التنــفـيـــــذ

حســب  المتكاملــة  التصميميــة  ــا  حلولن تتشــكل 
لنخلــق  المختلفــة  وتحدياتهــا  المشــاريع  احتياجــات 
مســاحات جمالية مدروســة، مختلفة ومميزة. نســتند 

ــا المتنوعــة.  فيهــا علــى خبراتن

وألننــا نؤمــن باإلحســان فــي عملنــا، نحــرص علــى ٔادق 
التفاصيــل فــي التصاميــم. 

ــا الريــادي فــي التصميــم الداخلــي وخبراتنــا فــي  ٕان دورن
ــا  ث ثاًل MIND طًرفــا  التأثيــث  جعلتنــا فــي  مشــاريع 
ــة  ــدي قبع ــاء والتشــطيب.  نرت ــة البن ــاء عملي ــا ٔاثن قًيم
عمائنــا ؤاصحــاب المشــاريع، ونعمــل كأعينهــم خــال 

ــاء المشــروع . ــة بن مرحل
نعــي جميــع التفاصيــل ونحــرص علــى اتقــان جودتهــا, 
ــة   ــا باحترافي ــراف عليه ــاريع واإلش ــارس إدارة المش ونم
ــل  ــددة فــي تفاصي ــا المتع ــى خبراتن ــا عل مســتندين به

ــذ  المشــاريع. ــل تنفي ومراح

يمتلــك فريقنــا ميــزة فريــدة على شــركات التصميم 
ــم  ــر بتصمي ــق األم ــا يتعل ــة عندم ــي التقليدي الداخل

وتصنيــع األثــاث. 
ــع  ــار قط ــد اختي ــا عن ــة عمائن ــاة مصلح ــزم بمراع نلت
ــي  ــث تلب ــول تأثي ــدم حل ــث نحــرص ٔان نق ــاث، حي األث
االحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية مــن خــال اختيار 
قطــع بجــودة عاليــة مســتدامة لتعيــش ســنوات مــن 

الجمــال فــي مشــاريعنا.

موثًوقــا  منــا مصــًدرا  تجعــل   MIND فــي  خبراتنــا 
اكتســبناها  والتــي  التنفيــذ،  تقديــم خدمــات  فــي 
ــم  ــاالت التصمي ــي مج ــم االستشــارات ف ــال تقدي خ
المختلفــة، ولعمــاء متعدديــن على مدار الســنوات،
 فنحــن فــي MIND نتجــاوز طــرق وٕاجــراءات التنفيــذ 
دقــة  لضمــان  التقنيــات  ٔاحــدث  مــع  القياســية 

التنفيــذ، جــودة المــواد، طــرق وٓاليــات التركيــب.

خــدمــاتنـــــــا

نســخر طاقاتنــا فــي MIND لخدمة وتطوير 
صناعــة التصميــم الداخلــي فــي المملكــة، 
مــن خــال تقديــم مجموعــة متكاملــة مــن 
الخدمــات المســاندة فــي مجــال التصميــم 

الداخلــي والتنفيــذ.

نضمــــــــــن من خاللهــــــــــــا الجـــــــودة واالتقان.
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عمالؤنا
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قطاعات
األعمــال

ــة: ــات التالي نعمــل لخدمــة القطاع

250 مشــروع نوعــي وأكثــر مــن 

قطــاع المبانــي المكتبيــة وبيئــات األعمال.

قطــاع المطاعــم والمقاهي.

قطــاع المتاحــف والمراكــز الثقافية.

قطــاع الفنــادق والمنتجعــات والضيافــة.

قطــاع الرعايــة الصحيــة والمستشــفيات.

قطــاع مراكــز التســوق والمشــاريع التجارية.

قطــاع التطويــر العقاري.

قطــاع الترفية.

قطــاع المبانــي التعليميــة.

قطــاع القصور والمشــاريع الســكنية.
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المباني المكتبية
وبيئات األعمال

نماذج مــن أعمالنا

ألننا ندرك أن ادق التفاصيل يمكنها ان ُتحدث الفرق.
عملنــا علــى تصميــم وتطويــر بيئــات العمــل ألكثــر مــن 30 جهــة 
حكوميــة وعــدة جهــات خاصــة اخــرى بــكل اخــاص وإيمــان بــأن 

تصاميمنــا المدروســة ســتحدث الفــرق.

مشــاريع مختــارة

TURNKEY.تصميم وتنفيذ

اشراف

تصميم واشراف

تصميم واشراف

تصميم

تصميم واشراف

TURNKEY.تصميم وتنفيذ

تصميم

تصميم واشراف

تصميم واشراف

تصميم

الهيئة الملكية لمحافظة العا مكتب سمو. 1
      المحافظ والمكاتب التنفيذية.

المقر الرئيسي لمؤسسة مسك الخيرية. 2

مركز مراس- وزارة التجارة. 3

شركة سايت. 4

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس. 5

الشركة الوطنية لإلسكان. 6

المركز الوطني للتمور والنخيل. 7

شركة المياة الوطنية. 8

شركة تاد لاستشارات البيئية. 9

شركة المهمة األولى. 10

شركة طايا العقارية. 11
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المقر الرئيسي لمؤسسة 
مسك الخيرية

المبانــي المكتبيــة وبيئــات األعمال

ــذ مقــر  ــم وتنفي ــى تصمي ــة األعمــال واالشــراف عل ــر بيئ تطوي
مكاتــب مؤسســة مســك الخيريــة بحــي الســفارات   ـ  الريــاض، 

بتصميــم يعكــس حيويــة األعمــال فــي بيئــة عمــل ابداعيــة.
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الهيئة الملكية لمحافظة العال 
مكتب سمو المحافظ والمكاتب التنفيذية

المبانــي المكتبيــة وبيئــات األعمال

إســتنادا الــى الخبــرة الطويلــة لتطويــر المكاتــب والمرافــق التنفيذيــة 
ــث مــع لمســات  ــب ســمو المحافــظ بنمــط حدي ــم مكت ــم تصمي ت
مــن طبيعــة البيئيــة فــي منطقــة العــال, فضــاء واســع مــع عناصــر 

تصميمــة قويــة تعكــس طبيعــة منطقــة العــا.
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مركز مراس وزارة التجارة

المبانــي المكتبيــة وبيئــات األعمال

خــال  مــن  العميــل  تجربــة  تطويــر  تــم 
تنفــذ تصميــم داخلــي عملــي يســاعد علــى 
تحقيــق اهــداف المركــز فــي تقديــم خدمة 

ــة وســريعة. متكامل

ــر  تصميــم بيئــة عمــل حديثــة وديناميكيــة علــى مســاحة تقــارب  1000 مت
مربــع ,يقــع المشــروع فــي الريــاض طريــق الملــك عبدالعزيــز ويعتبــر الواجهة 

االولــى لــوزارة التجــارة التــي تقــدم خدمــات متكاملــة ألصحــاب االعمــال
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المبانــي المكتبيــة وبيئــات األعمال

شركة تالد 
لالستشارات البيئية

تصميــم بيئــة عمــل بالهــام الطبيعــة واســتخدام 
مــواد بيئيــة مثــل الخشــب والحجــر والحبــال , تــم 
استخدام النظام اللوني  monochrome وهو 
اســتخدام اللــون الواحــد وتدرجاتــه بنســب معينــة 
واالنســجام  واإلتســاع  البعــد  ذلــك  لتعطــي  

وتحتــوي تعــدد العناصــر والزخــارف واألشــكال.
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نماذج مــن أعمالنا

مشــاريع مختــارة

المطاعـــم 
والمقاهي

ــر مــن  ــى أكث ــاض فقــط اســتمتعنا بالعمــل عل ــة الري فــي مدين
خــال تصميــم وتنفيــذ  واختــاف، مــن  بتنــوع  15 مشــروع 
عــدة مطاعــم عالميــة ومحليــة تنوعــت بيــن المطاعــم الفاخــرة، 
الســريعة والمقاهــي الحديثــة. حرصنــا فيها علــى التركيز الخراج 

كل مشــروع بشــكل غيــر عــادي.

تصميم واشراف

تصميم

تصميم

تصميم

تصميم

تصميم أثاث

تصميم

تصميم

تصميم

 فوغ كــــــــافييــــــــــــــه. 1

مطعـــــــم ضــــــــيفــــة. 2

مطعـــــــم بروبــــاغيــــــت. 3

مطعـــــــم دومينـــوز بيتزا. 4

مطعـــــــم سوكاي.-)ياباني(. 5

مطعـــــــم بلوتريــــــن. 6

مطعــــــــم المسكوف. 7

مطعــــــــم وينجز ستوب. 8

مطعــــــــم هاريز بيتزا. 9
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فوغ كافيه

المطاعــم والمقاهي

احــد فــروع العامــة العالميــة فــوغ وهــو الفرع األول فــي المملكة ,تصميــم مطعم وكافييه 
fine dining  ,يقــع  فــي مركــز الريــاض بــارك شــمال مدينــة الريــاض ,واضافــة لنشــاطه 
ــاء  ــة كبــرى مــن المجوهــرات واألزي ــه عــروض لمنتجــات عامــات تجاري األساســي تقــام في
,تــم تصميــم الموقــع بحيــث يحتــوي هــذا التنــوع فــي االنشــطة ويحافــظ علــى بــروز العامــة 

التجاريــة الفاخــرة فــوغ .
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بروباغيت كافيه
مجموعــة مخابــز وكافييــه  فرنســية صمــم المشــروع بطابــع 
,يتميــز  حديثــة  والــوان   وبهويــة  العريقــة  الفرنســية  المخابــز 
المشــروع بتنــوع طــرق عــرض المخبــوزات وتعــدد منصــات 
العــرض بطريقــة جاذبــة للمتســوق تمكنــه مــن االطــاع علــى 
معروضــات كل يــوم مــن المخبــوزات, يتميز تصميم  المشــروع 
ايضــا بواجهته الخارجيــة بحيــث يمكــن للمــارة مــن استكشــاف 
المخابــز مــن الخــارج وهــي احــد طــرق الجــذب التســويقية التــي 

نجحــت فــي بروباغيــت. 

المطاعــم والمقاهي
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نماذج مــن أعمالنا

مشــاريع مختــارة

المتاحف
والمراكز الثقافية
نفخــر بدورنــا الكبيــر فــي تصميــم عدة مشــاريع نوعيــة وضخمة، 

مثــل تصميــم متحــف عالمــي واكبر متحف بالشــرق األوســط.

تصميم

تصميم

متحف جامعة الملك عبدالعزيز. 1

المعرض التفاعلي لشركة المياة الوطنية. 2
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نماذج مــن أعمالنا

مشــاريع مختــارة

الفنادق والمنتجعات 
والضيافة

فنــادق  عشــرة  عــن  مايزيــد  مــع  بالتعــاون  أعمالنــا  تميــزت 
ومنتجعــات مصنفــة بـــ 5 و 4 نجــوم لتصميــم كامــل مرافقهــا.

تصميم

تصميم

تصميم

منتجع اوبير. 1

فندق موتيارا. 2

مجموعة فنادق شركة دور للضيافة. 3
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منتجع اوبير

الفنــادق والمنتجعــات والضيافة

 يقــع المشــروع فــي احــد األوديــة الطبيعيــة فــي منطقــة عرقة في 
الريــاض تــم احتــرام الطبيعــة الجغرافيــة للمشــروع واالســتفادة 
منهــا لينعــم زوار المنتجــع بمطــات ومناظــر طبيعيــة ,تــم تصميم 
الفنــدق والفلــل الســكنية ومجموعــة المطاعــم والمقاهــي ومركــز 
,التصميــم  والمســابح  للحدائــق  الخارجيــة  والمنطقــة  األعمــال 

الداخلــي للمشــروع تــم بعــدة طــرز وأنمــاط.
الفنــدق صمــم علــى الطــراز الحديــث امــا المطاعــم تنوعــت بيــن 

الفرنســي وبيــن االنجليــزي  الشــرقي.
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فندق موتيارا

الفنــادق والمنتجعــات والضيافة

يقــع المشــروع علــى طريــق الملــك فهــد فــي الريــاض وهــو بــرج 
متعــدد الطوابــق 14 طابــق اضافــة لمرافــق الســكن واالقامــة 
ــوي  ــر لاســتقبال يحت ــو كبي ــم وبه ــة مطاع ــى مجموع ــوي عل يحت
علــى معــارض وبوتيــكات اضافــة صاالت احتفــاالت ونادي ومركزا 
لألعمــال ,كل ذلــك صمــم  بطراز كالســيكي حديث يعكس فخامة 

العالمــة التجاريــة المطــورة للفنــدق ودور الضيافــة.
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الرعاية الصحية 
والمستشفيات

تميــزت أعمالنــا بالتعــاون مــع مايزيــد عــن عشــرة فنــادق نفخــر 
دائمــا بدورنــا فــي القطــاع الصحــي، بعملنــا علــى اكثــر مــن 33 

مشــروع طبــي مــن مستشــفيات، مراكــز، ومــدن طبيــة.
انجزنــا مــن خاللهــا اول مستشــفى صديــق للطفــل فــي الشــرق 
األوســط والثانــي فــي العالــم، علــى مســاحة 25000 متــر مربــع 

فــي مدينــة الرياض.

تصميم

تصميم

تصميم

تصميم

تصميم

مستشفى األطفال مدينة الملك فهد الطبية. 1

مستشفى مكة  _  الجموم. 2

مستشفى المدينة المنورة  _  الميقات. 3

مستشفى النساء واألطفال  _  عرعر. 4

البرج الطبي  _  عرعر. 5
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مشــاريع مختــارة



نماذج مــن أعمالنا

مشــاريع مختــارة

مراكز التسوق 
والمشاريع التجارية

ألن خدماتنــا ال تقتصــر علــى التصميــم الداخلــي فقــط، قمنــا 
بالعمــل علــى تصميــم داخلــي وخارجــي وتنفيــذ 3 مراكــز تســوق 
كبــرى تزيــد مســاحة المركــز عــن 50,000 متــر مــع مجموعــة 

مشــاريع مميــزة مــن المشــاريع التجاريــة

تصميم وتنفيذ

تصميم

تصميم الواجهات

تصميم

تصميم المناطق العامة

رياض هب. 1

ذا ليبل سبا. 2

تركي سكوير. 3

رتشي بوتيك. 4

حياة مول. 5
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مجمع رياض هب

مراكــز التســوق والمشــاريع التجارية

حــاز تصميــم مشــروع ريــاض هــب الــذي يقــع فــي حــي النخيــل 
العالميــة    priority award منظمــة  جائــزة  علــى  بالريــاض 
كمشــروع موصــى بــه ومصنــف مــن أفضــل المشــاريع التجارية 
عــام 2017, يتميــز المشــروع المصمــم علــى الطــراز الصناعــي 
industrial  بانــه منفــذ بتقنيــات اديرت فيهــا التكاليف الفعلية 
للمشــروع  ليحقــق ذلــك التصنيــف العالمي, اضافــة الى تميزه 
بتحديــد المســاحات التأجيريــة واالســتفادة مــن األرض العقاريــة 

باقصــى مايمكــن ليحقــق عوائــد جيــدة للمشــروع .

اضافــة الــى تصنيــف المشــروع العالمــي يعتبــر المجمــع علــى  
المســتوى المحلــي  مــن اكثــر المشــاريع جذبــا للشــباب.
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ذا ليبل سبا

مراكــز التســوق والمشــاريع التجارية

منتجــع صحــي  ومركــز للمعالجــات الصحيــة يقــع علــى طريــق 
الملــك عبدالعزيــز بالريــاض مــن المشــاريع المميــزة بدمــج طــرز 
التصميم , دمج بالمشــروع  3 من الطرز التصميمية باســلوب 
دراماتيكــي وهــي الطــراز التروبيــكال مــع الطــراز الشــرقي المزين 
بالزليــج والخــط العربــي, ولوحــات والوان علــى نمط البوب ارت, 

هــي تحفــة فنيــة تمنــح الزائــر تجربــة فريــدة غيــر متكــرره.
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نماذج مــن أعمالنا

مشــاريع مختــارة

التطوير
العقاري

نفخــر بتعاوننــا مــع عــدة شــركات عقاريــة كبــرى لبنــاء وتصميــم 
اكثر من 6  مشاريع تطوير عقاري سكنية كبرى حول المملكة.

تصميم وتأثيث

تصميم

تصميم

تصميم

تصميم

ابراج اورسيات الخبر  _  تطوير شركة الحاكمية. 1

مجمع الريم  _  تطوير مجموعة . 2
محمد الحبيب العقارية

مجمع منازل  _  تطوير منازل االنشاء. 3

مجمع مساكن  _  تطوير مساكن العربية. 4

مجمع انتركي  _  شركة انتر كي السعودية. 5
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نماذج مــن أعمالنا

مشــاريع مختــارة

الترفية

تصميم مركز سكرامبل. 1
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مركز سكرامبل

الترفية

الريــاض علــى  الترفيهــي فــي شــمال  يقــع مركــز ســكرامبل 
طابقيــن  ويعتبــر مــن اوائــل المراكــز الترفيهيــة ومراكــز االلعاب 
والتحديــات الحركيــة وااللكترونيــة صمــم بهويــة جديــدة تجــذب 
الفئــة المســتهدفة ويتميــز تصميــم المشــروع اضافــة لجماليته 
بــه اعلــى معاييــر الســامة واألمــان لألطفــال  بانــه مطبــق 

ــة المســتخدمين. والشــباب وكاف
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المباني
التعليمية

نماذج مــن أعمالنا

مشــاريع مختــارة

بتصميــم  التعليميــة  المبانــي  قطــاع  فــي  خبراتنــا  تنوعــت 
جامعتيــن خاصــة بالريــاض بكامــل مرافقهــا ومجموعــة مــن 

االخــرى. التدريــب  ومراكــز  التعليميــة  المبانــي 
ــي  ــة الت ــى المســاحات التعليمي ــا العمــل عل ــا مــن خالله انجزن

تجــاوزت 100,000 متــر مربــع.

تصميم

تصميم

تصميم

كليات الشرق العربي. 1

جامعة الرياض –ابراج طب األسنان والصيدلة. 2

مراكز التدريب الرئيسية لشركة المياة الوطنية. 3
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القصور والمشاريع 
السكنية

نماذج مــن أعمالنا

اتممنــا بــكل حــب وتعــاون مــع أصحــاب المشــاريع 
الســكنية مــا يتجــاوز 60 قصــر وفيــا ســكنية علــى 

مســتوى المملكــة والخليــج .
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لخصوصية هذه المشاريع واحترامًا لرغبة اغلب عمالئنا

التنشر MIND صور المشاريع السكنية,ويمكن للراغبين 
باإلطاع على هذة المشاريع  المراسلة والتواصل معنا.



Mail: info@mind.sa
Tel: 011 470 0338
(+966) 50 006 9627

mind.com.sa
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