




المقدمة
 مكتب كيان التصاميم

من  العمالقة  للمشاريع  الفني  الدعم  خدمة  نقدم 

وكهربائية  معمارية  تنفيذية  وتصاميم  رسومات 

وانشائية وميكانيكية

مبدأ  ضمن  ونعمل  الكفاءات  افضل  بتوظيف  نتميز 

المباني المستدامة حيث نبذل قصار جهدنا في تقديم 

أفضل الدراسات والمخططات والتصميمات االحترافية .

رؤية كيان التصاميم:

رؤيا الى تقديم أعلى المعايير الهندسية التي تسعى الى 

والتصاميم  الهندسة  عالم  في  رفيعة  مكانه  خلق 

لنكون مصدرا لتقديم اعلى معايير النجاح والتميز.



خدماتنا: 

 •   التصاميم الهدسية وتشمل:

تصاميم معمارية وتصاميم داخلية وديكور والتصاميم االنشائية 

 والكهربائية والميكانيكية.

 •  إدارة مشاريع

 •  اشراف هندسي

•  استشارات و دراسات هندسية

مميزانا: 

•   دقة و جودة في العمل.

• استخدام  احدث البرامج الهندسية  في نمذجة الصور وبناء 

 االشكال المعمارية والهندسية.

•  اظهار ثري دي محترف ومع امكانية انتاج فيديو محاكاه للعمل 

 كيف سيبدو بعد التنفيذ.

•  مراعاة معايير البناء المستدام والبناء الذكي. 

•  مراعاة الجانب االقتصادي للتنفيذ.



دراسة التكاليف:

•   اعداد جداول الكميات  .

•  تحليل العطاءات والتقييم .

•  اعداد الحسابات والمطالبات وتقسيمها .

خدماتنا



ادارة المشاريع:

•  االدارة واالشراف على تنفيذ المشاريع  .

•  ادارة القيود ومراجعتها وإعدادها .

•  ادارة التصاميم .

•  تأمين الكوادر الفنية الهندسية لجميع التخصصات .

خدماتنا



التحكيم الهندسي :

هو أحد أهم االتفاقات القانونية التي تتم بين مختلف 

االطراف بعدة طرق من اجل الفصل في النزاعات وذلك 

من خالل الرجوع الى مراكز التحكيم المعتمد وحيث 

بين  النزاعات  لفض  الفعالة  الوسائل  اهم  تعتبرمن 

االطراف والوساطة .

خدماتنا



الرفع 
المساحي

خدماتنا



من أعمالنا



تصاميم داخلية

غرف نوم بطابع نيو كالسيك

 نعتمد دائما على حتمية التغير والتجديد رغم ان المبدأ يبدو

واحد اال اننا نواكب ونجدد بكل تصميم وبكل عمل

 يعتمد التصميم على جمالية الخشب مع استحداث المواد

 االخرى حيث يشكل مزيج  حداثي معاضر يلبي رغبة الفكر

الحديث ويحقق فخامة المكان



دعم فني ورسومات وتصاميم تنفيذية



 مشروع تاون
 دعم فني ورسومات

 وتصاميم تنفيذية



 مشروع درايف 7 - فرع
انس بن مالك



وهنا صممنا مجموعة من القصور والفلل الفخمة

 بطراز نيو كالسيك مطور وفخم 

 كما كان البد من تدارك التحديث في التصاميم الحديثة

 كان البد من خلق هوية مطورة عن تصاميم كالسيكية

 حديثة

تصاميم نيو كالسيك وقصور

تصاميم نيو كالسيك و قصور



GROUND FLOORالدور األرضي



GROUND FLOORالدور األرضي



 نبذل الحلول الحديثة المبتكرة التي تلبي احتياجات االنسان وتواكب نهضة الهندسه

المعماريه الحديثه باحدث االفكار والمواد المستخدمة

وعصرية حديثة  تصاميم 
الفئات تتناسب مع كل 

 تصاميم حديثة وعصرية
تتناسب مع كل الفئات



FIRST FLOORالدور األولGROUND FLOORالدور األرضي

وعصرية حديثة  تصاميم 
الفئات تتناسب مع كل 



GROUND FLOORالدور األرضي FIRST FLOORالدور األول

وعصرية حديثة  تصاميم 
الفئات تتناسب مع كل 



منشات ومراكز تعليمية :

نحرص على تصميم المدارس والمنشآت التعليمية 

وفق احدث المعايير المعمارية العالمية لتصميم 

المراكز التعليمية واالكاديمية .

منشات ومراكز تعليمية



+966 11 209 2090 : تيليفون
+966 53 824 0800  : موبايل

info@kayandesign.com
www.kayandesign.com

الرياض  - السعودية  العربية  المملكة 

: معنا تواصل 
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