
Al Nasser Group

Building trust
بناء الثقة



الموثوقية reliability

durability المتانة

األصالة heritage

Since 1976 Al Nasser offers integrated solutions for 
building control systems, professional lighting 
in Saudia Arabia, the Middle East region and beyond.

As a powerfull network of highly specialized companies, 
we utilize our synergies to create value for our customers.

منذ العام 1976، تقدم الناصر حلول متكاملة لنظم التحكم 
في البناء وتطبيقات اإلنارة االحترافية والخدمات اإلنشائية في 

السعودية وفي منطقة الشرق األوسط وما وراء ذلك.  

نظرًا لوجود شبكة قوية من الشركات المتخصصة لدينا، فإننا 
نستغل تعاضدنا في تقديم قيمة أفضل لعمالءنا. 



تعتبر شركة الناصر برو من الشركات الرئيسية في 
سوق اإلنارة في السعودية ألكثر من 35 عاًما. خبرتنا 
تجعلنا شريك جدير بالثقة في العديد من مشروعات 

اإلنارة الكبرى في المملكة العربية السعودية والشرق 
األوسط. من خالل خبرتنا ندعم عمالءنا في خلق حلول 

مستدامة وموفرة ومحفزة لإلنارة. 

في أكثر من 12 صالة عرض في السعودية، وعن طريق 
قناة مبيعات التجزئة )الناصر ستور( نعرض سلسلة  

من الحلول: بداية من مفاتيح اإلنارة البسيطة إلى 
نظم السالمة والتحكم المتكاملة في المباني السكنية 

واإلدارية. 

تقدم مجموعة الناصر، التي تتخذ من السعودية مقرًا 
لها، خدماتها في منطقة الخليج بأكملها والشرق 

األوسط. 

مسجد الشيخ زايد بن سلطان 
 آل نهيان – أبو ظبي 
ERCO اإلنارة بواسطة

 تمثل الناصر برو العالمات
 التجارية العالمية الرئيسية

> Indoor / Outdoor lighting
> Building control systems
> Surveillance cameras 
 and security controls
> Light switches
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    <

Al Nasser Pro is one of the key 
players in the lighting market in Saudi 
Arabia for more than 35 years. Our 
experience makes us a trusted partner 
in many majpr lighting projects in the 
KSA & Middle East. With our know-
ledge we support our customers in the 
creation of sustainable, economic and 
inspiring lighting solutions.

In more than 12 showrooms in Saudi 
Arabia we offer through our retail 
channel (Alnasser Store) a large 
range of solutions: from a simple 
light switch, to integrated safety and 
control systems for residential and 
commercial buildings. 

From its home market in Saudi Arabia 
Al Nasser serves the entire gulf region 
and the Middle East.

<

Sheikh-Zayed-bin-
Sultan-Al-Nahyan-
Moschee, Abu Dhabi

Lighting by ERCO 

>

Al Nasser Pro represents  
major national and  
international lighting 
brands.

<

The future of controling 
lights: home automation 
system by Berker

مستقبل التحكم في اإلنارة: نظم 
التحكم المنزلية من بيركر

 إنارة داخلية / خارجية 
 نظم التحكم في المباني 

 كاميرات المراقبة واألنظمة األمنية 
 المفاتيح واألفياش 



Noortek is Al Nasser‘s high end 
professional lighting brand. We offer 
advanced and reliable solutions for all 
types of indoor lighting applications.

Noortek products are suitable for 
highly sustainable lighting appli-
cations as they make use of latest 
technologies, gear and optics to reduce 
energy consumption to a minimum. 
We offer lighting solutions that are 
economic and reliable, creating com-
fortable atmospheres in any setting. 

All our products comply with the 
latest quality standards and are 
approved by SASO (Saudi Standard),  
KEMA (European Standard), UL 
(American Standard), and by DIAL 
(German Institute providing lighting 
performance certificates).

نورتك هي العالمة التجارية المفضلة التابعة لمجموعة 
الناصر في مجال اإلنارة. نحن نقدم حلوالً متقدمة 

وموثوقة لجميع أنواع استخدامات اإلنارة الداخلية، بما 
في ذلك التحكم في اإلنارة. 

تتناسب منتجات نورتك مع تطبيقات اإلنارة المستدامة 
نظرًا ألنها تستخدم أحدث تقنيات المحوالت الكهربائية 
والعواكس من األلمنيوم النقي بدرجات عالية، لتقليل 

استهالك الطاقة إلى الحد األدنى. نقدم حلول موفرة 
وموثوقة لإلنارة، والتي تخلق أجواء مريحة في أي بيئة.

تستوفي جميع منتجاتنا أحدث معايير الجودة وذلك 
بحصولها على عالمة الجودة من SASO )الهيئة 

السعودية للمواصفات والمقاييس( KEMA )الهيئة 
 DIAL ،)الهيئة األمريكية للجودة( UL ،)األوروبية للجودة

)المؤسسة األلمانية لمنح شهادات االعتماد لمنتجات 
اإلنارة(.

> Office lighting
> Retail lighting
> Industrial lighting
> Healthcare lighting

Noortek

>

Noortek products are 
offering solutions for 
all kinds of application 
types - industrial, office, 
educational, healthcare 
and public spaces.

<

Quality guaranteed:
The quality of Noortek 
products is testified 
by major quality 
control institutes from 
Germany, Europe and 
Saudi Arabia.

منتجات نورتك هي حلول 
تتناسب مع جميع 
االستخدامات - الصناعية، 
والمكتبية، والتعليمية، 
والصحية، واألماكن العامة

 الجودة المضمونة: 
يتم اختبار جودة منتجات نورتك 

بواسطة مؤسسات مراقبة 
الجودة الكبرى في ألمانيا 

وأوروبا والسعودية.
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إنارة المكاتب
إنارة محالت التجزئة

إنارة المصانع
إنارة المرافق الصحية



Al Nasser Stores are the retail 
division of Al Nasser Group with 12 
stores spread over the Kingdom of 
Saudi Arabia

Serving as the roots of Al Nasser Group 
our stores have offered state of the 
art solutions for the lighting, building 
controls since 1976. Al Nasser stores 
are partnered in the Middle East with 
major brands in the electrical and 
lighting industry such as Berker, Hager 
and  ERCO.

With the opening of the first Al Nasser 
flagship store we are entering new era 
in the Middle Eastern lighting market. 
By introducing the one of the most 
modern and impressive concept we 
offer our customers the chance to expe-
rience different scenarios of lighting for 
their homes, offices and retail spaces.

تعتبر معارض الناصر هي قسم تجارة التجزئة في 
مجموعة الناصر حيث تشمل 12 متجر تنتشر في 

المملكة العربية السعودية وتعرض المنتجات الحديثة 
ألدوات اإلنارة ومراقبة المباني منذ العام 1976. 

تقدم متاجر الناصر أشهر الماركات في الصناعة 
 الكهربائية وصناعة اإلنارة. 

مع افتتاح أول معرضين )فالق شيب( في جدة 
والرياض، ندخل إلى عصر جديد في سوق اإلنارة بالشرق 

األوسط. من خالل تقديم واحدة من أحدث المفاهيم، 
نقدم إلى عمالءنا الفرصة لتجربة مختلف سيناريوهات 

اإلنارة في منازلهم ومكاتبهم ومتاجرهم.

<

Al Nasser LightCube 
is a unique space in 
which lets the visitors 
experience the 
possibilities of light in 
stunning scenarios. 

<

The Al Nasser Flagship 
Store in Jeddah 
sets a new mark in 
experiencing the 
world of lighting 

Al Nasser Stores not 
only offer luminaries 
but provide support, 
service, solutions and 
knowledge around the 
lighting of homes, 
offices and retail spaces.

> Large product range
> Major brands
> Experience light in the 
 Al Nasser LightCube
> Support and Service

متجر الناصر )فالق شيب( في 
جدة يضع عالمة جديدة في 
عالم اإلنارة. 

ال تقدم متاجر الناصر معدات 
اإلنارة فقط ولكنها توفر الدعم 
والخدمات والحلول والخبرة 
في إنارة المنازل والمكاتب 
والمتاجر.

يعتبر الناصر اليت كيوب 
مساحة فريدة حيث يستطيع 
الزوار تجربة إمكانيات اإلنارة 
من خالل سيناريوهات  
مذهلة.
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مجموعة كبيرة من المنتجات
عالمات تجارية معتمدة

جرب عالم اإلنارة في الناصر اليت كيوب
الخدمة والدعم

In Riyadh & Jeddah 
Al Nasser Flagship Store 
The Home of Light

في جدة والرياض



GOSI Park, Ghornata
Lighting by Noortek 
Wiring Devices by Berker

PROJECT

PRODUCT/
SERVICE

COMPANY

Kingdom Towers, Riyadh
Wiring devices by 
Berker (Arsys)

PROJECT

PRODUCT/
SERVICE

COMPANY

KAUST, Jeddah

Lighting by Salvi/Arcluce

PROJECT

PRODUCT/
SERVICE

COMPANYAl Nasser Pro Al Nasser ProAl Nasser Pro

Hilton Hotel, Jeddah

Berker 

PROJECT

PRODUCT/
SERVICE

COMPANY

King Abdullah Financial 
District
Fermax

PROJECT

PRODUCT/
SERVICE

COMPANY

National Hospital
Hospital Lighting

PROJECT

PRODUCT/
SERVICE

COMPANYAl Nasser Pro Al Nasser Pro

King Saud University
Office lighting

PROJECT

PRODUCT/
SERVICE

COMPANY

Ministry of Interiors
Office Lighting/Outdoors

PROJECT

PRODUCT/
SERVICE

COMPANY

Olaya Towers
Office lighting

PROJECT

PRODUCT/
SERVICE

COMPANYNoortek

Noortek

Noortek Noortek

References
Projects and solutions

     المشاريع التي تم التوريد لها



impressum

Head office

Malaz - Salahidin Road   
P.O Box 1246 
Riyadh 11431

Tel : +966 1 477 77 00
Fax: +966 1 478 94 69

alnasser@alnasserco.com

GPS coordinates : 
N  24.569277
E  46.877954

Western Region Office

Tahliya Street  
P.O Box 20798 
Jeddah 21465

Tel : +966 2 6650888
Fax: +966 2 6633413

Eastern Region Office

King Abdulaziz Street
P.O Box 8492 
Dammam 31482

Tel : +966 3 8336509
Fax: +966 3 8329065

Riyadh

Jeddah

Makkah

Khamis Mushait

Madina

Qassim Dammam

Al Khobar

www.alnasserco.com


