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Dedicated to craftsmanship 
of transforming clay into 
functional art for home.

Inspiring Clay

Qadeem

®

لكل مُناَسبة
حكاية  بْترويها َقديم!

Qadeem narrates your
occasion!every 

®



Excel with your corporate gifting 

be sure to leave a remarkable impression when you celebrate 
We take your corporate gifts to the next level. at Qadeem , a team of 
dedicated artists who are trained to accurately present your brand to 
your stakeholders, customers and potential customers.
we customize your branded products with a design, colors as well logo 
printing to mee your requirements 

Qadeem narrates your every occasion

 يتّم تصميم هدايا الشركات لكل شركة على حدة بحيث يمثل المنتج روح
 .الشركة وهويتها
َب قديم فريق من الفنانين قادرين على تسليط الضوء على الهوية التجارية  درَّ
 لشركتكم بدقة وجودة عاليتين، إذ يعمل الفنانون في قديم على تطويع
.التصاميم واأللوان لتظهر عالمتكم التجارية بالصورة األمثل

 قديم يتيح لكم الفرصة الختيار التصميم األقرب لقلوبكم مع ِشعار شركتكم
.ويقّدمه لكم بمنتجات خزفية خالية من الرصاص تصنع خصيصًا في قديم

قديٌم حاضر في كل حكاية

قطع قديم الفنية تسّلط الضوء على هوية شركتكم

gadeemarabia

Nurture your work family 
with Qadeem Love 
Reinspiring clay for your 
professional occasions



�ة��  أ��� ا�
Coffee sets 
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Statement 
coffee mugs 
�ة�� ������ ا�
�� �� ا���رك�

One good mug and your co�ee 
companion will change your 
perception of co�ee sipping
What if your mugs were engraved with 
customized messages to lighten up 
your every morning? 

جّمل صباحك بأكواب قهوة منقوشة 
بكلمات أو أسماء من اختيارك

Coffee sets 



Arabic coffee 
cups and 
accessories
	
�ة ���� ������
 و����� ا����

Hand drawn Arabic co�ee cups. With plexi 
containers suitable for saving your co�ee cups 
or serving dates

يوّفر لكم قديم فناجين القهوة العربية مزّينة برسوٍم 
يدوية مع مضايف للتمر  مصنوعة من مادة البليكسي 

لتقديم التمر أو حفظ فناجين القهوة.

Coffee sets 



Coffee 
and love 
�ة�� �	 �� ا�

Glazed with custom made colors for a 
co�ee place in Qatar. Engraved with 
the logo of the shop to read the Arabic 
letter "ن". A full service set that brings 
joy while drinking co�ee

انتقينا بدّقة األلوان والتصاميم التي 
تناسب عشاق القهوة ومزجناها مع 

شعار المقهى الذي تّم صنع هذه 
األكواب خصيصًا له في دولة قطر.

Coffee sets Qatar
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Hope, life, and 
happiness 
 ا��� ا� ��ة� ا����دة
Qadeem vows to always bring 
positivity into people’s lives. 

This set was engraved speci�cally for 
the King Cancer Hussein Center to read 
the most important words a patient 
needs to hear. 

Take co�ee sipping to a di�erent level

وضع قديم األمل والحياة والسعادة في أكواٍب 
وقّدمها لكم! 

تمَّ تصميم ونقش هذه المجموعة خصيصًا 
لمركز الحسين للسرطان.

Coffee sets Jordan
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Inspiring Clay

QadeemFor your 
coffee house 
	������ � ���� 
present your brand your way. 

Combine high quality and unique 
desings with customization. This set 
was created spec�cally for 
Dopamine.fact co�ee house.

عالمتك التجارية تتحدث عنك
يوّفر لكم في قديم تصاميم فريدة 

وجودة عالية خالية من الرصاص لتظهر 
عالمتك التجارية بالصورة التي تتمناها.

تّم انتاج هذه المجموعة خصيصًا 
لمقهى:  Dopamine.fact. في األردن – 

عبدون.

Coffee sets 
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Coffee 
and love 
�ق  إ�� ���
 ا��� ا������	

Coffee sets 

Inspired by the ottoman empire. This 
set speaks of Iznik art with its unique 
patterns and lively colors

مستوحى من اإلمبراطورية العثمانية 
ومن عاصمة الخزف في األناضول، 

تحديدًا مدينة إزنيق. إذ يتحدث األحمر 
القاني عن لون الرمان وعناقيد العنب 

واللون األخضر عن السرو وتعّمد 
الفنانون في قديم أن يعكس هذا 

التصميم األنماط الفريدة للفن اإلزنيقي.



ا�������ت
Vases
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The Queen 
of the seas 
ة ��وس ا�� � ��� 

A customized set of engraved vases with 
Jeddah the Queen of the sea, candle holders, 
dried fruit container, service platter, Arabic 
co�ee cups and Zamzam water pitcher 

من نسيم بحر جّدة استوحى الفنانون في قديم 
هذه المجموعة المخصصة من المزهريات 

المنقوشة "بّجدة عروس البحر" وحامالت 
الشموع وعلبة الفاكهة المجففة وطبق تقديم 

وأكواب القهوة العربية وإبريق ماء زمزم .

Vases 



Inspired by ancient Islamic art a vase 
that reads “All ownership is to Allah, 

the one and only” Surrounded by 
patterns and elements from iznik 

patterns  

Iznik design 
������ �����

�� ����� ا���ف
����� إز��� 

Vases 

مزهرية مزينة بالنقش اإلزنيقي 
ومستوحاة من الفن اإلسالمي 

القديم نّصها "الملك لله، الواحد 
األحد " و تبرز األنماط على محيطها 

أهم عناصر الفن اإلزنيقي. 

www.qadeemarabia.com



Arabic 
Calligraphy 
��
 ا�������ت ا���

Engrave words of love into your loved one’s 
hearts and stoneware.
Hand engraved vases that bring love into the 
spaces they reside in.

ألّن النقوش وحدها تبقى إلى األبد فها هي 
نقوش بابل والفراعنة أبرز شاهد.

 اختر كلمات الحب بنقوش وتصاميم رائعة لتبقى 
شاهدة على محبتكم في هدايا خزفية مصنوعة 

خصيصًا لكم.

Vases 



Arabic 
Calligraphy 
 ������ت ���رود
for your �owers, custom made lead 
free glaze for vases speci�cally 
designed for a �ower shop in 
Kuwait. 
hope, life and dream

مزهريات خالية من الرصاص تحافظ 
على رونق الزهور وتظهر جمالها!

صمم قديم هذه المزهريات خصيصًا 
لمتجر زهور في الكويت بنقوش تمّثل 

األمل والحياة والحلم.

Vases Kuwait
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Statement 
vase 
ا�¡��ل �	 ا����ن
�ا�¢��ل �	 ا��
“Perfection is in one’s tongue beauty 
is in the brain”
A custom-made �ower vase 
reminding one of the importance of 
beauty within. 

ألن الجمال يتوّهج من الداخل إلى 
الخارج، يقّدم لكم قديم هذه المزهرية 

يزينها النقش التالي: " الكمال في 
اللسان الجمال في العقل ".

Vases 

www.qadeemarabia.com



������ ����أوا�	 �
 �� ا¤£���ا��ت

Decorative 
Service Plates 
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All-purpose 
service plates 
�ش ��و���ة � ���
 أوا�	 

Bring in good vibes and beauty to 
your tables and rooms
Service plates with various types of 
patterns. 
Can be used as service platters or to 
be placed as decorative pieces of art 

قطع فنية متنوعة يمكن استخدامها 
كمنظر فني يزّين طاولتك أو كطبق 

ضيافة عصري من عبق الحضارة.

Decorative Service Plates 

www.qadeemarabia.com



Timeless 
inspirations 
���ة � ���� ¦��

Travel back in time..
a decorative plate inspired by Al Ula 
city in the Kingdom of Saudi Arabia. 
Art inspired by a -2000year-old city 
that hosted prophet Saleh’s 
community to be named as Madaan  
Saleh, or the stone city 

سافر عبر الزمن لتصل الى النقطة 
الزمنية التي ترغب بأن تصل اليها في 

خيالك...
هذا الفن مستوحى من مدينة عمرها 
أكثر من ٢٠٠٠ عاما كانت تسّمى بمدائن 

النبي صالح سمّيت أيضا بمدينة الحجر 
وذلك ألنها بنيت من الحجر والطين.

Decorative Service Plates 
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Customized 
service platters 
 أ���ق ����� ا� ����ت

Hand drawn Arabic calligraphy on 
service platters designed speci�cally 
for a co�ee house named “Ka�” 

أطباق بنقوش يدوية بالخط العربي 
ُصممت لمقهى عالمته التجارية هي 

حرف "كاف"، وهو طبق متعدد 
االستخدامات.

Decorative Service Plates 

www.qadeemarabia.com



Inspired by 
Palestine 
��
 ������
¨م وا�����ن   ا���
Cooking is not limited to preparing a meal 
to feed one’s hunger.
 It is an art, a passion, a form of love you 
o�er to those who surround you. 
This customized set was created for Chief 
Sawsan Matbaki’s restaurant in Kuwait is 
full of Palestinian heritage.

الطبخ فن وشغف وهو وشكل من أشكال 
الحب تقدمه لمن تحب

تبدأ بوصفة وتنتهي بسفرة مليئة باإليجابية 
والجمال وتبادل أطراف الحديث لساعات 

مطّولة. 

 تم إنشاء هذه المجموعة المخصصة 
المستوحاة من التراث الفلسطيني لمطعم 

الشيف سوسن مطبخي في الكويت.

Decorative Service Plates 
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Thrive with 
knowledge

������� ��د�� 

Decorative Service Plates 

“With knowledge we thrive" 
A custom-made plate imprinted 
with Kings academy’s logo.

طبق  صنع خصيًصا لـ " كنغز 
أكاديمي" مطبوع عليه شعار 

المدرسة "المعرفة تزدهر"

www.qadeemarabia.com



Inspired by 
the sea 
©����أ��اج ا�� � و�¡�

Decorative Service Plates 

while having your favorite sweets 
your eyes will dive into the sea

A custom-made service platter 
suitable for carrying sweets. Inspired 
by the red sea in Jeddah, engraved 
with sea shells and star�sh. 

مضايف تقديم الحلويات مستوحى من 
البحر األحمر في جدة، زّينه فنانو قديم 

بصدف البحر ونجومه.

www.qadeemarabia.com



For the love 
of fruits
���� �	 ا���»

Decorative Service Plates For the love of pomegranates this 
service platter is engraved by hand. 

Celebrating the beauty of nature’s 
wonders” pomegranates” 

صحن تقديم الفاكهة والحلويات 
بنقوش فريدة على شكل الرمان 

المعّتق من إبداعات الفنانين في قديم.

www.qadeemarabia.com



Al Qatt Al- Asiri 
 ا��® ا�����ي

Decorative Service Plates 

A custom-made set consistent of 
plates and cups engraved with Al 
Qatt Al Asiri drawings

استوحى فنانو قديم هذه النقوش 
من العاصمة السعودية الرياض 

فنقشت أيديهم هذه األطباق 
واألكواب المزخرفة برسومات فن 

القط العسيري.

www.qadeemarabia.com



Salad bowl 
أوا�	 ا�����ت
��� ا����

Decorative Service Plates 

expressing love to those you value 
in your life is not limited to speci�c 
gift sets or occasions stay present in 
the lives of those you love. 

Engrave the reminder on a salad 
bowl. 

"ضرب من العشق ال درب من الحجر" 
فالعشق ال يعرف شكًال أو حجمًا أو 

لونًا!
 يقّدم لكم قديم هذه األواني المتنوعة 
متعددة األلوان واالستخدام، صنعت 

خصيصا ألحد موزعينا في مملكة 
البحرين الشقيق.

www.qadeemarabia.com



��¤�«� أو��� ����� ا��
Chocolate bowls  
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Smell the 
flowers
��� ¯ ����
 ا��رود
It is believed that scents can take 
you back to a certain time frame. 
Moments you recollect in your 
imagination 
This chocolate bowl is hand 
engraved with �owers. 

من مّنا ال يعشق الورود 
والشوكوالتة؟!

نحت فّنانون قديم هذه الورود يدويًا 
على طبق تقديم الشكوالتة بحيث 

تستقّر نقوشها في جميع حواسك 
تمامًا مثل الشوكوالتة.

Chocolate bowls  

www.qadeemarabia.com



Pomegranate 
chocolate bowl
����و��ء � �° و�
��� �¤�� ��� ²¡ ر��«� ا��

Chocolate bowls  

Inspired by pomegranates the 
perfect wedding gift!

استوحى فنانو قديم هذه القطعة 
الخزفية التي تضّم داخلها الحلويات 
والشوكوالتة من عطاء األم الذي ال 

ينفذ ما يجعلها مناسبة كهدية 
للمولود الجديد، باللون الوردي أو 

األزرق.

www.qadeemarabia.com



Blessed 
Union

���واج �³����� 

Chocolate bowls  

www.qadeemarabia.com

What better way to celebrate a 
blessed union than with a 
pomegranate chocolate bowl?

طبق تقديم الحلويات والشوكوالتة 
مع غطاء مصمم بأناقة وعناية 

وهو الهدية األمثل بمناسبة الزواج.



������ ¦�� 
Other

gadeemarabia www.qadeemarabia.com
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Custom made 
Cloche
دة أ���ق �����
 ا¤£����¤ت

Islamic geometric patterns on 
a cloche 

أطباق متعددة االستخدامات 
مستوحاة من أشكال العمارة 
والهندسة اإلسالمية، صنعت 

خصيصا لموزعنا في جدة.

Other

www.qadeemarabia.com



Creative 
calligraphy 
��¦ ���� ����ة
����� �� 
Zamzam water pitcher and cups 
engraved with Arabic letters to form 
words that inspire positive actions.

من أرض الحرمين استوحى فنانو قديم 
النقوش على إبريق ماء زمزم وهذه 

األكواب وزّيـنوها بحروف وكلمات عربية 
هي:

أسعد – أنعم - افرح

Other
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Ramadan 
Products
 ��¦ ر������
Glazed with gold custom made 
lanterns that read peace be upon 
the prophet Mohammad 

أضيئوا ليالي الشهر الفضيل بفوانيس 
من قديم المطلية بالذهب وحسب 
طلبكم ُزّينت بالصالة والسالم على 

النبي محمد.

www.qadeemarabia.com

Other



Statement 
Brooch 
��� £��دة
 و £¨م
Custom made brooches for a store in 
Kuwait. A heart-warming idea to 
spread peace and love.

دعواتنا لكم بأن تنعموا بالخير 
والسعادة والسالم، وهذا ما طلبه مّنا 
أحد المتاجر في الكويت فصنعنا له هذا 

البروش بكّل حب. 

www.qadeemarabia.com

Other



Dopamine chocolate 
fondue pot
��¤�«� و��ء ����و ا��

www.qadeemarabia.com

Melt your chocolate your way. 

A customized chocolate fondue pot 
engraved speci�cally for 
Dopamine.fact in Jordan. 

ال شيء ألّذ من الشوكالتة الدافئة مع 
اختيارك من الفاكهة أو الحلوى. فيما 

يلي قطعة فنية منقوٌش عليها شعار 
محل للشوكوالتة في األردن.

توضع قطع الشوكوالتة في األعلى 
والشمعة في الُحجرة الصغيرة في 

األسفل لتذوب الشوكوالتة بفعل لهب 
الشمعة.

Other



Beech 
wood tray
 أ£��ء ا´ ا� ���
Bring in tranquility and peace to 
your home with a wall mount 
decorative tray surrounded with 
beech wood and imprinted with the 
names of Allah 

قطعة فنية مزخرفة بأسماء هللا 
الحسنى ُتـثـّبـت على الحائط وُيحيط بها 

إطاٌر من خشب الزان.

www.qadeemarabia.com

Other
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