


دار املشورة لالستشارات اهلندسية  
اول همنة ا � الستشارات دار املشورة لالستشارات اهلندسية مكتب استشاري هندىس	 رى	

كرى#   اهلندسية منذ أ
ً
ون عاما دمقدم , من عرس# ات خالهلا املكتب الكثرى	 من احل�

	 التصممى	 املعماري 
�

ية اهلندسية ىڡ 	  واالستشار
نشاىى9 ومي واال> و هندسة  اكنيكاليكرى=

هات حكومية  واملساحة  Dيع حل بة من  ولدى املكتب,مؤسسات وطنية  وإدارة املشار � حى�

ة من الكفاءة  � عىل درجة كبرى	 ة  واملهندسںى	 Dرى لتصممى	 ,احل� Dاف عىل العديد اال>  وامك قام اى رس#

يع مكتبية  املعاهد  وملهنية اللكيات ا واملستشفيات  وسكنية  وفندقية  ومن املشار

	  واملتخصصة إضافة إىل أمعال الدراسات املساحية 
و نقدم خدماتنا  .التخطيط العمراىى�

	 اململكة قاطبة 
�

.عىل أعىل مستوى ىڡ



دار املشورة لالستشارات اهلندسية 
� : صاحب املكتب    بطںى	 Dاملهندس معر عبد الرمحن أاى
� التأسيس    رحى	 ري 1411عام : اى= Dحه

ال العمل       Dحم  :

                           * 	
التخطيط العمراىى�

ومياكنيك *                            	 و اليكرى=
نشاىى9 التصممى	 املعماري و اال>

اف عىل التنفيذ *                            رس# وعات و اال> إدارة املرس#

التصممى	 الداخىل	 *                           

معال املساحية*                           
9
اال

اهليلك التنظيىم	              

املدير العام  

  السكرتارية

الدراسات  
والتقديرات

اإلدارة  
املالية

التصاميم 
اهلندسية  

إدارة 
املساحة

إدارة املشروعات  
واإلشراف

ي
التصميم 
الداخلي

الدراسات  
والتصاميم ي

التخطيط 
العمرا�ي



التخصصاملهنةاالمس م
سنة 

التخرج

1 � بطںى	 Dالعام  معر عبد الرمحن أاى 	ئية املدرى D1982هندسة هكراى

اهد2 Dحم � ية املدرى	 التنفيذيحمسن ىحم	 الدںى	 1983هندسة معمار

� أبو الفتح ال3 	 احلسںى	
وعات قاىص� 1992هندسة مدنية مدرى	 إدارة املرس#

اف ممدوح قنديل4 رس# ية مدرى	 قمس اال> 1979هندسة معمار

وك امحد عبده5 Dمرى 	الداخىل 	التصممى 	ية مدرى 2010  هندسة معمار

	 مدرى	 قمس التصممى	 اال> مصطىڡ� صادق 6
1998هندسة مدنية نشاىى9

ارةاملدرى	 املاىل	 حممد حممد عبد الباسط 7 D
=

يوس حى 1990 باكلور

2002 مساحة/هندسة مدنيةمدرى	 املساحة أمحد عبد النور 8

	 أسعد حممد الطنطاوي9
2000هندسة مدنية همندس مدىى�

	 العزب عاشور 10
2008هندسة مدنية همندس مدىى�

	 شرى	 خالد عبدالهل حممد الب11
2010هندسة مدنية  همندس انشاىى9

يدى12 Dية همندس معماري  معرو حممد لطف احمل 2009هندسة معمار

يف عبدالرازق ابو ز 13 	 امل رس#
2006هندسة مدنيةهمندس مدىى�



التخصصاملهنةاالمس م
سنة 

التخرج

ية همندس معماري حممود منرى	 14 2009هندسة معمار

تة أبو سعود15
#

	 حممد حس
2011هندسة مدنية همندس مدىى�

نسون ديونيال16 ية همندس معماريروميل اى	 1994هندسة معمار

ر17 � ية همندس ديكور دنيس كورترى	 2007هندسة معمار

بونفو 18 يةهمندس ديكور م دانيل رى= 1986هندسة معمار

راك 19 D2008هندسة مياكنياكهمندس مياكنياككريستوفر أاى

ية همندس معماريمعاذ إدريس حممد 20 2010هندسة معمار

2009هندسة حاسب آىل	  همندس مكبيورى= حممد املرصي 21

ية همندس معماري صادق عبد املنعم 22 2008هندسة معمار

ء حممد فتىح	 23 Dئية همندس هكراى D2005هندسة هكراى

يةهمندس معماريروميل دى جوزمان دى ليو24 1995هندسة معمار

1995مهعد مساحةمساحمحدى امحد حممد البيىل	 25

26 	
2006آداب جغرافيامساح حسىى� حممد صاحل امليداىى�

كرى	 حممد 27 1994رسام معماري رسام  زا

	 حممد أنوار 28
	 فىى�

1996رسام إنشاىى9

� معرو 29 	 حسںى	
حم£ حاسب آىل	 فىى� D1996مرى

ر شفيق 30
=

	 مڡ
2004رسام مياكنيكفىى�



التخصصاملهنةاالمس م
سنة 

التخرج

	   اسا مانوج31
ء فىى� Dهكراى 	

2005فىى�

يليانوا32 Dكيت مح 	   االبا
ء فىى� Dهكراى 	

2004فىى�

33 � ف أمحد حسںى	 ارة حماسب أرس# D
=

يوس حى 2000باكلور

	 دهمصطىڡ� امكل اكمل عب34
2010هندسة مدنيةهمندس انشاىى9

ية همندس معمارىحممد عادل أمحد شعبان35 2013هندسة معمار

ءدمصطىڡ� اكمل حممد جا36 Dئيةهمندس هكراى D2011هندسة هكراى

اهمى	 حممد موىس37 D2011هندسة املياكنياكهمندس مياكنياكحممود ارى

2011مى	 داخىل	 تصم –فنون تطبيقية مصمم ديكورغرى	 أمحد السيد حممد الص38

39 � ارةحماسبممدوح حممود فارى	 D
=

يوس حى 2000باكلور

ية همندس معماريحسام أمحد صاحل 40 1980هندسة معمار

41 	
ية همندس معماري عىل	 عفيىڡ� 2004هندسة معمار

يدي42 ية همندس معماريحسام هر 2009هندسة معمار

ية همندس معماريامحد جاويش 43 2011هندسة معمار



املشاريع الكربى   -املشاريع احلكومية   
املنفذة وحتت التنفيذ     

خالل اخلمس سنوات املاضية



حتت التنفيذ –املشاريع احلكومية املنفذة 
يلة مشروع دراسة ميكا�يكية الرتبة والوفوعات املساحية لبلدية العيينة واجلب    
 وكالة أما�ة منطقة الرياض لشئون بلديات –وزارة الشئون البلدية والقروية : مالك املشروع       

املنطقة  
.شهر  24: مدة املشروع         

  رالدواساملساحية  لبلدية وادي  والرفوعاتمشروع دراسة ميكا�يكية الرتبة     
ات وكالة أما�ة منطقة الرياض لشئون بلدي –وزارة الشئون البلدية والقروية : مالك املشروع          

املنطقة  
.شهر  24: مدة املشروع          

مشروع اإلشراف اهلندسي على مشاريع هيئة اهلالل األمحر السعودي      
هيئة اهلالل األمحر السعودي:مالك املشروع         
.شهر  36: مدة املشروع         

مشروع احالل و جتديد وزارة البرتول بالرياض     
اإلدارة العامة بالرياض –وزارة البرتول : مالك املشروع         
.أشهر  6:مدة املشروع         

نفيذحتت الت –مشروع دراسة تأهيل و تطوير مركز احباث الثروة السمكية جبدة    
  وزارة الزراعة: مالك املشروع       

.أشهر  6: مدة  املشروع         



مشروع دراسة تأهيل و تطوير مركز أحباث الثروة 
حتت التنفيذ –السمكية جبدة 

  وزارة الزراعة :مالك املشروع 
:�طاق عمل املشروع 

الواقع يف منطقة أحبر   وتوسعة استيعاب مركز أحباث الثروة السمكية جبدة  وإعادة تأهيل •
.الشمالية 

:يشمل األعمال التالية•
.أعمال املساحة الطبوغرافية و الباتيمتريية   -1
فحص الرتبة   -2
.أعمال الدراسة و التصميم و جداول الكميات لألعمال املراد تأهيلها   -3

.إ�شاء مفرخة أمساك حبرية بأحدث املواصفات  -    
.إ�شاء مرسى صغري لقوارب األحباث  -    
.إ�شاء مكاتب إدارية و إعادة تأهيل السكن احلايل  -    
.و املسجد و سور املسجد  2ترميم كال من الفرخة  -    
.تأهيل آبار املياه احلالية و حفر آبار آخرى  -    
.إ�شاء مستودع املخترب  -    
حتسني مدخل املركز و املناطق احمليطة باملخترب و مواقف سيارات املخترب  -    
.إ�شاء شبكة صرف و تغذية جلميع أحواض األمساك باملركز و أحواض جتميع و صرف املياه  -    
.إ�شاء مفرخة روبيان بأحدث املواصفات  -    

.أشهر  6: مدة  املشروع 



مشروع دراسة تأهيل و تطوير مركز أحباث الثروة 
حتت التنفيذ –السمكية جبدة 



جتديد وزارة البرتول بالرياض ومشروع إحالل 
اإلدارة العامة  ,وزارة البرتول : مالك املشروع 

:األعمال اخلاصة باملشروع 
 وكهربائية  ورسومات معمارية (رسم مجيع أدوار املبنى القائم  ورفع : أوالً 

).ميكا�يكية 
.توزيع املكاتب  وإعادة تصاميم مجيع األدوار : ثا�ياً 
.التكييف  وتصميم التغريات املطلوبة ألعمال الكهرباء  ودراسة : ثالثاً 
.دراسة معمارية للواجهات مع تعديلها : رابعاً 

 وكهربائية  ورسومات معمارية ((إعداد الرسومات التنفيذية : خامساً 
)).ميكا�يكية 

.املواصفات  وإعداد جداول الكميات :سادساً 
.أشهر  6: مدة املشروع 





مشروع اإلشراف اهلندسي على مشاريع هيئة اهلالل 
األمحر السعودي

هيئة اهلالل األمحر السعودي: مالك املشروع 
: �طاق عمل املشروع 

ل تأمني فريق هندسي متعدد التخصصات لإلشراف على مشاريع هيئة اهلال*
.اليت تنفذ يف مجيع أحناء اململكة  واألمحر السعودي 

شهر   36: مدة املشروع 



مشروع إعداد املخطط العام ملشروع مركز امللك عبد اهلل  
املايل بالرياض

الرائدة  االسثماراتشركة : مالك املشروع 
:  األعمال اخلاصة باملشروع 

إعداد منوذج املخطط العام ملشروع مركز امللك عبد اهلل  ومراجعة املخططات * 
 و , املايل مبدينة الرياض وفقا للمعايري الفنية املعتمدة لدى أما�ة منطقة الرياض

قة متابعتها وأخذ املواف ومناقشتها  وتقديم املخططات للجان املختصة باألما�ة 
عليها 



 املعذرمشروع اإلشراف اهلندسي على مشروع إ�شاء مستشفى 
العام 

�وف بنت �اصر بن عبد العزيز آل سعود/ األمرية : مالك املشروع 

:األعمال اخلاصة باملشروع 
عة العام مبد�ية الرياض س املعذراإلشراف اهلندسي على مشروع تنفيذ مستشفى *

.سرير  100مستشفى 
:ويشمل األعمال التالية 

خمططات  ,تربة  جسات ,برامج زمنية ,عقود (مراجعة مجيع وثائق املشروع  - 
)مواصفات  وكميات ,

متابعتها   واعتماد برامج التنفيذ الزمنية املقدمة من املقاول  -
تسجيل كافة مالحظات العمل  وتوجيه املقاول  واملتابعة املستمرة لألعمال ‐
لك االستشاري تسلم للما وكتابة تقارير فنية عن سري العمل موقعة من املقاول ‐

موثقة بالصور الفوتوغرافية 
إذا  إبداء املشورة باستبدال أي العمالة أو املقاول وتقييم املقاول وعمالته فنياً ‐

كا�ت مصلحة العمل تقتضي ذلك ومبوافقة املالك 
اعتماد مستخلصات املقاول حسب سري املشروع وطبقاً للعقد‐
تقديم شهادة إشراف فين وجودة أعمال معتمدة من املكتب  -



  احلماديمشروع اإلشراف اهلندسي على مشروعي إ�شاء مستشفى 
)حي النزهة –حي السويدي (

احلماديصاحل / الشيخ : مالك املشروع 

:األعمال اخلاصة باملشروع 
  –حي السويدي ( اإلشراف اهلندسي على مشروعي تنفيذ مستشفى احلمادي *

.سرير  300مبدينة الرياض سعة كل مستشفى )حي النزهة 
:ويشمل األعمال التالية 

خمططات  ,تربة  جسات ,برامج زمنية ,عقود (مراجعة مجيع وثائق املشروع  - 
)مواصفات  وكميات ,

متابعتها   واعتماد برامج التنفيذ الزمنية املقدمة من املقاول  -
تسجيل كافة مالحظات العمل  وتوجيه املقاول  واملتابعة املستمرة لألعمال ‐
لك االستشاري تسلم للما وكتابة تقارير فنية عن سري العمل موقعة من املقاول ‐

موثقة بالصور الفوتوغرافية 
إذا  إبداء املشورة باستبدال أي العمالة أو املقاول وتقييم املقاول وعمالته فنياً ‐

كا�ت مصلحة العمل تقتضي ذلك ومبوافقة املالك 
اعتماد مستخلصات املقاول حسب سري املشروع وطبقاً للعقد‐
تقديم شهادة إشراف فين وجودة أعمال معتمدة من املكتب  -
 





 الرفوعات ومشروع دراسة ميكا�يكية الرتبة 
  واجلبيلةاملساحية لبلدية العيينة 

لشئون أما�ة منطقة الرياض القروية وكالة  ووزارة الشئون البلدية : مالك املشروع 
بلديات املنطقة 

:  األعمال اخلاصة باملشروع 
  2اعتمادها مبساحة  ورفع مساحي ألراضي حكومية بغرض إعادة ختطيطها : أوال 

:ويشمل اآلتي  ,مليون مرت مربع 
 ومجيع املعامل القائمة داخلها  وعمل الرفع املساحي حلدود األراضي الفضاء *

ططات املخ وهلا مع ربط املوقع بشبكة الشوارع الرئيسية للمدينة  الكنتورخطوط 
تطبيق حدود امللكية مع حدود امللكيات اجملاورة  واملعتمدة اجملاورة عن وجدت 

.
 ومتابعة اعتمادها مع البلدية  وعمل ختطيط كامل لألراضي احلكومية الفضاء *

الوكالة حسب اإلجراءات املتبعة �ظاماً مع عمل شبكة تصريف مياه شوارع 
.ربطها باملخططات األخرى  واملخطط 

شروطها على أساس  وتوضيح مواصفاهتا  واخلاصة بالرتبة  اجلساتعمل *
.املخططات 

مليون مرت  6إعداد املخططات التهذيبية مبساحة  ورفع مساحي للمدينة القائمة : ثا�ياً 
: ويشمل اآلتي  ,مربع 

ة لتكون توزيع �قاط ثوابت أرضية مساعدة وربطها مع �قاط الثوابت األرضية للمدين*
.قطع األراضي  ومرجع لتثبيت امللكيات 

  الطبوغرايفعمل رفع مساحي جلميع املعامل القائمة يف الطبيعة مع الرفع *
.شهر 24: مدة املشروع 









  الدواسراملساحية لوادي  الرفوعاتمشروع  
لديات لشئون ب منطقةالرياضالقروية وكالة أما�ة  ووزارة الشئون البلدية : مالك املشروع 

  الدواسراملنطقة بلدية وادي 
:  األعمال اخلاصة باملشروع 

  3اعتمادها مبساحة  ورفع مساحي ألراضي حكومية بغرض إعادة ختطيطها : أوالً 
:مليون مرت مربع ويشمل اآلتي 

 ومجيع املعامل القائمة داخلها  وعمل الرفع املساحي حلدود األراضي الفضاء *
ططات املخ وهلا مع ربط املوقع بشبكة الشوارع الرئيسية للمدينة  الكنتورخطوط 

تطبيق حدود امللكية مع حدود امللكيات اجملاورة  واملعتمدة اجملاورة عن وجدت 
.

 ومتابعة اعتمادها مع البلدية  وعمل ختطيط كامل لألراضي احلكومية الفضاء *
الوكالة حسب اإلجراءات املتبعة �ظاماً مع عمل شبكة تصريف مياه شوارع 

.ربطها باملخططات األخرى  واملخطط 
شروطها على أساس  وتوضيح مواصفاهتا  واخلاصة بالرتبة  اجلساتعمل *

.املخططات 
مليون  20إعداد املخططات التهذيبية مبساحة  ورفع مساحي للمدينة القائمة : ثا�ياً 

:  ويشمل اآلتي  ,مرت مربع 
ة لتكون توزيع �قاط ثوابت أرضية مساعدة وربطها مع �قاط الثوابت األرضية للمدين*

.قطع األراضي  ومرجع لتثبيت امللكيات 
  الطبوغرايفعمل رفع مساحي جلميع املعامل القائمة يف الطبيعة مع الرفع *

.شهر 24: مدة املشروع 











التخطيط العمرا�ي واملساحة 



املساحة  والتخطيط العمرا�ي 
قام املكتب بالعديد من مشاريع ختطيط األراضي بصورة متميزة حازت على رضا 

ون العميل و جلنة التخطيط بأما�ة منطقة الرياض و كذلك باملديرية العامة للشئ
احي البلدية و القروية و ذلك ملراعاة الضوابط و االشرتاطات التخطيطية و النو
نة بأقل االقتصادية و اجلمالية يف إطار منظومة متكاملة لتحقيق أقصى استفادة ممك

.تكلفة 
أحدث  املساحية املختلفة باستخدام الرفوعاتقام املكتب بتنفيذ العديد من مشاريع 

.الكوادر الفنية املتميزة  واألجهزة املساحية 
املواقع  للعديد من الكنتوريةو إ�تاج اخلرائط  الطبوغرايفمت أجناز أعمال الرفع املساحي 

يمها  و تسل تبتريها وكذلك ختطيطها حسب االشرتاطات املعتمدة من البلدية  و
.املخططات التنظيمية للشوارع  ومن الربط على الشبكة النقاط الثوابت 

أعمال الرفع املساحي لبعض املناطق العشوائية إعادة تنظيمها من خالل ربطها مع 
ة و عمل املخطط التطويري احلضري القائم و املستقبلي وحصر األمالك لنزع امللكي

.اإلحصاءات الالزمة 
يها األعمال املساحية و تصميم و تنفيذ األعمال الرتابية باملشروعات اإل�شائية مبا ف

يات أعمال التسويات األفقية و املائلة و الكنتورية كما باملخططات و حساب الكم
.املنفذة أوال بأول وعمل املستخلصات اجلارية و النهائية للعديد من املشروعات 



:قائمة ببعض مشاريع ختطيط األراضي 
وع امس املالك املساحة املوقعنوع املرس#

ن العودة/ املكرم 	 سلامى	
اري –سكىى� D

=
2م1.000.000ض الراى	  –أشبيليا  حى

عبد  –محد القامس /املكرم

� سلمى	  Dںى � العزرى	

 	
اري –سكىى� D

=
�  حى 2م913.000ض الراى	  –اليامسںى	

اهمى	 / الشيخ Dإرى � Dخالد ںى 

اهمى	  Dالرى  

 	
اري –سكىى� D

=
يلية حى 2م322.000ضالراى	  - املعز

ة مرى	
9
� نوف بنت عبد ا/ اال لعزرى	

آل سعود 

 	
ض - النظمى	 سكىى� 2م150.000الراى	

رص/املكرم � راشد اى� Dأمحد ںى � Dںى 

  جدوع

 	
ض -احلزم سكىى� 2م311.000الراى	

� عبد العز/املكرم Dحممد ںى � رى	

  العقيلالعىل	 

 	
ض - النظمى	 سكىى� 2م100.000الراى	

� / املكرم Dمحد ںى � Dںى 	اهمى Dإرى 	سلمى  	
اري –سكىى� D

=
مابلدية  حى 2م700.000  رص�

� إ/الشيخ Dعبد الرمحن ںى 	اهمى Dرى

 	
  احلديىى#

 	
اري –سكىى� D

=
ض -قرطبة  حى 2م256.000الراى	

� حممد /الشيخ Dںى 	اهمى Dإرى

 	
  احلديىى#

اري –صناىع	  D
=

ض – السىل	  حى 2م566.000 الراى	

	 السحعبد النارص /املكرم
	   يباىى�

ض –البدائع سياىح	  –سكىى� 2م48.700 الراى	

	 سعبد الرمحن القب/املكرم
  -امللك عبد الهل سكىى�

ض الراى	

2م192.900

وم السالم لالس D
�

موعة حى Dر حم تامى#

التطورى	 العقاري و

 	
ندلس سكىى�

9
ض –اال 2م153903.00 الراى	



















تصميم وتنسيق احلدائق
(LANDSCAPE)













ريةتصميم املبا�ي السكنية والتجا



)حي السليما�ية  -مدينة الرياض (فندق اليخت 



مبين وحدات سكنية مفروشة  



مبين وحدات سكنية مفروشة  



مبين وحدات سكنية مفروشة  



برج جوهرة جند) 1مقرتح (



برج جوهرة جند) 2مقرتح (





  مقرتح فندق بالطريق الدائري الشرقي



مبين وحدات سكنية مفروشة  



مبين وحدات سكنية مفروشة  



جممع مطاعم شركة سنرتو 



مبا�ي ادارية  

مبا�ي اداري شركة رمال السواحل 



مبين الندوة باخلرج

فندق سكين 



مبين معارض ومكاتب ادارية  

مبين وزارة النقل



مبا�ي اداري شركة الطالئع

مبين اداري إبراهيم السعيدان



لطبية  تصميم املستشفيات واملراكز ا
واملعاهد والكليات  



املساحةاملوقع  �وع املشروعاسم املالك
2م 5040حي السليما�يةمستشفي أطفال ةشركة العالج الطبي

2م4000الشمايل  الدائريمعهد صحي زيد الزامل   /د
2م2500حفر الباطنمعهد صحي الزامل   زيد/د

  الفارابي لطب كليةصاحل الزغييب /د
2م9866حي اخلليج األسنان  

2م1625حي املرسالتمركز طيب  الطيب   مركز البدر
2م1300حي املغرزاتمركز طيب  الطيب   مركز أباس

مركز الدكتور خالد 
2م 900حي اخلليجمركز طيب    الطيب
لطب   مركز املاس

2م1400حي احلمراءمركز طيب  األسنان  

2م 900حي القدسمركز طيب  املدارالطيب مركز
  املركز الطيب لألمراض
2م 1200حي املغرزاتمركز طيب  اجللدية والتجميل

:قائمة ببعض مشاريع تصميم املتشفيات واملراكز الطبية واملعاهد والكليات 



املساحةاملوقع  �وع املشروعاسم املالك
2م 5040حي السليما�يةمستشفي أطفال ةشركة العالج الطبي

2م4000الشمايل  الدائريمعهد صحي زيد الزامل   /د
2م2500حفر الباطنمعهد صحي الزامل   زيد/د

  الفارابي لطب كليةصاحل الزغييب /د
2م9866حي اخلليج األسنان  

2م1625حي املرسالتمركز طيب  الطيب   مركز البدر
2م1300حي املغرزاتمركز طيب  الطيب   مركز أباس

مركز الدكتور خالد 
2م 900حي اخلليجمركز طيب    الطيب
لطب   مركز املاس

2م1400حي احلمراءمركز طيب  األسنان  

2م 900حي القدسمركز طيب  املدارالطيب مركز
  املركز الطيب لألمراض
2م 1200حي املغرزاتمركز طيب  اجللدية والتجميل

:قائمة ببعض مشاريع تصميم املتشفيات واملراكز الطبية واملعاهد والكليات 



)حي اشبيليا ( كلية الفرابي 



)حي اشبيليا ( كلية الفرابي لطب األسنان 



)حي اخلليج( كلية الفرابي لطب األسنان 



 مركز طيب طريق امللك عبداهلل



)حي الريموك(كلية رواد املستقبل 



)املزامحية (كلية رواد املستقبل 



)املزامحية (كلية رواد املستقبل 



تصميم املكاتب واملعارض التجارية



القصيم  –البدائع  -جمموعة صافوال  -اسواق بنده 



اسواق بنده حي الصحافة 



اسواق بنده حي الشفا  



اسواق العثيم حي األ�دلس 



معارض األمري فيصل بن فهد



مركز جتاري املزامحية



طريق خريص –شركة الذياب 



شركة اليمامة 



شركة اليمامة 



معارض جتارية ومكاتب



مطاعم بيت الشواية  



تصميم القصور والفيالت السكنية



عبد اهلل بن حممد بن سليمان النملة  حبي عرقه / قصر الدكتور

عبد العزيز بن حممد سليمان النملة  حبي  عرقه / قصر املهندس



حبي الواحةحيي مجال  / فيال سكنية املكرم 

حي صبابة  –مدينة حائل  – القر�اسفهد / دفيال سكنية                 



  امللقاإبراهيم العبيد حبي / فيال سكنية املكرم 



 اهلداحبي  الزينعبد الرمحن / فيال سكنية  املكرم 



عصام مسعود حبي الواحة   / فيال سكنية  املكرم 



مهند الشيخ حبي القريوان  / فيال سكنية املكرم          

حبي الرفيعة   اخلنبشىخالد / فيال سكنية املكرم 



إبراهيم الضالع حبي احلمراء / فيال سكنية  املكرم 

خالد العواد حبي الدرعية   / فيال سكنية املكرم 



مد اهلل النومسى  حبي اليامسني   / فيال سكنية املكرم 

صاحل الزغييب  حبي السليما�ية   / فيال سكنية  الدكتور 



حممد العريفي  حبي الربوة  / املكرم  فيال سكنية 

عبدالعزيز اجلوعي   / فيال سكنية املكرم 



  امللقاحبي   سويدانخالد / فيال سكنية املكرم 

  عرقةعبد احملسن الغامن  حبي / فيال سكنية املكرم 



سعد الفاضل حبي الصحافة  / فيال سكنية املكرم 

حبي الربيع   الدبيانحممد / فيال سكنية املكرم 



حبي الندى   اجلعيدسعود / فيال سكنية  املكرم 

حبي اليامسني    املغامسفيال سكنية املكرم عبد العزيز 



خالد النجاشي حبي الواحة   /  دفيال سكنية  

حبي النرجس     العتييبسعود / فيال سكنية املكرم 



خالد اجلميل حبي املرسالت  / فيال سكنية  املكرم 

  عرقةحبي  اجلهيمىعبد الرمحن / فيال سكنية املكرم 



حبي القريوان    احلبابىعبد اهلل / فيال سكنية  املكرم 

عبد احملسن احلميد حبي النرجس   / فيال سكنية املكرم 



البكرييةحمافظة  – القصيممنطقة  -محد الراجح  / فيال سكنية املكرم 

أمحد اخلمشي  حبي القريوان  / فيال سكنية  املكرم 



ماجد احلربي حبي اليامسني   / فيال سكنية  املكرم 

عبداهلل السهلي حي  النرجس  / فيال سكنية  املكرم 



عبدالعزيز الربيع/ فيال سكنية  املكرم 

امحد القرشي/ فيال سكنية  املكرم 



عبدالرمحن املعجل / فيال سكنية  املكرم 

فرحان الشمري / فيال سكنية  املكرم 



فهد الثاقب/ فيال سكنية  املكرم 

ممدوح الدريس/ فيال سكنية  املكرم 



حممد الشارخ/ فيال سكنية  املكرم 

خالد املوسي/ فيال سكنية  املكرم 



عبداهلل احلبابي/ فيال سكنية  املكرم 

مساعد الدرييب/ فيال سكنية  املكرم 



سلطان العنقري/ فيال سكنية  املكرم 

سلطان العنقري/ فيال دوبلكس املكرم 



سامي العيسي/ فيال سكنية  املكرم 



عبداهلل العيسي/ فيال سكنية  املكرم 

هشام اجلوهر/ فيال سكنية  املكرم 



ممدوح الدريس/ فيال سكنية  املكرم 

�ايف الدغيثر/ فيال سكنية  املكرم 



عبداهلل املوسي/ قصر املكرم 

تركي السديس/ فيال املكرم 



عبداهلل القعود/ فيال سكنية  املكرم 

امين الزهرا�ي   / فيال سكنية  املكرم 



فهد الدوسري/ اسرتاحة املكرم 

طارق العقيل  / فيال سكنية  املكرم 

















مكتب دار املشورة 



مكتب دار املشورة 



)مطالبات  جدة (شركة سوليدرتي تكافل 





)ض مطالبات  الريا(شركة سوليدرتي تكافل 





)اإلدارة الطبية ( شركة سند للتأمني 



)اإلدارة الطبية ( شركة سند للتأمني 



)اإلدارة الطبية ( شركة سند للتأمني 



شركة آمشور لإلستثمار السعودي  



شركة آمشور لإلستثمار السعودي  



شركة آمشور لإلستثمار السعودي  



مكاتب بيت التمويل السعودي الكوييت



مكاتب حكومية   



مكاتب حكومية   



مكاتب حكومية   



مطعم احلديقة 



(The clinics)عيادات اطفال 



مركز املاس لطب األسنان



صالة اجتماعات كلية امللك فهد األمنية 



مكاتب حكومية



تصميم حمطات الوقود ومراكز خدمة السيارات 



وعامس املالك املساحةاملوقع نوع املرس#

ساسكو

 � مع خدمات مسافرںى	 Dحم

حمطة وقود 

ض  يق الراى	 –طر

)الوسيع( الدمام 

2م 21000

 � مع خدمات مسافرںى	 Dحم

حمطة وقود 

ض  يق الراى	 –طر

2م4000)154ك (الدمام 

 � مع خدمات مسافرںى	 Dحم

وف حمطة وقود  Dاحل

 � مع خدمات مسافرںى	 Dحم

حائل حمطة وقود 

مع خدمات وحمطة وقود Dيق املط حم ض طر 2م 10000ار الراى	

مع خدمات وحمطة وقود Dحم 
يق املل ض طر ك الراى	

سملان 
 2م 20000

مع خدمات وحمطة وقود Dحم 
يق املل ض طر ك الراى	

سملان 
2م10000

مع خدمات وحمطة وقود Dيق الدمام   حم  2م 6000طر

:قائمة ببعض مشاريع مراكز خدمة السيارات وحمطات الوقود 



:قائمة ببعض مشاريع مراكز خدمة السيارات وحمطات الوقود 

املساحةاملوقع �وع املشروعاسم املالك

كة عبدالهل سع يد رس#

بقشان

مركز خدمة سيارات 

وإدارة 
2م3000املدينة املنورة 

مركز خدمة سيارات 

وإدارة 
يس مشيط  2م5000مح�

مركز خدمة سيارات 

وإدارة 
2م3000ينبع البحر

مركز خدمة سيارات 

وإدارة 
2م2500الدمام

مركز خدمة سيارات 

وإدارة 
2م 2500حائل 

ض حمطة وقودعىل	 حممد املنيف   2م 3000       الراى	

 � سعود عبد العزرى	

 	
يىڡ� العر

ض حمطة وقود  2م2000الراى	

دي  ض حمطة وقود عبدالهل الهى�  2م 6600الراى	



:قائمة ببعض مشاريع مراكز خدمة السيارات وحمطات الوقود 

املساحةاملوقع �وع املشروعاسم املالك
ت التصممى	 

=
يع حى مشار

س  Dيق ابوبكر الصدوقود  حمطةفيصل الداى يقطر

يق امللك عبدالعوقود حمطةحممد الشاطري � طر زرى	

كة متون  مة وقود حمطةرس# يق الامى# طر

مةوقود  حمطةالعويضة  يق الامى#   طر

يع تطورى	 حمطات الوقود  مشار

يقحمطة وقود ابوهيمى#  د طر
�

امللك هڡ



حمطة ساسكو عناية 



حمطة ساسكو الوسيع   



برجستون الطائف



برجستون جنران



برجستون حائل



حمطة وقود النهدي 



Goodyear)(مركز خدمة الراشد 





حمطة  وقود حممد الشاطري



شركة الطالئع لإلطارات  

شركة الطالئع لإلطارات  



ادارة املشروعات السكنية والتجارية  
اإلشراف علي تنفيذ املشروعات  



قد   مع املقاول مباشرة إلجناز مشاريعه) املالك ( تنبع أمهية إدارة املشاريع من أن تعامل املستثمر 
ذ املشروع لذا فإن إدارة املشاريع ضرورة ملحة لتنفي.ينتج عنه سلبيات ليست يف صاحل املشروع 

.بأفضل املقاييس الفنية وبأقل التكاليف
جودة ال تقل أمهية اإلشراف اهلندسي عن أمهية التصميم اهلندسي للمشروع وذلك لضمان 

واإللتزام باملخططات اهلندسية التنفيذ 

:قام املكتب بإدارة العديد من املشاريع وإدارة املشروع تبدأ من 
.دراسة  وتطوير فكرة املشروع الشاملة ودراسة جدو ي املشروع اإلقتصادية  -1
).اقتصادية  –مالية  –فنية ( عمل الدراسات اهلندسية املتكاملة  -2
.  عمل التصاميم اهلندسية واملواصفات الفنية وجداول الكميات -3
0إلعداد وثائق املناقصة  -4
)  اإلتفاقيات (إعداد العقود  -5
.تأهيل املقاولني -6
.استدراج عروض املقاولني ودراستها فنياً ومالياً -7
.متابعة التنفيذ جبهاز فين متكامل  -8
.عمل تقارير دورية للمالك عن سري العمل باملشروع  -9



عبد اهلل النملة   / تصميم وادارة مشروع فيال الدكتور



عبد اهلل النملة   / تصميم وادارة مشروع فيال الدكتور



عبداهلل اجللعود/ إدارة مشروع عمارة املكرم 



إدارة مشروع كلية الفارابي 



إدارة مشروع كلية الفارابي 



صاحل احلجاج/ فيال املكرم  إدارة مشروع 



صاحل احلجاج/ فيال املكرم  إدارة مشروع 



صاحل احلجاج/ فيال املكرم  إدارة مشروع 



�ذار التوجيري  / إدارة مشروع فيال املكرم 



عبداهلل العوين  / إدارة مشروع فيال املكرم 



عبداهلل العوين  / إدارة مشروع فيال املكرم 




