ﻗﻄﺎن ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
Kattan Co. for Professional Consultancy

من نحن

تعتبــر شــركة محمــد رضــا فــؤاد قطــان لالستشــارات المهنيــة (المركــز
ً
ســابقا) مــن أوائــل المكاتــب الهندســية الوطنيــة
االستشــاري – المكتــب

التــي باشــرت عملهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية  ،وذلــك فــي أواخــر
ً
ســابقا) مجــاالت اإلستشــارات الهندســية
الســتينات حيــث مــارس (المكتــب
بموجــب ترخيــص وزارة التجــارة رقــم  267وتاريخ  1398 / 10 / 18هـ ،ومع التطور

العمرانــي الهائــل الــذي حظيــت بــه المملكــة خــال الثــاث عقــود الماضيــة

قــام المكتــب بتقديــم الخدمــات االستشــارية و الهندســية و دراســات الجــدوى

االقتصاديــة فــي المجــاالت الهندســية المختلفــة.

ومنــذ عــام  1991م أصبــح المكتب باالســم الحالي له ،ممارسـ ًـا لنفس النشــاط

ومــن نفــس الموقــع وبنفــس الجهــاز الفنــي واإلداري ،إضافــة إلــى اســتحداث
تخصــص التخطيــط العمرانــي وهندســة النقــل والمــرور ،و هندســة البيئــة،

وتطويــر القســم المســاحي مــن حيــث عــدد األفــراد المؤهليــن واألجهــزة
المســاحية الحديثــة ،والبرامــج المســاحية المتطــورة.

ومنــذ نشــأة المكتــب وهــو حريــص علــى تقديــم أفضــل الخدمــات الهندســية

واالستشــارية ،وذلــك بتوظيــف عناصــر مؤهلــة ذات كفــاءات عاليــة وتأميــن
المعــدات واألدوات الحديثــة مثــل األجهــزة المســاحية المتقدمــة ومنهــا
المحطــات المتكاملــة .

و نظــرا لمســتوي الخدمــات عاليــة الجــودة التــي يقدمهــا مكتبنــا فــي مختلــف
المجــاالت فقــد حصــل مكتبنــا علــى شــهادة ( ايــزو . ) 9001:2015
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الرسالة

يســعي مكتــب محمــد رضــا فــؤاد قطــان لالستشــارات الهندســية إلــى تكويــن

عالقــة ناجحــة ومســتدامة مــع عمالئــه مــن خــال تقديــم كل مــا هــو مميــز

 وذلــك لتجســيد رســالته كرائــد فــي مجــال،وفريــد يتخطــى مســتوى التوقعــات
تقديــم خدمــات التصميــم وإدارة اإلنشــاءات والمشــاريع واإلشــراف عليهــا

.التــي تضمــن نيــل ثقتهــم ورضاهــم إن شــاء اللــه

About Us

Mohamed Reda Fouad Kattan Office for Engineering Consultancy
(formerly the Consultative Center – Engineering Consultancy) is
considered one of the first, among national engineering consultancy
firm in Saudi Arabia. KPC commenced engineering services and
practiced areas of Engineering Consultancy Bureau in the Kingdom

under the Ministry of Commerce way back in the late 60’s, with the

license no. 267 dated 10/18/1398e. In the midst of the massive urban
development, KPC provided different engineering services.

Mission

In 1991, the Consulting Center changed its name to Mohammed

Kattan Engineering Consultancy Office seeks to create a successful and sustainable relationship with its clients by providing

all that is unique and beyond expectations, to embody its mis-

sion as a pioneer in the field of design services and construction

and projects management and supervision, which ensures their
trust and satisfaction, God willing.

Redha Fouad Kattan for Engineering Consultancy – but retained the
same line of work, location, staff and management.

Since its establishment, KPC provided engineering consultancy
service. The company added other services particularly in the field
of Urban Planning, Transportation and Traffic Engineering, and Land
Surveying along with qualified personnel and equipment.

Since the foundation of the company is dedicated to provide the best
engineering and consultancy services, attainment of lasted instruments
and devices is a necessity. KPC acquired these instruments, from Total

Stations, Global Positioning System, to the up-to-date computer
hardware and software.
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الهدف

الرؤية

Goal

تنعكــس رؤيــة مكتــب محمــد رضــا فــؤاد قطــان بعملــه الدائم و الــدؤب لتحقيق

أن يكــون مكتــب محمــد رضــا فــؤاد قطــان اســم موثــوق

For Kattan Office to be a trusted name and leading

لنكــون معيـ ً
ـارا لقيــاس مســتوى النجــاح والتميــز فــي هــذا القطــاع.

العربيــة الســعودية ،مــن خــال التزامنــا التــام بمــا نعــد

Saudi Arabia, through our commitment to what we

بــه ومصــدر رائــد للحلــول الهندســية فــي المملكــة

مكانــة مرموقــة فــي مقدمــة المكاتــب العاملــة فــي هــذا المجــال ونتطلــع
ً
متالزمــا مــع
أن امكانيــة التطــور واالبتــكار وإنجــاز المشــاريع بشــكل ممتــاز

بــه فــي مختلــف المشــاريع .وتأكيــد ذلــك االلتــزام مــن

النهــوض بهــذا القطــاع إلــى مــا هــو أفضــل ؛ ننافــس بــه المكاتــب و الشــركات

التــي يتطلبهــا كل مشــروع.

خــال توفيــر أفضــل المــوارد البشــريه و المســاندة

بنــاء لنمــوذج ناجــح فــي القطــاع الهندســي ،يؤهلنــا لنلعــب دورا مهمــا فــي
فــي هــذا المجــال .

firmed by providing the best resources required by
each project.

و نحــن نعمــل فــي مكتــب محمــد رضــا فــؤاد قطــان

خبــرات معرفيــة فــي علــوم الهندســة واإلنشــاء واإلدارة

tion and management sciences to ensure that value

Vision

بمــا يضمــن االســتفادة مــن حلــول الهندســة القيمــة

to achieve a prominent position in the forefront of companies

مــن خــال إدارة المشــاريع برؤيــة فعالــة تهتــم بــأدق

Kattan Office vision is reflected in its constant and hard work

والعمــارة الخضــراء لتلبيــة متطلبــات وتحديــات العصــر،

working in this field, and we are looking forward to be a bench-

التفاصيــل وتأخــذ بعيــن االعتبــار أن مــا نبنيــه اليــوم هــو

ملــك لألجيــال القادمــة.

tor.

promise in various projects. That commitment is con-

We at Kattan Office are working on the development

لالستشــارات الهندســية علــى تطويــر مــا نمتلــك مــن

mark to measure the level of success and excellence in this sec-

exporter of engineering solutions in the Kingdom of

The possibility of development, innovation and projects execu-

of our cognitive expertise in engineering, construcengineering and sustainable architecture solutions are
utilized to meet the demands and challenges of the

times, through project management with an effective
vision that takes care of every detail and takes into
consideration that what we build today is the property
of future generation.

tion in an excellent wat in conjunction with building a successful

model in the engineering sector, qualifies us to play an import-

ant role in the advancement of this sector to the best to compete with developed countries in this field.
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المساحة و الخرائط
إنتاج الخرائط التفصيلية والطبوغرافية و الرقمية.
أعمال مساحة الطرق.

أعمال مساحة المنشآت بكافة أنواعها.

6

Road Surveying.

الرفــع المســاحي للمناطــق الصحراويــة والقــرى والمــدن

Drainage.

القيــام بأعــداد الوثائــق لألراضــي الحكوميــة بالتعــاون مــع أمانــة

Plots.

القيــام بإنهــاء إجــراءات تســليم هــذه األراضــي علــى الطبيعــة

cooperation with Riyadh Municipality.

منطقــة الريــاض والتــى يتــم تخصيصهــا للمواطنيــن مــن ِق َبلِ هــا.
لألشــخاص الممنوحيــن بأشــراف المســاحين.

www.kattans.co

graphic and Digital Maps.

أعمــال مســاحة شــبكات الميــاه والصــرف الصحــي وتصريــف

والمخططــات وقطــع األراضــي.

Engineering Services

Production of Maps which includes Detailed, Topo-

Surveying of Facilities of all kinds.

الســيول.

خدماتنا الهندسية

Surveying and Mapping

www.kattans.co

Surveying of Water co-work, Sanitation and Flood
Surveying of Desert area, Villages, Cities, Charts and
Preparation of Documents for the Land Allocated in
Processing of the reports of sites or lands in the plan
to the respective Owners.
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هندسة الطرق و الجسور

Roads and Bridges

اإلشــراف علــى مشــاريع الطــرق مــع الجهــات الحكوميــة ذات

Supervision of road projects with the competent

االختصــاص (الــوزارات – األمانــات ـ البلديــات).

Agencies.

اإلشراف على أعمال ومشاريع القطاع الخاص.

Government

Supervision of private sector projects.

عمــل دراســات تطويــر لشــبكات الطــرق القائمــة لألحيــاء

Development and Upgrades of road co-works of ex-

عمــل كامــل الدارســات للطــرق فــي المخططــات المعتمــدة

Evaluation of roads on approved plans.

القيــام بعمــل الدراســات والتصاميــم المتكاملــة لتطويــر

opments and improvement of roads, streets and in-

التخطيــط األفقــي وعمــل المقاطــع الطوليــة والعرضيــة

Planning and detailing of drainage systems.

تصميــم أعمــال العالمــات األرضيــة للطريــق شــاملة الخطــوط

Design of road signs and traffic signals.

ا لســكنية .

isting residential blocks.

ً
حديثــا.

Carry out studies and designs for integrated devel-

وتحســين الطــرق والشــوارع الرئيســية والتقاطعــات.

tersections.

وتصميــم أعمــال تصريــف الســيول.

Design of Road Marking and signs.

والعالمــات المروريــة وأســهم االتجاهــات والمعابــر الســطحية

Study of Landscapes for streets, squares, and inter-

للمشــاة.

sections.

تصميم أعمال الفتات الطرق  ،واإلشارات الضوئية.

Preparation if specifications and quantity surveying,

دراســة أعمــال الزراعــة والتشــجير للشــوارع والمياديــن

cost estimates for project implementation.

والتقاطعــات وأعمــال تنســيق المواقــع.

القيــام بإعــداد المواصفــات وحســاب كميــات بنــود األعمــال

وتقديــر تكلفــة تنفيــذ المشــروعات.
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هندسة النقل و المرور

Transportation and Traffic

.تصميم اإلشارات الضوئية

Design of traffic lights.

.إدارة وتحسين حركة المرور بمناطق محددة

Management and Improvement of traffics.

. إدارة احتياجات انتظار السيارات

Traffic impact studies for new projects.

.دراسة التأثيرات المرورية الناتجة عن المنشآت الجديدة

Comprehensive transportation of specific regions.

.دراسة النقل الشامل لمناطق محددة

Data collecting and analysis of all data related to

.جمع وتحليل كافة البيانات المتعلقة بالنقل والمرور

transport and traffic.
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التخطيط العمراني

Urban Planning
Regional Planning

: يقوم قسم التخطيط العمراني بالمهام التالية

Detailed Planning

.تخطيط المدن والقري

.التخطيط اإلقليمي

Planning of Cities and Villages

.التخطيط التفصيلي

Detailed Planning for District and City Centers

.المخططات التفصيلية ألحياء ومراكز المدن

Planning the territory of Private Equity

.تخطيط أراضي الملكيات الخاصة

Government Land Planning

13
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الدراسات الهيدرولوجية وتصريف السيول واألمطار

Designing rain and torrential drainage networks

: تصميم شبكات تصريف األمطار و السيول و يتم فيها

Designing rain and torrential drainage networks in which :

.معالجة نقاط تجمیع المیاه داخل المدن من خالل المخططات القائمة

Treating water collection points within cities through existing plans.

.تصميم الخطوط األنبوبية لتصريف السيول

Design of pipelines to drain torrents.

.تصميم القنوات الصندوقية لتصميم السيول

Designing box channels for designing torrents.

.إعداد المعاير و المواصفات الفنية لمختلف أعمال التصميم

Preparing the technical standards and specifications for the various design work.

.تصميم القنوات المفتوحة لتصريف السيول

Design of open channels to drain torrents.

: الدراسات الهيدرولوجية لتصريف مياه السيول و األمطار يتم فيها

Hydrological studies for the drainage of torrential and rainwater are :

.الدراسة الطبوغرافية و الخصائص المورفومترية للمناطق المراد عمل الدراسة لها

Topographical study and Morphometric characteristics of the areas to be studied.

.دراسة الشعاب المحيطة او الماره بمنطقة الدراسة

Study the coral surrounding or passing through the study area.

.دراسة جيولوجيا منطقة الدراسة و دراسة التربة

Study the geology of the study area and study the soil.

.دراسة الخصائص الميترولوجية لمنظقة الدراسة

Study the metrological characteristics of the study area.

.تحديد الية التصريف و المخاطر التي تتعرض لها منطقة الدراسة

Determine the mechanism of drainage and the risks that the study area is exposed to.

.تقدير كميات مياة االمطار و السيول المعرضه لها منطقة الدراسة

Estimating the quantities of rain and torrential waters exposed to the study area.

.تصميم الشعاب الرئيسية و الفرعيه المؤثره على منطقة الدراسة

Design of main and secondary reefs affecting the study area.

.تصميم القنوات المفتوحة او المغلقة المطلوبة لتصريف المياه من منطقة الدراسة

Designing the open or closed channels required to drain water from the study area.

.وضع الحلول المناسبة لتصريف المياه من منطقة الدراسة

Developing appropriate solutions to drain water from the study area.

وضع التوجيهات الكفيلة بالحفاظ على منطقة الدراسة من مخاطر السيول و مراعاتها أثناء

Setting the guidelines to ensure the preservation of the study area from flood risks,

.التصميم و تخطيط الطرق

and taking them into account during the design and planning of the roads.
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Implementation Supervisory

اإلشراف على التنفيذ

Supervising infrastructure plans construction includ-

( اإلشــراف علــى تنفيــذ مخططــات البنيــة التحتيــة مــن أعمــال

Applying and reviewing what is found in the design

تطبيــق ومراجعــة مــا جــاء بالمخططــات التصميميــة المعتــدة مــع

Supervising networks construction according to

اإلشــراف علــى تنفيــذ الشــبكات حســب المواصفــات القياســية

ing (roads, water, sewage, electricity, lighting etc.).

.) الخ.. طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء – إنارة

drawings with what is implemented on site.

.ما يتم تنفيذه بالطبيعة

standard specifications for each network separately.

.لكل شبكة على حده

Preparing timetables for implementation.

.أعداد الجداول الزمنية للتنفيذ

Reviewing and holding meetings with the concerned

مراجعــة وعقــد االجتماعــات مــع الجهــات المعنيــة بخصــوص أي

recommendations.

إعــداد المســتخلصات الجاريــة والختاميــة العمــال تنفيــذ

works.

إعــداد تقاريــر المتابعــة األســبوعية والشــهرية لمراحــل تقــدم

authorities regarding any special requirements or

.اشــتراطات أو توصيــات خاصــة

Preparing ongoing and final statements for net-

.المختلفــة

Preparing weekly and monthly work progress fol-

.العمل

low-up reports.
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قسم الكهرباء

Electrical Engineering Department
Integrated Electrical Designs for All Phases and All Types of Projects and Buildings

التصميمــات الكهربائيــة المتكاملــة لجميــع مراحــل و كافــة أنــواع المشــروعات والمبانــي ( الســكنى –

(Residential - Commercial - Governmental) According to The Saudi Building Code

التجــارى – الحكومــى ) طبقــا لكــود البنــاء الســعودى والمواصفــات القياســية الســعودية .

and Saudi Standard Specifications.

إعداد المخططات الكهربائية المتكاملة  ،والتفصيلية لكافة أنواع المشاريع .

Preparing Integrated and Detailed Electrical Plans for All Types of Projects.

تصميم وتجهيز و إعداد المخططات التفصيلية « الرسومات التنفيذية المتكاملة » .

Designing, Processing and Preparing Detailed Plans for “Integrated Shop Drawings”.

تجهيــز أعمــال وجــداول الكميــات والمواصفــات الخاصــة بجميــع أنــواع المشــروعات وكذلــك تقديــر

Preparing Works, Bills of Quantities, And Specifications for All Types of Projects, As

التكلفــة الماليــة المتوقعــة لتنفيــذ هــذه المشــروعات.

Well as Estimating the Expected Financial Cost for Implementing These Projects.

تصميم إنارة الطرق للمخططات الخاصة و إعتمادها من األمانة والبلديات المعنية .

اإلشــراف علــى تنفيــذ المشــروعات المتكاملــة بكافــة أنواعهــا طبقــا للمواصفــات القياســيةوكود

Designing Road Lighting for Special Plans and Having Them Approved by The

تصميــم شــبكة الكهربــاء ( شــبكة الجهــد المنخفــض والمتوســط ) للمخططــات الخاصــة و إعتمادهــا مــن

Supervising The Implementation of Integrated Projects of All Kinds, Accordance to

Municipality and The Concerned Municipalities.

البنــاء الســعودى.

The Standard Specifications and The Saudi Building Code.

الشــركة الســعودية للكهرباء .

18
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التصميم المعماري

Architectural Design
Full architectural design for all stages of all types of projects and buildings

التصميــم المعمــاري المتكامــل بجميــع مراحلــه لكافــة أنــواع المشــروعات والمبانــي علــى

preparation of architectural plans, views, sections and architectural details.

إعــداد المخططــات المعماريــة المتكاملــة مــن مســاقط و واجهــات وقطاعــات وتفاصيــل

.اختــاف انشــطتها

according to its various activities and specifications.

.معماريــة

Design, processing detailed plans and “shop drawings.”

.“ تصميم وتجهيز وعمل المخططات التفصيلية “الرسومات التنفيذية المتكاملة

Design and preparation of detailed plans for (HVAC) sanitation, electricity,

و الصرف الصحــي والكهرباء، )HVAC( تصميــم وإعــداد المخططــات التفصيليــة لنظــام التبريــد

mechanics, air conditioning and fire.

.والميكانيكا والتكييف والحريق

architectural interior design and decoration and preparation of architectural

.التصميم الداخلي المعماري والديكور وإعداد المخططات التنفيذية المتكاملة

and integrated plans.

Producing of architectural models at different scales using the latest techno-

عمــل المجســمات المعماريــة بمقاييــس مختلفــة باســتخدام أحــدث األجهــزة التكنولوجيــة

processing of bills of quantities and specifications for all types of projects as

تجهيــز أعمــال وجــداول الكميــات والمواصفــات الخاصــة بجميــع أنــواع المشــروعات المعماريــة

projects.

إنتــاج المناظيــر المعماريــة عاليــة الجــودة والدقــة باســتخدام أحــدث البرامــج المعماريــة

latest architectural and engineering programs available in this area.

التعقيــب والمتابعــة لــدى األمانــة والبلديــات بخصوص المشــروعات وتقديم الرســومات الالزمة

.المتوفرة في هذا المجال

logical devices and purification available in this area as a “laser 3D”.

.وكذلك تقدير التكلفة المتوقعة لتنفيذ هذه المشروعات

well as the expected material cost estimate for the implementation of these

.والهندسية الحديثة في هذا المجال

Production of high-quality and accurate architectural perspectives using the

. وذلك الستصدار التراخيص األولية والنهائية لفسح البناء، التابعة ألنظمة البناء

Follow-up with the municipalities concerning the projects and providing the
necessary drawings to suit the building regulations, for licensing initial and
final building to make way.
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قــسم المخــتـبر

The laboratory department

يقدم قسم المخــتبر في مكتب قطان خدماته في المجاالت االتيه :

The laboratory department provides its services in the following areas :

تقويــم صالحيــة مــواد البنــاء الالزمــة إلنشــاء المبانــي والطــرق مثــل اإلســمنت و اإلســفلت

Evaluating the validity of building materials needed for constructing buildings

المســتخدمة فــي إنشــاء الطــرق.

all kinds, and aggregate materials (sand and gravel) used in road construction.

والخرســانة وحديــد التســليح و الطــوب و الرخــام بأنواعــه و مــواد الــركام (الرمــل و الزلــط)

and roads, such as cement, asphalt, concrete, reinforcing iron, bricks, marble of

تصميــم جميــع أنــواع الخلطــات اإلســفلتية والخرســانية للخالطــات المركزيــة والمشــاريع وفــق

Designing all types of asphalt and concrete mixtures for central mixers and

أحــدث المواصفــات العالميــة للقطاعيــن العــام و الخــاص.

projects according to the latest international standards for the public and

عمل برامج مراقبـة الجودة و النوعية على الخالطات المركزية للخرسانة واإلسفلت

private sectors.

مراقبــة الجــودة و النوعيــة علــى مقاولــي الخدمــات تحــت الســطحية للكهربــاء و الميــاه و الصــرف

The work of quality and quality control programs on the central mixers for

مراقبــة أداء أجهــزة الفحــص و القيــاس و معايرتهـــا و تأميــن مــا يســـتحدث منهــا و كذلــك تحســين

Quality and quality control of sub-surface service contractors for electricity,

بطــرق االختبــارات المعتمــدة علــى أحــدث المواصفــات العالميــة.

Monitoring and calibrating the performance of inspection and measurement

الصحي.

concrete and asphalt

و تطويــر أداء الفنييــن العامليــن فيهــا لمواكبــة التعديــات و التطــورات المســتمرة الحاصلــة

water and sewage.

devices, and securing what is new from them, as well as improving and

حيــث يمتلــك المكتــب مجموعــة مــن أجهــزة االختبــارات الحديثــة الخاصــة باالختبــارات غيرالمخربــة

developing the performance of technicians working in them to keep pace with

 NoDestructiveTestوالتــي تجــرى علــى الخرســانة الصلبــة لتقويــم حالتهــا و مقاومتهــا

the ongoing modifications and developments taking place in testing methods

و حالــة حديــد التســليح الخــاص بهــا بــدون تكســيرها .إضافــة إلــى معــدات االختبــار باألشــعة

based on the latest international standards.

النوويــة ( )Nuclear Gaugeالختبــار كثافــة الردميــات بالموقــع و كذلــك الحفــارات الخاصــة

The office owns a set of Modern Testing Devices for Non-Destructive tests,

باســـتخراج عينــات الخرســـانة و اإلســـــفلت و أجهــزة القيــاس و االختبــارات األخــرى المختلفــة.

which are conducted on solid concrete to evaluate its condition, resistance

and the condition of its steel reinforcement without cracking. In addition to
the Nuclear Gauge test equipment to test the density of fills at the site.
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المشاريع الهندسية
Engineering Projects
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دراسة درء اخطار السيول بمدينة الرياض
الموقع

مدينة الرياض

العميل

وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة منطقة الرياض

المدة الزمنية

 540يوم

نوع العمل

اعداد االدلة الهندسية لمعايير درء أخطار السيول

نبذة مختصرة عن العمل
يهــدف هــذا المشــروع الــي اعــداد االدلــة الهندســية لمعاييــر درء أخطــار الســيول لحــل
مشــكلة اختــاف طــرق االتصميــم الهندســي لشــبكات تصريــف الســيول بيــن المكاتــب
االستشــارية بعضهــا البعــض واعتمــاد دليــل هندســي يحتــوي علــي المعاييــر الفنيــة التــي
ســيتبعها االستشــاري فــي اعــداد التصاميــم المطلوبــة.
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مشروع شبكات تصريف مياه االمطاروالسيول ببلدية الدلم
الموقع

بلدية الدلم بمنطقة الرياض

العميل

وزارة الشؤون البلدية والقروية بلدية الدلم

المدة الزمنية

 3سنوات

نوع العمل

أعمال تصميم شبكات تصريف مياه السيول ببلدية الدلم

نبذة مختصرة عن العمل
يهــدف هــذا المشــروع لدراســة تصاميــم شــبكات تصريــف ميــاه الســيول واألمطــار ببلديــة
الدلــم التابعــة لــوزارة الشــئون البلديــة والقرويــة منطقــة الريــاض والهــدف منهــا حمايــة
بلديــة الدلــم مــن الخطــر الناتــج مــن الســيول وقيــام المكتــب بعمــل تصاميــم شــبكات
تصريــف ميــاه الســول واالمطــار واعــداد مســتندات طــرح المشــروع للتنفيــذ ( جــداول
الكميــات المســعره ووثيقــة العقــد والمواصفــات).
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صالة عرض ومركز صيانة خفيفة EZZ SHOW ROOM
الموقع

حى النهضة  -الرياض – المملكة العربية السعودية

العميل

شركة التجارة الوطنية لألغذية و المالبس و الكماليات

المدة الزمنية

 135يوم

نوع العمل

تجارى  -خاص

نبذة مختصرة عن العمل
يتكــون المشــروع مــن مبنــى رئيســي للمعــرض ومركــز صيانــة خفيفــة ومكاتــب اداريــة
ومســتودع وغرفــة حــارس وخزانــات ميــاه ارضيــة وخزانــات صــرف ومواقــف ســيارات.
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مصنع االبراج والهياكل المعدنية بمدينة سدير الصناعية
الرياض – المملكة العربية السعودية

الموقع

شركة البابطين للطاقة واالتصاالت

العميل

 يوم60

المدة الزمنية

 خاص- صناعى

نوع العمل

نبذة مختصرة عن العمل
The project is a Factory to be constructed on Block 15, with area about 97.904 m2 and consists of the following
Buildings/facilities:

Administration Building. “Ground Floor – First Floor – Roof Floor”.

Final Product Storage Area.

Pole Finishing & Arms Fabrication Hanger.

Parking area

Painting Line Steel Hanger.

Loading & Preparation Hanger.
Unloading & Packing Hanger.

RAW Materials Storage Area.
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Support Buildings “electric room – transformer room”
Underground fuel tank

Open spaces and internal roads.
Future Expansion Area.
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مشروع اعداد المخططات المحلية والتفصيلية لمدينة الخرج
الموقع

مدينة الخرج-الرياض

العميل

وزارة الشؤون البلدية والقروية
احد متطلبات اعداد المخططات المحلية والتفصيلية لمدينة الخرج

المدة الزمنية

 6أشهر

نوع العمل

دراسة تاثير الحركة المرورية لمدينة الخرج

نبذة مختصرة عن العمل
تــم فــي هــذه الدراســة تطويــر نمــوذج للنقــل
لمدينــة الخــرج للمســاهمة فــي عمليــات تخطيــط
النقــل والمــرور ،ويشــمل ذلــك تحليــل عناصــر النقل
المرتبطــة بالمدينــة وتحديــد حجــم حركــة المــرور
الحاليــة فــي فتــرات الــذروة ،وتقييــم حالــة حركــة
المــرور علــى الطــرق الخارجيــة والداخليــة للمدينــة.
وحتــى يمكــن تحقيــق هــذه األهــداف فقد تــم وضع
منهجيــة للعمــل تتضمــن محــاور العمــل الرئيســية
لدراســة النقــل داخــل المدينــة كمــا هــو موضــح فــي
الفقــرة التاليــة.

جمع المعلومات :وتشمل مراجعة الدراسات السابقة والتعرف المبدئي على المدينة.
المسوحات الميدانية :وتشمل حصر المرور وشبكة النقل.
دراســة األوضــاع الراهنــة للنقــل :تشــمل تحليــل الوضــع الحالــي ووضــع الحلــول العاجلــة
لتطويــر وتحســين شــبكة النقــل بالمدينــة.
تـــطوير نمــوذج الطلــب علــى النقــل :وتشــمل بنـــاء نمــوذج للنقــل بالوضــع الراهــن
والتخصيــص علــى شــبكة النقــل.
تـــقويم البدائــل وتطويــر الخـــطة :وتشــمل اســتخدام نمــوذج النقــل بنـ ً
ـاءا علــى المخطــط
العـــام المعتمــد الســتخدامات األراضــي فــي المســتقبل ،وإعـــداد نظــام النقــل الداخلــي
الــذي يســتوعب حـــركة نقــل األفــراد فــي المســتقبل.

وقد تم اعتماد الدراسة من وزارة الشئون البلدية والقروية.

34

www.kattans.co

www.kattans.co

35

دراسة التأثير المروري لمشروع برج الكورنيش السكني
الموقع

جدة

العميل

شركة أبناء محمد السبيعي لالستثمار

المدة الزمنية

 8أسابيع

نوع العمل

دراسة تاثير الحركة المرورية للمشروع

نبذة مختصرة عن العمل
المشــروع المقتــرح عبــارة عــن إنشــاء بــرج ســكني يطــل علــى كورنيــش مدينــة جــدة ويبعــد
عــن ســاحل البحــر االحمــر بمســافة حوالــي ( )185متــر ,وتطــل أرض المشــروع علــى شــارع
ســهيل بــن قيــس (الحــد الشــرقي الرض المشــروع) المــوازي لطريــق الكورنيــش وشــارع
محلــي يــوازي ايضــا طريــق الكورنيــش وتعــود ملكيــة أرض المشــروع لشــركة ابنــاء محمــد
الســبيعي لالســتثمار تتكــون أرض المشــروع مــن اربــع قطــع بمســاحة اجماليــة تبلــغ
( )6989.47متــر تُ كــون شــكل مســتطيل تقريبــا بابعــاد حوالــي ( 76متــر  92 xمتــر) ,يتكــون
المشــروع مــن بــرج بارتفــاع ثــاث وخمســون طابــق يضــم ( )184وحــدة ســكنية تشــمل ()170
شــقة  )12( ,دوبلكــس )2( ,فيــا بمســاحة اجماليــة للنشــاط الســكني تبلــغ ( 39.253م)2
اضافــة الــى مطاعــم بمســاحة تبلــغ ( 2.464م )2ونــادي صحــي بمســاحة ( 1.008م ،)2وتــم
إعتمــاد الدراســة مــن أمانــة محافظــة جــدة.

المحتويات العامة للدراسة
أهداف ومنهجية الدراسة.
الدراســات الميدانيــة وتحليــل البيانــات وتم جمع
بيانــات ميدانيــة لحركــة المــرور علــي الطبيعة.
تــم دراســة االحتياجــات المروريــة للمشــروع
وحركــة المــرور المســتقبلية.
تــم دراســة التأثيــرات المروريــة المتوقــع أن
تنتــج عــن تشــغيل المشــروع.
تــم دراســة احتياجــات حركــة المــرور والمواقــف
والمداخــل والمخــارج للمشــروع.

صور ميدانية أعمال العد اليدوي على وصالت الطرق المعنية بالدراسة

انتهت الدراسة بعمل توصيات يقوم بها المالك وتوصيات تقوم بها الجهات المعنية
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اإلشراف علي أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ثروات لوجيستيك سيتي
الموقع

حي القيروان – شمال الرياض

العميل

شركة صندوق ثروات الرياض الصناعي

المدة الزمنية

 18أشهر

نوع العمل

اإلشراف علي أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية

نبذة مختصرة عن العمل

تــم اإلشــراف علــي تنفيــذ شــبكات البنيــة التحتيــة لمشــروع تنفيــذ ثــروات لوجيســتيك ســيتي والعائــد ملكيتــه لصنــدوق ثــروات الريــاض الصناعــي شــمال
ً
ً
وجنوبــا طريــق أحمــد بــن عطــوة
شــرقا صناعيــة الشــمال
مدينــة الريــاض غــرب طريــق القصيــم وجنــوب كوبــري قــوى األمــن الخاصــة ،والمخطــط يحــده
ـماال مقــر قــوات األمــن الخاصــة وغربـ ًـا طريــق صلبــوخ بعــرض ( 100م) ،وبمســاحة تقريبـــة للمخطــط حوالــي ( 1767597م .)2وتــم تنفيــذ
بعــرض ( 60م) وشـ ً
الشــبكات بالمشــروع حســب مواصفــات أمانــة مدينــة الريــاض وشــركة الميــاه وشــركة الكهربــاء ،وتتــراوح عــروض الشــوارع بــه مــا بيــن ( 30 ،25 ،20م)
وتم تنفيذ الشبكات التالية :
شــبكة الطــرق :وتبلــغ مســاحة الطــرق والممــرات حوالــي 511864
م 2وتــم تنفيــذ طبقــة األســفلت بســماكة (8ســم) .
شــبكة الكهربــاء  :ويبلــغ طــول الشــبكة  33371م.ط وعــدد  78محطة
وعــدد  16حلقــة ربــط رباعية .
شــبكة اإلنــارة  :ويبلــغ طــول الشــبكة  19340م.ط وعــدد  615عمــود
إنــارة وديكــوري .
شــبكة الميــاه  :طــول شــبكة الميــاه  29589م.ط وبهــا عــدد 102
طفايــة .
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صور ميدانية أثناء التنفيذ

شــبكة الســيول  :ويبلــغ طــول الشــبكة  3326م.ط باإلضافــة لتنفيــذ قنــاة
تصريــف ســيول مفتوحــة بطــول  1180م.ط .
قطــع وردم البلــوكات :تــم قطــع البلــوكات حتــي منســوب األســفلت
والــردم حتــي أســفل منســوب التأســيس ب. 1.5
أعمــال تنفيــذ عبــارة ســيول وتدعيــم خــط ميــاه بقطــر  2000مــم  :تــم تنفيــذ
عبــارة الســيول بقطــر  1600مــم وتدعيــم خــط ميــاه رئيســي يمــر أعلــي
العبــارة بقطــر 2000مــم .
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اإلشراف علي أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع صناعية الشمال
الموقع

حي القيروان – شمال الرياض

العميل

شركة اإلنماء لإلستثمار

المدة الزمنية

 12أشهر

نوع العمل

اإلشراف علي أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية

نبذة مختصرة عن العمل

تــم اإلشــراف علــي تنفيــذ شــبكات البنيــة التحتيــة لمشــروع تنفيــذ صناعيــة الشــمال والعائــد ملكيتــه لشــركه االنمــاء لالســتثمار ويقــع شــمال مدينــة
الريــاض غــرب طريــق القصيــم وجنــوب كوبــري قــوي االمــن والمخطــط ياخــذ شــكل مثلــث يحــده شــرقا طريــق االميــر محمــد بــن ســعد ( الخيــر ســابقا ) بعــرض
 60متــر وجنوبــا طريــق احمــد بــن عطــوه بعــرض  60متــر و بمســاحة تقريبـــة حوالــي  248,348م ، 2وتقــدر اطــوال الشــوارع والممــرات بهــا بحوالــي 3844
م/ط وبمســاحه ( 63644مترمربــع ) وتــم تنفيــذ المشــروع حســب مواصفــات أمانــة مدينــة الريــاض وتتــراوح عــروض الشــوارع بــه مــن ( 40 -20 – 15م).
وتم تنفيذ الشبكات التالية :
شــبكة الطــرق :ويبلــغ مســاحة الشــبكة 126000م 2وتــم تنفيــذ
طبقتيــن لألســفلت بســماكة (8ســم  4 ،ســم) .
شــبكة الكهربــاء  :تشــمل تحليــل الوضــع الحالــي ووضــع الحلــول
العاجلــة لتطويــر وتحســين شــبكة النقــل بالمديــن ة .
شــبكة اإلنــارة  :ويبلــغ طــول الشــبكة  4900م.ط وعــدد  126عمــود
إنــارة وديكــوري .
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شبكة المياه  :طول شبكة المياه  8300م.ط وبها عدد  58طفاية .
شــبكة الصــرف الصحــي  :ويبلــغ طــول الشــبكة  5097م.ط وبهــا عــدد 59
مانهــول .
شــبكة الــري والزراعــة :تــم تنفيــذ شــبكة الــري لتغطــي كامــل مســاحة
المشــروع .
شبكة الهاتف :ويبلغ طول الشبكة  7500م.ط وبها عدد  15مانهول.
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مشــروع تصميــم إنــارة الطــرق و شــبكة الكهربــاء للمخطــط رقــم(ك ك  ) 100/20/1بضاحيــة العســيلة
– مكــة المكرمــة
الموقع

مكة المكرمة – ضاحية العسيلة ( حى بدر )

العميل

حمد محمد موسى ال موسى

مساحة المشروع

2867222,21م2

الموقع العام للمشروع

نبذة مختصرة عن العمل

المشــروع عبــارة عــن تخطيــط أرض المواطــن  /حمــد محمــد موســى ال موســى وهــو مخطــط ســكنى  -تجــارى  ،وتقــع أرض المشــروع بضاحيــة العســيلة
بمكــة المكرمــة وتبلــغ مســاحة المخطــط حوالــي (2867222,21م.)2
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مشروع تصميم إنارة الطرق و شبكة الكهرباء للمخطط رقم ( )3863بحى نمار
الموقع

الرياض – حى نمار

العميل

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العساكر

مساحة المشروع

737865,1م2

نبذة مختصرة عن العمل

المشــروع عبــارة عــن تخطيــط أرض المواطــن  /عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن العســاكر وهــو مخطــط ســكنى  -تجــارى  ،وتقــع أرض المشــروع

بحــى نمــار بمدينــة الريــاض وتبلــغ مســاحة المخطــط حوالــي ( 737865,1م. )2
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Certificates of Appreciation
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شهادات التقدير
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Certificates of Appreciation
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شهادات التقدير
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صالة عرض سيارات

مشاريعنا
Our projects
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مخطط سمو بحي الرمال
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تخطيط عمراني جسور على طريق الملك فهد في الدمام
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المخطط  3905لصندوق حفظ العقارية  -صناعي
مخطط الشركة العقارية ببنبان

لالمير مشاري بن مقرن
المخطط ٔ 3901
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54

المخطط  2-3027للعجالن

المخطط  11-3314لشركة اليمامة

المخطط  3905لشركة ٔاكاسيا الرياض العقارية

مخطط 2018-7-22 shots -

تصور للمشروعات المقترحة ٔبارض االبراهيمي
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(Public, Private) Sector
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عمالئنا في القطاع الخاص
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Government Agencies
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شركائنا في الجهات الحكومية
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اﻟﻤﻤﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  -ص  .ب  - ٤٨٥٧اﻟﺮﻳﺎض  ١١٤١٢ـ ﺣﻲ اﻟﺴﻠﻴﻤــﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻊ ﺷﺎرع اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺟﻠﻮي )اﻟﻀﺒﺎب(
mrfk@kattans.com
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