الفهرس

الفهرس

مقدمة تعريفية

3

الهيكل التنظيمي للمكتب

8

القيادات العليا

11

مجاالت العمل الهندسية

29

المساحة والخرائط

29

الطرق والجسور

39

النقل والمرور

61

التخطيط العمراني

85

الدراسات الهيدرولوجية وتصريف السيول واألمطار

101

اإلشراف على التنفيذ

121

قسم الكهرباء

139

التصميم المعماري

155

بعضا من الجهات المعتمد لديها المكتب

180

الجهات االستشارية التي يتعاون معها المكتب

182

شهادات وتراخيص المكتب

183

الشهادات والتراخيص واالعتمادات

186

بيان بالمشاريع للفترة ( ) 2019 - 2011

216

1

www.kattans.co

مقدمة تعريفية

3

www.kattans.co

مقدمة تعريفية

مقدمة تعريفية

البيانات األساسية للمكتب

من نحن

يعتبــر مكتــب محمــد رضــا فــؤاد قطــان لإلستشــارات الهندســية ( المركــز

االستشــاري سـ ً
ـابقا ) مــن أوائــل المكاتــب الهندســية الوطنيــة التــي باشــرت
عملهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية  ،وذلــك فــي أواخــر الســتينات حيــث
مــارس المكتــب مجــاالت اإلستشــارات الهندســية بموجــب ترخيــص وزارة

التجــارة رقــم  267وتاريــخ 1398/10/18هـــ  ،ومــع التطــور العمرانــي الهائــل

الــذي حظيــت بــه المملكــة قــام المكتــب بتقديــم الخدمــات اإلستشــارية
والدراســات االقتصاديــة فــي المجــاالت التاليــة علــى مــدى الثالثيــن ســنة
الماضيــة :

الهندسة المدنية واإلنشائية.
الهندسة المعمارية.

هندسة التخطيط االقليمي و العمراني.
هندسة النقل والمرور.

نُ ظم معلومات جغرافية .

اسم المكتب

محمد رضا فؤاد قطان لإلستشارات الهندسية

النوع

مكتب إستشارات هندسية

رقم السجل التجاري

1010463299

تاريخ بداية ونهاية السجل

  اإلصدار 1437/11/06 :هـ              االنتهاء 1447/08/19 :هـ

جهة اإلصدار

وزارة التجارة واالستثمار

سنة الترخيص كمكتب هندسي

1407هـ

سنة الترخيص كمكتب استشاري

1412هـ

رقم الترخيص الهيئة السعودية للمهندسين

5110000721

جهة اإلصدار

وزارة التجارة واالستثمار  -الهيئة السعودية للمهندسين

تاريخ بداية ونهاية الترخيص

اإلصدار 1407/07/29 :هـ            االنتهاء 1445/01/09 :هــ

رقم االشتراك في الغرفة التجارية الصناعية

4880

الهندسة الكهربائية والميكانيكية.

الدراسات الهيدرولوجية وتصريف السيول.

األنشطة أو االختصاصات التي يزاولها المكتب

اإلشراف الهندسي على تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

أعمــال المســاحة األرضيــة بإســتخدام أحــدث األجهــزة المرتبطــة باإلقمــار
الصناعيــة.

العنوان  /المدينة  /الحي  /الشارع

أعمــال التخطيــط المتكاملــة لمخططــات المنــح الحكوميــة والمخططــات

• التخطيط العمراني
• الهندسة المساحية
• هندسة الطرق والكباري
• التصميم واإلشراف للبنية التحتية

المدينة  :الرياض            الحي  :السليمانية           الشارع  :الملك عبد العزيز  

العنوان البريدي

الخاصــة.

التليفون  /الفاكس

أعمــال فحــص التربــة واألساســات (باالشــتراك مــع شــركات متخصصــة و

• هندسة النقل والمرور
• هندسة الهيدروليكا وتصريف السيول
• الهندسة المعمارية واإلنشائية
• نظم المعلومات الجغرافية

الرياض           11412ص  .ب 4857
ت011 4641134 - 011 4643811 /

الرقم الموحد

معتمــده لــدى الجهــات الحكوميــة)  .

منــذ نشــأة المكتــب وهــو حريــص علــى تقديــم أفضــل الخدمــات الهندســية واإلستشــارية  ،وذلــك بتوظيــف
عناصــر مؤهلــة لحمــل الرســالة وأيضـ ًـا باالســتثمار فــي توفيــر األجهــزة المســاحية المتقدمــة ومنهــا اجهــزة

الرصــد عبــر االقمــار الصناعيــة ( )GPSو المحطــات المتكاملــة ( )Total Stationsوأيضـ ًـا تــم إنشــاء وحــدة لنظم

ف 011 4645673 /
920010643

الموقع على اإلنترنت  /البريد اإللكتروني

www.kattans.co

mrfk@kattans.com

المدير العام

المهندس  /محمد رضا فؤاد قطان

الجنسية  :سعودي

عنوان المختبر

 3547أبي يزيد األنصاري  -حي النهضة الرياض  13222-7696

المعلومــات الجغرافيــة   G. I. Sاســتخدمت فــي إنجــاز مشــروع إعــداد المخطــط الشــامل لمحافظــة الخــرج

ومشــروع إعــداد مخططــات تفصيليــة لمحافظــة الخــرج إضافــة إلــى مشــروع اســتكمال المخططــات التفصيلية
لمحافظــة جــدة  ،والمخطــط الشــامل لمحافظــة الدوادمــي و مشــروع التنميــة الشــاملة لمحافظتــي شــقراء
و عفيــف.

هــذا ويبلــغ عــدد الموظفيــن والعمــال الذيــن علــى كفالــة المكتــب نظاميـ ًـا طبقـ ًـا لســجالت مكتــب العمــل 142
موظــف منهــم  54ســعودي .

سنوات عمل المكتب كمكتب هندسي ()1

عدد سنوات عمل المكتب كمكتب استشاري ()2

المجموع

 5سنوات

 30سنة

 35سنة
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مقر المكتب بمدينة جدة
العنوان  /المدينة  /الحي  /الشارع

المدينة  :جدة        حي  :الشرفية       شارع  :الملك فهد

العنوان البريدي

جدة           21382ص  .ب 132014

التليفون  /الفاكس  /الجوال

    ت           012 – 6555592 /ف         012 – 6555592 /ج 0504604060 /

البريد اإللكتروني

mrfkj@kattans.com
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مقدمة تعريفية
الرسالة
يســعي مكتــب محمــد رضــا فــؤاد قطــان لالستشــارات الهندســية إلــى خلــق عالقــة ناجحــة ومســتدامة مــع عمــاءه مــن
خــال تقديــم كل مــا هــو مميــز وفريــد يتخطــى مســتوى التوقعــات ،وذلــك لتجســيد رســالته كرائــد فــي مجــال تقديــم

الخدمــات االستشــارية واإلشــراف علــى المشــاريع التــي تضمــن نيــل ثقتهــم ورضاهــم إن شــاء اللــه.

الرؤية
تنعكــس رؤيــة مكتــب محمــد رضــا فــؤاد قطــان  بعملــه الدائــم و الــدؤب لتحقيــق مكانــة مرموقــة فــي مقدمــة المكاتــب
العاملــة فــي هــذا المجــال ونتطلــع لنكــون معيـ ً
ـارا لقيــاس مســتوى النجــاح والتميــز فــي هــذا القطــاع.

أن امكانيــة التطــور واالبتــكار وإنجــاز المشــاريع بشــكل ممتــاز متالزمـ ًـا مــع بنــاء لنمــوذج ناجــح فــي القطــاع الهندســي،
يؤهلنــا لنلعــب دورا مهمــا  فــي النهــوض بهــذا القطــاع إلــى مــا هــو أفضــل ؛ ننافــس بــه المكاتــب و الشــركات فــي

هــذا المجــال .

الــهدف
أن يكــون مكتــب محمــد رضــا فــؤاد قطــان اســم موثــوق بــه ومصــدر رائــد للحلــول المعماريــة والهندســية فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ،مــن خــال التزامنــا التــام بمــا نعــد بــه فــي مختلــف المشــاريع .وتأكيــد ذلــك االلتــزام مــن خــال
توفيــر أفضــل المــوارد التــي يتطلبهــا كل مشــروع.

و نحــن فــي مكتــب محمــد رضــا فــؤاد قطــان نعمــل علــى تطويــر مــا نملــك مــن خبــرات معرفيــة فــي علــوم الهندســة

واإلنشــاء واإلدارة بمــا يضمــن االســتفادة مــن حلــول الهندســة القيمــة والعمــارة الخضــراء لتلبيــة متطلبــات وتحديــات

العصــر ،مــن خــال إدارة المشــاريع برؤيــة فعالــة تهتــم بــأدق التفاصيــل وتأخــذ بعيــن االعتبــار أن مــا نبنيــه اليــوم هــو ملــك
لألجيــال القادمــة.
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المساحة و الخرائط
إنتاج الخرائط التفصيلية والطبوغرافية و الرقمية.
أعمال مساحة الطرق.

أعمال مساحة المنشآت بكافة أنواعها.

أعمال مساحة شبكات المياه والصرف الصحي وصرف السيول.

الرفع المساحي للمناطق الصحراوية والقرى والمدن والمخططات وقطع األراضي.

القيام بأعداد الوثائق لألراضي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض والتى يتم تخصيصها لهم من ِق َبلِ ها.

القيــام بإنهــاء إجــراءات تســليم هــذه األراضــي والتــي يتــم تســليمها علــى الطبيعــة لألشــخاص الممنوحــة لهــم
بإشــراف المســاحين.

مجاالت العمل الهندسية
( المساحة والخرائط )

www.kattans.co
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مشروع حصر وتوثيق األمانة

صور من العمل

الموقع

مدينة الرياض  -أحياء مدينة الرياض

العميل

أمانة مدينة الرياض

نوع العمل

رفع مساحي و طبوغرافي

نبذة مختصرة عن العمل
اشــتمل المشــروع علــى تحديــث المخططــات المعتمــدة التــي ال تــزال أراضــي فضــاء والتــي بلغــت ( 25مليــون م،)2
وكذلــك عـلـــى ( 35مليــون م )2مــن المخططــات المعتمــدة التــي بهــا مبانــي قائمــة ،إضافــة إلــى أعمــال التبتيــر .

ومن ضمن األعمال التي أنجزت في هذا المشروع:

الموقع الكائن شمال المخطط رقم ( )3312بحي الخير.
الموقع الكائن شمال المخطط رقم (.)3424

تبتير قطع المخطط رقم ( )3343مخطط الخرسانة الجاهزة الواقع شرق الرياض.

تحديث قطع المخطط رقم ( )3443مخطط الخرسانة الجاهزة.

تحديث مخطط وادي لبن رقم (.)2351

تحديث جزء من المخطط رقم ( )3443شرق الرياض القطعة رقم ( )1المخصص للخرسانة الجاهزة.
تحديث جزء من المخطط رقم ( )3443قطعة رقم ( )2والمستخدمة كمدفن أنقاض.

تحديث مخطط هيئة اإلسكان شرق طريق القصيم السريع.

تحديث مخطط هيئة اإلسكان شمال الرياض طريق صلبوخ في المخطط رقم (.)3423
تحديث مخطط هيئة اإلسكان شرق الرياض في المخطط رقم (.)3454
مخطط وادي لبن رقم (.)2351

30
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أعمــال الرفــع المســاحي لتحديــث المخططــات
المعتمــدة مــن واقــع الطبيعــة
الموقع

مدينة الرياض  -أحياء مدينة الرياض

العميل

أمانة مدينة الرياض

نوع العمل

رفع مساحي و طبوغرافي

صور من العمل

نبذة مختصرة عن العمل
شــمل العمــل تحديــث المخططــات المعتمــدة التــي ال تــزال أراضــي فضــاء والتــي بلغــت مســاحتها ( 30مليــون م،)2

وكذلــك تجديــد المخططــات المعتمــدة التــي بهــا نســبة مــن المبانــي تجــاوزت ( )% 10وبلغــت مســاحتها ( 25مليــون م،)2
وعمــل قــرارات مســاحية لجميــع قطــع األراضــي.

ومن ضمن األعمال المنجزة في هذا المشروع:

تحديث مخطط أرض المدفن الواقع جنوب مدينة الرياض والبالغة مساحته 100,341,146.34م.2
تحديث المخطط رقم ( )2737بحي النرجس.

عمل قرارات مساحية مختلفة لبلديات الشمال وعرقة والروضة.

صور من العمل
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مشــروع أعمــال الرفــع المســاحي لمشــروع تطويــر
جبــل عمــر (المرحلــة الثانيــة)
الموقع

مدينة الرياض  -أحياء مدينة الرياض

العميل

أمانة مدينه الرياض

نوع العمل

رفع مساحي و طبوغرافي

صور من العمل

نبذة مختصرة عن العمل
وكان هــذا المشــروع لصالــح الهيئــة العليــا لتطويــر منطقــة مكــة المكرمــة حيــث شــمل العمــل عمــل رفــع مســاحي

للعقــارات واألراضــي الفضــاء والشــوارع والمنافــع العامــة (مثــل المســاجد والمــدارس والحدائــق ونحوهــا) وكذلــك رفــع
طبوغرافــي للمناطــق الجبليــة والشــوارع الداخليــة والشــوارع المحيطــة بمنطقــة جبــل عمــر (المرحلــة الثانيــة) الواقعــة
فــي الجهــة الغربيــة مــن الحــرم المكــي الشــريف بمســاحة تقريبيــة قدرهــا ( 62,500م.)2

المسلَّ مة:
الوثائق
َ

تــم تســليم عــدد ( )2نســخة مجلــدة قابلــة للنســخ لكافــة الثوابــت األرضيــة وبطاقــات الوصــف الخاصــة بهــا وكذلــك

قائمــة بكافــة اإلحداثيــات األفقيــة والرأســية لجميــع هــذه الثوابــت ،وتــم وضــع هــذه القائمــة فــي جــدول بطريقــة
يســهل تداولهــا.

تــم تســليم عــدد ( )2نســخة قابلــة للنســخ للمخطــط العــام الجديــد لمنطقــة الدراســة (موضحـ ًـا عليهــا أرقــام العقــارات

حســب الترقيــم المعــد سـ ً
ـابقا) بمقيــاس ( )1000 : 1وموضحـ ًـا علــى شــبكة اإلحداثيــات.

تــم تســليم عــدد ( )2نســخة مجلــدة قابلــة للنســخ معتمــدة مــن مكتبنــا االستشــاري لكروكيــات العقــارات بمقيــاس

(« »200 : 1أو « »250 : 1أو « )»500 : 1بحيــث يســهل االطــاع علــى المعلومــات الــواردة بهــا.

تم تسليم عدد ( )2نسخة كنتورية قابلة للنسخ بمقياس (.)1000 : 1
تم تسليم عدد ( )2نسخة قابلة للنسخ من الصور الفوتوغرافية   .

تم تسليم عدد ( )2نسخة من كامل نتائج الدراسة مسجلة على أقراص كمبيوتر مدمجة.
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مشــروع الرفــع المســاحي والعمرانــي لمنطقــة
الظهيرة
الموقع

مدينة الرياض  -أحياء مدينة الرياض

العميل

شركة الرياض للتعمير

نوع العمل

رفع مساحي و طبوغرافي

صور من العمل

نبذة مختصرة عن العمل
يعــد هــذا المشــروع أحــد أهــم المشــاريع التنمويــة االقتصاديــة والحضاريــة للعاصمة الريــاض ،حيث ســيتم تطوير منطقة
الظهيــرة ( 800,000م )2بوســط الريــاض علــى أعلــى مســتوى فنــي وحســب أعلــى المعاييــر التخطيطيــة والهندســة

العالميــة  .وقــد كُ لــف المكتــب مــن قبــل شــركة الريــاض للتعميــر بعمــل مســح عمرانــي كامــل للمنطقــة اشــتمل علــى

تقاريــر مســاحية وعمرانيــة لــكل عقــار علــى حــدة مدعمــة بالصــور ،حيــث ســتمكن الشــركة مــن تثميــن العقــارات المزمــع
إزالتهــا بحيــث يتــم تعويــض أصحابهــا أو إدخالهــم مســاهمين فــي المشــروع بقيمــة عقاراتهــم  .

وقد اشتمل العمل على ما يلي:

أعمــال الرفــع المســاحي المتكاملــة لحــدود الملكيــات مــن مبانــي وأحــواش وملكيــات وأراضــي فضــاء وجمــع كل

ـاك ،مــع وصــف العقــارات وحســاب جميــع اإلحداثيــات ،وعمــل كــروت وصــف لــكل نقــاط الربــط
البيانــات الخاصــة
بالمـ َّ
ُ
المســاحية.

أعمــال الرفــع العمرانــي لمــأ بيانــات االســتمارات المطلوبــة والصــور الفوتوغرافيــة الالزمــة ،وبلــغ عــدد العقــارات
( 1400عقــار).

إنزال جميع األعمال على مخططات أوتوكاد مع طبقات مختلفة لكل بند من بنود العمل.
علمـ ًـا بــأن منطقــة الظهيــرة يحدهــا غربـ ًـا طريــق الملــك فهــد وشـ ً
ـماال شــارع الخــزان وجنوبـ ًـا
ـرقا شــارع الملــك فيصــل وشـ ً

شــارع اإلمــام تركــي بــن عبــد اللــه ،أي فــي منطقــة حيويــة جـ ً
ـدا فــي وســط المدينــة.
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الطرق و الجسور
اإلشراف على مشاريع الطرق مع الجهات الحكومية ذات االختصاص (الوزارات – األمانات ـ البلديات).
اإلشراف على أعمال ومشاريع القطاع الخاص.

القيام بتطوير شبكات الطرق القائمة لألحياء السكنية.

ً
حديثا.
القيام بعمل كامل الدارسات للطرق في المخططات المعتمدة

القيام بعمل الدراسات والتصاميم المتكاملة لتطوير وتحسين الطرق والشوارع الرئيسية والتقاطعات.
التخطيط األفقي وعمل المقاطع الطولية والعرضية وتصميم أعمال تصريف السيول.

تصميــم أعمــال العالمــات األرضيــة للطريــق شــاملة الخطــوط والعالمــات المروريــة وأســهم االتجاهــات والمعابــر

الســطحية للمشــاة.

تصميم أعمال الفتات الطرق  ،واإلشارات الضوئية.

دراسة أعمال الزراعة والتشجير للشوارع والميادين والتقاطعات وأعمال تنسيق المواقع.

القيام بإعداد المواصفات وحساب كميات بنود األعمال وتقدير تكلفة تنفيذ المشروعات.
تصميم الجسور بإختالف انواعها باألشتراك مع المكاتب العالمية المتخصصة.

مجاالت العمل الهندسية
( الطرق و الجسور )
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دراســات وتصاميــم األشــرطة التجاريــة للطــرق
الرئيســية بالخــرج
الموقع

الخرج

العميل

وزارة الشؤون البلدية والقروية – بلدية محافظة الخرج

نوع العمل

تصميم

صور من العمل

نبذة مختصرة عن العمل
إعداد دراسة لطرق بلدية محافظة الخرج واقتراح تصميم هندسي جديد للطرق يتالءم مع خطة تطوير البلدية.
ويشمل المشروع على :

طريق الملك عبد العزيز بالخرج.
طريق الملك عبد الله بالخرج.

طريق الملك سلمان بطول  3كم من تقاطع اإلمام احمد بن حنبل الي طريق موسي بن نصير.
تقاطع طريق الثليماء.

تقاطع السالمية.
تقاطع الصفوة.

تقاطع السحاب.
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نماذج للمخططات والتقاطعات المقترحة بالطرق
المصممة
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دراســة و تصميــم جســر مســبق الصــب طريــق
اإلحســاء   – الدمــام الســريع
الموقع

بقيق

العميل

بلدية بقيق

نوع العمل

تصميم

صور من العمل

نبذة مختصرة عن العمل
يقــع علــى طريــق (اإلحســاء  -الدمــام) الســريع بمحافظــة بقيــق لربــط المخطــط ( )12/16مــن خــال شــارعين بعــرض (40
م) يقعــان داخــل المخطــط شــرق وغــرب طـــريق (اإلحســاء  -الدمــام) الســريع.

يمــر الجســر فــوق طريــق (اإلحســاء ـ الدمــام) الســريع بعــرض (84م)  ،وحمــى خــط أنبــوب تحليــة الميــاه وخــط كهربــاء

ً
ً
موازيــا
أيضــا فــوق شــارع بعــرض ( 40م)
الضغــط العالــي بعــرض ( 100م)  ،والــذي يقــع غــرب الطريــق الســريع ،ويمــر
ً
ومجــاورا لحمــى خــط الميــاه والكهربــاء.

وصف المشروع :

الجســر مكــون مــن حاجــز خرســاني عــرض ( 70ســم) ومســار مــن حارتيــن فــي كل اتجــاه بعــرض (3.6متــر) مــع وجــود حــارة
طــواريء فــي كل اتجــاه بعــرض ( 2.5متــر).

الشارع الغربي (عرض « 40م») يبقى على مناسيبه الجاري التنفيذ بموجبها.

طريق خدمة في الجهة الشرقية مكون من حارتين اتجاه واحد بعرض ( 3.3متر) لكل حارة.

يمتــد الجســر المقتــرح فــوق طريــق الخدمــة الــذي ســوف تكــون مناســيبه قريبــة مــن مناســيب الطريــق الحاليــة (طريــق
اإلحســاء  -الدمام).

ســيتم التحكــم فــي حركــة المــرور تحــت الجســر عنــد التقاطــع الثالثــي فــي جهــة الغــرب بواســطة الفتــات (قــف) ،وقــد
ـتقبال عنــد ازديــاد أحجــام المــرور.
يحتــاج إلــى اســتخدام إشــارة مــرور ضوئيــة مسـ
ً
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مناظير ثالثية األبعاد لتصميم الجسر
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قطاعات انشائية للجسر
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مشــروع إنشــاء جســور وأنفــاق للتقاطعــات بمــدن
حاضــرة الدمــام
الموقع

الدمام – الخبر

العميل

أمانة المنظقة الشرقية

نوع العمل

تصميم

صور من العمل

نبذة مختصرة عن العمل
المشــروع عبــارة عــن إعــداد للدراســات والتصاميــم الخاصــة وســور مســبقة لمعالجــة تقاطــع ات بمدينتــي الدمــام والخبــر

بيانهــا كمــا يلــي:

تقاطع طريق الملك فهد مع الشارع الثامن عشر مدينة الدمام .

تقاطع طريق الملك فهد مع شارع علي بن أبي طالب رضي الله عنه مدينة الدمام .
تقاطع طريق األمير نايف مع شارع علي بن أبي طالب رضي الله عنه مدينة الدمام .
تقاطع طريق األمير نايف مع الشارع الثامن عشر مدينة الدمام .

تقاطع شارع األمير تركي مع شارع األمير فيصل بن فهد مدينة الخبر .
تقاطع شارع األمير تركي مع طريق الملك عبد الله مدينة الخبر .
تقاطع شارع الملك عبد العزيز مع شارع  22مدينة الخبر.
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مناظير ثالثية األبعاد لتصميم بعض الجسور

50

مناظير ثالثية األبعاد لتصميم بعض الجسور

www.kattans.co

www.kattans.co

51

الدراسات األولية لمشروع طريق النزهة بجده

الموقع

جدة

العميل

أمانة جدة

نوع العمل

تصميم

صور من العمل

نبذة مختصرة عن العمل
إعــداد دراســة لطريــق النزهــة واقتــراح تصميــم هندســي جديــد للطريــق يتــاءم مــع خطــة تطوير األحيــاء الكائنــة بالجانب

الجنوبــي للطريــق والرحــات القادمــة مــن وإلــي مطــار الملــك عبــد العزيز وربطــه بالطــرق القائمة.

ويشــمل المشــروع علــى تقديــم بدائــل التصميــم ثالثيــة االبعــاد لطريــق النزهــة بطــول  6كــم و بدائــل لتصميــم
التقاطعــات وعددهــا  5تقاطعــات .واقتــرح المكتــب عــدد مــن البدائــل للربــط علــي كال مــن طريــق المطــار والحرميــن

والمدينــة المنــورة ومنهــا محــول توجيهــي مــن طريــق الحرميــن الــي طريــق النزهــة لتســهيل الحركــة مــن والــي الجهــة

الشــرقية للمدينــة واقتــراح مضمــار للمشــي وأماكــن ترفيهيــة الســتغالل المســاحة علــي جانبــي الطريــق.
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مناظير ثالثية األبعاد للتصاميم المقترحة لطريق
النزهة والتقاطعات والجسور المقترحة عليه والربط
علي القائم منها والمؤدية الي مطار الملك عبد العزيز
الجديد
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علي القائم منها والمؤدية الي مطار الملك عبد العزيز
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مشــروع دراســات تطويــر الطــرق الرئيســية ببلديــة
الدلــم
الموقع

الدلم

العميل

وزارة الشؤون البلدية والقروية – بلدية محافظة الخرج  -بلدية الدلم

نوع العمل

تصميم

صور من العمل

نبذة مختصرة عن العمل
يهــدف المشــروع إلــى تطويــر بعــض الطــرق والشــوارع الرئيســية القائمــة بمدينــة الدلــم وتطويــر أدائهــا عــن طريــق
دراســة تلــك الطــرق وتحســين التصميــم الهندســي لهــا وتصميــم شــبكات تصريــف الســيول بالطريــق.

ويشمل المشروع التصميم الهندسي للطرق وشبكة تصريف السيول بطول  14كم   متضمنا :
التخطيط األفقي.

المقاطع الطولية التصميمية.
المقاطع العرضية.

التصميم الهندسي للتقاطعات.

تصميم أعمال التحكم ف حركة المرور من الفتات الطرق والعالمات األرضية.
شبكة تصريف السيول.
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مناظير ثالثية األبعاد لبعض التقاطعات على طريق الملك
عبد الله بالدلم
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النقل و المرور
تحليل الحركة المرورية على عناصر شبكة الطرق و استنباط المؤشرات.
إدارة وتحسين حركة المرور بمناطق محددة.

إدارة احتياجات انتظار السيارات.

دراسة التأثيرات المرورية للمنشآت و المخطاطات مختلفة االستخدامات.
دراسة النقل الشامل لمناطق محددة.

جمع وتحليل كافة البيانات المتعلقة بالنقل والمرور.

إعداد المعايير والمواصفات لمختلف أعمال النقل والمرور.

مجاالت العمل الهندسية
( النقل و المرور )
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دراســة التأثيــر المــروري لمشــروع فنــدق ومجمــع
الراشــد التجــاري
الموقع

الدمام

العميل

شركة الراشد للتجارة والمقاوالت المحدودة

نوع العمل

دراسة تاثير الحركة المرورية للمشروع

صور من العمل

اﻟﻔﻨﺪق

نبذة مختصرة عن العمل

طﺮﯾﻖ
اﻟﻤﻠﻚ ﻓﮭﺪ

المشــروع عبــارة عــن فنــدق ومجمــع تجــاري ملــك شــركة الراشــد للتجــارة والمقــاوالت المحــدودة ,وتبلــغ مســاحة االرض

اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري

المخصصــة للمشــروع  132,500متــر مربــع  مقســمة إلــى  116,896متــر مربــع للمركــز التجــاري و  14,000متــر مربــع
للفنــدق ,ويتكــون الفنــدق مــن  198غرفــة فندقيــة اضافــة الــى  163جنــاح فندقــي بإجمالــي مســاحة بنــاء  384,316متــر
مربــع وتــم إعتمــاد الدراســة مــن أمانــة المنطقــة الشــرقية .

المحتويات العامة للدراسة :

أهداف ومنهجية الدراسة.

الدراسات الميدانية وتحليل البيانات وتم جمع بيانات ميدانية  لحركة المرور علي الطبيعة.
دراسة االحتياجات المرورية للمشروع وحركة المرور المستقبلية  .
دراسة التأثيرات المرورية المتوقع أن تنتج عن تشغيل المشروع.

دراسة احتياجات حركة المرور والمواقف والمداخل والمخارج للمشروع.

انتهت الدراسة بعمل توصيات يقوم بها المالك وتوصيات تقوم بها الجهات المعنية.
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صور ميدانية أثناء أعمال العد اآللي على وصالت الطرق
المعنية بالدراسة
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المعاييــر الفنيــة والمواصفــات التنفيذيــة لمكونــات
وعناصــر الطــرق بمدينــة الريــاض
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الموقع

الرياض

العميل

أمانة منطقة الرياض

نوع العمل

إعداد المعايير الفنية
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www.kattans.co

67

نبذة مختصرة عن العمل

نبذة مختصرة عن العمل
المشروع  :
أصــدرت أمانــة مدينــة الريــاض دليــل معاييــر الفنيــة والمواصفــات التنفيذيــة لمكونــات وعناصــر الطــرق فــي مدينــة

الريــاض  ،وهــي عبــارة عــن ثالثــة أدلــة بــكل دليــل عــدة أجــزاء بإجمالــي ثمانيــة أجــزاء (مجلــدات) .هــذه األدلــة كان الهــدف
مــن إصدارهــا تحقيــق مــا يلــي:

	•الشمولية من حيث اشتمالها على عناصر ومكونات الطرق الحضرية وبخاصة طرق مدينة الرياض.

الدليل األول ( عناصر القطاعات العرضية للشوارع والطرق )

يتكــون مــن دليــل وملحــق ،يتنــاول هــذا الدليــل المعاييــر الفنيــة والمواصفــات التنفيذيــة لعناصــر القطاعــات العرضيــة
للشــوارع والطــرق بصــورة محــددة  ،وبالقيــم والحــدود التــي تــم اســتخدامها فــي إعــداد القطاعــات العرضيــة النمطيــة

للشــوارع والطــرق .وقــد تــم إعــداد مجموعــة مــن القطاعــات النمطيــة للشــوارع والطــرق حســب عــروض الشــوارع

	•وســهولة االســتخدام – إلــى حــد كبيــر – بحيــث تحتــوي علــى أمثلــة وتصاميــم استرشــادية تعيــن المهنــدس عل ـى      

الشــائع اســتخدامها فــي المخططــات الجديــدة  ،وحســب فئــة هــذه الشــوارع الوظيفيــة .كمــا تــم إعــداد القطاعــات

	•تــم التنســيق الكامــل مــع كافــة الجهــات ذات العالقــة بشــبكة الطــرق بالمدينــة أثنــاء إعدادهــا بحيــث تكــون هــذه

فيمكــن االســتعانة ببعــض العناصــر المقدمــة فــي هــذا الدليــل عنــد إجــراء التحســينات عليهــا  ،حســب طبيعــة كل موقــع

تطبيــق مــا فــي األدلــة بيســر.

األدلــة قــد أخــذت فــي االعتبــار متطلبــات هــذه الجهــات.

	•توحيــد المعاييــر والمواصفــات التنفيذيــة لعناصــر الطــرق التــي يتــم تنفيذهــا علــى طــرق المدينــة بحيــث يســاعد
ذلــك فــي تحقيــق التجانــس المطلــوب لشــبكة الشــوارع والطــرق.

	•نــواة لمعاييــر محــددة للمدينــة وبحيــث يتــم إضافــة مخرجــات الدراســات المختلفــة التــي تتــم بالمدينــة علــى عناصــر
الطــرق بطريقــة دوريــة مــن خــال إصــدار طبعــات متتاليــة مــن هــذه األدلــة بعــد تزويدهــا بهــذه النتائــج وهــذه األدلــة

هــي :

ً
خصيصــا للشــوارع والطــرق الجديــدة  ،أمــا الشــوارع والطــرق القائمــة
العرضيــة النمطيــة التــي يضمهــا هــذا الدليــل

علــى حــدة.

أمــا ملحــق الدليــل فيحتــوي علــى تفاصيــل عناصــر القطاعــات العرضيــة للشــوارع والطــرق  ،بمــا فيهــا قيــم الحــدود الدنيــا

والقصــوى لبعــض العناصــر التــي يمكــن اســتخدامها فــي الحــاالت الخاصــة  ،عندمــا ال تســمح ظــروف الموقــع بتنفيــذ

القطاعــات العرضيــة النمطيــة المقدمــة فــي الدليــل  ،ولكــن بعــد موافقــة الجهــات ذات االختصــاص علــى ذلــك.

.1دليل  عناصر القطاعات العرضية للشوارع والطرق  ،ويتكون من دليل وملحق

• دليل عناصر القطاعات العرضية للشوارع والطرق

• ملحق عناصر القطاعات العرضية للشوارع والطرق

.2دليل المساقط األفقية للشوارع والطرق  ،ويتكون من أربعة أجزاء :

• الجزء األول  :تسهيالت حركة السيارات لوصالت الطرق

• الجزء الثاني  :أمثلة استرشادية للتقاطعات السطحية

• الجزء الثالث  :تسهيالت المواقف وانتظار السيارات
• الجزء الرابع  :تسهيالت المشاة

.3دليل تجهيزات الشوارع والطرق  ،ويتكون من جزأين :

• الجزء األول  :تجهيزات التحكم في المرور

• الجزء الثاني  :تجهيزات الخدمات  ،حيث يتناول
لقــد تــم تغليــف أجــزاء كل دليــل بلــون مميــز حيــث تــم اختيــار اللــون األخضــر لدليــل عناصــر القطاعــات العرضيــة
للشــوارع والطــرق ,اللــون البنــي لدليــل المســاقط األفقيــة للشــوارع والطــرق ,اللــون األزرق لدليــل تجهيــزات

الشــوارع والطــرق.

كمــا تــم تجميــع هــذه األدلــة فــي مجلــد واحــد يســهل اســتخراج أي جــزء منــه بســهولة .فيمــا يلــي تفاصيــل مختصــرة

عــن األدلــة وأجزاءهــا المختلفــة.
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نبذة مختصرة عن العمل

نبذة مختصرة عن العمل

الدليل الثاني ( دليل المساقط األفقية للشوارع والطرق )

الدليل الثالث  (دليل تجهيزات الشوارع والطرق )

يتكون من أربعة أجزاء :

ويتكون من جزئين :

الجزء األول

الجزء األول

تســهيالت حركــة الســيارات لوصــات الطــرق ،وتشــمل مســارات التســارع والتباطــؤ  ،وفتحــات الــدوران للخلــف  ،وفتحات

ـداء باإلشــارات
يختــص بتجهيــزات التحكــم فــي المــرور  ،ويتنــاول المعاييــر الخاصــة بتجهيــزات التحكــم فــي المــرور  ،ابتـ ً

الســطحية خــارج الطريــق  ،ومداخــل ومخــارج مواقــف الســيارات الســفلية ومتعــددة الطوابــق  ،ومداخــل ومخــارج الصراف

وانتهــاء ببعــض االحتياطــات الالزمــة للتحكــم فــي حركــة المــرور قــرب مناطــق العمــل.
والشــاخصات الجانبيــة ،
ً

الدخــول والخــروج مــن وإلــى طــرق الخدمــة  ،ومداخــل ومخــارج الطــرق الحــرة  ،ومداخــل ومخــارج مواقــف الســيارات
اآللــي  ،باإلضافــة إلــى مداخــل ومخــارج محطــات الوقــود.

الضوئيــة  ،فالالفتــات المروريــة  ،والعالمــات األرضيــة  ،باإلضافــة إلــى المطبــات االصطناعيــة  ،وحواجــز المشــاة

الجزء الثاني

الجزء الثاني

يختــص بتجهيــزات الخدمــات  ،حيــث يتنــاول  :أعمــدة اإلنــارة وملحقاتهــا  ،وصناديــق وحاويــات النفايــات ،وصناديــق البريــد

أمثلــة استرشــادية للتقاطعــات الســطحية ،حيــث تــم اســتخدام العديــد مــن مخرجــات األدلــة الثالثــة فــي إعــداد نمــاذج

 ،وكبائــن التليفونــات ومظــات محطــات النقــل العــام  ،ولوحــات اإلعالنــات ووســائل الدعايــة المختلفــة  ،واألشــجار

محــددات تصاميــم التقاطــع الدائــري (الــدوار)  ،حســب مختلــف الحــاالت مــن أحجــام المــرور وعــدد الحــارات.

وحنفيــات الحريــق ومداخــل المبانــي والمحــال التجاريــة  ،وأخيـ ً
ـرا بوحــدات ميــاه الشــرب (البــرادات).

أمثلــة  استرشــادية لبعــض حــاالت التقاطعــات الســطحية  ،حســب عــروض شــوارع مختلفــة  ،باإلضافــة إلــى تقديــم

والنباتــات وأحــواض الــزرع  ،باإلضافــة إلــى األعمــال التجميليــة مثــل  :النافــورات  ،والجلســات  ،ثــم حامــات الدراجــات ،

الجزء الثالث

وبفضــل اللــه فقــد رأت هــذه األدلــة النــور فــي العــام 1426هـــ (2005م) ,ليتــم تطبيقهــا بشــكل استرشــادي مــن قبــل

تســهيالت المواقــف وانتظــار الســيارات ،وهــي مخصصــة لمواقــف الســيارات علــى جانبــي الطريــق ومواقــف الحافالت

التــي بذلهــا فريــق العمــل إلنجــاز هــذه األدلــة فــإن مــن المحتمــل أن تظهــر فيهــا بعــض المالحظــات  ،كمــا هــو الحــال فــي

علــى جانبــي الطريــق  ،ومواقــف الســيارات الســطحية خــارج الطريــق  ،ومواقــف الســيارات متعــددة الطوابــق باإلضافــة
إلــى مواقــف ذوي االحتياجــات الخاصــة.

كافــة الجهــات التــي تعمــل فــي مدينــة الريــاض فــي هــذا المجــال .وعلــى الرغــم مــن المجهــود الكبيــر والعنايــة الفائقــة
أي جهــد بشــري .

الجزء الرابع
تســهيالت المشــاة ،وقــد تضمــن هــذا الجــزء تقديمـ ًـا للخصائــص العامــة للمشــاة  ،ثــم تنــاول أرصفــة وأروقــة المشــاة

 ،ومعابــر المشــاة الســطحية  ،ومعابــر المشــاة المعزولــة عــن حركــة الســيارات  ،باإلضافــة إلــى متطلبــات حركــة ذوي
االحتياجــات الخاصــة فــي تصميــم األرصفــة.
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دراســة التأثيــر المــروري لمشــروع مبنــي المقــر
الرئيســي لــوزارة التجــارة
الموقع

الرياض

العميل

وزارة التجارة واالستثمار

نوع العمل

دراسة تاثير الحركة المرورية للمشروع

صور من العمل

نبذة مختصرة عن العمل
المشــروع المقتــرح عبــارة عــن إنشــاء مبنــى المقــر الرئيــس لــوزارة التجــارة و االســتثمار ضمــن تجمــع واحــة األعمــال بحــي
المحمديــة التابــع لبلديــة المعــذر بمدينـــة الريــاض ,ويقــع تجمــع واحــة األعمــال بالركــن الجنوبــي الشــرقي لتقاطــع طريــق

اإلمــام ســعود بــن عبــد العزيــز بــن محمــد مــع شــارع األميــر تركــي بــن عبــد العزيــز األول .تقــع األرض الخاصــة بالمشــروع

شــمال غــرب مدينــة الريــاض وتطــل علــى شــارع األميــر تركــي بــن عبــد العزيــز األول مباشــرة حيــث يمثــل الشــارع الحــد
الغربــي ألرض المشــروع .تعــود ملكيــة األرض لــوزارة التجــارة و االســتثمار بمســاحة إجماليــة حوالــي ( 16,900م)2

ويقــوم بأعمــال التصميــم للمشــروع مكتــب الخدمــات االستشــارية الســعودي   ( ســعود كونســلت ) وتــم إعتمــاد

الدراســة مــن أمانــة الريــاض .

المحتويات العامة للدراسة :

أهداف ومنهجية الدراسة.

الدراسات الميدانية وتحليل البيانات وتم جمع بيانات ميدانية  لحركة المرور علي الطبيعة.
دراسة االحتياجات المرورية للمشروع وحركة المرور المستقبلية  .
دراسة التأثيرات المرورية المتوقع أن تنتج عن تشغيل المشروع.

دراسة احتياجات حركة المرور والمواقف والمداخل والمخارج للمشروع.
انتهت الدراسة بعمل توصيات يقوم بها المالك وتوصيات تقوم بها الجهات المعنية.
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صور ميدانية أثناء أعمال العد اآللي على وصالت الطرق
المعنية بالدراسة
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صور ميدانية أثناء أعمال العد اليدوي على التقاطعات
المعنية بالدراسة
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دراســة التأثيــر المــروري لمشــروع بــرج الكورنيــش
الســكني
الموقع

جدة

العميل

شركة أبناء محمد السبيعي لالستثمار

نوع العمل

دراسة تاثير الحركة المرورية للمشروع

صور من العمل

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 ( )170شــقة  )12( ,دوبلكــس )2( ,فيــا بمســاحة اجماليــة للنشــاط الســكني تبلــغ (39.253
م  )2اضافــة الــى مطاعــم بمســاحة تبلــغ ( 2.464م )2ونــادي صحــي بمســاحة ( 1.008م.)2

وتم إعتماد الدراسة من أمانة محافظة جدة   وتضمنت الدراسة المحتويات التالية:
المحتويات العامة للدراسة:

أهداف ومنهجية الدراسة.

الدراسات الميدانية وتحليل البيانات وتم جمع بيانات ميدانية  لحركة المرور علي الطبيعة.
دراسة االحتياجات المرورية للمشروع وحركة المرور المستقبلية  .
دراسة التأثيرات المرورية المتوقع أن تنتج عن تشغيل المشروع.

دراسة احتياجات حركة المرور والمواقف والمداخل والمخارج للمشروع.
انتهت الدراسة بعمل توصيات يقوم بها المالك وتوصيات تقوم بها الجهات المعنية.
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صور ميدانية أثناء أعمال العد اآللي على وصالت الطرق
المعنية بالدراسة
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مشــروع اعــداد المخططــات المحليــة والتفصيليــة
لمدينــة الخــرج
الموقع

مدينة الخرج  -الرياض

العميل

وزارة الشؤون البلدية والقروية

نوع العمل

دراسة تاثير الحركة المرورية لمدينة الخرج

مواقع الحصر المروري

نبذة مختصرة عن العمل
تــم فــي هــذه  الدراســة تطويــر نمــوذج للنقــل لمدينــة الخــرج للمســاهمة فــي عمليــات تخطيــط النقــل والمــرور،

ويشــمل ذلــك تحليــل عناصــر النقــل المرتبطــة بالمدينــة وتحديــد حجــم حركــة المــرور الحاليــة فــي فتــرات الــذروة ،وتقييــم
حالــة حركــة المــرور علــى الطــرق الخارجيــة والداخليــة للمدينــة.

وحتــى يمكــن تحقيــق هــذه األهــداف فقــد تــم وضــع 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.

تـطوير نموذج الطلب على النقل :وتشمل بنـاء نموذج للنقل بالوضع الراهن والتخصيص على شبكة النقل.

تـــقويم البدائــل وتطويــر الخـــطة :وتشــمل اســتخدام نمــوذج النقل بنـ ً
ـاءا على المخطط العـــام المعتمد الســتخدامات
األراضــي فــي المســتقبل ،وإعـــداد نظــام النقــل الداخلــي الــذي يســتوعب حـــركة نقــل األفراد في المســتقبل.

وقد تم اعتماد الدراسة من وزارة الشئون البلدية والقروية.
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مناطــق المــرور المســتخدمة فــي بنــاء نموذج النقــل لمدينة
الخــرج لعام 1436هـ
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التخطيط العمراني
مجال التخطيط اإلقليمي
يهتــم التخطيــط اإلقليمــي بدراســة كافــة إمكانيــات ومــوارد المناطــق اإلداريــة الرئيســية والمحافظــات وتحليلهــا بمــا يســاهم فــي وضــع
إســتراتيجيات التنميــة االقليميــة التــي تحــدد الــدور االقليمــي والوظيفــي الــذي تقــوم بــه المنطقــة أو المحافظــة علــى المســتوى الوطنــي
واالقليمــي ووضــع تصــور مســتقبلي الســتعماالت األراضــي االقليميــة واقتــراح نظــام اقليمي يســمح باســتيعاب اعمــال التنمية المســتقبلية
ويحــدد دور ووظيفــة التجمعــات العمرانيــة فــي ضــوء دورهــا االقليمــي والمحلــي وتحديــد العالقــات الوظيفيــة واإلنتاجيــة بيــن هــذه التجمعــات
العمرانيــة بمــا يحقــق التنميــة المتوازنــة والتكامــل بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة  .كمــا يحــدد المخطــط االقليمــي اســتراتيجيات التنميــة
القطاعيــة فــي مجــاالت ( تطويــر شــبكات الطــرق والنقــل ــــ برامــج توفيــر الخدمــات العامــة ــــ سياســات تطويــر شــبكات المرافــق العامــة ــــ
إســتراتيجية التنميــة االقتصاديــة للمحافظــة او االقليــم ) ويقتــرح سياســات وآليــات تنفيــذ اســتراتيجيات التنميــة اإلقليميــة.
مجال تخطيط المدن والقري
المخططــات الهيكليــة للمــدن والقــرى تهتــم المخططــات الهيكليــة للمــدن بدراســة العالقــات الوظيفيــة بيــن المدينــة والتجمعــات العمرانيــة
والمناطــق االنتاجيــة المحيطــة بهــا وتضــع تصــورا طويــل المــدى لطبيعــة وشــكل التنميــة العمرانيــة بالمدينــة وتحــدد أفضــل اتجاهــات التوســع
العمرانــي بمــا يتناســب مــع ظــروف الموقــع الطبيعيــة وتســاهم فــي حــل المشــاكل العمرانيــة التــي تواجههــا المدينــة كمــا تحــدد اســتعماالت
األراضــي المســتقبلية ومقترحــات تطويــر شــبكة الطــرق والنقــل ،ويحــدد المخطــط الهيكلــي احتياجــات ســكان المدينــة مــن الخدمــات العامــة

مجاالت العمل الهندسية
( التخطيط العمراني )

فــي ضــوء معــدالت النمــو الســكاني والعمرانــي للمدينــة ويضــع مقترحــات تطويــر شــبكات المرافــق العامــة بالمدينــة ويحــدد مراحــل التنميــة
العمرانيــة وضوابطهــا كمــا يحــدد أنظمــة واشــتراطات البنــاء فــي أحيــاء المدينــة  ،باالضافــة الــى اقتــراح سياســات وآليــات تنفيــذ المخطــط
الهيكلــي.
مجال التخطيط التفصيلي
يهتــم التخطيــط التفصيلــي بتحديــد اســتعماالت األراضــي التفصيليــة بأحيــاء المدينــة بشــكل دقيــق ويقتــرح ضوابــط تقســيمات قطــع األراضــي
والكثافــات الســكانية والبنائيــة وضوابــط وأنظمــة البنــاء علــى قطــع األراضــي وعــروض الطــرق واألرصفــة وممــرات المشــاة وتخطيــط أماكــن
انتظارالســيارات وانــواع ومواقــع ومســاحات أراضــى الخدمــات العامــة ومســارات خطــوط شــبكات المرافــق العامــة.
المخططات التفصيلية ألحياء ومراكز المدن
هــي عبــارة عــن مشــروعات تخطيطيــة تفصيليــة إلعــادة تخطيــط أحيــاء قائمــة تاريخيــة أو عشــوائية أو تخطيــط أحيــاء حديثــة بالمدينــة أو مخططــات
لتطويــر المنطقــة المركزيــة بالمدينــة أو مخططــات لتطويــر المناطــق ذات الطبيعيــة الخاصــة مثــل المناطــق االثريــة والســياحية والتاريخيــة
والحضارية بالمدن.
تخطيط أراضي الملكيات الخاصة
يتــم تخطيــط االراضــي الخاصــة لالســتعماالت الســكنية أوالتجاريــة أوالصناعيــة أوالمســتودعات أوالخدمــات العامــة أواالســتراحات الزراعيــة  ،حيــث
يتــم إعــداد الرفوعــات المســاحية لألراضــي الخاصــة وإعــداد الدراســات التخطيطيــة للموقــع ودراســة احتياجــات المالــك واعــداد المخطــط النهائــي
للموقع ومتابعة إجراءات اعتماد المخطط من األمانة أو الوزارة ثم تطبيقه علي الطبيعة
تخطيط األراضي الحكومية (المنح)
يتــم اعــداد مخطـــطات تقســيم األراضــي الحكوميــة التــي تطلبهــا األمانــات أوالبلديــات مــن المكتــب وهــي االراضــي التــي يتــم تخصيصهــا كمنــح
ملكيــة للمواطنيــن حيــث يقــــــوم المكتــب بإعــداد ومتابعــة إجــراءات اعتمادهــا وتطبيقهــا علــى الطبيعــة وإصــدار وثائــق قطــع األراضــي وتســليم
األراضــي للمواطنين بعد تخصيــصها لـــهم من قبل األمانة أو البلدية .
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مشــروعات تقســيمات االراضــي لالغــراض الســكنية
والتجاريــة  والصناعيــة
الموقع

مدينة الرياض – حي النظيم

العميل

حفظ صندوق العقارية

نوع العمل

إعتماد مخطط تقسمات االراضي وتصاميم البنية التحتية

صور من العمل

نبذة مختصرة عن العمل
المشــروع عبــارة عــن تخطيــط موقــع كمنطقــة مســتودعات لوجســتية علــي المدخــل الشــرقي لمدينــة الريــاض ،علــي
مســاحة حوالــي  3.000.000متــر مربــع تقريبـ ًـا ،ملــك صنــدوق حفــظ العقاريــة.

حيــث تــم تقســيم الموقــع إلــي ثالثــة وحــدات تخطيطيــة بنـ ً
ـاءا علــي المحــددات الطبيعيــة والصناعيــة بالموقــع والفــرص
واالمكانيــات المتاحــة ،كل كل وحــدة تحتــوي علــي كافــة الخدمــات التــي تضمــن نجــاح تشــغيلها بكفــاءة ،كمــا يمكــن
للمطــور التعامــل مــع هــذه الوحــدات علــي إعتبارهــا مراحــل للتنفيــذ طبقـ ًـا لقدراتــه الماديــة وإحتياجــات الســوق ،كمــا

تــم مراعــات كافــة الضوابــط واإلشــتراطات الفنيــة الخاصــة بالترخيــص لمخططــات المســتودعات والمعمــول بهــا بأمانــة
منطقــة الريــاض.

هــذا المخطــط تــم إعتمــاده بالفعــل تحــت الرقــم  3905وجــاري تطويــره وتنفيــذ أعمــال البنيــة التحتية والســفلتة والرصف
وإنــارة الشــوارع فــي الوقــت الراهن.
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مجال التخطيط المحلي والتفصيلي

نبذة مختصرة عن العمل
تعتبــر مدينــة الخــرج أحــد أهــم مــدن منطقــة الريــاض ،حيــث تتميــز بالنمــو العمرانــي والســكاني المتســارع نتيجــة لقربهــا

مــن مدينــة الريــاض (العاصمــة الوطنيــة للمملكــة) ،باإلضافــة إلــى توطيــن العديــد مــن المشــروعات االســتثمارية
الضخمــة ،وتضــم المدينــة أنشــطة اقتصاديــة متنوعــة منهــا (األنشــطة التجاريــة والخدمــات الزراعيــة والصناعــات الخفيفــة

الموقع

محافظة الخرج

العميل

بلدية محافظة الخرج

نوع العمل

إعــداد المخططــات المحليــة والتفصيليــة لمدينــة الخــرج وإعــداد وثيقــة أنظمــة
وضوابــط وإشــتراطات البنــاء المقترحــة لمدينــة الخــرج حتــي عــام  1450هـــ

المحليــة والوظائــف الحكوميــة) .ومــن أهــم مهــام مشــروع (إعــداد المخططــات المحليــة والتفصيليــة لمدينــة الخــرج) هــو
إعــداد (المخطــط المحلــي المقتــرح لمدينــة الخــرج حتــي عــام 1450هـــ) ،الــذي يهــدف إلــى تنــاول القضايــا الهامــة للمدينــة
ويضــع ُ
األ ُطــر العامــة لحلهــا ،كمــا يهتــم بمعالجــة ووضــع الحلــول المالئمــة لمشــاكل تنظيمــات البنــاء وكل مــا يتعلــق
بضوابــط العمــران فــي المدينــة ,لــذا فقــد تــم إعــداد التقريــر الفنــي الثالــث بعنــوان (المخطــط المحلــي لمدينــة الخــرج
لعــام 1450هـــ) ،والــذي يمكــن بلــورة أهــم محتوياتــه فيمــا يلــي:

بدايــةً تــم صياغــة الرؤيــة المســتقبلية لمدينــة الخــرج والتــي تعبــر عــن الصــورة األفضــل لوضــع المدينــة فــي المســتقبل
القريــب ،وعليــه تــم تحديــد مــا ســوف تــؤول إليــه المدينــة خــال فتــرة زمنيــة محــددة (ســنة الهــدف) ،وتــم صياغــة الرؤيــة
المســتقبلية لمدينــة الخــرج فــي ضــوء توجهــات المخطــط اإلقليمــي لمنطقــة الريــاض المعتمــد عــام 1434هـــ والتــي

صور من العمل

نصــت علــى اعتبــار مدينــة الخــرح «كحاضــرة» فرعيــة إقليميــة رديفــة للريــاض ,ويمكــن تحقيــق مزيــد مــن التنميــة فيهــا

مــن خــال االســتفادة مــن التأثيــرات االرتداديــة لحاضــرة الريــاض (العاصمــة الوطنيــة للمملكــة) نظـ ً
ـرا لوجــود منطقــة

جاذبــة ,تتمثــل فــي وجــود مناطــق صناعــات خفيفــة ومشــروعات متوســطة وصغيــرة .كمــا تمثــل البيئــة الطبيعيــة عنصــر
اســتراتيجي هــام داخــل الخــرج واألراضــي المحيطــة بهــا ,حيــث أنهــا تتجــه نحــو اكتســاب القــدرة علــى تقديــم خدمــات
متميــزة ,وإدارة خطــة اســتخدامات أراضيهــا وفقـ ًـا لنموهــا الســكاني ,ودورهــا كمركــز نمــو إقليمــي بــارز فــى الجــزء

الشــرقي مــن منطقــة الريــاض ,ويمكــن لمدينــة الخــرج أن تعمــل كمنطقــة جــذب ســـياحي جيــدة برغــم أنهــا لــم تُ َج َّهــزْ بعــد
لهــذا الغــرض).
هــذا وقــد تــم اقتــراح رؤى مختلفــة للمدينــة مــن خــال االجتماعــات المتكــررة مــع شــركاء التنميــة بالخــرج ،وانحصــرت
الرؤيــة المقترحــة فــي هــذا النــص (الخــرج مدينــة حاضريــة رديــف للريــاض وجاذبــة لإلســتثمارات اإلقليميــة والدوليــة).
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نبذة مختصرة عن العمل

نبذة مختصرة عن العمل
كما تم صياغة األطر االستراتيجية للتنمية االقتصادية المستقبلية لمدينة الخرج ،والتي ارتكزت على عدة عوامل

وعليــه فقــد تــم تجهيــز وإعــداد بدائــل المقترحــة للمخطــط المحلــي لمدينــة الخــرج ومــن ثــم إعــداد مخطــط اســتعماالت

	•اعتمــاد اســتراتيجة التنميــة االقتصاديــة علــى مجموعــة مــن الخطــط االســتراتجية لجعــل المدينــة قــادرة علــى جــذب

الخــرج الــذي تــم اســتعراضه بنتائــج دراســة األوضــاع الراهنــة وتحليلهــا فــي إطــار هــذا المشــروع ،كمــا اســتند فــي إعــداد

	•تعظيــم اســتفادة المدينــة مــن التخمــة التنمويــة لمدينــة الريــاض (العاصمــة الوطنيــة للمملكــة) وجــذب عمليــات

المســتويات التخطيطيــة (الوطنيــة ،اإلقليميــة ،المحليــة ،التفصيليــة) والتــي تخــدم عمليــات التطويــر والتنميــة بمدينــة

رئيسية كان أبرزها:

االســتثمار والتنميــة (.)Supply Side

تســاقط فوائــض التنميــة مــن الريــاض إلــى الخــرج ،وتعظيــم اســتفادة مدينــة الخــرج مــن وجــود المدينــة الصناعيــة
فــي نطاقهــا الجغرافــي االقتصــادي ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو مســتحث (.)Induced

	•تعظيم االستفادة من خطوط الطرق البرية الوطنية واإلقليمية ذات المستوى العالي من التنافسية.

األراضــي المســتقبلي حتــى عــام 1450هـــ ،حيــث اســتند فــي إعــداد البدائــل التخطيطيــة علــى محــاكاة واقــع مدينــة

البدائــل التخطيطيــة علــى عــدة اعتبــارات أساســية لتحقيــق أهــداف المخطــط المحلــي ،وتشــمل هــذه االعتبــارات كافــة
الخــرج.

وعلــى هــذا تــم صياغــة البدائــل التخطيطيــة للمخطــط المحلــي المقتــرح لمدينــة الخــرج لتحقيــق كافــة أهــداف المخطــط

	•ومــن ثَ ــم تــم تحديــد المقومــات الرئيســية لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة بمدينــة الخــرج وتحدياتهــا ،وتــم وضــع

المحلــي المقتــرح حتــى عــام 1450هـــ بواســطة عــدة اتجاهــات مختلفــة فــي منهجيــة التفكيــر ،لتحقيــق تلــك األهــداف

ســيناريوهات للتنميــة االقتصاديــة المســتقبلية بمدينــة الخــرج ومــن ثــم إختيــار الســيناريو األمثــل والــذي يتناســب

الطــرق والمواصــات) ،وبنـ ً
ـاءا علــى هــذه المعاييــر والثوابــت التخطيطيــة تــم الخــروج بثالثــة بدائــل تخطيطيــة مقترحــة

اســتراتيجيات التنميــة االقتصاديــة علــى كافــة القطاعــات التنمويــة وتحديــد الخطــوط العريضــة للتنميــة ،واقتــراح
ـوال إلــي اقتــراح عـ ً
ـددا مــن المشــروعات االقتصاديــة العمالقــة التــي تعمــل
مــع المعطيــات التنمويــة للمدينــة ،وصـ ً

علــى تحقيــق الرؤيــة المســتقبلية للمدينــة ،وتــم اســتنتاج أعــداد الســكان المســتقبلية لمدينــة الخــرج حتــى عــام

ً
عــدل
 1450هـــ
وم ّ
بنــاءا علــى دراســات القاعــدة االقتصاديــة للمدينــة وفــرص العمــل المباشــرة وغيــر المباشــرة ُ

اإلعالــة علــي مســتوي مدينــة الخــرج.

التطويريــة والتــي تتبايــن فيمــا بينهــا وتشــمل (توزيــع االســتعماالت ،اتجاهــات النمــو المقترحــة ،توزيع الخدمات ،شــبكة
للمخطــط المحلــي لمدينــة الخــرج.

وفــي ضــوء تحقيــق أهــداف المخطــط المحلــي المقتــرح لمدينــة الخــرج ومتطلبــات اســتغالل المــوارد والثــروات
واإلمكـــانات المتاحــة بالمدينــة بشــكل متــوازن ،أمكــن تحديــد مجموعــة مــن معاييــر التقييــم وتحديــد أوزانهــا النســبية
ً
كل منهــا فــي تحقيــق التنميــة المنشــودة ،وتــم اختيــار البديــل األمثــل لصياغــة المخطــط المحلــي
طبقــا ألهميــة ٍ

وتــم دراســة الكثافــات الســكانية المقترحــة داخــل حــدود النطــاق العمرانــي المعتمــد لمدينــة الخــرج حتــى عــام 1450هـــ

المقتــرح لمدينــة الخــرج لعــام 1450هـــ..

إلــى مناطــق ذات كثافــة (مرتفعــة – متوســطة – منخفضــة) ،وتــم اقتــراح الكثافــات الســكانية المناســبة لــكل مــن تلــك

كمــا تــم توزيــع اســتعماالت األراضــي بنـ ً
الم َر َّجــح فــي توزيــع المناطــق
ـاءا علــى األفــكار العمرانيــة المطروحــة بالبديــل ُ

بمــا يتالئــم مــع الــرؤى المســتقبلية تجــاه مدينــة الخــرج ومــن ثَ ــم تقســيم المناطــق داخــل حــدود النطــاق العمرانــي

المناطــق علــى حــدة بنـ ً
ـاءا علــى المعــدالت والمعاييــر المعتمــدة والمعمــول بهــا لــدى وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة.
وعليــه تــم دراســة الطاقــة االســتيعابية للســكان بمدينــة الخــرج بنـ ً
ـاءا علــى أعــداد الســكان الحاليــة لعــام 1436هـــ مضافــةً

إلــى أعــداد الســكان الذيــن يمكــن أن تســتوعبهم األراضــي المتاحــة للتنميــة داخــل حــدود النطــاق العمرانــي لعــام
ً
بناءا علــى الطاقة االســتيعابية للمدينة.
1450هـــ ،وفــي النهايــة تــم اســتنتاج أعــداد الســكان المســتقبلية لمدينة الخــرج

ومراكــز األنشــطة الحيويــة وكافــة االســتعماالت األخــرى داخــل منطقــة الدراســة بمــا يســاهم فــي تحديــد شــكل التنمية

العمرانيــة علــى مســتوى قطــع األراضــي باحيــاء المدينــة ،وترابــط وتكامــل أنظمــة البنــاء المقترحــة وتوفيــر بيئــة عمرانية
مالئمــة الحتياجــات الســكان.

كمــا تــم تخطيــط شــبكة الطــرق والشــوارع الرئيســية بحيــث تلبــي احتياجــات الســكان المســتقبلية بمدينــة الخــرج وضمان

كمــا تــم تنــاول مالمــح التنميــة الســكانية حتــى ســنة الهــدف ،حيــث اتضــح أنــه طبقـ ًـا للتوقعــات الســكانية ســوف يصــل

وجــود ســهولة فــي الوصــول لكافــة األنشــطة المقترحــة بالمخطــط المحلــي المقتــرح لعــام  1450هـــ .واعتمــدت الفكــرة

ً
رجــح لتوقــع النمــو الســكاني أن هنــاك زيــادة ســكانية ســتبلغ ()183924
« »109860نســمة)،
الم َّ
وطبقــا للســيناريو ُ

أهــداف المخطــط المحلــي المقتــرح والتــي نتجــت عــن دراســة جيــدة للوضــع الراهــن للمدينــة وتحديــد اإلمكانــات المتاحة،

أعــداد ســكان مدينــة الخــرج ( )418531نســمة فــي العــام 1450هـــ (الســعوديين « »308671نســمة بينمــا غير الســعوديين
نســمة يضافــوا إلــى مجمــوع الســكان فــي تعــداد عــام 1435هـــ ،ممــا يتطلــب العمــل علــى إعــادة التوزيــع واالنتشــار
للســكان علــى األحيــاء قيــد التنفيــذ واألحيــاء الســكنية ذات المســاحات الكبيــرة ،وعليــه فقــد تــم توزيــع جــزء مــن الزيــادة
الســكانية المقترحــة علــى المســاحات الخاليــة مــن الســكان والتــي تــم تخطيطهــا بالفعــل .وتأتــي هــذه الزيــادات بالطبــع

نتيجــة الزيــادة الطبيعيــة للســكان (الفــرق بيــن أعــداد المواليــد والوفيــات) ونتيجــة الهجــرة العكســية باتجــاه المدينــة

ً
أحيانــا
الرئيســية (الهجــرة الداخليــة مــن داخــل المملكــة ،واســتقدام األيــدي العاملــة مــن خــارج المملكــة مصحوبــة
ـدل
المعـ َّ
ـدالت النمــو الســكاني داخــل األحيــاء المشــغولة بالفعــل مــع ُ
بأســرهم) حيــث مــن المفتــرض أن تتوافــق ُمعـ َّ

العــام علــى مســتوى المدينــة خــال الســنوات الســابقة والــذي يقــدر بحوالــي (.)% 2,57

العامــة لشــبكة الطــرق والشــوارع الرئيســية المقترحــة بالمخطــط المحلــي لمدينــة الخــرج حتــى عــام 1450هـــ علــى صياغة

والقــدرة علــى ربــط األفــكار النظريــة المطروحــة مــن ِق َبــل المعنييــن ببلديــة محافظــة الخــرج وأعضــاء المجلــس البلــدي

وكذلــك المجلــس المحلــي بالمحافظــة وترجمتهــا إلــى واقــع ملمــوس يخــدم الســكان داخــل مدينــة الخــرج ،وتشــمل
اقتــراح لمســار طريــق دائــري لربــط القطاعــات التخطيطيــة المقترحــة بالمدينــة ،كمــا تخــدم المــرور العابــر مــن خــارج
المدينــة لداخلهــا والعكــس ،وقــد تــم اقتــراح العديــد مــن الطــرق والشــوارع الرئيســية والشــريانية مــع تطويــر بعــض

الطــرق والشــوارع القائمــة منهــا مــن خــال اقتــراح توســعتها للربــط بيــن شــمال وجنــوب منطقــة الدراســة ،باإلضافــة
إلــى ربــط كافــة الوحــدات التخطيطيــة المقترحــة داخــل القطــاع الواحــد ،وبعــد صياغة مفــردات المخطط المحلــي المقترح

لمدينــة الخــرج حتــى عــام 1450هـــ وتحديــد اســتعماالت األراضــي المقترحــة بكافــة القطاعــات التخطيطيــة الرئيســية
داخــل أجــزاء منطقــة الدراســة تــم تحديــد أولويــات التنميــة العمرانيــة المقترحــة بالمناطــق الحضريــة لمدينــة الخــرج حتــى
عــام 1450هـ.
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ولتفعيــل أهــداف المخطــط المحلــي المقتــرح لمدينــة الخــرج لعــام 1450هـــ فقــد تــم إعــادة صياغــة تقســيم األحيــاء

كمــا تــم إقتــراح خطــة لتطويــر شــبكة الطــرق والنقــل حتــى عــام 1450هـــ ,حيــث تــم دراســة حالــة النقــل والمــرور بمدينــة

لتلبيــة احتياجــات الســكان بمدينــة الخــرج بشــكل عــادل فــي توزيــع الخدمــات علــى كافــة القطاعــات الرئيســية والعمرانيــة

مســوحات ميدانيــة لحركــة المركبــات وتــم مــن خاللهــا اســتنتاج أهــم التوصيــات المقترحــة لتحســين حالــة شــبكة الطــرق

ً
عمرانيــا تشــكل أنويــة مترابطــة لمجتمــع عمرانــي متجانــس
القائمــة بمدينــة الخــرج إلــى وحــدات تخطيطيــة متوازنــة
بالمخطــط المحلــي وهــو مــا ال يتحقــق بالتقســيم اإلداري الحالــي لألحيــاء القائمــة بالمدينــة ،حيــث نجــد اختــاف كبيــر

فــي الحجــم بيــن تلــك األحيــاء يترتــب عليــه تناقــض واضــح فــي توزيــع أعــداد الســكان والخدمــات لــكل حــي ،وهــذا يعتبــر
أحــد عوائــق تحقيــق أهــداف الرؤيــة المســتقبلية لمدينــة الخــرج .ومــن هــذا المنطلــق وبنـ ً
ـاءا علــى المعــدالت والمعاييــر

التخطيطيــة المعتمــدة لــدى وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة فــي تقســيم المناطــق العمرانيــة إلى (قطاعــات عمرانية،

أحيــاء ،مجــاورات ،مجموعــات ســكنية) ،أمكــن تقســيم منطقــة الدراســة إلــى ( )6قطاعــات رئيســية تحــدد المالمــح
الرئيســية لشــكل المخطــط المحلــي المقتــرح لمدينــة الخــرج لعــام  1450هـــ ،وتــم تقســيم كل قطــاع رئيســي مــن

تلــك القطاعــات إلــى قطاعــات عمرانيــة متوازنــة فــي الشــكل والحجــم تحقــق التوزيــع العــادل للخدمــات بداخلهــا لتلبــي

احتياجــات الســكان المســتقبلية بمدينــة الخــرج حتــى ســنة الهــدف.

الخــرج وتحديــد أهــداف الدراســة ،وتــم عمــل دراســة تفصيليــة للوضــع الراهــن لشــبكة الطــرق والنقــل ،باإلضافــة إلجــراء
والنقــل والســامة المروريــة علــى شــبكة الطــرق والشــوارع الرئيســية بالمدينــة وعنــد التقاطعــات ذات العالقــة .وبنـ ً
ـاءا

عليــه تــم اقتــراح وتطويــر نمــوذج للنقــل بمدينــة الخــرج للمســاهمة فــي إعــداد عمليــات تخطيــط النقــل والمــرور،

باإلضافــة إلــى اقتــراح خطــة للنقــل العــام الداخلــي علــى مســتوى المدينــة يتــم تنفيذهــا علــى مراحــل حتــى ســنة
الهــدف.

كمــا تــم إقتــراح خطــة لتطويــر المرافــق العامــة بمدينــة الخــرج حتــى عــام 1450هـــ ,حيــث تــم دراســة شــبكات الميــاه

المنزليــة والصــرف الصحــي ,ودراســة شــبكات التغذيــة بالطاقــة الكهربائيــة ،ودراســة شــبكات االتصــاالت األرضيــة
والهوائيــة ،وبنـ ً
ـاءا عليــه تــم تحديــد االحتيــاج الفعلــي مــن هــذه الخدمــات مــع مراعــاة ترشــيد االســتخدام كأحــد أهــم

مبــادئ وأهــداف رؤيــة (2030م) .وبدراســة حجــم المخلفــات المنزليــة الصلبــة أمكــن تقديــر إنتــاج ســكان مدينــة الخــرج

كمــا تــم وضــع الخطــط المالئمــة لتوزيــع الخدمــات العامــة بشــكل نظــري علــى قطــاع عمرانــي مقتــرح تــم اختيــاره

المتوقــع حتــى عــام 1450هـــ مــن المخلفــات المنزليــة الصلبــة ،وتــم اقتــراح إنشــاء مصانــع لتدويــر النفايــات وإعــادة

بهــذا القطــاع والكثافــة العامــة المقترحــة لــه ،حتــى يكــون نمــوذج إرشــادي لتوجيــه المطوريــن عنــد وضــع مخططاتهــم

بهــذا الخصــوص     .

ـوائيا بالمخطــط المحلــي المقتــرح لمدينــة الخــرج لعــام  1450هـــ بنـ ً
ً
ـاءا علــى دراســات الطاقــة االســتيعابية للســكان
عشـ

فــي توفيــر كافــة الخدمــات بمختلــف مســتوياتها دون أن يحــدث خلــل فــي توزيعهــا ،كمــا هــو الحــال فــي توزيــع الخدمــات
القائمــة بمدينــة الخــرج فــي ضــوء التقســيم اإلداري الحالــي لألحيــاء العمرانيــة القائمــة.

تصنيعهــا مــرة أخــرى مــع اختيــار موقــع إضافــي لجمــع وطمــر المخلفــات المنزليــة الصلبــة طبقـ ًـا لالشــتراطات البلديــة

وأخيـ ً
ـرا تــم صياغــة أهــم السياســات والتوصيــات للتعامــل مــع األوديــة ومجاري الســيول من خــال إعداد دراســة تفصيلية
لألوديــة ومجــاري الســيول المــارة بمحافظــة الخــرج بوجــه عــام وعالقتهــا بمدينــة الخــرج ،ودراســة الوضــع الحالــي لتلــك

كما تم تناول احتياجات مدينة الخرج من اإلسكان والخدمات العامة حتى عام 1450هـ كما يلي:

األوديــة داخــل ســهل الخــرج ومــدى خطــورة تلــك األوديــة علــى التنميــة العمرانيــة داخــل حــدود منطقــة الدراســة ،ومــن

أوال  -مــن حيــث التوقعــات المســتقبلية لإلســكان بمدينــة الخــرج والتــي ُبنيــت علــى تعــداد الســكان المســتقبلي لعــام
ً

وبمــا يحقــق أهــداف الرؤيــة المســتقبلية للمدينــة حتــى عــام 1450هـــ.

1450هـــ ُيقــدر بحوالــي ( )25620وحــدة ســكنية ،ومــن خــال دراســة وتحليــل الوضــع الراهــن للمدينــة تبيــن توفــر عــدد

وفــي ضــوء إعــداد المخطــط المحلــي المقتــرح لمدينــة الخــرج حتــي عــام  1450هـــ فقــد تــم صياغــة وإعــداد وثيقــة

وجــد أن إجمالــي احتيــاج مدينــة الخــرج مــن الوحــدات الســكنية لعــام
1450هـــ والــذي يقــدر بحوالــي ( 418531نســمة)ِ ،
ً
وبنــاءا عليــه فــإن إجمالــي االحتيــاج مــن الوحــدات الســكنية حتــى عــام 1450هـــ ُيقــدر
( )2950وحــدة ســكنية شــاغرة.
بحوالــي ( )22670وحــدة ســكنية.

ثَ ــم تــم اقتــراح توصيــات للتعامــل مــع تلــك األوديــة فــي ضــوء نتائــج دراســات األوضــاع الراهنــة وتحليلهــا بمدينــة الخــرج

إشــتراطات وأنظمــة البنــاء المقترحــة لمدينــة الخــرج حتــي عــام  1450هـــ ،والتــي تهــدف إلــي تحقيــق رؤيــة وأهــداف

التنميــة العمرانيــة لمدينــة الخــرج حتــي ســنة الهــدف.

ثانيـ ًـا  -أمــا بالنســبة الحتياجــات مدينــة الخــرج مــن الخدمــات العامــة فقــد تــم تقديرهــا فــي ضــوء المعــدالت والمعاييــر

وتمثــل هــذه الوثيقــة اإلطــار القانونــي الــذي ينظــم العمــرام بمدينــة الخــرج ،وتحــدد هــذه الوثيقــة أنظمــة البنــاء

اإلقليميــة والمحليــة ومســتوياتها المختلفــة) لعــام 1436هـ ،بما ُيســاهم فــي تقدير حجم احتياجـــات التجمعات العمرانية

لكافــة اإلســتعماالت بالمدينــة حتــي عــام  1450هـــ.

التخطيطيــة المعتمــدة بــوزارة الشــئون البلديــة والقرويــة ضمــن دليــل (إعــداد المعاييــر التخطيطيــة للخدمــات العامــة

مــن الخدمــات العامــة بأنواعهــا المختلفــة (التعليميــة ،الصحيــة ،الدينيــة ،اإلداريــة والحكوميــة ,الثقافيــة ,االجتماعيــة,
الترفيهيــة والرياضيــة) حتــى عـــام 1450هـــ ،علمـ ًـا بأنــه تــم توطيــن الخدمــات العامــة المقترحــة ذات المســتوى األعلــى

والتــي تتمثــل فــي االســتعماالت اإلقليميــة التــي تخــدم كـــامل ســكان مدينــة الخــرج بشــكل عــام بالمناطــق المالئمــة

لهــا ،كمــا تــم توزيــع باقــي الخدمــات ذات المســتوى األدنــى داخــل األحيــاء الســكنية والقطاعــات العمرانيــة والقطاعــات
التخطيطيــة المقترحــة بالمخطــط المحلــي للمدينــة حتــي عــام  1450هـــ.
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للمناطــق الســكنية وكذلــك أنظمــة البنــاء علــي المحــاور والشــوارع والمناطــق التجاريــة ،كمــا حــددت الضوابــط العامــة

وقــد تــم إعتمــاد المخطــط المحلــي لمدينــة الخــرج حتــي حــام  1450هـــ ووثيقــة إشــتراطات وأنظمــة وضوابــط البنــاء
الخاصــة بــه مــن مقــام وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة (إدارة التخطيــط التفصيلــي) بالقــرار رقــم ( )34038فــي تاريــخ
 1438/07/21هـــ.
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مجاالت إعداد مخططات التنمية الشاملة للمحافظات
الموقع

محافظات منطقة الرياض  -محافظات الدوادمي وشقراء وعفيف

العميل

وكالــة أمانــة منطقــة الريــاض لشــئون بلديــات المنطقــة وبلديــات محافظــات
(الدوادمــي – شــقراء  -عفيــف)

نوع العمل

صور من العمل

إعــداد مخططــات التنميــة الشــاملة لمحافظــات الدوادمــي وشــقراء وعفيــف حتــي
عــام  1450هـ

صور من العمل
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نبذة مختصرة عن العمل

نبذة مختصرة عن العمل

تــم إعــداد اســتراتيجيات التنميــة الشــاملة لمحافظــات ( الدوادمــي   -شــقراء – عفيــف ) فــي ضــوء دراســة وتحليــل

تم اقتراح الصيغة العامة للرؤية المستقبلية لمحافظات ( الدوادمي –  شقراء – عفيف ).

والمحليــة علــى هــذه المحافظــات ،ومــن أهــم هــذه االســتراتيجيات الخطــط الخمســية للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة

فــي ضــوء تلــك الرؤيــة تــم تحديــد أهــداف التنميــة بحيــث تكــون أهــداف عمليــة وواقعيــة وقابلــة لقيــاس مــدى إمكانيــة

العمرانيــة الوطنيــة للمملكــة التــي أعدتهــا وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة وتــم اعتمادهــا مــن مجلــس الــوزراء الموقــر

أهــداف طويلــة األجــل ،حيــث أن تحقيــق (هدف/أهــداف) قصيــرة األجــل تحقــق أهــداف متوســطة األجــل واألهــداف

األوضــاع الراهنــة لــكل محافظــة علــي حــدة ,وقــد تــم دراســة مــدى تأثيــر اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة واإلقليميــة

بالمملكــة التــي تُ عدهــا وزارة االقتصــاد والتخطيــط كل خمــس ســنوات بهــدف توجيــه عمليــات التنميــة ،واالســتراتيجية

تحقيقهــا فــي إطــار زمنــي محــدد ،ومــن ثَ ــم تــم ترجمتهــا إلــى أهــداف قصيــرة األجــل ،وأهــداف متوســطة األجــل ثــم

ـدة فــي إطــار االســتراتيجية العمرانيــة الوطنيــة ،واســتراتيجية التنميــة
المعـ َّ
عــام 1421هـــ ،واســتراتيجية التنميــة الريفيــة ُ

المتوســطة األجــل تحقــق أهــداف طويلــة األجــل مـ ً
ـرورا إلــى تحقيــق الرؤيــة العامــة.

العمرانيــة لمنطقــة الريــاض التــي أعدتهــا وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة عــام 1424هـــ ،والمخطــط اإلقليمــي لمنطقة

الريــاض الــذي أعدتــه الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريـــاض باالشــتراك مــع أمانــة منطقة الريــاض والمعتمد عــام 1434هـ،

تــم صياغــة تلــك األهــداف علــى القطاعــات التنمويــة المنوطــة بالدراســة (عمــران – ســكان – اقتصــاد – خدمــات عامــة –

النطــاق العمرانــي والمخططــات الهيكليــة التــي ســبق إعدادهــا بالــوزارة لمــدن محافظــات ( الدوادمــي   -شــقراء –

األجــل ،بمــا يوضــح إمكانيــة تفعيــل هــذه األهــداف وتمثــل اآلليــة التنفيذيــة لتنفيــذ اســتراتيجية التنميــة الشــاملة

واســتراتيجية التنميــة الســياحية لمنطقــة الريــاض التــي أعدتهــا الهيئــة العليــا للســياحة واآلثــار ،باإلضافــة إلــى دراســات

بنيــة أساســية) ،وتــم اقتــراح مجموعــة مــن السياســات التنفيذيــة التــي تحقــق األهــداف قصيــرة ومتوســطة وطويلــة

عفيــف ) باإلضافــة إلــي المــدن التابعــة لــكل محافظــة.

لمحافظــات ( الدوادمــي – شــقراء – عفيــف ).

قــد تــم الوقــوف علــى مشــاكل ومحــددات التنميــة في كافــة القطاعات ،ومــن أهمها المشــاكل والمحــددات التنظيمية

هــذا وقــد تــم اقتــراح ثالثــة ســيناريوهات الســتراتيجية التنميــة الشــاملة لــكل محافظــة .حيــث يعتمــد الســيناريو األول

مشــاكل ومحــددات الخدمــات العامــة وشــبكة الطــرق وشــبكات البنيــة األساســية .كمــا تــم تحديــد فــرص وإمكانــات

الدراســة مــن حيــث اســتمرار تركيــز التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والعمرانيــة بمــدن ( الدوادمــي   -شــقراء – عفيــف

  -شــقراء – عفيــف ) خــال الفتــرة التخطيطيــة التــي تنتهــي فــي عــام 1450هـــ ،ومــن أهمهــا الفــرص واإلمكانــات

توافــر الخدمــات العامــة وشــبكات البنيــة األساســية بهــذه المــدن بصفــة خاصــة.

وشــبكة الطــرق وشــبكات البنيــة األساســية.

ويعتمــد الســيناريو الثانــي علــى مفهــوم التنميــة المنتشــرة بطريقــة ُمركَّ ــزة الــذي يحقــق نشــر التنميــة فــي تجمعــات

تــم دراســة مــدى صالحيــة أراضــي كل محافظــة للتنميــة المســتقبلية مــن خــال مجموعــة مــن القيــود والمعاييــر

الطبيعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة والبشــرية المتاحــة ،ويحقــق العدالــة فــي توزيــع فــرص التنميــة وتقليــص التبايــن

إجــراء التحليــل الرباعــي والــذي هــو بمثابــة المعيــار الحقيقــي لدراســة المؤثــرات الداخليــة والخارجيــة للمحافظــة ،حيــث

والخدمــات واألنشــطة االقتصاديــة.

التنمويــة بهــذه المحافظــات.

ويعتمــد الســيناريو الثالــث علــى مفهــوم التنميــة المحوريــة بمــا يحقــق نشــر التنميــة بهــذه المحافظــات فــي صــورة

ً
بنــاءا علــى مــا ســبق تــم تحديــد الرؤيــة المســتقبلية التــي تُ ســهم فــي تنميــة هــذه المحافظــات وتفعيــل دور كل

محافظــة ،بمــا يحقــق العدالــة فــي توزيــع فــرص التنميــة وبمــا يتوافــق مــع إمكانــات المحــاور التنمويــة.

واإلداريــة والطبيعيــة والبيئيــة والعمرانيــة والمشــاكل والمحــددات الســكانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،باإلضافــة إلــى

التنميــة التــي يمكــن أن تُ ســهم فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والعمرانيــة بمحافظــات ( الدوادمــي

الطبيعيــة والبيئيــة والعمرانيــة والســكانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة باإلضافــة إلــى فــرص وإمكانــات الخدمــات العامــة

التنمويــة لتحديــد األراضــي الصالحــة للتنميــة المســتقبلية علــى مســتوى كل محافظــة .وفــي ضــوء كل مــا ســبق تــم
تــم التعــرف علــى نقــاط القــوة والضعــف كمــا تــم التعــرف علــى مكامــن الفــرص والمخاطــر وذلــك لكافــة القطاعــات

محافظــة وتجمعاتهــا الحضريــة والريفيــة ضمــن اإلطــار العــام الــذي تضمنتــه التوجهــات العامــة لالســتراتيجية العمرانيــة

ً
حاليــا بالمحافظــات الثالثــة موضــوع
المركَّ ــزة الــذي يحقــق اســتمرار النمــط الســائد للتنميــة
علــى مفهــوم التنميــة ُ

) لالســتفادة مــن المميــزات واإلمكانــات المتاحــة والوفــورات االقتصاديــة المتحققــة لألنشــطة االقتصاديــة ،مــن حيــث

ـددة مختــارة بعنايــة بشــكل متــوازن علــى كامــل الحيــز الجغرافــي للمحافظــات الثالثــة لالســتفادة مــن كـــافة المــوارد
ُمحـ َّ
الواضــح بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة ،والحــد مــن اســتقطاب مــدن ( الدوادمــي   -شــقراء – عفيــف ) للســكان

محــاور لتوزيــع التجمعــات العمرانيــة واألنشــطة االقتصاديــة المرتبطــة بشــبكة الطــرق الرئيســية علــى مســتوى كل

الوطنيــة للمملكــة والدراســات اإلقليميــة.

بنــاء علــى مــا ســبق فقــد تــم صياغــة الرؤيــة المســتقبلية للمحافظــات والتــي تهــدف فــي األســاس إلــى تحقيــق

التنميــة المســتدامة لهــذه المحافظــات ،وضمــان الخــروج باســتراتيجية عمليــة قابلــة للتطبيــق يشــارك فــي وضعهــا كافــة
وحســن اســتغالل المــوارد الطبيعيــة
الجهــات المعنيــة لضمــان االلتــزام بالرؤيــة المســتقبلية المقترحــة لــكل محافظــة ُ

المتاحــة ،وتحديــد المــوارد الماليــة الالزمــة لتمويــل عمليــات التنفيــذ ،باإلضافــة إلــى المخرجــات التفصيليــة للدراســة

التــي تُ ســاهم فــي تنميــة وإدارة عمــران هــذه المحافظــات.
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وتــم دراســة الســيناريوهات الثالثــة مــن حيــث توزيــع الســكان والتوقعــات الســكانية المســتقبلية وهيــكل األنشــطة

هــذا وقــد تناولــت اســتراتيجية التنميــة الســكانية معــدالت النمــو الســكاني الســنوية الحاليــة والمتوقعــة بالمحافظــات

كل ســيناريو .كمــا تــم تقويــم الســيناريوهات الثالثــة الســتراتيجية التنميــة الشــاملة بنـ ً
ـاءا علــى مجموعــة مــن معاييــر

الســكاني والعمرانــي للحــد مــن التفاوتــات التنمويــة داخــل كل محافظــة وتوجيــه جهــود التنميــة نحــو تحســين أوضــاع

االقتصاديــة وتصنيــف التجمعــات العمرانيــة ووظائفهــا ومحــاور الحركــة الرئيســية والمواصــات ،وتحديــد مميــزات وعيوب
التقويــم التــي تُ حقــق أهــداف التنميــة العمرانيــة واالجتماعيــة والبشــرية واالقتصاديــة وأهــداف تطويــر شــبكة الطــرق
والنقــل اإلقليميــة وهــدف تحقيــق الكفــاءة والفاعليــة للعمليــة التخطيطيــة ،حيــث تــم إعطــاء وزن نســبي لــكل معيــار.

ومــن خــال عمليــات تقويــم الســيناريوهات الثالثــة اتضــح أن الســيناريو الثانــي هــو األفضــل ،وبنـ ً
ـاءا علــى ذلــك تــم

إعــداد مخططــات التنميــة الشــاملة لمحافظــات ( الدوادمــي   -شــقراء  -عفيــف ) حتــى عــام 1450هـــ بنـ ً
ـاءا علــى مقترحات
هــذا الســيناريو.

موضــوع الدراســة ومدنهــا الرئيســية والتوقعــات الســكانية المســتقبلية حتــى عــام 1450هـــ ،مــع مراعــاة تحقيــق التــوازن
المــدن الرئيســية بــكل محافظــة للحــد مــن الهجــرة إلــى مــدن الدوادمــي و شــقراء وعفيــف أو المــدن الكبــرى خــارج
هــذه المحافظــات ،مــن خــال تحســين مســتوى الخدمــات العامــة ودعــم شــبكات المرافــق وتحســين مســتوى معيشــة

الســكان وتوفيــر الوظائــف المناســبة لقدراتهــم وإمكاناتهــم.

كمــا أوضحــت اســتراتيجية التنميــة االقتصاديــة أهــداف التنميــة االقتصاديــة بمحافظــات ( الدوادمــي – شــقراء – عفيــف

) وأســلوب تحقيــق هــذه االســتراتيجيات مــن خــال وضــع اســتراتيجيات لتطويــر مناطــق التنميــة المختلفــة ،ومــن أهمهــا

هــذا وقــد اعتمــدت فلســفة اســتراتيجيات التنميــة الشــاملة لمحافظــات ( الدوادمــي – شــقراء – عفيــف ) علــى

المناطــق الزراعيــة والمناطــق الصناعيــة والمناطــق األثريــة والتاريخيــة والمحاجــر ومناطــق الرعــي والمناطــق الجبليــة

مــع إمكانــات ومــوارد المناطــق المختلفــة داخــل كل محافظــة ،وتحديــد هيــكل النظــام العمرانــي اإلقليمــي والــدور

والمشــروعات والدراســات التفصيليــة التــي يمكــن أن تحقــق هــذه السياســات.

التركيــز علــى تقســيم هــذه المحافظــات إلــى مناطــق تنمويــة وإيجــاد محــاور تنميــة داخــل كل محافظــة بمــا يتناســب
الوظيفــي للتجمعــات العمرانيــة الــذي يمكــن أن ُيســهم فــي إحــداث التنميــة.

ومنابــع األوديــة ،مــن خــال تحديــد أهــداف تنميــة كل منطقــة والسياســات التــي تحقــق هــذه األهــداف والبرامــج

وأوضحــت اســتراتيجية تطويــر شــبكات الطــرق والنقــل اإلقليميــة األهــداف العامــة لتطويــر شــبكات الطــرق والنقــل

وقــد تــم وضــع اســتراتيجيات التنميــة اإلقليميــة والقطاعيــة لهــذه المحافظــات مــع مراعــات تحديــد األهــداف العامــة

بمحافظــات ( الدوادمــي   -شــقراء – عفيــف ) والتصنيــف الوظيفــي لشــبكة الطــرق القائمــة والمقترحــة ومواقــع

مــن خــال تحديــد أســلوب حمايــة المناطــق البيئيــة والحــد مــن التلــوث البيئــي وحمايــة األوديــة والشــعاب ،والحفــاظ

وأهميــة االســتفادة مــن خطــوط الســكك الحديديــة المعتمــد والتــي تمــر بهــذه المحافظــات.

الســتراتيجيات حمايــة المــوارد الطبيعيــة والبيئيــة بــكل محافظــة علــي حــدة وتحديــد أســلوب تحقيــق هــذه االســتراتيجات
علــى األراضــي الزراعيــة المنتجــة وحمايــة مناطــق الكثبــان الرمليــة والنفــود.

محطــات النقــل العــام المقترحــة بــكل محافظــة ،وكذلــك توزيــع النقــل العــام بالحافــات لخدمــة التجمعــات العمرانيــة،

وفــي ضــوء االســتراتيجيات القطاعيــة الســابق ذكرهــا تــم تحديــد وتوزيــع اســتعماالت األراضــي المقترحــة لــكل محافظــة

كمــا تــم وضــع اســتراتيجية توزيــع التجمعــات العمرانيــة ووظائفهــا التــي تعتمــد علــى إيجــاد نظــام عمرانــي إقليمــي

والتــي تبلــورت فــي مخططــات التنميــة الشــاملة المقترحــة لمحافظــات ( الدوادمــي   -شــقراء – عفيــف ) حتــى عــام

وتــم تحديــد وظيفــة مراكــز النمــو اإلقليميــة والمحليــة المقترحــة ومراكــز النمــو الريفيــة وتحديــد الخدمــات العامــة

اعتمـ ً
ـادا علــى الخصائــص المميــزة لمناطــق التنميــة ومواردهــا ،وبمــا يحقــق االســتغالل األمثــل لهــذه المــوارد فــي إطــار

يســمح باســتيعاب أعمــال التنميــة المســتقبلية ويحقــق التنميــة المتوازنــة والتكامــل بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة،

واألنشــطة االقتصاديــة والوظائــف التــي يمكــن أن توفرهــا هــذه المراكــز.

1450هـــ .وتهــدف هــذه المخططــات إلــى وضــع تصــور طويــل المــدى لتوجهــات التنميــة بالمحافظــات موضــوع الدراســة

التنميــة المســتدامة ،وبمــا يتناســب مــع وظيفــة كل منطقــة ويحقق دعم النمــو االجتماعي واالقتصادي على مســتوى

كل محافظــة .ومــن خــال هــذه المخططــات تــم تحديــد التوزيــع المكانــي لعناصــر اســتعماالت األراضــي اإلقليميــة مثــل

واعتمــدت اســتراتيجية تنميــة التجمعــات العمرانيــة علــى إعــادة توزيــع نطــاق إشــراف البلديــات نظـ ً
ـرا لوجــود بعــض القــرى

المناطــق الزراعيــة والمناطــق الجبليــة والبيئيــة ومناطــق الرعــي الطبيعيــة ومناطــق الكثبــان الرمليــة واألوديــة ومجــاري

هــذا باإلضافــة إلــى تفعيــل التصنيــف الوظيفــي للتجمعــات العمرانيــة مــن خــال إعــادة توزيــع الخدمــات العامــة وفــق

حتــى عــام 1450هـ.

التــي تخدمهــا بلديــات تبعــد عنهــا مســافة أكثــر مــن ( 50كــم) رغــم وجــود بلديــات أخــرى قريبــة جـ ً
ـدا مــن هــذه القــرى.
مســتوياتها المختلفــة ،وتوفيــر األنشــطة االقتصاديــة والفــرص االســتثمارية والوظائــف بمــا ُيســهم فــي قيــام كل

الســيول ومناطــق التعديــن والمحاجــر ومســارات شــبكة الطــرق الرئيســية ومواقــع األنشــطة االقتصاديــة المقترحــة

تجمــع بــدوره الوظيفــي المحــدد لــه فــي إطــار اســتراتيجية التنميــة الشــاملة لمحافظــات (الدوادمــي – شــقراء – عفيف).

وأيضــ ًـا وضــع اســتراتيجية لتنميــة التجمعــات الحضريــة والريفيــة بهــذه المحـــافظات يتــم من خاللهــا تحديد أهــداف التنمية
واقتــراح سياســات التنميــة وتحديــد البرامــج والمشــروعات والدراســات التفصيليــة التــي يمكــن البــدء فــي تنفيذهــا
لتحقيــق سياســات التنميــة المقترحــة لهــذه التجمعــات.
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الدراسات الهيدرولوجية و تصريف السيول و األمطار
تصميم شبكات تصريف االمطار و السيول و يتم فيها:
.1معالجة نقاط تجميع المياه داخل المدن من خالل المخططات القائمة.
.2تصمم الخطوط االنبوبيه لتصريف السيول.

.3تصمم القنوات الصندوقية لتصميم  السيول.

.4اعداد المعاير و المواصفات الفنيه لمختلف اعمال التصميم.
.5تصميم القنوات المفتوحه لتصريف السيول.

الدراسات الهيدرولوجيه لتصريف مياه السيول و االمطار يتم فيها:
.1الدراسة الطبوغرافية و الخصائص المورفومترية للمنطاق المراد عمل الدراسة لها.
.2دراسة الشعاب المحيطة او الماره بمنطقة الدراسة.
.3دراسة جيولوجيا منطقة الدراسة و دراسة التربة.

مجاالت العمل الهندسية

( الدراسات الهيدرولوجية و تصريف السيول واألمطار  )

.4دراسة الخصائص الميترولوجية لمنطقة الدراسة.

.5تحديد الية التصريف و المخاطر التي تتعرض لها منطقة الدراسة.

.6تقدير كميات مياة االمطار و السيول المعرضه لها منطقة الدراسة.
.7تصميم الشعاب الرئيسية و الفرعيه المؤثره على منطقة الدراسة.

.8تصميم القنوات المفتوحة او المغلقة المطلوبة لتصريف المياه من منظقة الدراسة.
.9وضع الحلول المناسبة لتصريف المياه من منظقة الدراسة.

.10وضــع التوجيهــات الكفيلــه بالحفــاظ علــى منطقــة الدراســة مــن مخاطــر الســيول  و مراعاتهــا أثنــاء التصميــم و تخطيط
الطرق     .
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دراسة درء اخطار السيول بمدينة الرياض

صور من العمل

الموقع

مدينة الرياض

العميل

وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة منطقة الرياض

نوع العمل

اعداد االدلة الهندسية لمعايير درء أخطار السيول

نبذة مختصرة عن العمل
تعتبــر الســيول واحــدة مــن أخطــر صــور الجريــان الســطحي للميــاه بعــد الفيضانــات  ,ويرجــع هــذا إلــي مــا تكتســبه مــن

طاقــه أثنــاء انحدارهــا بســرعة كبيــرة علــي المنحــدرات الجبليــة والصخريــة  ،وهــذا مــا يحولهــا إلــي قــوة تدميــر كبيــرة
يجــب التحكــم بهــا لحمايــة المــدن والقــرى التــي قــد تقــع علــي جانبــي مجــري الســيل أو تعتــرض مجــراه  ,و قــد تســببت

الســيول فــي كثيــر مــن الكــوارث بالعديــد مــن دول العالــم فــي اآلونــة األخيــرة بحيــث أصبــح مــن الصعــب التغاضــي عــن

اآلثــار الســلبية الناتجــة مــن هــذه الســيول إذا مــا أردنــا االســتمرار فــي عمليــات النمــو العمرانــي لهــذه الــدول.

يهــدف هــذا المشــروع الــي اعــداد األدلــة الهندســية لمعاييــر درء أخطــار الســيول بوضــع أدلــة إرشــادية لتصميــم
وصيانــة شــبكات تصريــف الســيول واألمطــار بمدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية و حــل 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 و تحديــد المعايير

والمواصفــات الهندســية المناســبة للدراســات والتصاميــم المختلفــة المطلوبــة لكافــة عناصــر ومفــردات حمايــة مدينــة

الريــاض مــن مخاطــر الســيول  ،ودراســة أنــواع منشــآت التحكــم وأعمــال تصريــف ميــاه األمطــار والســيول والتــي تعتبــر
أحــد عناصــر البنيــة التحتيــة للمــدن الحديثــة .
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مشــروع درء أخطــار الســيول الحيــاء متفرقــة بمدينــة
الريــاض
الموقع

أحياء متفرقة بمدينة الرياض

العميل

أمانة منطقة الرياض

نوع العمل

أعمال تصميم شبكات تصريف السيول لمتفرقات بمدينة الرياض

صور من العمل

نبذة مختصرة عن العمل
يهــدف هــذا المشــروع لدراســة تصاميــم شــبكات تصريــف ميــاه الســيول واألمطــار بأحيــاء متفرقــة  بمدينــة الريــاض
التابعــة المانــة منطقــة الريــاض والهــدف منهــا حمايــة هــذه االحيــاء مــن الخطــر الناتــج مــن الســيول وقيــام المكتــب

بعمــل تصاميــم شــبكات تصريــف ميــاه الســيول واالمطــار واعــداد مســتندات طــرح المشــروع للتنفيــذ ( جــداول الكميات
المســعره ووثيقــة العقــد والمواصفــات).

يهــدف هــذا المشــروع لدراســة مواقــع تجمعــات ميــاه الســيول واألمطــار فأحيــاء الفــاح و الــوادي والنــدي بمدينــة

الريــاض بهــدف  حمايــة هــذة األحيــاء مــن المخاطــر الناتجــة مــن تجمعــات ميــاه الســيول وقيــام المكتــب :
القيام بالروفعات المساحية لمناطق التجمعات والشوارع والمؤدية لها.

القيام بالزيارت الميدانية للوقوف علي الوضع الحالي لمناطق التجمعات.

القيام باقتراح الحلول لمعالجة مناطق التجمعات وضمان  تصريف مياه السيول دون حدوث اي اضرار.
اقتراح مسارات شبكات تصريف السيول بتلك االحياء.

عمل تصاميم شبكات تصريف مياه السيول واالمطار وتجهيز المخططات التنفيذة.

القيام باعداد مستندات طرح المشروع للتنفيذ ( جداول الكميات المسعره ووثيقة العقد والمواصفات).
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صور من العمل
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مشــروع شــبكات تصريــف ميــاه األمطــار والســيول
ببلديــة الدلــم
الموقع

بلدية الدلم بمنطقة الرياض

العميل

وزارة الشؤون البلدية والقروية بلدية الدلم

نوع العمل

أعمال تصميم شبكات تصريف مياه السيول ببلدية الدلم

صور من العمل

نبذة مختصرة عن العمل
يهــدف هــذا المشــروع لدراســة تصاميــم شــبكات تصريــف ميــاه الســيول ،واألمطــار ببلديــة الدلــم التابعــة لــوزارة
الشــؤون البلديــة والقرويــة منطقــة الريــاض والهــدف منهــا حمايــة بلديــة الدلــم مــن الخطــر الناتــج مــن الســيول وقيــام

المكتــب بعمــل تصاميــم شــبكات تصريــف ميــاه الســيول واألمطــار وإعــداد مســتندات طــرح المشــروع للتنفيــذ ( جــداول
الكميــات المســعره ووثيقــة العقــد والمواصفــات).
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الدراســة الهيدرولوجيــة وتصريــف الســيول لمخطــط
بمدينــة الطائــف
الموقع

مخطط األميرة الجوهرة بمدينة الطائف

العميل

األميرة الجوهرة بنت ابراهيم البراهيم

نوع العمل

دراسة هيدرولوجية

صور من العمل

نبذة مختصرة عن العمل
المشــروع عبــارة عــن تخطيــط أرض األميــرة /الجوهــرة بنــت ابراهيــم البراهيــم وهو مخطط ســكني وتقع أرض المشــروع
فــي منطقــة متوســطة مابيــن مدينــة الطائــف والحويــة وتبلغ مســاحة المخطــط  8مليون م. 2
تشتمل الدراسة على عدة مراحل ،وهي كالتالي:

المرحلــة األولــى :مرحلــة جمــع المعلومــات الالزمــة إلتمــام الدراســة مــن الجهــات المعنيــة والقيــام بزيــارات ميدانيــة
للوقــوف علــى الوضــع البيئــي للمخطــط.

المرحلــة الثانيــة :مرحلــة تحليــل المعلومــات ودراســة المنطقــة وضمــان تصريــف الســيول مــن المخطــط والمناطــق

المجــاورة واقتــراح الحلــول لتصريــف ســيول المخطــط ومعالجــة تأثيــر المخططــات المجــاورة علــى المخطــط.

المرحلة الثالثة :مرحلة التصميم وإعداد التقرير والمخططات.

المرحلة الرابعة :مرحلة تقديم التقرير للجهات المعنية واعتماده منها.
يشمل تقرير الدراسة الهيدورولجية علي:

مقدمة عن المشروع و وصف لمنطقة الدراسة.

وصف و تحليل للرفع المساحي طوبوغرافية أرض المشروع والزيارات الميدانية للموقع.
الشعاب واالودية الماره بارض المخطط والقريبة منها.

الخصائص المورفومترية الحواض تصريف الشعاب واالودية.
الخصائص الميترولوجية لمدينة الطائف.

تقدير كميات السيول لمنطقة المشروع وكيفية تصريفها.

التوصيــات الالزمــة لحمايــة ارض المشــروع مــن مخاطــر الســيول ووضــع الحلــول كتنفيــذ شــبكات مغلقــه او مفتوحــة

ووضــع عبــارات فــي اماكــن التقاطعــات.

التصاميم الخاصة بالحلول المقترحة والمخططات التنفيذية لها.
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الدراســة الهيدرولوجيــة وتصريــف الســيول لمخطــط
حفــظ صنــدوق بمدينــة الريــاض
الموقع

حي النظيم شمال شرق مدينة الرياض

العميل

شركة حفظ صندوق العقارية حي النظيم شمال شرق مدينة الرياض

نوع العمل

دراسة هيدرولوجية

نبذة مختصرة عن العمل
ويشمل تقرير الدراسة الهيدورولجية على :

•مقدمة عن المشروع و وصف لمنطقة الدراسة.

•وصف و تحليل للرفع المساحي طوبوغرافية أرض المشروع والزيارات الميدانية للموقع.

•تحديد الشعاب واالودية الماره بارض المخطط والقريبة منها و أحواض التصريف الخاصة بها.
•الخصائص الميترولوجية لمدينة الرياض.

•تقدير كميات السيول لمنطقة المشروع وكيفية تصريفها.

•الية تصريف مياه السيول ألرض المشروع واألراضي المحيطة.

•وضــع التوصيــات الالزمــة لحمايــة ارض المشــروع مــن مخاطــر الســيول ووضــع الحلــول كتنفيــذ شــبكات مغلقــه او

مفتوحــة ووضــع عبــارات فــي اماكــن التقاطعــات.

•التصاميم الخاصة بالحلول المقترحة والمخططات التنفيذية لها.

نبذة مختصرة عن العمل
المشــروع عبــارة عــن تخطيــط أرض شــركة حفــظ صنــدوق العقاريــة وهــو مخطط مســتودعات خفيفة وتقع أرض المشــروع
فــي حــي النظيــم شــمال شــرق مدينــة الريــاض وتبلغ مســاحة المخطــط حوالي  3مليــون م. 2

تتكون الدراسة من مرحلتين وهما:

صور من العمل

قدم للجهات المختصة قبل البدء في أعمال التخطيط ،وتشتمل على ما يلي:
الدراسة األولية ،وتُ َّ

•جمــع المعلومــات الالزمــة إلتمــام الدراســة مــن الجهــات المعنيــة والقيــام بزيــارات ميدانيــة للوقــوف علــى الوضــع

الهيدرولوجــي   للمخطــط.

•القيام بالرفع المساحي فقط للشعاب المارة بالمخطط إن وجدت.

•تحليــل المعلومــات ودراســة المنطقــة وضمــان تصريــف الســيول مــن المخطــط والمناطــق المجــاورة ،واقتــراح الحلــول

لتصريــف ســيول المخطــط ،ومعالجــة تأثيــر المخططــات المجــاورة علــى المخطــط ،وأيضـ ًـا الشــعاب واألوديــة المــارة أو

القريبــة مــن المخطــط.

•التصميم وإعداد التقرير األولي وتقديمه للجهات المختصة.
ً
أوليا ،وتشتمل على ما يلي:
الدراسة النهائية ،وتبدأ بعد اعتماد المخطط
•استيفاء المالحظات على الدراسة األولية (إن ُو ِج َدت).

•تكملة باقي التصاميم التي تعتمد على تخطيط أرض المشروع وعلى مناسيب أسفلت الشوارع.
•إعداد التقرير النهائي للجهات المختصة.
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صور من العمل
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الدراســة الهيدرولوجيــة وتصريــف الســيول لمخطــط
بوابــة الشــرق بمدينــة الريــاض
الموقع

حي الجنادرية شمال شرق مدينة الرياض

العميل

سمو األمير/خالد بن فيصل بن عبد العزيز ال سعود

نوع العمل

دراسة هيدرولوجية

نبذة مختصرة عن العمل
ويشمل تقرير الدراسة الهيدورولجية على :
•مقدمة عن المشروع و وصف لمنطقة الدراسة.

•وصف و تحليل للرفع المساحي طوبوغرافية أرض المشروع والزيارات الميدانية للموقع.

•تحديد الشعاب واالودية الماره بارض المخطط والقريبة منها و أحواض التصريف الخاصة بها.
•الخصائص الميترولوجية لمدينة الرياض.

•تقدير كميات السيول لمنطقة المشروع وكيفية تصريفها.

•الية تصريف مياه السيول ألرض المشروع واألراضي المحيطة.

•وضــع التوصيــات الالزمــة لحمايــة ارض المشــروع مــن مخاطــر الســيول ووضــع الحلــول كتنفيــذ شــبكات مغلقــه او

مفتوحــة ووضــع عبــارات فــي اماكــن التقاطعــات.

نبذة مختصرة عن العمل

•التصاميم الخاصة بالحلول المقترحة والمخططات التنفيذية لها.

المشــروع عبــارة عــن تخطيــط أرض صاحــب الســمو  الملكــي األميــر /خالــد بــن فيصــل بــن عبــد العزيــز ال ســعود وهــو

مخطــط ســكني تجــاري وتقــع أرض المشــروع فــي حــي الجنادريــة شــمال شــرق مدينــة الريــاض وتبلــغ مســاحة المخطــط
 6.5مليــون م. 2

تشتمل الدراسة على عدة مراحل ،وهي كالتالي:

صور من العمل

•المرحلــة األولــى :مرحلــة جمــع المعلومــات الالزمــة إلتمــام الدراســة مــن الجهــات المعنيــة والقيــام بزيــارات ميدانيــة
للوقــوف علــى الوضــع البيئــي للمخطــط.

•المرحلــة الثانيــة :مرحلــة تحليــل المعلومــات ودراســة المنطقــة وضمــان تصريــف الســيول مــن المخطــط والمناطــق

المجــاورة واقتــراح الحلــول لتصريــف ســيول المخطــط ومعالجــة تأثيــر المخططــات المجــاورة علــى المخطــط.

•المرحلة الثالثة :مرحلة التصميم وإعداد التقرير والمخططات.

•المرحلة الرابعة :مرحلة تقديم التقرير للجهات المعنية واعتماده منها.
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اإلشراف على التنفيذ
اإلشراف على تنفيذ مخططات البنية التحتية من أعمال ( طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء – إنارة  ..الخ ).
تطبيق ومراجعة ما جاء بالمخططات التصميمية مع ما يتم تنفيذه بالطبيعة.

اإلشراف على تنفيذ الشبكات حسب المواصفات القياسية لكل شبكة على حدة.
إعداد الجداول الزمنية للتنفيذ.

مراجعة وعقد االجتماعات مع الجهات المعنية بخصوص أي اشتراطات أو توصيات خاصة.
إعداد المستخلصات الجارية والختامية للشبكات.

إعداد تقارير المتابعة األسبوعية والشهرية لمراحل تقدم العمل.

مجاالت العمل الهندسية
( اإلشراف على التنفيذ )

www.kattans.co

121

اإلشــراف علــي أعمــال تنفيــذ شــبكات البنيــة التحتيــة
لمشــروع ثــروات لوجيســتيك ســيتي
الموقع

حي القيروان – شمال الرياض

العميل

شركة صندوق ثروات الرياض الصناعي

نوع العمل

اإلشراف علي أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية

صور من العمل

نبذة مختصرة عن العمل
تــم اإلشــراف علــي تنفيــذ  شــبكات البنيــة التحتيــة لمشــروع تنفيــذ ثــروات لوجيســتيك ســيتي والعائد ملكيتــه لصندوق

ثــروات الريــاض الصناعــي شــمال مدينــة الريــاض غــرب طريــق القصيــم وجنــوب كوبــري قــوى األمــن الخاصــة ،والمخطــط
يحــده شـ ً
ـماال مقــر قــوات األمــن الخاصــة وغربـ ًـا
ـرقا صناعيــة الشــمال وجنوبـ ًـا طريــق أحمــد بــن عطــوة بعــرض ( 60م) وشـ ً

طريــق صلبــوخ بعــرض ( 100م) ،وبمســاحة تقريبـــة للمخطــط حوالــي ( 1767597م .)2وتــم تنفيــذ الشــبكات بالمشــروع
حســب مواصفــات أمانــة مدينــة الريــاض وشــركة الميــاه وشــركة الكهربــاء ،وتتــراوح عــروض الشــوارع بــه مــا بيــن (،25 ،20

 30م) وتــم تنفيــذ  الشــبكات التاليــة :

شبكة الطرق :وتبلغ مساحة الطرق والممرات حوالي  511864م 2وتم تنفيذ طبقة األسفلت بسماكة (8سم).
شبكة الكهرباء  :ويبلغ طول الشبكة  33371م.ط وعدد  78محطة وعدد  16حلقة ربط رباعية .
شبكة اإلنارة  :ويبلغ طول الشبكة  19340م.ط وعدد  615عمود إنارة وديكوري  .

شبكة المياه   :طول شبكة المياه  29589م.ط وبها عدد  102طفاية .

شــبكة الســيول  :ويبلــغ طــول الشــبكة  3326م.ط باإلضافــة لتنفيــذ قنــاة تصريــف ســيول مفتوحــة بطــول 1180

م.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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اإلشــراف علــي أعمــال تنفيــذ شــبكات البنيــة التحتيــة
لمشــروع صناعيــة الشــمال
الموقع

حي القيروان – شمال الرياض

العميل

شركة اإلنماء لإلستثمار

نوع العمل

اإلشراف علي أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية

صور من العمل

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  3844م/ط  

وبمســاحه ( 63644مترمربــع ) وتــم تنفيــذ المشــروع حســب مواصفــات أمانــة مدينــة الريــاض وتتــراوح عــروض الشــوارع
بــه مــن ( 40 -20 – 15م) وتــم تنفيــذ  الشــبكات التاليــة :

شبكة الطرق :ويبلغ مساحة الشبكة 126000م 2وتم تنفيذ طبقتين لألسفلت بسماكة (8سم  4 ،سم) .

شبكة الكهرباء  :تشمل تحليل الوضع الحالي ووضع الحلول العاجلة لتطوير وتحسين شبكة النقل بالمدينة .
شبكة اإلنارة  :ويبلغ طول الشبكة  4900م.ط وعدد  126عمود إنارة وديكوري .

شبكة المياه  :طول شبكة المياه  8300م.ط وبها عدد  58طفاية .

شبكة الصرف الصحي  :ويبلغ طول الشبكة  5097م.ط  وبها عدد  59مانهول .

شبكة الري والزراعة :تم تنفيذ شبكة الري لتغطي كامل مساحة المشروع .
شبكة الهاتف :ويبلغ طول الشبكة  7500م.ط وبها عدد  15مانهول.
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اإلشــراف علــي أعمــال تنفيــذ عبــارة الســيول أســفل
طريــق أحمــد بــن عطــوة
الموقع

حي القيروان – شمال الرياض

العميل

شركة صندوق ثروات الرياض الصناعي

نوع العمل

اإلشراف علي أعمال التنفيذ

صور من العمل

نبذة مختصرة عن العمل
تــم اإلشــراف علــي تنفيــذ  مشــروع عبــارة الســيول أســفل طريــق بــن عطــوة مــع عمــل ترحيــل لخــط الميــاه قطــر 400مــم

وتكســية خرســانية لحمايــة الميــول والمشــروع عبــارة عــن تمديــد مواســير العبــارة بقطــر  1600مــم أســفل طريــق بــن

عطــوة بعمــق يصــل إلــي  12متــر أســفل الطريــق بعــدد (  8فتحــات ) مــع تنفيــذ المداخــل والمخــارج وعمــل خرســانات

الميــول أعلــي المداخــل والمخــارج  ،كمــا تــم تنفيــذ اعمــال تدعيــم خــط الميــاه قطــر  2000مــم والقائــم أعلــي أعلــي

عبــارة الســيول عــن طريــق تنفيــذ خوازيــق  خرســانية مســلحة بعمــق  12متــر أســفل منســوب خــط الميــاه وعمــل كمــرات
حديديــة لحمــل الخــط القائــم وذلــك بالتنســيق مــع شــركة الميــاه الوطنيــة  ،كمــا تــم تحويــل مســار خــط ميــاه قائــم
متعــارض مــع تنفيــذ العبــارة ويمــر فــي عبــارة خرســانية وقطــر الخــط  400مــم مــع عمــل تخفيــض لمنســوب هــذا الخــط
 ،كمــا تــم عمــل جــدران إســتنادية بجــوار طريــق صلبــوخ نظــرا لتداخــل الطريــق مــع مســار قنــاة تصريــف الســيول التــي
تغــذي العبــارة .
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اإلشــراف علــي أعمــال تنفيــذ جســر حوطــة بنــي تميــم
للربــط بيــن الســامية والمخططــات المجــاورة
الموقع

حوطة بني تميم – منطقة الرياض

العميل

وزارة الشؤون البلدية والقروية

نوع العمل

اإلشراف علي أعمال التنفيذ

صور من العمل

نبذة مختصرة عن العمل
المشــروع عبــارة عــن تنفيــذ جســر خرســاني للربــط بيــن حــي الســامية والمخططــات المجــاورة بمدينــة حوطــة بنــي
تميــم يمــر فــوق طريــق الملــك عبــد اللــه  ،ويتضمــن المشــروع تنفيــذ منحــدرات الجســر (  ) Rampsوهــي طــرق

قصيــرة لالرتقــاء إلــى الطريــق الــذي ســوف ينفــذ بــه الجســر أو االنحــدار مــن الطريــق إلــى طريــق الملــك عبــد اللــه ،
كمــا يتضمــن المشــروع تنفيــذ بعــض التعديــات علــى طريــق الملــك عبــد اللــه فــي منطقــة الجســر  ،وتنفيــذ أعمــال

التحســين والتطويــر بذلــك الجــزء مــن الطريــق ويشــمل العمــل بالمشــروع عــدة بنــود منهــا تنفيــذ دعامــات وبالطــات

الجســروتنفيذ الكمــرات الحقــة الشــد وتنفيــذ جــدران إســتنادية بجــوار الجســر وعنــد مداخــل ومخــارج المشــروع وأعمــال

الطــرق واألســفلت والحفــر والــردم كذلــك تحويــل بعــض الخدمــات التــي تتعــارض مــع المشــروع منهــا مرورعبــارة خــال
المشــروع تابعــة لبلديــة الحوطــة و كابــات كهربــاء هوائيــة تتعــارض مــع المشــروع فــي عــدة أماكــن .
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قسم الكهرباء
التصميمــات الكهربائيــة  المتكاملــة لجميــع مراحــل و كافــة أنــواع المشــروعات والمبانــي ( الســكنى – التجــارى –

الحكومــى ) طبقــا لكــود البنــاء الســعودى والمواصفــات القياســية الســعودية .

إعداد المخططات الكهربائية  المتكاملة  ،والتفصيلية لكافة أنواع المشاريع .

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

تجهيــز أعمــال وجــداول الكميــات والمواصفــات الخاصــة بجميــع أنــواع المشــروعات وكذلــك تقديــر التكلفــة الماليــة

المتوقعــة لتنفيــذ هــذه المشــروعات.

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

اإلشــراف علــى تنفيــذ المشــروعات المتكاملــة  بكافــة أنواعهــا طبقــا للمواصفــات القياســيةوكود البنــاء الســعودى.

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

الســعودية للكهربــاء           .

مجاالت العمل الهندسية
( قسم الكهرباء )
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مشــروع تصميــم إنــارة الطــرق و شــبكة الكهربــاء
للمخطــط رقــم ( )0100-0118-000003بحــى الهــدا
الموقع

الرياض – حى الهدا

العميل

األميرة موضى خالد عبد العزيز ال سعود

مساحة المشروع

 328619,94م2

صور من العمل

نبذة مختصرة عن العمل
المشــروع عبــارة عــن تخطيــط أرض ســمو األميــرة  /موضــى خالــد عبــد العزيــز ال ســعود وهــو مخطــط  ســكنى فيــات ،

وتقــع أرض المشــروع بحــي الهــدا  بمدينــة الريــاض وتبلــغ مســاحة المخطــط حوالــي   ( 328619,94م.)2
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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

صور من العمل

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

الموقع العام للمشروع
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مشــروع تصميــم إنــارة الطــرق و شــبكة الكهربــاء
للمخطــط رقــم ( )3863بحــى نمــار
الموقع

الرياض – حى نمار

العميل

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العساكر

مساحة المشروع

737865,1م2

صور من العمل

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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مشــروع دراســات تطويــر الطــرق الرئيســية ببلديــة
الدلــم
الموقع

الدلم

العميل

وزارة الشئون البلدية والقروية – بلدية محافظة الخرج  -بلدية الدلم

نوع العمل

تصميم

صور من العمل

نبذة مختصرة عن العمل
يهــدف المشــروع إلــى تطويــر بعــض الطــرق والشــوارع الرئيســية القائمــة بمدينــة الدلــم وتطويــر أدائهــا عــن طريــق
دراســة تلــك الطــرق وتحســين التصميــم الهندســي لهــا .

ويشمل المشروع التصميم الهندسي للطرق وتصميم إنارة الطريق بطول ( 14كم).
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مشــروع إنشــاء جســور وأنفــاق للتقاطعــات بمــدن
حاضــرة الدمــام
الموقع

الدمام – الخبر

العميل

أمانة المنظقة الشرقية

نوع العمل

تصميم

صور من العمل

نبذة مختصرة عن العمل
المشروع عبارة عن تصميم إنارة بعض الطرق و التقاطعات بمدينتي الدمام والخبر
بيانها كما يلى :

تقاطع طريق الملك فهد مع الشارع الثامن عشر بمدينة الدمام.

تقاطع طريق الملك فهد مع شارع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمدينة الدمام.
تقاطع طريق األمير نايف مع شارع علي بن أبي طالب رضي الله عنه مدينة الدمام.
تقاطع طريق األمير نايف مع الشارع الثامن عشر بمدينة الدمام.

تقاطع شارع األمير تركي مع شارع األمير فيصل بن فهد بمدينة الخبر .
تقاطع شارع األمير تركي مع طريق الملك عبد الله بمدينة الخبر .
تقاطع شارع الملك عبد العزيز مع شارع ( )22بمدينة الخبر   .
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دراســة وتصميــم جســر ُمســبق الصــب طريــق (اإلحســاء
– الدمــام) الســريع
الموقع

بقيق

العميل

بلدية بقيق

نوع العمل

تصميم

صور من العمل

نبذة مختصرة عن العمل
يقــع علــى طريــق (اإلحســاء  -الدمــام) الســريع بمحافظــة بقيــق لربــط المخطــط ( )12/16مــن خــال شــارعين بعــرض (40
م) يقعــان داخــل المخطــط شــرق وغــرب طـــريق (اإلحســاء  -الدمــام) الســريع.

يمــر الجســر فــوق طريــق (اإلحســاء ـ الدمــام) الســريع بعــرض (84م) ،وحمــى خــط أنبــوب تحليــة الميــاه وخــط كهربــاء

ً
ً
موازيــا
أيضــا فــوق شــارع بعــرض ( 40م)
الضغــط العالــي بعــرض ( 100م) والــذي يقــع غــرب الطريــق الســريع ،ويمــر

ً
ومجــاورا لحمــى خــط الميــاه والكهربــاء.

وصف المشروع
المشروع عبارة عن تصميم إنارة لربط مخطط  (  16/12طريق االحساء – الدمام السريع )              .
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صور من العمل
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التصميم المعماري
التصميم المعماري المتكامل بجميع مراحله لكافة أنواع المشروعات والمباني بطبائعها وأنشطتها المختلفة.
إعداد المخططات المعمارية المتكاملة  ،من مساقط وواجهات وقطاعات وتفاصيل معمارية.
تصميم وتجهيز وعمل المخططات التفصيلية “الرسومات التنفيذية المتكاملة “.

تصميــم وإعــداد المخططــات التفصيليــة للـــ ( )HVACالصــرف الصحــي والكهربــاء والميكانيــكا والتكييــف
والحريق.

التصميم الداخلي المعماري والديكور وإعداد المخططات المعمارية والتنفيذية المتكاملة.

عمــل المجســمات المعماريــة بمقاييــس مختلفــة باســتخدام أحــدث األجهــزة التكنولوجيــة والتنقيــة المتاحــة فــي هــذا
المجال.

تجهيــز أعمــال وجــداول الكميــات والمواصفــات الخاصــة بجميــع أنــواع المشــروعات وكذلــك تقديــر التكلفــة الماديــة

المتوقعة لتنفيذ هذه المشروعات.

إنتــاج المناظيــر المعماريــة عاليــة الجــودة والدقــة باســتخدام أحــدث البرامــج المعماريــة والهندســية المتاحــة فــي هــذا

المجال.

التعقيــب والمتابعــة لــدى األمانــة والبلديــات بخصــوص المشــروعات وتقديــم الرســومات الالزمــة التابعــة ألنظمــة

مجاالت العمل الهندسية

البناء  ،وذلك الستصدار التراخيص األولية والنهائية لفسح البناء.

( التصميم المعماري )
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صور من العمل

مصنــع االبــراج والهيــاكل المعدنيــة بمدينــة ســدير
ا لصنا عيــة
الرياض – المملكة العربية السعودية

الموقع

شركة البابطين للطاقة واالتصاالت

العميل

 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”.
Painting Line Steel Hanger.

Pole Finishing & Arms Fabrication Hanger.
Loading & Preparation Hanger.
Unloading & Packing Hanger.
RAW Materials Storage Area
Final Product Storage Area.

Support Buildings “electric room – transformer room”.
Parking area.

Underground fuel tank.

Open spaces and internal roads.
Future Expansion Area.
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مصنع شركة اإلنارة المتكاملة

صور من العمل

الرياض – المملكة العربية السعودية

الموقع

شركة البابطين للطاقة واالتصاالت

العميل

 خاص- صناعى

نوع العمل

نبذة مختصرة عن العمل
The project is a Factory to be constructed on Block 15, with area about 28,696m2 and consists of
the following Buildings/facilities :

Administration Building. “Ground Floor – First Floor – Roof Floor”.
Painting Line Steel Hanger.

Pole Finishing & Arms Fabrication Hanger.
Loading & Preparation Hanger.
Unloading & Packing Hanger.

RAW Materials Storage Area.
Final Product Storage Area.

Support Buildings “electric room – transformer room”.
Parking area.

Underground fuel tank.

Open spaces and internal roads.
Future Expansion Area.
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صور من العمل

مصنــع شــركة تدويــر النفايــات االولــى بالمدينــة
الصناعيــة بالخــرج
الرياض – المملكة العربية السعودية

الموقع

شركة تدوير النفايات االولى

العميل

 خاص- صناعى

نوع العمل

نبذة مختصرة عن العمل
The project is a Factory to be constructed on Block 15, with area about 30.000 m2 and consists of
the following Buildings/facilities :

Administration Building. “Ground Floor – First Floor – Roof Floor”.
Painting Line Steel Hanger.

Pole Finishing & Arms Fabrication Hanger.
Loading & Preparation Hanger.
Unloading & Packing Hanger.

RAW Materials Storage Area.
Final Product Storage Area.

Support Buildings “electric room – transformer room”.
Parking area.

Underground fuel tank.

Open spaces and internal roads.
Future Expansion Area.
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صور من العمل

شــركة مصنــع نفــال لاللومنيــوم ( نفالكــو ) بالمدينــة
الصناعيــة بالخــرج
الرياض – المملكة العربية السعودية

الموقع

شركة مصنع نفال لاللومنيوم

العميل

 خاص- صناعى

نوع العمل

نبذة مختصرة عن العمل
The project is a Factory to be constructed on Block 10-16, with area about 15.7500 m2 and consists of the following Buildings/facilities :

Administration Building. “Ground Floor – First Floor – Roof Floor”.
Painting Line Steel Hanger.

Pole Finishing & Arms Fabrication Hanger.
LED Lighting Hanger 1.
LED Lighting Hanger 2.

Loading & Preparation Hanger.
Unloading & Packing Hanger.
RAW Materials Storage Area
Final Product Storage Area.

Support Buildings “electric room – transformer room”.
Parking area.

Underground fuel tank.

Open spaces and internal roads.
Future Expansion Area.
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مشروع سكنى تجارى بحى القادسية

صور من العمل

الموقع

حى القادسية  -الرياض – المملكة العربية السعودية

العميل

عثمان بن على بن عثمان الفريح

نوع العمل

سكنى تجارى  -خاص

نبذة مختصرة عن العمل
يتكــون المشــروع مــن  11معــرض تجــاري و 12وحــدة ســكنية وخدمــات  وغرفــة حــارس وخزانــات ميــاه ارضيــة وخزانــات
صــرف ومواقــف ســيارات.
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مشروع تجارى مكتبى بحى السليمانية

صور من العمل

الموقع

السليمانية  -الرياض – المملكة العربية السعودية

العميل

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

نوع العمل

تجارى ادارى  -خاص

نبذة مختصرة عن العمل
يتكــون المشــروع مــن معــارض تجاريــة ومكاتــب اداريــة وخدمــات  وغرفــة حــارس وخزانــات ميــاه ارضيــة وخزانــات صــرف

ومواقــف ســيارات.

صور من العمل
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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

نوع العمل

تجارى  -خاص

صور من العمل

نبذة مختصرة عن العمل
يتكــون المشــروع مــن مبنــى رئيســى للمعــرض ومركــز صيانــة خفيفــة ومكاتــب اداريــة ومســتودع وغرفة حــارس وخزانات

ميــاه ارضيــة وخزانــات صــرف ومواقف ســيارات.
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مشــروع مســجد ومبنــى ادارى بمدينــة جبــل علــى
الصناعيــة
الموقع

الرياض – المملكة العربية السعودية

العميل

شركة على الفوزان واوالده العقارية

نوع العمل

خدمى  -خاص

صور من العمل

نبذة مختصرة عن العمل
يتكــون المشــروع مــن مســجد وســكن االمــام والمــؤذن ومواضــئ وحمامــات ومكاتــب اداريــة  ومســتودع وغرفــة حــارس

وخزانــات ميــاه ارضيــة وخزانــات صــرف ومواقــف ســيارات.
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مشروع محطة الفحص الدورى بمدينة جدة

172

الموقع

الرياض – المملكة العربية السعودية

العميل

شركة عمر قاسم العيسائى وشركاه المحدودة

نوع العمل

خدمى  -خاص
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مشروع فيال سكنية خاصة

174

صور من العمل

الموقع

المدينة المنورة – المملكة العربية السعودية

العميل

مهندس محمد رضاء فؤاد قطان

نوع العمل

خدمي   -خاص
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مشروع فيال سكنية خاصة

176

صور من العمل

الموقع

الرياض– المملكة العربية السعودية

العميل

دكتور عبدالله الوحشى

نوع العمل

سكني  -خاص
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مشروع فيال سكنية خاصة

178

صور من العمل

الموقع

الرياض– المملكة العربية السعودية

العميل

دكتور عبدالله الوحشى

نوع العمل

سكني  -خاص
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بعضا من الجهات المعتمد لديها المكتب
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الجهات االستشارية التي يتعاون معها المكتب

شهادات و تراخيص المكتب  
مشهد تصنيف من وزارة الشئون البلدية والقروية .

صورة الترخيص من وزارة التجارة واالستثمار والهيئة السعودية للمهندسين (الرياض).

م

اسم الجهة التي يتعاون معها المكتب

مجال التعاون

نوعية الجهة

1

مكتــب ويلبــر ســميث WILBUR SMITH
ASSOCIATES

هندسة النقل والمرور

أجنبية

2

مكتب دور نيير DORNIER CONSULTING

هندسة النقل والمرور

أجنبية

3

مكتب TEC

هندسة النقل والمرور

أجنبية

صورة رخصة مكتب جدة.

4

المعهد القومي للنقل

هندسة النقل والمرور

عربية

خطاب اعتماد المكتب من مدن.

5

مكتب االستشاريون للتقنية المتقدمة

هندسة النقل والمرور

عربية

عنوان المكتب الرئيسي بالرياض وفرعه بمدينة جدة.

6

مكتب دار الرياض لالستشارات الهندسية

هندسة النقل والمرور

عربية

7

مكتــب العربيــة للتصميمــات واالستشــارات
الهندســية  -أديــك

هندسة الطرق والكباري

عربية

8

مكتــب االستشــارات الفنيــة (الســهلي –
الصــاوي)

هندسة الطرق والكباري

عربية
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صورة الترخيص من وزارة التجارة واالستثمار والهيئة السعودية للمهندسين (جدة).
صورة من السجل التجاري .

صورة شهادة االنتساب للغرفة التجارية الصناعية.
صورة شهادة الزكاة والدخل .

صورة شهادة التأمينات اإلجتماعية .
صورة شهادة السعودة    .

صورة شهادة األيزو (.)2015-9001

صورة الرخصة المهنية .
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شهادات و تراخيص المكتب  
مشهد تصنيف من وزارة الشئون البلدية والقروية .

صورة الترخيص من وزارة التجارة واالستثمار والهيئة السعودية للمهندسين (الرياض).
صورة الترخيص من وزارة التجارة واالستثمار والهيئة السعودية للمهندسين (جدة).
صورة من السجل التجاري .

صورة شهادة االنتساب للغرفة التجارية الصناعية.
صورة شهادة الزكاة والدخل .

صورة شهادة التأمينات اإلجتماعية .
صورة شهادة السعودة    .
صورة رخصة مكتب جدة.

صورة شهادة األيزو (.)2015-9001

خطاب اعتماد المكتب من مدن.
صورة الرخصة المهنية .

عنوان المكتب الرئيسي بالرياض وفرعه بمدينة جدة.

الشهادات و التراخيص و االعتمادات
)Appendix (A
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مشهد تصنيف من وزارة الشئون البلدية والقروية
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صورة الترخيص من وزارة التجارة والصناعة والهيئة
السعودية للمهندسين (الرياض)
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صورة الترخيص من وزارة التجارة والصناعة والهيئة
السعودية للمهندسين (جدة)
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صورة من السجل التجاري
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صورة شهادة االنتساب للغرفة التجارية الصناعية
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تأهيل مكتب قطان لإلشراف على مشاريع البنية التحتية
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صورة شهادة الزكاة والدخل

194

صورة شهادة فرز الوحدات العقارية
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صورة شهادة التأمينات االجتماعية
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صورة شهادة السعودة
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الشــهادات الدالــة علــى اعتمــاد المكتــب لــدى الجهــات
الحكوميــة و الخاصــة
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الشــهادات الدالــة علــى اعتمــاد المكتــب لــدى الجهــات
الحكوميــة و الخاصــة
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الشــهادات الدالــة علــى اعتمــاد المكتــب لــدى الجهــات
الحكوميــة و الخاصــة
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الشــهادات الدالــة علــى اعتمــاد المكتــب لــدى الجهــات
الحكوميــة و الخاصــة
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الشــهادات الدالــة علــى اعتمــاد المكتــب لــدى الجهــات
الحكوميــة و الخاصــة
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الشــهادات الدالــة علــى اعتمــاد المكتــب لــدى الجهــات
الحكوميــة و الخاصــة
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الشــهادات الدالــة علــى اعتمــاد المكتــب لــدى الجهــات
الحكوميــة و الخاصــة
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الشــهادات الدالــة علــى اعتمــاد المكتــب لــدى الجهــات
الحكوميــة و الخاصــة
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الشــهادات الدالــة علــى اعتمــاد المكتــب لــدى الجهــات
الحكوميــة و الخاصــة
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الشــهادات الدالــة علــى اعتمــاد المكتــب لــدى الجهــات
الحكوميــة و الخاصــة
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الشــهادات الدالــة علــى اعتمــاد المكتــب لــدى الجهــات
الحكوميــة و الخاصــة
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الشــهادات الدالــة علــى اعتمــاد المكتــب لــدى الجهــات
الحكوميــة و الخاصــة
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الشــهادات الدالــة علــى اعتمــاد المكتــب لــدى الجهــات
الحكوميــة و الخاصــة
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الشــهادات الدالــة علــى اعتمــاد المكتــب لــدى الجهــات
الحكوميــة و الخاصــة
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الشــهادات الدالــة علــى اعتمــاد المكتــب لــدى الجهــات
الحكوميــة و الخاصــة
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الشــهادات الدالــة علــى اعتمــاد المكتــب لــدى الجهــات
الحكوميــة و الخاصــة
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الشــهادات الدالــة علــى اعتمــاد المكتــب لــدى الجهــات
الحكوميــة و الخاصــة
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المشــاريع التــي قــام بهــا المكتــب فــي الســنوات
العشــر االخيــره
المشاريع التابعه للجهات االستشارية.
مشاريع تابعة لجهات حكومية.

دراسات هيدرولوجيه و تصريف سيول (حكومي).
مشاريع مساحة و تخطيط.
مشاريع االشراف.

مشاريع الهندسة البيئية.
الدراسات المرورية.

دراسات هيدرولوجية و تصريف سيول.

بيان بالمشاريع للفتره ()2019 – 2011
)Appendix (B
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بيــان بالمشــاريع التــي اشــترك فيهــا المكتــب مــع جهات
استشــارية اخرى
م

اسم المشروع

اسم الجهة

1

مخطط إدارة المرور الشامل للمرحلة رقم ()6

مكتب ويلبر سميث األمريكي
WILBUR SMITH ASSOCIATES

2

مخطط إدارة المرور الشامل للمرحلة رقم ()7

مكتب ويلبر سميث األمريكي
WILBUR SMITH ASSOCIATES

3

دراســة تحســين انســيابية الحركــة المروريــة وتطويــر
الواجهــة العمرانيــة لشــارعي البطحــاء والملــك فيصــل
بمنطقــة الريــاض

4

دراســة المعاييــر الفنيــة والمواصفــات التنفيذيــة مكتــب االستشــاريون للتقنيــة المتقدمــة -
مصــر
لمكونــات وعناصــر الطــرق بمنطقــة الريــاض

5

األدلــة الهندســية لمعاييــر درء أخطــار الســيول بمدينــة المكتــب االستشــاري الهندســي – بيراميــدز
 مصــرالريــاض

6

مكتــب العربيــة للتصميمــات واالستشــارات
مشــروع دراســة شــوارع رئيســية قائمــة لمــدن منطقــة
الهندســية – مصــر
الريــاض ويشــمل تصميــم عــدد (  ) 8جســور ســيارات
()ADEC

7

مكتــب العربيــة للتصميمــات واالستشــارات الهندســية  -مكتــب االستشــارات الفنيــة (الســهلي –
الصــاوي)  -مصــر
أديــك

8

شــركة ســتانتك العالميــة لالستشــارات
(أمريكيــة)
 )(Stantic International ConsultingUSA
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تصميم مجمع سكني لشركة سابك شمال الرياض -
( أعمال مساندة )

مكتب دور نيير األلماني
Dornier Consulting
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قائمــة بأســماء المشــاريع التــي انجزهــا المكتــب فــي
الســنوات االخيــرة (حكومــي)
م
67
68
69
70
71
74
75
76
77
78
79
80
81

82

83
84
85
86
87
88

وصـف المشـروع

القيمـة
(ريال)

مـدة
التنفيذ

240.000

شهرين

230.000

شهرين

2.970.000

 18شهر

1430هـ -
 2010م

3.280.000

 12شهر

انتهى
العمل

1430هـ -
 2010م

9.243.600

 48شهر

انتهى
العمل

1431هـ -
 2010م

41.272.200

 36شهر

انتهى
العمل

1431هـ -
 2010م

3.140.000

 24شهر

انتهى
العمل

1432هـ -
 2011م

28.519.200

 36شهر

انتهى
العمل

1432هـ -
 2011م

6.845.000

 24شهر

انتهى
العمل

1432هـ -
 2011م

2.650.200

 12شهر

انتهى
العمل

1432هـ -
 2011م

8.526.000

 354يوم

انتهى
العمل

4.272.000

 36شهر

384.000

 150يوم

1432هـ -
 2011م

3.950.000

 150يوم
 +مدد
مراجعة

انتهى
العمل

أمانة منطقة الرياض

الرياض

1432هـ -
 2011م

8.094.000

 48شهر

انتهى
العمل

أمانة منطقة الرياض

الرياض

 1433هـ -
 2012م

5.512.400

 36شهر

انتهى
العمل

الرياض

 1433هـ -
 2012م

1.500.000

 36شهر

انتهى
العمل

4.150.000

 24شهر

6.907.300

 24شهر

8.640.000

 24شهر

العميـل

الموقــع

تصميم بوابة المدينة الصناعية
بجدة
الرفع المساحي للمدينة الصناعية
جدة
هيئة المدن الصناعية
بجدة
دراسة درء أخطار السيول بمدينة
الرياض
أمانة منطقة الرياض
الرياض
دراسة رفع الكفاءة التشغيلية
الرياض
أمانة منطقة الرياض
لشارع الحلة وشارع أبي أيوب
األنصاري بالرياض
األشراف على المشاريع البلدية
أمانة منطقة الرياض – وكالة
الرياض
في مجمعات وبلديات منطقة
األمانة لشئون بلديات المنطقة
الرياض
دراسات وإشراف لألمانة والبلديات
أبها
أمانة منطقة عسير
والقرى التابعة لها بابها
مشروع أعمال الرفع المساحي
الرياض
أمانة منطقة الرياض
لتحديث المخططات المعتمدة من
واقع الطبيعة
دراسات وإشراف لألمانة والبلديات
أبها
أمانة منطقة عسير
والقرى التابعة لها بابها – مرحلة
ثانية
التنمية الشاملة لمحافظة
الدوادمي
وكالة األمانة
الدوادمي
دراسات تجمعات مياه السيول
الرياض
أمانة منطقة الرياض
واألمطار بمدينة الرياض ( المرحلة
الثالثة )
األعمال المساحية لألراضي
الرياض
أمانة منطقة الرياض
الواقعة شمال مدينة الرياض (
قيران العنزي )
تنفيذ األعمال المساحية والتبتير
الرياض
أمانة منطقة الرياض
عقد رقم 84
أمانة منطقة الرياض لشئون
توسعة جسرين على الوادي
الرويضة
بلديات المنطقة
بالرويضة
إعداد الدراسات والتصاميم
النهائية لتحسين وتنظيم تقاطعات
بمدن األمانة
الدمام
أمانة المنطقة الشرقية
تصميم جسور مسبقة الصب
(المرحلة الخامسة) «
هيئة المدن الصناعية

أعمال الرفع المساحي وتحديث
الطبوغرافية من واقع الطبيعة
مشروع تنظيم أعمال اللجنة الفنية
باإلدارة العامة للتخطيط العمراني

دراسة الرفع المساحي وتحديد
مناسيب الشوارع بمدينة الرياض –
مرحلة 13
الرفع المساحي ألعمال اإلدارة
أمانة منطقة الرياض
العامة للتخطيط العمراني
تحديث مخططات المنح وإعادة
أمانة منطقة الرياض
رسمها
أمانة منطقة الرياض – وكالة
التنمية الشاملة لمحافظتي
األمانة لشئون بلديات المنطقة
شقراء وعفيف
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أمانة منطقة الرياض

جدة

الرياض
الرياض
عفيف
وشقراء

التــاريخ
1430هـ -
 2010م
1430هـ -
 2010م
1430هـ -
 2010م

1432هـ -
 2011م
1432هـ -
 2011م

 1433هـ -
 2012م
 1433هـ -
 2012م
 1433هـ -
 2012م

مـوقف
العمـل
انتهى
العمل
انتهى
العمل
انتهى
العمل

انتهى
العمل
انتهى
العمل

انتهى
العمل
انتهى
العمل
انتهى
العمل
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قائمــة بأســماء المشــاريع التــي انجزهــا المكتــب فــي
الســنوات االخيــرة (حكومــي)
م

وصـف المشـروع

العميـل

الموقــع

التــاريخ

مـدة
القيمـة (ريال)
التنفيذ

مـوقف
العمـل

89

إعداد دراسات وتصاميم األشرطة التجارية للطرق
الرئيسية وتحسين وتطوير وادي الثليماء بالخرج

بلدية محافظة الخرج

الخرج

1434

2.108.000

 7شهور

جاري العمل

90

متابعة اإلشراف على المشاريع البلدية في بلديات
ومجمعات منطقة الرياض

وكالة األمانة لشئون بلديات المنطقة

منطقة
الرياض

 1434هـ -
 2013م

8.805.000

 30شهر

انتهى
العمل

91

الدراسة واإلشراف لمشاريع بلدية رماح

بلدية محافظة رماح

رماح

 1434هـ -
 2013م

1.368.000

 24شهر

انتهى
العمل

92

استكمال دراسات وإشراف لألمانة والبلديات والقرى
التابعة  -مرحلة ثانية

أمانة منطقة عسير

أبها

 1435هـ -
 2014م

42.102.000

 36شهر

انتهى
العمل

93

تقديم الخدمات االستشارية والدعم الفني لإلدارة
الهندسية

وزارة الزراعة

الرياض

 1435هـ -
 2014م

16.968.000

 36شهر

انتهى
العمل

94

إعداد الدراسات واإلشراف على تنفيذ مشاريع بلدية
مدركة

بلدية مدركة  -مكة

مدركة

 1435هـ -
 2014م

10.800.500

 36شهر

انتهى
العمل

95

إعداد الخرائط الرقمية لمحافظة الليث

محافظة جدة

جدة

 1435هـ -
 2014م

1.582.800

 6أشهر

انتهى
العمل

96

إعداد المخططات المحلية والتفصيلية لمدينة الخرج

بلدية محافظة الخرج

الخرج

 1435هـ -
 2014م

4.880.000

 24شهر

انتهى
العمل

97

دراسة وتصميم إنشاء جسر مسبق الصب يربط مخطط
 12/16طريق اإلحساء الدمام السريع

بلدية محافظة بقيق

بقيق

 1435هـ -
 2014م

1.475.000

 12شهر

انتهى
العمل

98

الرفع المساحي وإعداد مخططات وإعداد قرارات نزع
الملكية لطريق الملك عبد الله بالحلوة

بلدية الحلوة

الحلوة

 1435هـ -
 2014م

396.000

 3أشهر

انتهى
العمل

99

إعادة تخطيط وتبتير مخطط منح ثول رقم (/433ج/س)
بلك ( أ )

محافظة جدة

جدة

 1435هـ -
 2014م

332.550

 4أشهر

انتهى
العمل

100

دراسة المشاريع البلدية

بلدية الدلم

الدلم

 1435هـ -
 2014م

4.900.000

101

دراسات الرفع المساحي وتحديد مناسيب الشوارع
بمدينة الرياض – المرحلة 17

أمانة منطقة الرياض

الرياض

 24شهر

انتهى
العمل

 1436هـ -
 2014م

2.950.000

 24شهر

انتهى
العمل

102

اإلشراف على مشاريع بلديات منطقة الرياض

وكالة األمانة لشئون بلديات المنطقة

الرياض

 1436هـ -
 2014م

13.716.000

 36شهر

انتهى
العمل

103

اإلشراف على إنشاء مبنى بلدية عفيف وإنشاء حدائق
وممرات مشاة بعفيف

وكالة األمانة لشئون بلديات المنطقة

عفيف

 1436هـ -
 2014م

3.497.200

 24شهر

انتهى
العمل

 1436هـ -
 2014م

3.388.000

اإلشراف على إنشاء مبنى بلدية وإنشاء حدائق وساحات
104
وممرات وحديقة عامة بالقويعية

وكالة األمانة لشئون بلديات المنطقة

القويعية

 24شهر

انتهى
العمل

حوطة
بني تميم

 1436هـ -
 2014م

2.979.000

 24شهر

انتهى
العمل
جاري العمل

 1436هـ -
 2014م

1.214.000

 24شهر

انتهى
العمل

105

اإلشراف على إنشاء جسر للربط بين السالمية
والمخططات المجاورة بحوطة بني تميم

وكالة األمانة لشئون بلديات المنطقة

1.792.900

 24شهر

انتهى
العمل

106

اإلشراف على إنشاء مبنى بلدية حلبان

وكالة األمانة لشئون بلديات المنطقة

حلبان

 18شهر

جاري العمل

107

االشراف علي المشاريع العاجلة جامعة جيزان

جامعهة جيزان

جيزان

 1439هـ -
 2018م

جاري العمل

108

اإلشراف على مشاريع بلديات منطقة الرياض

وكالة األمانة لشئون بلديات المنطقة

الرياض

 1439هـ -
 2018م

5.892.000

109

دراسة وتصميم وتقديم الخدمات االستشارية لمشاريع
حفظ األصول والتحسين الوراثي

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرياض

 1439هـ -
 2018م

2.960.000

 8أشهر

110

دراسة وتصميم وتقديم الخدمات الهندسية لإلدارة
العامة الهندسية

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرياض

 1440هـ -
 2019م

4.966.500

 9أشهر

111

الدعم الفني واإلشراف لمشاريع درء أخطار السيول
وتصريف مياه األمطار لألمانة

أمانة منطقة عسير

عسير

 1440هـ -
 2019م

38.982.000

 36شهر

جاري العمل

112

تقديم خدمات استشارية وفنية للمواقع االستثمارية
بحاضرة الدمام

أمانة المنطقة الشرقية

الدمام

 1440هـ -
 2019م

8.661.600

 36شهر

تحت
الترسية

113

تصميم الطريق الرابط بين بين مرفأ الزور والطريق
الحلقي للكورنيش

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الدمام

 1440هـ -
 2019م

459.900

 100يوم

جاري العمل

114

تحديد وتثبيت وتبتير أركان أراضي وزارة التجارة
واالستثمار (الرفع المساحي)

وزارة التجارة واالستثمار

منطقة
الرياض

 1440هـ -
 2019م

241.500

 60يوم

جاري العمل
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قائمــة بأســماء المشــاريع التــي انجزهــا المكتــب فــي
الســنوات االخيــرة (حكومــي)

دراسات هيدرولوجية وتصريف سيول
م

وصـف المشـروع

العميـل

الموقــع

مـوقف العمـل

1

اعداد األدلة الهندسية لمعايير درء
أخطار السيول بمدينة الرياض

أمانة منطقة الريـاض

الرياض

انتهى العمل

2

3
4

مشروع إنشاء قنوات رئيسية
وشبكات فرعية لتصريف السيول
بأحياء الفالح والوادي والندي بمدينة
الرياض
مشروع إنشاء قنوات رئيسية
وشبكات فرعية لتصريف السيول
بشمال الرياض

مشروع تنفيذ شبكة تصريف مياه
السيول واألمطار بأحياء المرسالت
و صالح الدين و النزهة و الواحة

أمانة منطقة الريـاض

الرياض

انتهى العمل

أمانة منطقة الريـاض

الرياض

انتهى العمل

أمانة منطقة الريـاض

الرياض

انتهى العمل

أمانة منطقة الريـاض

الرياض

انتهى العمل

أمانة منطقة الريـاض

الرياض

انتهى العمل

وكالة األمانة لشئون البلديات

الخرج

انتهى العمل

وكالة األمانة لشئون البلديات

الخرج

انتهى العمل

وكالة األمانة لشئون البلديات

الجمش

انتهى العمل

وكالة األمانة لشئون البلديات

العفج

انتهى العمل

وكالة األمانة لشئون البلديات

الرين

انتهى العمل

وكالة األمانة لشئون البلديات

الحريق

انتهى العمل

13

الدراسة الهيدرولوجية
والهيدروليكية لمشروع تطوير
شاطئ الحريضة

أمانة منطقة عسير

الحريضة

انتهى العمل

14

شبكة تصريف سيول بالدلم

بلدية الدلم

الدلم

انتهى العمل

15

الدراسة الهيدرولوجية
والهيدروليكية لوادي أبها

أمانة منطقة عسير

ابها

انتهى العمل

5
6
7
8
9
10
11
12
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مشروع تنفيذ شبكة تصريف مياه
السيول واألمطار بأحياء المروج
والمصيف والنخيل بمدينة الرياض
مشروع تنفيذ درءأخطار السيول
متفرقات  7بمدينة الرياض

دراسة هيدرولوجية وهيدروليكية
لوادي العين بمدينة الخرج

دراسة هيدرولوجية وهيدروليكية
لوادي الثليماء بمدينة الخرج

دراسة هيدرولوجية وهيدروليكية
لجسرين بالجمش

دراسة هيدرولوجية وهيدروليكية
لجسر العفج بالرين

دراسة هيدرولوجية وهيدروليكية
لجسر الرواما بالرين
دراسة هيدرولوجية وهيدروليكية
لجسر بالحريق
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قائمــة بأســماء المشــاريع التــي انجزهــا المكتــب فــي
الســنوات االخيــرة

  مشاريع المساحة و التخطيط

قائمــة بأســماء المشــاريع التــي انجزهــا المكتــب فــي
الســنوات االخيــرة

  مشاريع المساحة و التخطيط

م

وصـف المشـروع

العميـل

الموقــع

التــاريخ

45

التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم
الطرق
( أعمال تخطيط متكاملة ) -نمار

مـوقف
العمـل

م

وصـف المشـروع

العميـل

الموقــع

التــاريخ

عبد الله البسام وشركاه

الرياض

1430هـ  2010 -م

انتهى العمل

64

التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم
الطرق (أعمال تخطيط متكاملة ) لمخطط رقم
( - )3715حي القادسية

مـوقف
العمـل

صاحب السمو الملكي األمير
سعود الفيصل ال سعود

الرياض

 1434هـ  2013 -م

انتهى العمل

علي فوزان بن محمد الفوزان

الرياض

1431هـ  2010 -م

انتهى العمل

65

تعديل المخطط رقم ( )3314حي الشفاء

عبد المجيد السبعان

الرياض

 1434هـ  2013 -م

انتهى العمل

66

التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم الطرق (
أعمال تخطيط متكاملة ) حي الرمال

شركة األولى العقارية

علي فوزان بن محمد الفوزان

الرياض

1432هـ  2011 -م

انتهى العمل

شركة اليمامة

الرياض

1432هـ  2011 -م

انتهى العمل

الشيخ عبد العزيز إبراهيم
البراهيم

الرياض

1432هـ  2011 -م

انتهى العمل

69

الشيخ عبد العزيز إبراهيم
البراهيم

الرياض

1432هـ  2011 -م

انتهى العمل

70

الشركة العقارية السعودية

الرياض

1432هـ  2011 -م

انتهى العمل

71

شركة موارد األولى

الرياض

1432هـ  2011 -م

انتهى العمل

72

الشيخ  /صالح بن عبدالعزيز
الراجحي وشركاه

الرياض

1432هـ  2011 -م

انتهى العمل

73

المواطن  /علي بن فوزان بن
محمد الفوزان

الرياض

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

الشيخ  /سعدان بن سعود
عبدالعزيز السعدان

الرياض

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

الشيخ  /عمر بن صالح
عبدالعزيز بابكر

الرياض

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

57

التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم
الطرق (أعمال تخطيط متكاملة) لموقع شمال
جدة

الشيخ  /عبداإلله الموسى

جدة

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

58

تخطيط موقع جنوب جدة (/559ج/س)

الشيخ  /حمد الموسى

جدة

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

59

التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم
الطرق (أعمال تخطيط متكاملة) – مربع ()4
السلي

الشيخ  /صالح آل الجمعه

الرياض

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

شركة مشاريع مكين
اللوجستيه

الرياض

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

الشيخ  /عبدالله بن صالح
الخضيري

الرياض

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

الشيخ  /إبراهيم بن عبدالعزيز
ال براهيم

الرياض

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

المواطن  /عبدالله بن حسين
زايد

الرياض

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

46
47
48
49
50
51

التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم
الطرق ( أعمال تخطيط متكاملة )  -السلي –
مربع 9
التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم
الطرق ( أعمال تخطيط متكاملة )  -السلي –
مربع 3
أعادة التخطيط والتنفيذ على الطبيعة
وتصميم الطرق ( أعمال تخطيط متكاملة ) -
النظيم – 1947
التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم
الطرق (أعمال تخطيط متكاملة)  -الثمامة
التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم
الطرق (أعمال تخطيط متكاملة)  -الملقا
التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم
الطرق (أعمال تخطيط متكاملة)  -بنبان

52

أعمال إشراف على التنفيذ بطريق الرياض-
الخرج

53

إعادة تخطيط مخطط  2937بالسلي

54

التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم
الطرق (أعمال تخطيط متكاملة) – مربع ()5
بالسلي

55
56

60
61
62
63
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التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم
الطرق (أعمال تخطيط متكاملة) – مربع ()21
السلي
التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم
الطرق (أعمال تخطيط متكاملة) – مربع ()22
السلي

التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم
الطرق (أعمال تخطيط متكاملة) – غرب الرياض

التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم
الطرق (أعمال تخطيط متكاملة) – الجنادرية حي
القادسية
التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم
الطرق (أعمال تخطيط متكاملة) – المخطط
 3218بحي القادسية

التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم
الطرق (أعمال تخطيط متكاملة) المخطط 3490
بحي المعيزيلية
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67
68

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم الطرق
(أعمال تخطيط متكاملة) للمدينة الرقمية بحي
الرائد
التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم الطرق
(أعمال تخطيط متكاملة)باالشتراك مع مكتب
 Soliderألرض بحي الملقا
التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم الطرق
(أعمال تخطيط متكاملة ) ألرض ببلدية الشمال

التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم الطرق (
أعمال تخطيط متكاملة )  الرض بالحائر
التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم الطرق (
أعمال تخطيط متكاملة )  لجزء من مربع ()44
التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم الطرق (
أعمال تخطيط متكاملة )  ألرض بحي النرجس
التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم الطرق (
أعمال تخطيط متكاملة )  لمخطط 3205
التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم الطرق
( أعمال تخطيط متكاملة )  لمشروع صناعي بحي
السلي
التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم الطرق
ألرض شمال الرياض
التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم الطرق
( أعمال تخطيط متكاملة )  للمربع رقم ( ) 14بحي
بنبان ( شمال الرياض )

التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم الطرق (
أعمال تخطيط متكاملة )   للمربعات أرقام (-75-74
 )77بحي بنبان ( شمال الرياض)
التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم الطرق
( أعمال تخطيط متكاملة )  لمخطط بحي بنبان
(شمال الرياض )
التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم الطرق
( أعمال تخطيط متكاملة )  لمخطط بحي بنبان
(شمال الرياض )
التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم الطرق
( أعمال تخطيط متكاملة )  للمخطط رقم 3242
بحي الرمال
التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم الطرق
( أعمال تخطيط متكاملة )  لمخطط بحي الشفا
(جنوب الرياض )
التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم الطرق
( أعمال تخطيط متكاملة )  لمخطط بحي الشفا
(جنوب الرياض)

التخطيط والتنفيذ على الطبيعة وتصميم الطرق
( أعمال تخطيط متكاملة )  لمخطط بحي الجنادرية
( شرق الرياض )
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الرياض

شركة التنوير العقارية

الرياض

 1434هـ  2013 -م
 1434هـ  2013 -م

انتهى العمل
انتهى العمل

صندوق البحر المتوسط للتطوير
العقاري الثاني

الرياض

 1434هـ  2013 -م

انتهى العمل

محمد بن عبدالله العنقري

الرياض

 1434هـ  2013 -م

انتهى العمل

الشركة العربية للصناعات

الرياض

 1434هـ  2013 -م

انتهى العمل

شركة التقنيون السعوديون

الرياض

 1435هـ  2014 -م

انتهى العمل

شركة أسواق اإلمارات التجارية (ماجد
الفطيم)

الرياض

 1435هـ  2014 -م

انتهى العمل

شركة مشارف الدولية

الرياض

 1435هـ  2014 -م

انتهى العمل

عمر بن صالح با بكر

الرياض

 1436هـ  2015 -م

انتهى العمل

عبدالعزيز إبراهيم بن عبدالعزيز

الرياض

 1436هـ  2015 -م

انتهى العمل

األميرة  /منيرة البواردي
األميرة  /منيرة البواردي

الرياض
الرياض

 1437هـ  2016 -م
 1437هـ  2016 -م

انتهى العمل
انتهى العمل

عبدالله بن ناصر بن عبدالله بن
سرحان

الرياض

 1437هـ  2016 -م

انتهى العمل

صالح إبراهيم عبدالله الشقير

الرياض

 1437هـ  2016 -م

انتهى العمل

شركة صندوق رياض التعمير العقاري
شركة أبناء عبدالعزيز بن عجالن
العجالن
أبناء محمد بن سيار
يوسف محمد العطير

الرياض
الرياض
الرياض
الرياض

 1437هـ  2016 -م
 2017م  1438 -هـ
 2017م  1438 -هـ
 2017م  1438 -هـ

انتهى العمل
جاري العمل
جاري العمل
جاري العمل
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قائمــة بأســماء المشــاريع التــي انجزهــا المكتــب فــي
الســنوات االخيــرة

مشاريع إشراف

الموقــع

التــاريخ

مـوقف
العمـل

الرياض

2011م –  1432هـ

انتهى العمل

9

اإلشراف على تمهيد مخطط مدينة الصناعية
بطريق الخرج بمساحة 3.000.000م2

شركة األولى العقارية

الرياض

2011م –  1432هـ

انتهى العمل

10

اإلشراف على تنفيذ شبكة شوارع رئيسية
في جزء من مخطط رقم ( )2955على طريق
الدمام

شركة المملكة للتطوير
العقاري

الرياض

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

11

اإلشراف على إعادة تأهيل وسفلتة المخطط
رقم ( )3019مربع ( )26بمساحة 905.000م2

الجريسي،الرويتع

الرياض

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

12

حصر وإعداد جداول كميات وإعداد تقارير انتهاء
أعمال في مشروع مخطط رقم ( )3218بحي
القادسية  -الرمال

الشيخ  /إبراهيم آل إبراهيم

الرياض

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

13

م

8

وصـف المشـروع

العميـل

هيئة المدن الصناعية ومناطق
اإلشراف على تنفيذ المرحلة األولى من
التقنية
المدينة الصناعية بالخرج بمساحة 5.000.000م2

تقديم االستشارات الفنية واالشراف على
تنفيذ مخطط مدينة الزامل الصناعية بالمدينة
الصناعية الثانية بمساحة 1.340.000م 2تحت
اشراف هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية

شركة الزامل العقارية

الرياض

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

14

اإلشراف على تنفيذ مخطط مدينة الزامل
السكنية بمساحة 926.520م 2بالمدينة
الصناعية الثانية

شركة الزامل العقارية

الرياض

2013م  1435-هـ

انتهى العمل

15

اإلشراف على تنفيذ مشروع مخطط سكني
رقم (/3240أ) بحي القادسية شرق مدينة
الرياض بمساحة 1.151.500م2

شركة آل سعيدان العقارية

الرياض

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

16

حساب كميات وإعداد قرارات مساحية لمدينة
البوابة الصناعية بمساحة  6.500.000م 2تقريبا
بطريق الخرج

شركة موطن العقارية

طريق الخرج

 2015م –  1436هـ

انتهى العمل
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قائمــة بأســماء المشــاريع التــي انجزهــا المكتــب فــي
الســنوات االخيــرة

الهندسة البيئية

قائمــة بأســماء المشــاريع التــي انجزهــا المكتــب فــي
الســنوات االخيــرة

الهندسة البيئية

م

وصـف المشـروع

العميـل

الموقــع

التــاريخ

مـوقف
العمـل

م

وصـف المشـروع

العميـل

الموقــع

التــاريخ

مـوقف
العمـل

1

تصميم شبكة الصرف الصحي للمخطط رقم 3218
بالقادسية والرمال ( الجنادرية )

عبدالعزيز بن إبراهيم البراهيم

الرياض

2011م –  1432هـ

انتهى العمل

19

تصمـيم شـبـكــة الـصـرف الـصحـي
للـمـخـطـط رقـم 3686

عمر بن صالح بن عبدالعزيز بابكر

الرياض

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

2

تصميم شبكة التغذية بالمياه للمخطط رقم 3218
بالقادسية والرمال ( الجنادرية )

عبدالعزيز بن إبراهيم البراهيم

الرياض

2011م –  1432هـ

انتهى العمل

20

تصمـيم شـبـكــة الـتـغذيـة بـالـمـيـاه
للـمـخـطـط رقـم 3686

عمر بن صالح بن عبدالعزيز بابكر

الرياض

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

3

تصميم شبكة التغذية بالمياه للمخطط رقم 1947
بحي النظيم

شركة الهضيبان العقارية

الرياض

2011م –  1432هـ

انتهى العمل

21

مراجعة تصميم شبكة التغذية بالـمياه
للمـخـطـط رقـم 3685

شركة سابك

الرياض

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

4

اإلشراف على تنفيذ شبكة المياه للمخطط 1947
بحي النظيم

شركة الهضيبان العقارية

الرياض

2011م –  1432هـ

انتهى العمل

22

مراجعة تصميم شبكة الصـرف الـصحي
للمـخـطـط رقـم 3685

شركة سابك

الرياض

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

5

تصميم شبكة الصرف الصحي للمخطط  3463بحي
عكاظ

شركة عمر بن قاسم العيسائي

الرياض

2011م –  1432هـ

انتهى العمل

23

تصمـيم شـبـكــة الـصـرف الـصحـي
للـمـخـطـط رقـم 3715

صاحب السمو الملكي األمير/
سعود الفيصل آل سعود

الرياض

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

6

تصميم شبكة التغذية بالمياه للمخطط  3463بحي
عكاظ

شركة عمر بن قاسم العيسائي

الرياض

2011م –  1432هـ

انتهى العمل

24

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه
للـمـخـطـط رقـم 3715

صاحب السمو الملكي األمير/
سعود الفيصل آل سعود

الرياض

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

7

تصميم شبكة الصرف الصحي للمخطط رقم 3661
بحي المشاعل

شركة نجوم السالم

الرياض

 2012م  1433 -هـ

انتهى العمل

25

تصمـيم شـبـكــة الـصـرف الـصحـي
للـمـخـطـط رقـم 3648

فـهـيـد بـن حـمـد بن عبدالله
العيوني

الرياض

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

8

تصميم شبكة التغذية بالمياه للمخطط رقم 3661
بحي المشاعل

شركة نجوم السالم

الرياض

 2012م  1433 -هـ

انتهى العمل

26

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه
للـمـخـطـط رقـم 3648

فـهـيـد بـن حـمـد بن عبدالله
العيوني

الرياض

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

9

اإلشراف على تنفيذ شبكة الصرف الصحي
لمخطط الريم السكني بالمؤنسية

مجموعة محمد الحبيب لالستثمار
العقاري

الرياض

 2012م  1433 -هـ

انتهى العمل

27

تصمـيم شـبـكــة الـصـرف الـصحـي
للـمـخـطـط بحي الملقا

شركة سوليدير ()Solider

الرياض

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

10

اإلشراف على تنفيذ شبكة التغذية بالمياه لمخطط
الريم السكني بالمؤنسية

مجموعة محمد الحبيب لالستثمار
العقاري

الرياض

 2012م  1433 -هـ

انتهى العمل

28

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه
للـمـخـطـط بحي الملقا

شركة سوليدير ()Solider

الرياض

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

11

تصميم شبكة الصرف الصحي لبلوكات من
المخطط رقم  – 3195بحي قرطبة

شركة بيوت األرجان

الرياض

 2012م  1433 -هـ

انتهى العمل

29

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه
للـمـخـطـط رقـم 3668

12

تصميم شبكة الصرف الصحي للمخطط رقم 3666

شركة بنيان المملكة للمقاوالت

الرياض

 2012م  1433 -هـ

انتهى العمل

30

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه
للـمـخـطـط رقـم 3314

شركة محمد عبد الرحمن
سالمه وأحمد محمد القباع
إلستثمار العقارات

الرياض

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

عبد المجيد بن خليل السبعان

الرياض

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

13

تصميم شبكة التغذية بالمياه للمخطط رقم 3666

شركة بنيان المملكة للمقاوالت

الرياض

 2012م  1433 -هـ

انتهى العمل

31

14

تصميم شبكة الصرف الصحي للمخطط رقم 136
بالدرعية

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه
للـمـخـطـط رقـم 3699

عبد الرحمن بن سلمان بن عبد
الرحمن الحالفى

الرياض

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

شركة كاس لالستثمار

الرياض

 2012م  1433 -هـ

انتهى العمل

32

15

تصميم شبكة التغذية بالمياه للمخطط رقم 136
بالدرعية

تصمـيم شـبـكــة الـصـرف الـصحـي
للـمـخـطـط رقـم 3699

عبد الرحمن بن سلمان بن عبد
الرحمن الحالفى

الرياض

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

شركة كاس لالستثمار

الرياض

 2012م  1433 -هـ

انتهى العمل

16

اإلشراف على تنفيذ شبكة الصرف الصحي
للمخطط رقم 136

شركة كاس لالستثمار

الرياض

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

17

اإلشراف على تنفيذ شبكة الـتغذية بالمياه
للمخطط رقم 136

شركة كاس لالستثمار

الرياض

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

18

تصميم شبكة التغذية بالمياه للمخطط رقم
/2398أ

شركة عبدالعزيز وسعد المعجل

الرياض

2013م –  1435هـ

انتهى العمل
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33

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه
للـمـخـطـط رقـم 3719

34

تصمـيم شـبـكــة الصرف الصحي
للـمـخـطـط رقـم 3719

صالح بن محمد سليمان ال
جمعه وسليمان عبد الله
الضحيان
صالح بن محمد سليمان ال
جمعه وسليمان عبد الله
الضحيان

الرياض

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

الرياض

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

35

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه
للـمـخـطـط رقـم 3738

عبدالله عبد اللطيف أحمد
الفوزان

الرياض

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

36

تصمـيم شـبـكــة الصرف الصحي
للـمـخـطـط رقـم 3738

عبدالله عبد اللطيف أحمد
الفوزان

الرياض

2014م  1436-هـ

انتهى العمل
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قائمــة بأســماء المشــاريع التــي انجزهــا المكتــب فــي
الســنوات االخيــرة

الهندسة البيئية
م

وصـف المشـروع

العميـل

الموقــع

التــاريخ

مـوقف
العمـل

37

تصمـيم شـبـكــة الـصـرف الـصحـي
للـمـخـطـط رقـم 3668

شركة محمد عبد الرحمن
سالمه وأحمد محمد القباع
إلستثمار العقارات

الرياض

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

38

اإلشراف على تنفيذ شبكة الصرف
الصحي للمخطط رقم 3648

فـهـيـد بـن حـمـد بن عبدالله
العيوني

الرياض

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

39

اإلشراف على تنفيذ شبكة الـتغذية
بالمياه للمخطط رقم 3715

صاحب السمو الملكي األمير/
سعود الفيصل آل سعود

الرياض

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

40

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه
للـمـخـطـط رقـم  3725بحي السلي

شركة عمر بابكر وشركاه
للتموين

الرياض

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

41

تصمـيم شـبـكــة الـصـرف الـصحـي
للـمـخـطـط رقـم  3725بحي السلي

شركة عمر بابكر وشركاه
للتموين

الرياض

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

42

اإلشراف على تنفيذ شبكة الـتغذية
بالمياه للمخطط رقم 3699

عبد الرحمن بن سلمان بن عبد
الرحمن الحالفى

الرياض

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

قائمــة بأســماء المشــاريع التــي انجزهــا المكتــب فــي
الســنوات االخيــرة

الهندسة البيئية
م

وصـف المشـروع

العميـل

الموقــع

التــاريخ

مـوقف
العمـل

53

تصمـيم شبكة التغذية بالمياه للمخطط رقم
/574ج/س  بحى طيبة  -بلدية ذهبان الفرعية

عبد العزيز بن ابراهيم ال ابراهيم

جده

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

54

تصمـيم شبكة الـصـرف الـصحـي للمخطط رقم
/574ج/س  بحى طيبة  -بلدية ذهبان الفرعية

عبد العزيز بن ابراهيم ال ابراهيم

جده

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

55

تصمـيم شـبـكــة الـصـرف الـصحـي للـمـخـطـط
المعدل رقـم 3648
ّ

فـهـيـد بـن حـمـد بن عبدالله العيوني

الرياض

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

56

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه للـمـخـطـط
المعدل رقـم 3648
ّ

فـهـيـد بـن حـمـد بن عبدالله العيوني

الرياض

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

57

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه للـمـخـطـط
المعدل رقـم 3699
ّ

عبد الرحمن بن سلمان بن عبد الرحمن
الحالفى

الرياض

58

تصمـيم شـبـكــة الـصـرف الـصحـي للـمـخـطـط
المعدل رقـم 3699
ّ

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

عبد الرحمن بن سلمان بن عبد الرحمن
الحالفى

الرياض

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

59

43

اإلشراف على تنفيذ شبكة الـتغذية
بالمياه للمخطط رقم 3648

فـهـيـد بـن حـمـد بن عبدالله
العيوني

تصمـيم شـبـكــة الـصـرف الـصحـي للـمـخـطـط
رقـم  3205بحي النرجس

شركة مشارف الدولية المحدودة

الرياض

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

الرياض

 2015م –  1436هـ

انتهى العمل

60

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه للـمـخـطـط
رقـم 3252

شركة أبناء عبدالله التركي الضحيان
للمقاوالت

الرياض

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

44

اإلشراف على تنفيذ شبكة الـتغذية
بالمياه للمخطط رقم -3240أ

شركة ال سعيدان للعقارات

الرياض

 2015م –  1436هـ

انتهى العمل

61

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه للـمـخـطـط
رقـم  3792بحي الرمال

شركة جرير للتطوير التجاري

الرياض

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

45

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه
للـمـخـطـط رقـم  3776بحي الملقا

شركة صندوق البحر المتوسط
للتطوير العقاري الثاني

الرياض

 2015م –  1436هـ

انتهى العمل

62

تصمـيم شـبـكــة الـصـرف الـصحـي للـمـخـطـط
رقـم  3792بحي الرمال

شركة جرير للتطوير التجاري

الرياض

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

46

تصمـيم شـبـكــة الـصـرف الـصحـي
للـمـخـطـط رقـم  3776بحي الملقا

شركة صندوق البحر المتوسط
للتطوير العقاري الثاني

الرياض

 2015م –  1436هـ

انتهى العمل

63

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه للـمـخـطـط
رقـم  3806بحي القيروان

إبراهيم محمد الحسن الحرابي

الرياض

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

47

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه
للـمـخـطـط رقـم   3766بحي القيروان

ــ

الرياض

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

64

تصمـيم شـبـكــة الـصـرف الـصحـي للـمـخـطـط
رقـم  3806بحي القيروان

إبراهيم محمد الحسن الحرابي

الرياض

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

48

تصمـيم شـبـكــة الـصـرف الـصحـي
للـمـخـطـط رقـم   3766بحي القيروان

ــ

الرياض

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

65

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه للـمـخـطـط
رقـم  3821بحي النور

أحمد عبدالله بن سليمان الحبيب
أحمد عبدالله بن سليمان الحبيب

49

تصمـيم شبكة التغذية بالمياه للمخطط
رقم /572ج/س  بحى الفردوس - 3/بلدية
ذهبان الفرعية

عبد العزيز بن ابراهيم ال
ابراهيم

66

جده

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

تصمـيم شـبـكــة الـصـرف الـصحـي للـمـخـطـط
رقـم  3821بحي النور

67

عبد العزيز بن ابراهيم ال
ابراهيم

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه للـمـخـطـط
رقـم  3848بحي النرجس

عجالن بن عبدالعزيز العجالن

جده

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

68

عبد العزيز بن ابراهيم ال
ابراهيم

جده

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

عبد العزيز بن ابراهيم ال
ابراهيم

جده

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

50
51
52
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تصمـيم شبكة الـصـرف الـصحـي للمخطط
رقم /572ج/س  بحى الفردوس - 3/بلدية
ذهبان الفرعية
تصمـيم شبكة التغذية بالمياه للمخطط
رقم /573ج/س  بحى الفردوس - 3/بلدية
ذهبان الفرعية

تصمـيم شبكة الـصـرف الـصحـي للمخطط
رقم /573ج/س  بحى الفردوس - 3/بلدية
ذهبان الفرعية
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الرياض
الرياض
الرياض

 2016م –  1437هـ
 2016م –  1437هـ
 2016م –  1437هـ

انتهى العمل
انتهى العمل
انتهى العمل

تصمـيم شـبـكــة الـصـرف الـصحـي للـمـخـطـط
رقـم  3848بحي النرجس

عجالن بن عبدالعزيز العجالن

الرياض

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

69

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه للـمـخـطـط
رقـم  3849بحي النرجس

عجالن بن عبدالعزيز العجالن

الرياض

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

70

تصمـيم شـبـكــة الـصـرف الـصحـي للـمـخـطـط
رقـم  3849بحي النرجس

عجالن بن عبدالعزيز العجالن

الرياض

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل
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قائمــة بأســماء المشــاريع التــي انجزهــا المكتــب فــي
الســنوات االخيــرة

الهندسة البيئية
م

وصـف المشـروع

العميـل

الموقــع

التــاريخ

مـوقف
العمـل

71

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه
للـمـخـطـط رقـم  3813بحي القيروان

عجالن بن عبدالعزيز العجالن

الرياض

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

72

تصمـيم شـبـكــة الـصـرف الـصحـي
للـمـخـطـط رقـم  3813بحي القيروان

عجالن بن عبدالعزيز العجالن

الرياض

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

73

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه
للـمـخـطـط رقـم   3314بحي بدر مربع رقم
4

رشيد هالل رشيد ال داود

الرياض

 2017م –  1438هـ

انتهى العمل

74

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه
للـمـخـطـط رقـم   3298بحي السلي

ابراهيم وجميل ورياض ابناء
عبد الرحمن محمد القنيط

الرياض

 2018م –  1439هـ

انتهي العمل

75

تصمـيم شـبـكــة الصرف الصحي  
للـمـخـطـط رقـم   3298بحي السلي

ابراهيم وجميل ورياض ابناء
عبد الرحمن محمد القنيط

الرياض

 2018م –  1439هـ

انتهي العمل

76

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه
للـمـخـطـط رقـم 000003-0118-0100
بحي الهدا

االميرة موضي

الرياض

 2017م –  1438هـ

انتهي العمل

االميرة موضي

الرياض

 2017م –  1438هـ

انتهي العمل

االميرة موضي

الرياض

 2017م –  1438هـ

انتهي العمل

79

االشراف علي  شـبـكــة الصرف الصحي  
للـمـخـطـط رقـم 000003-0118-0100
بحي الهدا

االميرة موضي

الرياض

 2017م –  1438هـ

انتهي العمل

80

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه
للـمـخـطـط رقـم   3324بحي احد و عريض

محمد عمر قاسم العيسائي و
شركة سامبا العقارية

الرياض

 2017م –  1438هـ

انتهي العمل

81

تصمـيم شـبـكــة الصرف الصحي
للـمـخـطـط رقـم   3324بحي احد
و عريض

محمد عمر قاسم العيسائي و
شركة سامبا العقارية

الرياض

 2017م –  1438هـ

انتهي العمل

82

تصمـيم شـبـكــة التغذية بالـمـيـاه
للـمـخـطـط رقـم 3242

صندوق رياض التعمير العقاري
االول شركة التنوير العقارية

الرياض

 2017م –  1438هـ

انتهي العمل

83

تصمـيم شـبـكــة الصرف الصحي
للـمـخـطـط رقـم 3242

صندوق رياض التعمير العقاري
االول شركة التنوير العقارية

الرياض

 2017م –  1438هـ

انتهي العمل

77
78
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االشراف علي  شـبـكــة بالـمـيـاه
للـمـخـطـط رقـم 000003-0118-0100
بحي الهدا
تصمـيم شـبـكــة الصرف الصحي  
للـمـخـطـط رقـم 000003-0118-0100
بحي الهدا
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قائمــة بأســماء المشــاريع التــي انجزهــا المكتــب فــي
الســنوات االخيــرة

دراسات مرورية
م

وصـف المشـروع

11

الدراسة المرورية لمخطط أرض الصك رقم
(  ) 3/353484السكني التجاري بحي عكاظ

قائمــة بأســماء المشــاريع التــي انجزهــا المكتــب فــي
الســنوات االخيــرة

دراسات مرورية
م

وصـف المشـروع

العميـل

الموقــع

التــاريخ

موقف العمل

29

دراسة مرورية لمخطط شركة مكين اللوجستيه
بحي طويق

شركة مشاريع مكين اللوجستيه

الرياض

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

30

دراسة مرورية لمخطط مربع ( )17بحي المشاعل

العميـل

الموقــع

التــاريخ

موقف العمل

شركة عمر قاسم العيسائي
(الفحص الدوري للسيارات )

الرياض

1430هـ  2010 -م

انتهى العمل

12

الدراسة المرورية لمخطط مربع رقم ()5
بحي المشاعل

المواطن  /علي بن فوزان
محمد الفوزان

الرياض

1430هـ  2010 -م

انتهى العمل

13

دراسة مرورية لمجمع تجاري بشارع الحلة

مؤسسة النقعة للمقاوالت

الرياض

1431هـ  2010 -م

انتهى العمل

14

دراسة مرورية لفندق خمسة نجوم

دار الدراسات العمرانية

الرياض

1431هـ  2010 -م

انتهى العمل

15

دراسة مرورية لبرج تيوليب التجاري

شركة العريفي للتجارة
والمقاوالت

الرياض

1431هـ  2010 -م

انتهى العمل

16

دراسة مرورية لمخطط الياسمين السكني

دار الرياض لالستشارات
الهندسية

الرياض

1431هـ  2010 -م

انتهى العمل

17

دراسة مرورية لمخطط الياسمين
السكني الفندقي التجاري

شركة تمكين

الرياض

 1432هـ  2011 -م

انتهى العمل

18

دراسة مرورية لمخطط بحي الجنادرية

األميرة نورة بنت عبد الله
واألميرة نورة الدامر

الرياض

 1432هـ  2011 -م

انتهى العمل

19

دراسة مرورية لمخطط بالجنادرية

شركة أبناء عبد العزيز العجالن

الرياض

 1432هـ  2011 -م

انتهى العمل

20

دراسة مرورية لمستشفى ومركز طبي
الداره

مكتب عبد العزيز العطيشان

الرياض

 1432هـ  2011 -م

انتهى العمل

21

دراسة مرورية لمخطط بحي النظيم

مؤسسة ريم للتجارة
والمقاوالت

الرياض

 1432هـ  2011 -م

انتهى العمل

22

دراسة مرورية لمخطط بحي العزيزة

مكتب المحايد مهندسون
استشاريون

الرياض

 1432هـ  2011 -م

انتهى العمل

23

دراسة مرورية لمخطط بحي األندلس

مكتب دار المشورة
لالستشارات الهندسية

الرياض

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

41

24

دراسة مرورية لفندق أربعة نجوم وشقق
فندقية

المواطن /عبدالقادر بن شيبة
الحمد

الرياض

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

42

25

دراسة مرورية لمخطط موطن السكني
التجاري بحي المونسيه

شركة موطن العقارية

الرياض

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

43

26

دراسة مرورية لمخطط الشيخ  /عبد اإلله
الموسى

الشيخ  /عبداإلله الموسى

جدة

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

44

27

دراسة مرورية لمخطط الشيخ  /عبدالعزيز
اإلبراهيم

الشيخ  /عبدالعزيز اإلبراهيم

جدة

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

28

دراسة مرورية لمخطط مربع ( )22بحي
السلي

المواطن  /عمر بن صالح بابكر

الرياض

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

234
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المواطنان/أحمد العثيم وقفاري
القفاري

الرياض

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

31

دراسة مرورية لمخطط مربع ( )5بحي المدينة
الصناعية الجديدة

واحة الريان  /شركة التنوير العقارية

الرياض

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

32

دراسة مرورية لمخطط أرض فانتزي الند بحي
الرمال

شركة وسب للتشغيل والصيانة
المحدودة

الرياض

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

وزارة الصحة – مدينة الملك فهد
الطبية

الرياض

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

33

دراسة إمكانية تشغيل شارع األمير فهد بن سعد
بن عبد الرحمن الحد الشمالي لمدينة الملك فهد
الطبية بنظام االتجاه الواحد

34

دراسة مرورية لمخطط أرض المواطن عبد الرحمن
الحالفي بحي العارض وحي القيروان

35

دراسة مرورية لمخطط (مربع  )3/40 ,1/40بحي
السلي

36

دراسة مرورية لمشروع إنشاء وحدات سكنية
ضمن المنطقة السكنية لمدينة الملك عبد العزيز
للعلوم والتقنية

دراسة مرورية لمشروع إعداد المخطط العام
وتصميم البنية التحتية لمحطة أبحاث مدينة الملك
عبد العزيز للعلوم والتقنية بالعيينة

المواطن عبد الرحمن بن سلمان بن
عبد الرحمن الحالفي
المواطنان صالح بن محمد سليمان
الجمعة وسليمان بن عبد الله
الضحيان
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنية KACST

الرياض
الرياض
الرياض

 1433هـ  2012 -م
 1433هـ  2012 -م
 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل
انتهى العمل
انتهى العمل

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنية KACST

الرياض

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

38

دراسة مرورية لمخطط الشركة األولى العقارية
السكني بحي الرمال

الشركة األولى العقارية

الرياض

 1433هـ  2012 -م

انتهى العمل

39

اعتماد موقع صراف آلي بسوق شرق

شركة المطورون المتقدمة

الرياض

 1434هـ  2013 -م

انتهى العمل

40

دراسة مرورية لمخطط صاحب السمو الملكي
األمير سعود بن فيصل بن عبد العزيز بحي
القادسية شمال شرق مدينة الرياض

37

دراسة مرورية لمخطط الشركة األولى العقارية
السكني بحي الرمال التابع لبلدية الروضة شمال
شرق مدينة  الرياض
دراسة مرورية لمخطط سابك السكني بمحافظة
الدرعية شمال مدينة الرياض
دراسة مرورية لمخطط األميرة منيرة بنت تركي
بحي النرجس شمال مدينة الرياض لصالح مكتب
الجمعان لالستشارات الهندسية

دراسة مرورية لمشروع برج المدينة السكني بحي
الشرفية بمدينة جدة

www.kattans.co

صاحب السمو الملكي األمير سعود
بن فيصل بن عبد العزيز

الرياض

 1434هـ  2013 -م

انتهى العمل

الشركة األولى العقارية

الرياض

 1434هـ  2013 -م

انتهى العمل

مكتب ستانتك بدبي ()Stantic

الرياض

 1434هـ  2013 -م

انتهى العمل

مكتب الجمعان لالستشارات
الهندسية

الرياض

 1434هـ  2013 -م

انتهى العمل

مكتب  dwpبدبي  ،المالك  /شركة
منازل ألعمال التنمية والتسويق

جدة

 1434هـ  2013 -م

انتهى العمل

235

قائمــة بأســماء المشــاريع التــي انجزهــا المكتــب فــي
الســنوات االخيــرة

دراسات مرورية
م

وصـف المشـروع

العميـل

الموقــع

التــاريخ

موقف العمل

45

مخطط شركة أمان للتطوير واالستثمار
العقاري بحي القيروان شمال مدينة  
الرياض

شركة أمان للتطوير
واإلستثمار العقارى

الرياض

 1435هـ  2014 -م

انتهى العمل

المواطن خالد بن صالح بن
سليمان العـلــيـان

الرياض

 1435هـ  2014 -م

انتهى العمل

46

مخطط سوليدير بحى الملقا بمدينة
الرياض

47

دراسة مرورية لمجمع المحاكم الشرعية
بحى العزيزية بمدينة جدة

48

دراسة مرورية لبرج الكورنيش بحى
الشاطئ شمال مدينة جدة

49

دراسة مرورية لمخطط الشركة العربية
للصناعات بحي عريض جنوب مدينة الرياض

50

دراسة مرورية لبرج الخبر التجاري بحي
الخبر الشمالية بمدينة الخبر

51

دراسة مرورية لمخطط مجمع غرناطة
السكني بحي غرناطة شمال مدينة
الرياض

52

دراسة مرورية لمخطط مشارف هيلز ()2
  ,بحي النرجس التابع لبلدية الشمال,
شمال مدينة الرياض

مكتب الخدمات اإلستشارية
السعودى (سعود كونسلت)،
كإستشارى تصميم لــــوزارة
العدل

جدة

 1435هـ  2014 -م

انتهى العمل

شركة أبناء محمد السبيعى
لإلستثمار وإستشاريه مكتب
حسن جمجوم (كينج كونسلت)

جدة

 1435هـ  2014 -م

انتهى العمل

الــشــركة الـعربيـــــة للصناعـــات

الرياض

 1435هـ  2014 -م

انتهى العمل

شركة أساس عبر الخليج
لالستثمار العقاري واستشاريه
مكتب حسن جمجوم (كينج
كونسلت)

الخُ بر

 1435هـ  2014 -م

انتهى العمل

قائمــة بأســماء المشــاريع التــي انجزهــا المكتــب فــي
الســنوات االخيــرة

دراسات مرورية
م

الرياض

 1437هـ  2016 -م

انتهى العمل

61

دراسة التأثير المروري لمشروع مبني
تجاري فندقي وصالة متعددة االستخدام
بحي الشاطئ شمال مدينة جدة

السيد/عبد المحسن بن عيد بن
واصل العوفي

جدة

 1437هـ  2016 -م

انتهى العمل

62

دراسة التأثير المروري لمشروع مبنى
المقر الرئيس لوزارة التجارة و االستثمار
بحي المحمدية شمال غرب مدينـة الرياض

وزارة التجارة و االستثمار

الرياض

 1437هـ  2016 -م

انتهى العمل

60

63

64

الرياض

 1435هـ  2014 -م

انتهى العمل

65

شركة مشارف الدولية
المحدودة

الرياض

 1435هـ  2014 -م

انتهى العمل

66

53

تحليل تقاطع طريق الملك فهد مع طريق
الملك عبد العزيز  -بمدينة الرس

مكتب المهندس نزار كردي
لالستشارات الهندسية

الرس

 1436هـ  2014 -م

انتهى العمل

54

تصميم قطعة أرض كمواقف عامة
لسيارات األجرة بمدينة جدة

شركة منصور عبد الرحمن
الجلسي

جدة

 1436هـ  2014 -م

انتهى العمل

55

دراسة مرورية لمشروع مبنى مكاتب
بانافع ,بحي الرويس وسط مدينة جدة

المواطن مصطفى محمد
حسنين بانافـــع

جدة

 1437هـ  2016 -م

انتهى العمل

مدركة

 1437هـ  2016 -م

انتهى العمل

الراشد للتجارة والمقاوالت
المحدودة

الدمام

 1437هـ  2016 -م

انتهى العمل

وزارة الشئون البلدية والقروية

الخرج

 1437هـ  2016 -م

انتهى العمل

شركة العطير للتجارة
والمقاوالت

الرياض

 1437هـ  2016 -م

انتهى العمل

56
57
58
59

236

دراسة التأثير المروري لمشروع فندق
ومجمع الراشد التجاري بحي األنوار غرب  
مدينة الدمام

دراسة التأثير المروري للمخطط المحلي
لمدينة الخرج حتي عام 1450هـــ
دراسة التأثير المروري لمشروع
مستشفي العطير بحي الجنادرية شرق
مدينة الرياض

www.kattans.co

دراسة القتراح طريق لخدمة أرض
المواطن عبد الكريم عبد المحسن تركي
التركي واألراضي الواقعة حوله بحي
عريض جنوب مدينة الرياض

الشيخ عبد الكريم عبد
المحسن تركي التركي

شركة فخامة البناء التابعة
لمجموعة كسب العلمية
للتطوير العقاري واستشاريه
أربتك جردانة

الدراسات المرورية لمدينة مدركة بمنطقة أمانة العاصمة المقدسة  -إدارة
الدراسات والتصاميم
مكة المكرمة

وصـف المشـروع

العميـل

الموقــع

التــاريخ

موقف العمل

دراسة تأثير الحركة المرورية للمخطط
المقام علي األرض رقم( )1/10من
المخطط رقم (  )3471بحي بنبان شمال
مدينة الرياض
دراسة تأثير الحركة المرورية لمخطط
لالستخدام استراحات وترفيهي  بحي
ظهرة لبن شمال مدينة الرياض

دراسة التأثير المروري  لمخطط شركة
موسي و عادل ابناء محمد الموسي
للعقارات السكني و التجاري بحي
القيروان شمال الرياض

مؤسسة سحيم بن حمد آل
ثاني للمشاريع

الرياض

شركة /امالك العالمية للتطوير
العقاري

الرياض

 1437هـ  2016 -م

1438هـ  2017 -م

انتهى العمل

انتهى العمل

شركة موسي و عادل ابناء
محمد الموسي للعقارات

الرياض

 1439هـ  2018 -م

انتهى العمل

دراسة التاثير المروري لمشروع تجاري
مكتبي فندقي بحي النرجس شمال
مدينة الرياض

االميرة سادة بنت محمد بن
نايف بن عبد العزيز

الرياض

 1439هـ  2018 -م

انتهى العمل

67

دراسة التاثير المروري لمشروع شركة
جرير طريق الملك سلمان

شركة جرير

68
69
70
71

الرياض

 1439هـ  2018 -م

انتهى العمل

دراسة التاثير المروري لمخطط المواطن
عبد المجيد خليل السبعان السكني
التجاري بحي بدر جنوب مدينة الرياض

المواطن عبد المجيد خليل
السبعان

الرياض

 1439هـ  2018 -م

انتهى العمل

دراسة التاثير المروري لمخطط ترفيهي (
قلعة الحصن تاكيشن)

هيئة الرياض

الرياض

 1439هـ  2018 -م

انتهى العمل

دراسة التاثير المروري لمشروع مول
الحمراء شرق مدينة الرياض

شركة محمد الحبيب

دراسة التاثير المروري لمشروع منتجع
االعمال (بيزنس بارك )
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عبد االله الموسي

الرياض
الرياض

 1439هـ  2018 -م
 1439هـ  2018 -م

انتهى العمل
انتهى العمل
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قائمــة بأســماء المشــاريع التــي انجزهــا المكتــب فــي
الســنوات االخيــرة

دراسات هيدرولوجية وتصريف سيول

قائمــة بأســماء المشــاريع التــي انجزهــا المكتــب فــي
الســنوات االخيــرة

دراسات هيدرولوجية وتصريف سيول

م

وصـف المشـروع

الموقــع

التــاريخ

مـوقف العمـل

م

وصـف المشـروع

الموقــع

التــاريخ

مـوقف العمـل

1

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
عبد الرحمن سعد الراشد بالخرج

الخرج

2011م –  1432هـ

انتهى العمل

19

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
أرض ورثة سليمان بن فايز الفايز

الزلفي

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

2

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط  
شركة قمم للتطوير واإلستثمار العقاري

ظهرة نمار

 2015م –  1436هـ

انتهى العمل

20

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
فهد بن محمد السكران

الزلفي

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

3

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
شركة الحماد والرويتع

البساتين

 2015م –  1436هـ

انتهى العمل

21

الزلفي

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

4

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
شركة العليان المالية

البساتين

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

22

5

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
ناصر عبدالله الزعاقي بمحافظة الحريق

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول عبدالله
تركي بن عبدالعزيز الضحيان  (مربع )12

السلي

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

الحريق

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

23

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط  
شركة آجلتي في السعودية

السلي

 2015م –  1436هـ

انتهى العمل

الخرج

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

24

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط  
عمر صالح بن عبدالعزيز با بكر (مربع )41

السلي

 2015م –  1436هـ

انتهى العمل

7

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
ابراهيم محمد الحديثي بالخرج

الخرج

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

25

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
عمر بن صالح عبد العزيز بابكر  (مربع )22

السلي

 2012م  1433 -هـ-
2013م –  1435هـ

انتهى العمل

8

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
إبراهيم بن على الصقير بالخرج

الخرج

2011م –  1432هـ

انتهى العمل

26

تصميم خط تصريف سيول في مخطط 2398

السلي

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

9

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
صالح العسكر وسلمان العثمان

الخرج

2011م –  1432هـ

انتهى العمل

27

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
شركة بسمة الخليج للتطوير العقاري

السلي

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

10

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
عبد الرحمن سعد الراشد

الخرج

2011م –  1432هـ

انتهى العمل

28

السلي

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

11

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
خالد بن عبد الله بن عبد العزيز الشقري

الدرعية بالرياض

2011م –  1432هـ

انتهى العمل

29

السلي

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

12

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول عبدالله
بن محمد الشريف الهويدي

الدلم

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

الطائف

 2012م  1433 -هـ

انتهى العمل

13

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط  
شركة جرير لالستثمارات التجارية

الرمال

 2015م –  1436هـ

انتهى العمل

14

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
الشركة العقارية

الرمال

 2015م –  1436هـ

انتهى العمل

15

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
الشركة العقارية السعودية

الرمال

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

16

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
شركة األولى

الرمال

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

17

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
سلطان بن مشلح بن سفران بالرين

الرين

 2012م  1433 -هـ

انتهى العمل

18

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
احمد بن عبد الله الدعفس

الزلفي

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

6
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الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول ل
مخطط مجموعة خالد البلطان لالستثمار التجاري
بالخرج
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30

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
محمد بن علي الطريقي و محمد بن عبد الرحمن
المليفي

"الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
صالح بن محمد سليمان آل جمعة وسليمان عبدالله
الضحيان
الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
يوسف سليمان يوسف العريني

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط  
األميرة الجوهرة بنت إبراهيم بن عبدالعزيز
البراهيم

31

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
خالد العساف

العارض

32

 2015م –  1436هـ

انتهى العمل

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
شركة كنان العمران المحدودة

العارض

2013م –  1435هـ-
 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

33

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
عبد الرحمن بن سلمان بن عبد الرحمن الحالفي

العارض والقيروان

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

34

"الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
شركة مكين اللوجستية

العريجا

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

35

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
زهير بن عبد العزيز بن سليمان الحبيبب بالعيينة

العيينة

36

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
محطة أبحاث مدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنية بالعيينة

www.kattans.co

العيينة

2013م –  1435هـ
2013م –  1435هـ

انتهى العمل
انتهى العمل
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قائمــة بأســماء المشــاريع التــي انجزهــا المكتــب فــي
الســنوات االخيــرة

دراسات هيدرولوجية وتصريف سيول

قائمــة بأســماء المشــاريع التــي انجزهــا المكتــب فــي
الســنوات االخيــرة

دراسات هيدرولوجية وتصريف سيول
م

وصـف المشـروع

الموقــع

التــاريخ

مـوقف العمـل

55

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط الشيخ
عبدالعزيز بن إبراهيم عبد العزيز البراهيم

بنبان

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

56

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط صالح
الشقير

بنبان

 2017م –  1438هـ

انتهى العمل

57

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
عبدالرحمن بن سلمان الحالفي

بنبان

58

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط عبدالله
السرحان

بنبان

59

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط مدينة
البوابة الصناعية

جنوب الرياض

60

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط شركة
العربية للتصنيع

ضاحية عريض

م

وصـف المشـروع

الموقــع

التــاريخ

مـوقف العمـل

37

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
صاحب السمو الملكي األمير /سعود بن فيصل
بن عبد العزيز آل سعود

القادسية

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

38

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
عبدالله بن صالح الخضيري

القادسية

2013م –  1435هـ

انتهى العمل

39

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
إبراهيم بن محمد الحسن الحرابي

القيراون

 2015م –  1436هـ

انتهى العمل

40

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط  
محمد بن عبدالله العنقري

القيروان

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

القيروان

 2017م –  1438هـ

جاري العمل

القيروان

 2017م –  1438هـ

جاري العمل

61

43

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط  
عبد القادر المهيدب و أوالده

المشاعل

 2015م –  1436هـ

انتهى العمل

44

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
شركة التنوير العقارية

المشاعل

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

45

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
عبدالعزيز بن علي بن محمد المنجم

المشاعل

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

46

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
عبد المحسن المبارك

المعيزيلة

 2017م –  1438هـ

جاري العمل

الملقا

 2015م –  1436هـ

انتهى العمل

48

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
الناصرية

الناصرية

2011م –  1432هـ

انتهى العمل

49

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
شركة اسواق اإلمارات التجارية

النرجس

 2015م –  1436هـ

انتهى العمل

50

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
شركة مشارف الدولية

النرجس

2014م  1436-هـ-
 2018م –  1439هـ

انتهى العمل

51

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
االميرة  /موضي خالد عبدالعزيز ال سعود

الهدا

 2017م –  1438هـ

انتهى العمل

52

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
عبد المجيد خليل السبعان

بدر

2014م  1436-هـ

انتهى العمل

53

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
األميرة منيرة البواردي -قطعة 77-75-74

بنبان

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

54

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
األميرة منيرة البواردي -مربع 14

بنبان

 2016م –  1437هـ-
2019

انتهى العمل

41
42

47
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الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
شركة موسى وعادل أبناء محمد الموسى
للعقارات قطعة رقم 326
الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
شركة موسى وعادل أبناء محمد الموسى
للعقارات قطعة رقم 329

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
شركة صندوق البحر المتوسط للتطوير العقاري
الثاني

www.kattans.co

2013م –  1435هـ
 2017م –  1438هـ
 2017م –  1438هـ
 2015م –  1436هـ

انتهى العمل
انتهى العمل
انتهى العمل
انتهى العمل

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط شركة
قمم للتطوير و اإلستثمار العقاري

ظهرة نمار

 2015م –  1436هـ

انتهى العمل

62

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
عبدالعزيز بن عبدالرحمن مهنا اليابس

ظهرة نمار

 2017م –  1438هـ

انتهى العمل

63

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
الشركة العقارية

عكاظ

 2016م –  1437هـ

انتهى العمل

64

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
إبراهيم و منصور ونورة ولطيفة محمد السيار

عكاظ

 2017م –  1438هـ

انتهى العمل
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الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط شركة
أبناء عبد العزيز  العجالن لالستثمار التجاري والعقاري

عكاظ
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انتهى العمل
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الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط شركة
موسى وعادل أبناء محمد الموسي للعقارات

عكاظ
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الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمزرعة الشيخ
عبدالعزيز بن إبراهيم عبد العزيز البراهيم

لبن

68

الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط الشيخ/
ماجد بن ابراهيم البراهيم

مكة
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الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط عبد
الرحمن محمد السحيم

هيت

70
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الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط مهدي
بن ناصر

وادي الدواسر
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الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمحطط ميجا
الند ملك سمو األمير/متعب بن عبدالعزيز

الدرعية (الرياض)

 2017م –  1438هـ

انتهى العمل
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الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط
عبدالعزيز وسعد المعجل

السلي
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الدراسة الهيدرولوجية وتصريف السيول لمخطط عبدالله
عبداللطيف احمد الفوزان

عكاظ
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