


دور المصمم هو دعم فكر العميل وإدارة أحتياجاته بطريقة هندسية مبدعة وليس

زيادة العبء المادي وعمل تصاميم مكررة فلكل مشروع هوية خاصة تتكون 

من روح صاحب المشروع وروح المعماري المصمم

سعود هندي الرويلي

مهندس مدني 
المدير العام لشركة الهندسي السعودي اإلستشاري



:من نحن 

وسرعان ما أصبح المكتب من أوائل 1985هندي سعدون الرويلي في عام / تأسس المكتب الهندسي السعودي االستشاري من قبل  المهندس 

خالل ة، وذلك منالمكاتب االستشارية المتخصصة بتقديم كافة أنواع الخدمات الهندسية المدنية والمعمارية االستشارية واألعمال المساحية بالمملك

لى شركة في ثم تحول إ.توظيف جهود طاقم متكامل ومؤهل من المهندسين والفنيين ذوي الخبرة الطويلة والواسعة في المجاالت الهندسية والفنية 

.2022عام 

1985

تم إفتتاح المكتب على يد المهندس هندي سعدون الرويلي  وكانت أول الفروع في منطقة الحدود الشمالية

فروع وتم تسليم دفة القيادة للمهندس سعود هندي سعدون الرويلي 4خالل هذة الفترة وصل عدد الفروع إلى 2010

في  شهادة تم افتتاح فرع الرياض باإلضافة إلى الفروع القائمة  وتم حصول  الشركة على الدرجة األولىإلى اآلن

.تصنيف مقدمي الخدمات لدى وزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان ومنصة بلدي

دومة الجندل–سكاكا –عرعر –طريف 



فروعنا



يالهندسي السعودي االستشارشركة

وفر جميع أنواع الخدمات اإلستشارية الهندسيةت

.هندسة الديكور والتصميم الداخلي* .هندسة المساحة * .الهندسة المعمارية اإلستشارية * 

.الهندسة المدنية واإلنشائية * .اإلشراف وإدارة المشاريع * .التخطيط والتصميم الحضاري* 

.األمن والسالمة* .                              هندسة البنية التحتية *.الهندسة الكهربائية والميكانيكية* 

.                الدعم الفني* .                         جداول الكميات والمواصفات* .درء أخطار السيول* 

:  متنوع ما بين مشروع000,40على قام بتصميم ما يقارب 

التجارية * الغذائية *السكنية* 

التعليمية * الرعاية الصحية * التجزئة * 

الفندقية* اإلسالمية * التقنية * 

حكومية وخاصة



الديكور والتصميم الداخليالمدنيةالهندسة الهندسة المعمارية

اإلشراف وإدارة المشاريعالتخطيط والتصميم الحضاريهندسة المساحة

الهندسة المدنية هي عنصر الربط بين الفكرة المعمارية 

والتنفيذ حيث انها تقوم بتحويل المشروع من مخطط إلى

.هيكل إنشائي 

فة نهتم في تصاميمنا اإلنشائية بعنصري االمان و التكل

حيث ان الموازنة بينهم أمر هام إلنجاح أي عملية 

إستثمارية

ة الهندسة المعمارية تتمثل في تحويل أحالم العميل المادي

والنفسية واإلستثمارية إلى خطوط ذات أبعاد دقيقة 

وتفاصيل مدروسة للوصول بالمشروع إلى الهدف 

.المنشود

ق ونسعى في شركة الهندسي السعودي اإلستشاري لتحقي

متطلبات العميل مع دعم متطلبات العمارة البيئية 

.واإلستدامة

هي دراسة جمالية نفسية فنية دقيقة لكل من الكتل 

واأللوان والملمس واإلضاءة للوصول بهم إلى تكوين 

.يلبي حاجة العميل ومستخدم الفراغ 

ة وما يميزنا هو إتقان قراءة طلبات العميل بسهولة وتلبي

.أحتياجاتة التصميمة 

المساحون . هندسة المساحة تتعامل مع دقة القياس

يتحكمون في حدود الممتلكات ؛ ينقلون الرسومات من 

كما أنهم يتحكمون في مستويات أي . مخطط إلى واقع

.مشروع بناء

يعتبر دور المساح هو تحديد نقطة اإلنطالق ألي 

.مشروع

التخطيط الحضرى هو مرحلة وسطية بين التصميم 

المعماري والتخطيط فهو يتعامل مع توزيع الوحدات 

المعمارية والسكان في منطقة محددة لتحسين نوعية 

الحياة من خالل النظر في جودة الهواء النقي وحركة 

.المرور والتوزيع العادل للخدمات

تقوم . تحتوي المشاريع على مراحل وموارد مختلفة

إدارة المشروع بتنظيم االمشروع للتحكم في مراحل 

وموارد المشروع لتنفيذ المشروع بتكلفة منخفضة في

يضمن اإلشراف جودة . وقت قصير مع ضبط الجودة 

.العمل في ظل التكلفة والوقت المحددين



األمن والسالمةهندسة البنية التحتيةالهندسة الكهربائية والميكانيكية

الدعم الفنيجداول الكميات والمواصفاتدرء أخطار السيول

دور اإلنارة والتكيف من االدوار الجوهرية في شعور 

المستخدم بالسعادة ويقوم هذا القسم بدراسة كل جوانب 

لة الكهرباء والتبريد والتدفئة والصرف والتغذية من مرح

التأسيس إلى التشطيب مرورا بمراحل العمل جميعا 

بهدف تحقيق أعلى راحة للمستخدم بأقل تكلفة وطرح 

الخيرات الحديثه أمام العميل ومساعدتة في إتخاذ القرار 

ة ويساعد هذا القسم في توفير الطاقات البديلة مش الطاق

.الشمسية والوقود األحفوري غيرها 

تمثل البنية التحتية أعمال الهندسة المدنية التي تهتم

بتصميم وتنفيذ الخدمات الحيوية للمدن أو المجمعات 

السكنية مثل الطرق ومجاري مياه األمطار ومجاري 

.الصرف الصحي

األمن والسالمه أو ما يعرف بالدفاع المدني هو القسم 

المسئول عن تحقيق أمن وسالمة المبنى فهو يتعاون مع 

المعماري واإلنشائي والكهرباء والميكانيكا للتاكد من 

المواد الغير قابلة لإلشتعال وطرق الخروج االمن في 

فترة الكوارث ويكون أيضا مسئول عن مخططات 

الحريق سواء اإلنذار أو الدفاع ويتحمل على عاتقة 

.إعتماد المخططات من الجات الرسمية المعنية

ر تعد السيول من أشد األخطار الطبيعية التي تتأث

بها المنشآت العمرانية وشبكات الطرق بالمناطق 

لة الصحراوية الجافة وشبه الجافة والتي تتصف بق

األمطار وتذبذبها زماناً ومكانا وعلية فإن هندسة 

درء أخطار السيول تقوم بعمل دراستها الجولوجية 

والطبوغرافية إلعادة توجية مجاري السيول وغيرة 

من الحلول التيي تهدف إلى التقليل من خطرها 

.المادي على االرواح والممتلكات

تهتم جداول والكميات بتحويل المخططات إلى 

وحدة قياس هندسية معلومة يسهل تحويلها لعملة 

مادية أما جداول المواصفات فهي تتحكم في 

توصيف كل خامة مستخدمة وذلك لضمان الدقة في 

ة التنفيذ وعدم فتح باب االراء الشخصية في مرحل

التنفيذ مما قد يؤدي إلى ضمور الفكرة التصميمة

.االولية

فريق الدعم الفني هو فريق فني هندسي متخصص

يقوم بدعم الشركات والمؤسسات والجهات 

الحكومية في كافة مجاالت الهندسة ويتكون فريق 

مهندس في 30الدعم الفني للشركة من أكثر من 

ية كافة التخصصات المعمارية واإلنشائية والكهربائ

والميكانيكية  والمساحة واإلشراف وغيرة من 

.التخصصات



عمالئنا



هيكلية الشركة| الهندسي السعودي االستشاريشركة

فروع الشركة

طريف الرياض سكاكا عرعر دومة الجندل

القسم اإلداري قسم الحسابات
قسم شؤون 

الموظفين

قسم العالقات 
العامة

القسم الفني

الرئيس التنفيذي

قسم اإلشراف
مدير الفروع

السكرتارية

الشئون المالية

الحسابات

مدير شؤون 
الموظفين

مساعد شؤون 
الموظفين

المبيعات 
والتسويق

المعقبين

مهندس 
مدني

مهندس 
الألكتروميكانيك

رسام هندسي

مهندس موقع

مشرف موقع

مراقب

رئيس القسم

رسام هندسي

قسم التصميم

معماري مصمم داخلي

رسام هندسي

رئيس القسم

رسام هندسي

مدراء  الفروع



من مشاريعنا



تخطيط المدن





مجمعات سكنية



مركز واحة الخليج لعالج أطفال التوحد

ةالمشاريع الطبية و التعليمي



المشاريع التجارية









المشاريع الفندقية



مشاريع الجوامع



مشاريع األبراج اإلدارية والتجارية





المشاريع السكنية





















بعض من

الدعم الفني واإلشراف الهندسي



وع# وعاسم المشر مساحة المشر
عبدالعزيز بن إبراهيم الربيع1

شهاب بن عبدالفتاح كردي2

عبدالرحمن بن إبراهيم الربيع3

اك للزجاج4 1500مصنع البر

ن الجوف للتمور5 4179مصنع بساتي 

400مسجد االمب  سلطان بن عبد العزيز6

ي للخرسانة والبلوك7
2138مصنع المثنن

غش8 666محمد خلف عقال البر

ي9 ن ي عيد عقال العبن
800منن

يدة الرويلي10
551عياد عايش شر

720محالت تجارية نارص الخليوي12

1200مستودعات احمد معيوف الرويلي13

1200مستودعات احمد معيوف الرويلي14

ي15 1889مركز سيارات صالح نواف الحربر

 عبدهللا16
ن
300محطة محروقات ضاف

1799سكنن تجارى اليعقوب17

800فيال سلطان فهد جحيش18

650فيال عوض سعيد الحميدي19

ي20 ن 620فيال ماجد معجل العبن

ي21 ن ن حسان العبن 720فيال حسي 

800فيال ثامر المزيد22

ي23 ن 550فيال محمد وناد العبن

620فيال محمد جزاع الرويلي24

25

...
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490,187.50  
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      -                

     

1,084,800.00  
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 (                           
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      -

     

1,960,200.00  

4 
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      -

     

1,099,956.00  

5          
                    

                                    
         

354,600.00  

6 
                         

       

       
    

                   
         

                   
         

698,000.00  

7 
                   

       
                         

  
                         

         

496,800.00  

8 
                   

       
                2022  

  
                         

         

287,960.00  

9 
                           
                           

         
  
       

                            
      -

     

2,199,720.00  

10 
                          
                             

     
  
       

                            
      -

     

3,147,228.00  

 



بعض من
الشهادات واإلعتمادات







إلختياركمشكرا

االستشاريالسعوديالهندسيشركة

معناتواصلكميسعدنا

www.alsaudiconsult.com
info@alsaudiconsult.com

00966558887067
00699114707880

دومة الجندلالرياض طريفسكاكا عرعر

http://www.alsaudiconsult.com/
mailto:info@alsaudiconsult.com

