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 نظرة عامة

المجاز لالستشارات الهندسية تأسس في العام 1994م عن طريق مجموعة من المهندسين السعوديين المؤهلين ممن لهم خبرات تزيد 
معايير  أعلى  عليها مستخدمين  الصحية واإلشراف  والمشاريع  المستشفيات  وتنفيذ مشاريع  التخطيط  في مجال  العشرين عاما  على 

التصميم والمبتكرات العلمية المتقدمة.

من العوامل الهامة التي أدت إلى نجاح المجاز لالستشارات الهندسية هو التركيز على األبعاد التقنية والبيئية عند تصميم المشاريع 
ومزج القدرات الفنية مع طاقة اإلبداع لتظهر المباني مميزة في الشكل والكفاءة التشغيلية وإقتصادية أيضا فضال عن القدرة على حل 

المشكالت التي تطرأ أثناء العمل نظرا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها فريق العمل بالمكتب.
قبل بدء مراحل التصميم يعد المجاز الدراسات المستفيضة التي تتناول جميع متطلبات المشروع بما تتيحه المعلومات الهندسية المتقدمة 
لديه بهدف الوصول للتصميم المنشود مع األخذ في االعتبار دوما النواحي االقتصادية للمشروع، كما أن اإلداريين والفنيين العاملين 
بالمجاز مدركين تماما لقدرات المعدات الحديثة التي تحت أيديهم، ومع ذلك ال يكتفي المجاز بما هو متاح وإنما يوالي تدريبهم المستمر 

وإطالعهم المتواصل على المكتبة المعمارية والهندسية التي يجري تحديثها باستمرار.
ويتميز مكتب المجاز بأن نسبة كبيرة من األعمال التي تسند إليه تكون من خالل عمالئه المتكررين الذين وضعوا ثقتهم فيه وكانوا 

مرجعا دعائيا لعمالئنا الجدد الذين بدورهم أصبحوا من العمالء الدائمين.
وقد سعى المكتب أيضاً الكتساب الخبرات العالمية وذلك من خالل التضامن مع نخبة من أفضل المكاتب األمريكية واألوروبية، ويقوم 

المكتب حالياً بتنفيذ عدد من المشاريع مع هذه الشركات العالمية.
وخالل مسيرة المكتب الممتدة ألكثر من 20 عاماً قام المكتب بتنفيذ العديد من المشاريع التي يفتخر بها، منها عدد من المستشفيات 
التابعة لوزارة الصحة والقطاع الخاص، مثل المستشفى العام بعرعر، ومستشفى النساء والوالدة برفحاء وتوسعة مستشفى الملك خالد 
للعيون ومستشفى األمير منصور في الهدا بالطائف التابعة للقوات المسلحة، ومستشفيات للقطاع الخاص منها مستشفى الحياة بخميس 
مشيط ومستشفى الظافرفي نجران ومستشفى عبيد ومستشفى الجزيرة بالرياض والعديد من مراكز جراحة اليوم الواحد ومجمعات 

العيادات والمراكز الصحية.

إن غايتنا أن نستمر في تقديم الخدمات االستشارات الهندسية ذات الجودة المتميزة وفي نفس الوقت تكون مرضية جدا لعمالئنا في 
مجال مشروعات المنشآت الصحية وفي غيرها من المشروعات بشكل عام، واضعين في االعتبار أن ننجز المشاريع المميزة بـأحدث 
يمكن  التي ال  البيئية  السعودي والمتطلبات  المجتمع  المتقدمة ممزوجة بخصائص وموروثات وتقاليد  الهندسية ومعطياتها  األساليب 

غض الطرف عنها.
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Overview:
Al Majaz Consulting Engineering was established in 1994, by a group of highly educated engineers with over 20 years’ 
experience in producing the highest standards of design, supervision and production of hospital and healthcare facilities.

Our office insures consistent achievements of modern, scientific advances.  Only engineering designs of the highest stand-
ards are used.  Al Majaz Consulting Engineering concentrates on the technological and environmental aspects of a project’s 
design.
By combining modern techniques with creativity, a balance is achieved, producing economic buildings, distinguished in 
both shape and operational efficiency.
During the design stages, in-depth studies are done to not only enhance design, but to reduce costs as well.  Our admin-
istrative and technical staff attend ongoing training classes and have access to an architectural library which is continually 
updated.

Due to excellent professional services, Al Majaz clients put their trust in our firm.  Many are repeat clients, who recommend 
our services to others, thus giving us a strong, stable clientele. 
Al Majaz has gained international experience through collaboration with some of the best American and European architec-
tural and engineering firms.  Currently, we are implementing a number of projects in the kingdom.
During our firm’s journey, in existence now for more than 20 years, we are proud of the many projects we have completed, 
including the following:

A number of the Ministry of Health hospitals and the private sector, such as the general hospital in Arar, Maternity and 
Pediatric Hospital in Rafha; expansion of the King Khalid Eye Specialized Hospital and the Armed Forces Hospital of Prince 
Mansour in Al Hadan, Taif.  As for the private sector, Hayat Hospital in Khamis Mushayt, Alzafer Hospital in Najran, Obaid 
and Aljazeera hospitals in Riyadh and many others, as well as many one-day surgery centers, polyclinic and health centers.
The goal of Al Majaz Consulting Engineering is to consistently provide reliable engineering consultations in the field of 
medical services, as well as other fields in general.  Our objective is to prepare and successfully complete, high-ranking pro-
jects through a modern approach, using the most advanced tools, combined with the unique features true to the heritage 
of the Saudi Society.  Special attention is given to local environmental aspects.
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شعارنا:
”العمل بشكل وثيق مع عمالئنا لخلق بيئة صحية مستدامة”

Motto:
“Working closely with our clients to create healthy, 
sustainable environments”



9

رؤيتنا:
في  وذلك  المشروع  عمر  بامتداد  تمتد  لعمالئنا  متميزة  خدمات  تقديم 
مجال التصميم واالشراف على التنفيذ واالستشارات الهندسية بشكل عام 

وتصميم المنشآت الصحية بوجه خاص.
العالمية وتطبيق معطيات  وال تقتصر رؤيتنا على تبني معاييرالتصميم 
التكنولوجيا الحديثة في مشاريعنا فقط ولكنها تتوسع لتشمل مواكبة أحدث 
بيئة  لخلق  وذلك  واالستدامة  الخضراء  العمارة  مجال  في  االتجاهات 
صحية استشفائية دون إغفال خصوصية وثقافة المجتمع والبيئة المحلية.

Vision:
To provide distinguished services to our clients throughout the life 
of a project, in the field of architectural design and engineering con-
sulting, both in general, as well as specializing in healthcare design.  
Our mission not only includes adopting the latest international 
design codes and standards; it also includes keeping up with the 
latest trends of green architecture, thus creating healthy, healing 
structures without losing sight of the privacy and culture of the local 
community and its environmental uniqueness.
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مهمتنا:
• تقديم خدمات متميزة تمتد بامتداد عمر المشروع.

• توفير دراسات متكاملة تشمل كل التخصصات.
• تأكيد التخصص والتميز في مجال التصميمات واالستشارات الهندسية 

للمنشآت الصحية.
• استخدام أحدث المعايير التصميمية واألكواد المحلية والعالمية ومواكبة 

التطورات في هذا المجال بشكل دائم.
• مواكبة التطور التكنولوجي واالستفادة من أحدث التطبيقات في مشاريعنا.

• تبني مفهوم العمارة الخضراء والتنمية المستدامة.
تصميم  معايير  تطوير  في  المحلية  التنظيمات  مع  الفعالة  المساهمة   •

المنشآت الصحية واالرتقاء بخدمات االستشارات الهندسية بشكل عام.

Mission:
• To provide excellent services throughout the life of the project.
• To provide integrated studies to include all disciplines.
• To put specific emphasis on the field of healthcare design and engi-
neering consultation.
• To use the latest design standards for both local and international 
codes, keeping abreast of new developments in this area.
• To keep pace with technological development and apply the latest 
applications to our projects.
• To adopt the concept of green architecture and sustainable devel-
opment.
• To collaborate effectively with local organizations in the develop-
ment of healthcare design and to upgrade the standards of engineer-
ing consulting services in general.
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فريق العمل:
يفخر مكتب المجاز لالستشارات الهندسية بالعاملين لديه من مهندسين 
والمهنية  بالكفاءة  يتمتعون  الذين  إداري  وجهاز  وفنيين  ورسامين 
التميز  أعلى مستوى من  بهم على  المنوطة  المهام  تؤهلهم ألداء  التي 

والحرفية. 
والمتميزة من  المتنوعة  الكفاءات  إستقطاب  المكتب على  وقد حرص 
لتطوير  ودفعهم  لهم  الفرص  وإتاحة  نشأته  منذ  المختلفة  التخصصات 
مهاراتهم. وقد كان من أهم عوامل نجاحه هو الحفاظ على روح الفريق 
ناحية،  الكفاءات كأسرة واحدة  من  بين هذه  والدائم  المثمر  والتعاون 

ومن ناحية أخرى بين اإلدارة العليا والعاملين.

Our People:
Almajaz Consulting Engineering is proud of its team of engineers, 
draftsmen, technicians and administrative staff who are competent 
and professional, which enables them to perform the tasks entrusted 
to them at the highest level of excellence and professionalism. Since 
its inception, the firm was keen on attracting diverse and distinctive 
competencies from different disciplines. Continues training is provided 
to all employees so that they can keep up with all new trends and de-
velopments. One of the key factors of Almajaz success is the team spirit 
among all employees that let them to work in harmony and passion as 
a family and moreover between higher management and employees.



12



13

AREAS OF EXPERIENCE 

مجاالت الخبرة
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مجاالت الخبرة:
يتميز مكتب المجاز لالستشارات الهندسية بتوفير الخبرات الالزمة في 
والدراسات  اإلقتصادية  الجدوى  دراسات  من  بدءاً  المشروع  مراحل 

التحليلية إلى اإلدارة واإلشراف على تنفيذ المشروعات وذلك يشمل:
- تعريف المشاريع.

- دراسة وتحليل الموقع.
- دراسة وتقارير الجدوى االقتصادية.

- المخططات التنفيذية ومخططات الورشة.
- الفكرة التصميمية والتخطيط.

- التصاميم الهندسية التفصيلية وجداول الكميات والمواصفات الفنية.
- إعداد وثائق العطاءات والعقود.

- دراسة وتحليل العطاءات.
- اإلشراف على التنفيذ.

- مراقبة الجودة النوعية.

Areas of expertise:
Al-MajazConsulting Engineering has a wide range of the required 
expertise to provide unique services in all feasibility studies and 
analysis studies to project management and construction supervi-
sion, and it’s also include :
- Project definition.
- Site studies and analysis.
- Planning and conceptual design.
- Design drawing, bill of quantities and technical specifications.
- Bidding documents and contracts.
- Bidding studies and analysis.
- Construction supervision.
- Working drawing and shop drawing .
- Quality control
- Training and development.
- Project management.
- Construction management.
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SERVICES

الخدمات



18



19



20



21

دراسات الجدوى:
يقوم مكتب المجاز لالستشارات الهندسية بإعداد )أو المساعدة في 
إعداد( الدراسات التحليلية ودراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع 
الطبية ولدى المكتب قاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل دائم من أكثر 
وأسعار  وبيانات  الديموجرافية  االحصاءات  تشمل  مصدر  من 

السوق السائدة ودراسات المعدالت ...الخ.
 

Feasibility Studies:

Almajaz Consulting Engineering provides (or helps to providing) 
analytical studies and economical feasibility studies. In that regard. 
Almajaz maintains a good and continuously updated data base from 
different sources that include. but not limited to. demographic sta-
tistics and market indexes prevailing rates and studies.
 



22



23

التخطيط الطبي:
دراسات التخطيط الطبي تتطلب إلمام كامل بأحدث أسالليب التشغيل 
والتشخيص  الكشف  في  المتبعة  الطبية  واالجراءات  للمستشفيات 
والعالج فضال عن اإللمام بالتطورات المتالحقة في المجال الطبي 
والمعدات الطبية، ولدى المكتب الخبرات الالزمة العداد التخطيط 
للمنشات  والمساحية  الوظيفية  البرامج  وإعداد  ودراسة  الطبي 
الصحية والتي تعد من أعقد المنشات حيث أنها تحتوي على الكثيرمن 

التخصصات والتداخالت في الوظائف والحركة والخدمات.
ويقوم المكتب بإعداد التخطيط الطبي لمنشات الخدمات الصحية طبقا  

ألحدث المواصفات والمعايير العالمية.

Medical Planning:
Medical planning studies require a comprehensive knowledge of 
the latest methods of hospital operation and medical procedures 
in the examination, diagnosis and treatment areas, as well as the 
familiarity with the latest developments in the medical field and 
the medical equipments.
Almajaz provides the necessary expertise to deliver unique ser-
vices for its clients in regard to medical planning and functional 
and space program studies for healthcare facilities.
Almajaz always ensures that the latest and update saudi and in-
ternational codes and standards in the healthcare facilities design 
area are used in preparing the medical planning.
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التصميم المعماري:
الذين  األكفاء  المهندسين  من  مجموعة  على  المجاز  مكتب  يعتمد 
لديهم خبرات متنوعة إلعداد التصاميم للمشروعات وذلك باستخدام 
أحدث أجهزة الحاسب اآللي وبرامج التصميم المختلفة يعاونهم في 
ذلك نخبة من أفضل المعماريين والرسامين، ويولي المكتب أهمية 
فائقة لمراجعة المشروعات من قبل فريق عمل مستقل ومحايد وذلك 

للتحقق من الجودة النوعية للمشروعات.

للتصاميم  متميز  أسلوب  على  المحافظة  على  المكتب  ويعمل 
البيئة  يتعارض مع  ما  ويتفادى  والبساطة  بالوظيفة  يتسم  المعمارية 
المشروعات  من  الهائل  الخضم  هذا  في ظل  المجتمع  وخصوصية 
المحتوى  األعظم على حساب  األهمية  الخارجي  الشكل  تولي  التي 

والكفاءة الوظيفية.

Architectural Design:
AlMajaz Consulting Engineering depends on a highly trained and 
qualified group of architects and engineers indifferent disciple ar-
eas to prepare the projects designs. In order to achieve their goal, 
the office provides the latest available technology in the com-
puter field. including hardware and software applications, along 
with the support of a unique and skilled group of draftsmen in 
different fields. The office also gives a great importance to review 
all projects by imperial team to assure the quality control of all 
projects. Furthermore, the office works to preserve a distinctive 
style of architectural designs that expresses the functionality and 
simplicity on the same time, A style that avoids any conflict with 
the environment and the Saudi culture amongst a huge number 
of projects nowadays that focus only on form and appearance on 
the expense of efficiency and functionality.
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التصميم الداخلي:
من خالل التعاون والتضامن مع المكاتب المتخصصة في التصميم 
خدمات  بتقديم  الهندسية  لالستشارات  المجاز  مكتب  يقوم  الداخلي 
المثال  والتي تشمل )على سبيل  الداخلي،  التصميم  إعداد مشاريع 
ومواد  األلوان  واختيار  الداخلية  الديكورات  أعمال  الحصر(  ال 

التشطيب الداخلي واالضاءات ومعالجة النوافذ والفرش والتأثيث.

Interior Daesign:
Through a joint venture with other interior design firms and pro-
fessionals, AIMajaz Consulting Engineering provides Interior de-
sign services. The service includes, but not limited to, decoration 
work. Color schemes and way finding.
Interior Finishes selection, illumination and light fixtures, window 
treatment and furniture and equipments.
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إدارة المشاريع :
يقوم مكتب المجاز لالستشارات الهندسية بدور كبير في إدارة عدد 
من المشروعات المختلفة كمشاريع الخدمات الصحية وغيرها وذلك 
من خالل مجموعة من الكفاءات المتكاملة من حيث التخصصات 
الهندسية المختلفة ومراقبة الجودة وبرامج إدارة المشاريع الحديثة 
وبرمجة بنود األعمال وبرامج التدفق المالي للمشاريع كما تتوفر 
اإلمكانات الالزمة إلعداد ومراجعة المخططات التنفيذية المختلفة 
العطاءات  ودراسة  ومراجعة  الكميات  جداول  وأيضاً  للمشاريع 
التوصيات  وإصدار  المختلفة  الموقع  تقارير  وعمل  المقدمة 
الطرق وأقلها  بأفضل  المشاريع  المناسبة إلتمام وإنهاء  والقرارت 

تكلفة ووقتاً لما فيه صالح المشروع. 

Projects Management:
AlMajaz Consulting Engineering provides projects management 
services to many projects for the private sectorsuch as healthcare 
facilities projects. The office has all the required human resources 
and technical tools that are necessary to deliver this kind of ser-
vice at the highest level ofprofessionalism. The service include 
all aspects of projects management such as scheduling. budget 
controlassessment, preparing and reviewing all different working 
drawings, bill of quantities, study of submitted offers or quota-
tions, preparing all site reports, and issuance of all different de-
cisions and recommendations in order to finalize the project by 
the minimum expenses and terms by the best project expected 
benefits.
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االشراف على التنفيذ:
يقوم مكتب المجاز لالستشارات الهندسية باإلشراف على مجموعة 
والتي  المملكة  أنحاء  جميع  في  والمنتشرة  المختلفة  المشاريع  من 
الخدمات الصحية الخاصة والعامة وإنما  ال تقتصر على مشاريع 
تشمل أيضاً المشاريع التعليمية والمشاريع الدينية ومشاريع األسواق 

والتجمعات التجارية.

حيث  من  المتكاملة  اإلشراف  فرق  من  عدد  المكتب  لدى  ويتوفر 
في  بدورها  تساهم  التي  الفنية  والقدرات  والتخصصات  الخبرات 

التطور المعماري في جميع أنحاء المملكة.

Construction Supervision:
AlMajaz Consulting Engineering provides to their clients con-
struction supervision services. They deliver this kind of service for 
many projects in different regions of the Kingdome. Construction 
Supervision and management is provided not only for healthcare 
facilities projects but also for many other projects types such as 
educational. Religion, office buildings and shopping centers and 
malls. A number of construction supervision teams in various 
engineering fields and multiple technical expertise are working 
in different projects throughout the Kingdom regions. AlMajaz is 
proud to contribute to the urban and architectural development 
of the Kingdom.
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PROJECTS

مشاريعنا



34



35



36



37



38

 مستشفى شركة الرعاية
والعلوم الطبية

المشروع : مستشفى للنساء والوالدة واألطفال
المالك : شركة الرعاية والعلوم الطبية

الموقع : الرياض
السعة : 200 سرير - 60,000 م²

التكلفة : 240 مليون لاير
اإلنشائي،  المعماري،  التصميم  الطبي،  التخطيط  أعمال  األعمال: 

الميكانيكي، والكهربائي

Care & Medical Science
Project : Maternity & Pediatic Hospital

Owner : Care & Medical Science Co.

Location : Riyadh

Capacity : 200 Beds - 60.000 M²

Cost : 240m S.R

Scope Of Work : Medical Planning, Architectural, Structural,  

Mechanical & Electrical Design.
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 مشروع تطوير مستشفى
نموذجي 500 سرير

المشروع : تطوير مستشفى عام من 300 إلى 500 سرير
المالك : وزارة الصحة

الموقع : جدة - حائل - تبوك
السعة : 500 سرير التكلفة : 230 مليون لاير

اإلنشائي،  المعماري،  التصميم  الطبي،  التخطيط  أعمال  األعمال: 
الميكانيكي، والكهربائي والمعدات الطبية

General Hospital Upgrade
500 Beds Typical Hospital
Project : General Hospital Upgrade from 300 to 500 Beds

Owner : M.O.H

Location : Jeddah - Hail - Tabouk

Capacity : 500 Beds

Cost : 230m S.R 

Scope Of Work : Medical Planning, Architectural, Structural,  

Mechanical & Electrical Design and Medical Equipment.
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 مستشفى جامعة األمير
سطام بن عبد العزيز

بالتضامن مع مكتب HKS األمريكي
المشروع : مستشفى جامعي
المالك : جامعة األمير سطام

الموقع : الخرج
السعة : 300 سرير - 140,000 م²

التكلفة : 700 مليون لاير
اإلنشائي،  المعماري،  التصميم  الطبي،  التخطيط  أعمال  األعمال: 

الميكانيكي، والكهربائي

Prince Sattam Bin Abdulaziz 
University Hospital
Jointly with HKS office
Project : University Hospital 

Owner : Prince Sattam University

Location : Al-Kharj

Capacity : 300 Beds

Cost : 700m S.R 

Scope Of Work : Medical Planning, Architectural, Structural,  

Mechanical & Electrical Design and Site Supervision.
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 مستشفى شركة اليمامة 
الطبية

المشروع : مستشفى خاص سعة 250 سرير
المالك : شركة اليمامة الطبية

الموقع : الرياض - طريق الملك فهد
السعة : 250 سرير

التكلفة : 600 مليون لاير

Al-Yamama Medical Co. 
Hospital
Project : Privet Hospital - 250 Beds
Owner : Al-Yamama Co. for health
Location : Riyadh - King Fahd Road
Capacity : 250 Beds
Cost : 600m S.R 
Scope Of Work : Medical Planning, Architectural, Structural,  
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مستشفى طب األسرة
المشروع : مستشفى خاص  
المالك : شركة طب األسرة 

الموقع : الرياض السعة : 100 سرير
التكلفة : 80 مليون لاير

اإلنشائي،  المعماري،  التصميم  الطبي،  التخطيط  أعمال  األعمال: 
الميكانيكي، والكهربائي والمعدات الطبية.  

Family Medicine Hospital
Project : Private Hospital - 100 Beds
Owner : Family Medicine Company
Location : Riyadh
Capacity : 100 Beds Cost : 80m S.R
Scope Of Work : Medical Planning, Architectural, Structural,  
Mechanical & Electrical Design and Medical equipment’s.
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مستشفى الجزيرة
المشروع : مستشفى خاص سعة 50 سرير

المالك : الشيخ عبد الرحمن الشمري
الموقع : الرياض - حي النسيم

السعة : 50 سرير  التكلفة : 50 مليون لاير
اإلنشائي،  المعماري،  التصميم  الطبي،  التخطيط  أعمال  األعمال: 

الميكانيكي، الكهربائي، واإلشراف على التنفيذ .

Al-Jazeera Hospital
Project : Al-Jazeera Hospital

Owner : Mr. Abedul Rahman AL-Shamre 

Location : Riyadh

Capacity : 50 Beds Cost : 50m S.R

Scope Of Work : Medical Planning, Architectural, Structural,  

Mechanical & Electrical Design and Site Supervision.
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 مراكز الكلى في مناطق
متفرقة بالمملكة

المشروع : عدد من مراكز الكلى بمناطق متفرقة بالمملكة
المالك : شركة دافيتا كير السعودية األمريكية

الموقع : مناطق متفرقة مختلفة بالمملكة
السعة : مختلفة 

التصميم  الطبي،  التخطيط  أعمال  األعمال:  مختلفة   : التكلفة 
على  واإلشراف  الكهربائي،  الميكانيكي،  اإلنشائي،  المعماري، 

التنفيذ .

Dialysis Centers in Different 
Regions
Project : Many of Dialysis Centers in different regions in KSA

Owner : Davita Care Co. KSA-USA

Location : Different regions

Capacity : Different 

Cost : Different

Scope Of Work : Medical Planning, Architectural, Structural,  Mechanical 

& Electrical Design and Site Supervision.
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 مستشفى النساء والوالدة
في رفحا

المشروع : مستشفى للنساء والوالدة
المالك : وزارة الصحة

الموقع : رفحا
السعة : 100 سرير 

التكلفة : 50 مليون لاير
اإلنشائي،  المعماري،  التصميم  الطبي،  التخطيط  أعمال  األعمال: 

واإلشراف على التنفيذ .

Maternity, Delivery & Children 
Hospital
Project : Maternity, Delivery and Children Hospital
Owner : M.O.H
Location : Rafha
Capacity : 100 Beds
Cost : 50m S.R
Scope Of Work : Medical Planning, Architectural, Structural,  
Mechanical & Site Supervision.
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 مبنى إدارة الهالل األحمر
السعودي

المشروع : مبنى الهالل األحمر السعودي
المالك : جمعية الهالل األحمر السعودي

الموقع : الرياض
السعة : 16825 م² 

التكلفة : 35 مليون لاير
اإلنشائي،  المعماري،  التصميم  الطبي،  التخطيط  أعمال  األعمال: 

الميكانيكي، والكهربائي.  

Saudi Red Crescent
Project : Saudi Red Crescent Management Building

Owner : Saudi Red Crescent Association 

Location : Riyadh

Capacity : 16825 m²

Cost : 35m S.R

Scope Of Work : Medical Planning, Architectural, Structural,  

Mechanical & Electrical Design.
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مبنى كلية الطـب
المشروع : مبنى كلية الطب بمدينة الملك فهد الطبية

المالك : مدينة الملك فهد الطبية
الموقع : الرياض

السعة : 19500م²
التكلفة : 50 مليون لاير

اإلنشائي،  المعماري،  التصميم  الطبي،  التخطيط  أعمال  األعمال: 
الميكانيكي، والكهربائي 

College of Medicine
Project : College of Medicine
Owner : King Fahad Medical City
Location : Riyadh
Capacity : 19500m² 
Cost : 50m S.R 
Scope Of Work : Medical Planning, Architectural, Structural,  
Mechanical & Electrical Design.
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مستشفى األمير منصور
المشروع : مستشفى عسكري بقاعدة األمير منصور العسكرية

المالك : وزارة الدفاع
الموقع : الطائف

السعة : توسعة بمساحة 9434 م²
التكلفة : 50 مليون لاير

اإلنشائي،  المعماري،  التصميم  الطبي،  التخطيط  أعمال  األعمال: 
الميكانيكي، والكهربائي .

Prince Mansour Hospital
Project : Military Hospital at Prince Mansour Military Base  

Owner : M.O.DEFENSE

Location : Al-Taif

Capacity : 9434m²

Cost : 50m S.R

Scope Of Work : Medical Planning, Architectural, Structural,  

Mechanical & Electrical Design.
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مستشفى الفائزي
المشروع : مستشفى خاص سعة 70 سرير

المالك : عبدالرحمن الفائزي
الموقع : الرياض

السعة : 70 سرير 
التكلفة : 60 مليون لاير

اإلنشائي،  المعماري،  التصميم  الطبي،  التخطيط  أعمال  األعمال: 
الميكانيكي، والكهربائي والمعدات الطبية.  

AL-Fayzey Hospital
Project : AL-Fayzey Hospital

Owner : Mr. Abdul Rahman AL-Fayzey

Location : Riyadh

Capacity : 70 Beds

Cost : 60m S.R

Scope Of Work : Medical Planning, Architectural, Structural,  

Mechanical & Electrical Design.
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مستشفى األهلي
المشروع : مستشفى خاص سعة 250 سرير

المالك : الشيخ محمد ناصر الجار هللا
الموقع : خميس مشيط
السعة : 250 سرير 

التكلفة : 200 مليون لاير
اإلنشائي،  المعماري،  التصميم  الطبي،  التخطيط  أعمال  األعمال: 

الميكانيكي، الكهربائي، واإلشراف على التنفيذ .

National Hospital
Project : National Hospital

Owner : Mr. Mohammad Nasser Al-Jarallah

Location : Khamis Mushait

Capacity : 250 Beds

Cost : 200m S.R

Scope Of Work : Medical Planning, Architectural, Structural,  

Mechanical & Electrical Design and Site Supervision.
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مستشفى عرعر المركزي
المشروع : البرج الطبي لمستشفى عرعر المركزي

المالك : وزارة الصحة 
الموقع : عرعر السعة : 300 سرير

التكلفة : 87 مليون لاير
اإلنشائي،  المعماري،  التصميم  الطبي،  التخطيط  أعمال  األعمال: 

واإلشراف على التنفيذ .

New Central Hospital – Arar
Project : New Central Hospital

Owner : M.O.H

Location : Arar

Capacity : 300 Beds

Cost : 87m S.R

Scope Of Work : Medical Planning, Architectural, Structural,  

Mechanical & Site Supervision.
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مركز قطان الطبي
والعقم  البولية  للمسالك  وعيادات  عمليات  مركز   : المشروع 

والذكورة
المالك : دكتور سعيد قطان

الموقع : الرياض
السعة : 7000/م2

التكلفة : 40 مليون لاير
اإلنشائي،  المعماري،  التصميم  الطبي،  التخطيط  أعمال  األعمال: 

الميكانيكي، الكهربائي.

Kattan Medical Center
Project : Andrology, infertility and Urology potion and

Operations Center

Owner : Dr. Saied Katan

Location : Riyadh

Capacity : 7000/m2 Cost : 40m S.R

Scope Of Work : Medical Planning, Architectural, Struc-
tural,  Mechanical & Electrical Design.
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مركز خبراء العيون الطبي
المشروع : مركز جراحات اليوم الواحد وعيادات للعيون

المالك : دكتور على الراجحي / شركة ذاخر
الموقع : الرياض السعة : 3000/م2 

التكلفة : 25 مليون لاير
اإلنشائي،  المعماري،  التصميم  الطبي،  التخطيط  أعمال  األعمال: 

الميكانيكي، الكهربائي، واإلشراف على التنفيذ .

Experts Eye Center
Project :  One day eyes Surgerycal and out potion center 
Owner : Dr. Aly AL-Raghy - Zakhr Co.
Location : Riyadh
Capacity : 3000/m2
Cost : 25m S.R
Scope Of Work : Medical Planning, Architectural, Structural,  
Mechanical & Electrical Design and Site Supervision.
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مركز شعاع الطبي
المشروع : مجمع عيادات وجراحات اليوم الواحد 

المالك : شركة مجموعة الوطن الطبية
الموقع : الرياض

السعة : 10000/م2 
التكلفة : 55 مليون لاير

اإلنشائي،  المعماري،  التصميم  الطبي،  التخطيط  أعمال  األعمال: 
الميكانيكي، الكهربائي.

Shoa’a Medical Center
Project : One day surgerycal and out potion center
Owner :  Al-Watan Medical Group Co.
Location : Riyadh
Capacity : 10000/m2
Cost : 55m S.R
Scope Of Work : Medical Planning, Architectural, Structural,  
Mechanical & Electrical Design.
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مركز الزالل الطبي
المشروع : مركز جراحات اليوم الواحد وعيادات

المالك : دكتور مساعد الزالل
الموقع : الرياض

السعة : 15000/م2 
التكلفة : 80 مليون لاير

اإلنشائي،  المعماري،  التصميم  الطبي،  التخطيط  أعمال  األعمال: 
الميكانيكي، الكهربائي، واإلشراف على التنفيذ .

AL-ZALAL CENTER
Project : One day surgerycal and out pation center
Owner : Dr. Assistant Al-Zalal
Location : Riyadh
Capacity : 15000/m2
Cost : 80m S.R
Scope Of Work : Medical Planning, Architectural, Structural,  
Mechanical & Electrical Design.
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 مركز الشيخ صالح الراجحي
للعيون

المشروع : مركز متخصص لمرضى العيون المصابين بالسكري 
المالك : وزارة الصحة

الموقع : مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون - الرياض
السعة : 6500م²

التكلفة : 36 مليون لاير
اإلنشائي،  المعماري،  التصميم  الطبي،  التخطيط  أعمال  األعمال: 

الميكانيكي، والكهربائي والمعدات الطبية

Sheikh Saleh Al-Rajhi Eye 
Diabetic Center
Project : Sheikh Saleh Al-Rajhi Eye Diabetic Center
Owner : M.O.H
Location : King Khaled Eye Specialist Hospital - Riyadh
Capacity : 6500m² 
Cost : 36m S.R
Scope Of Work: Medical Planning, Architectural, Structural,  Me-
chanical & Electrical Design and Medical Equipment.
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1- مستشفى خاص 100 سرير - الرياض
2- مركز الوطنية التجاري - حفر الباطن

3- فندق البر - حفر الباطن
4- مستشفى عبيد التخصصي - الرياض 

5- مستشفى البركة - عنيزة
6- مبنى مكاتب - الرياض
7- مبنى مكاتب - الرياض
8- مبنى مكاتب - الرياض

9- مستشفى خاص 50 سرير - الرياض

1- 100 Beds Praivate Hospital - Riyadh

2- Al-Wataneia Mall - Hafr Elbaten 

3- AL-Ber Hotel - Hafr Elbaten   

4- Obaid Specialist Hospital - Riyadh

5- Al-Barakah Hospital - Oniza

6- Office Building - Riyadh

7- Office Building - Riyadh

8- Office Building - Riyadh

9- 50Beds Private Hospital - Riyadh
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10- جامع المجمعة 
11- مستشفى خاص 100 سرير - الرياض

12- مركز الدكتور الخواجة - اإلحساء
13- مستشفى خاص 100 سرير - الجوف 
14- مستشفى خاص 120 سرير - جيزان

15- مستشفى خاص 100 سرير - حفر الباطن
16- معرض تجاري خاص - الرياض

17- مبنى التدريب والصيانة - وزارة الصحة - الرياض

10- Majmaa Mosque  

12- Dr. AL-khawaga Hospital - Riyadh   

12- Dr. AL-khawaga Center - Ahsaa

13- 100 Beds Private Hospital - Jouf

14- 120 Beds Private Hospital - Jazan

15- 100 Beds Private Hospital - Hafr Elbaten

16- Private Shopping Center - Riyadh

17- Maintenance & Training Center Jeddah   Ministry of Health
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GOVERNMENTAL HOSPITALSمستشفيات حكومية

PRINCE SATTAM UNIVERSITY HOSPITALKHARJالخرجمستشفى جامعة االمير سطام 300 سرير

/UPAGADING OF GENERAL HOSPITAL 500 BEDSHAEL/JEDDAHحائل - جدة - تبوكمستشفى عام 500 سرير
TABUK

BEDS GENERAL HOSPITALHOTET SEDAIR 150حوطة سديرمستشفى عام 150 سرير

BEDS HOSPITAL ZOLFEY 100الزلفيمستشفى 100 سرير

PRINCE MANSOUR HOSPITAL TAIEFالطائفمستشفى األمير منصور

RIYADH CENTRAL HOSPITAL DEVELOPMENTZOLFEYالزلفيتطوير مستشفى الرياض المركزي

الملك  بمستشفى  الراجحي  صالح  الشيخ  مركز 
خالد للعيون

SHIEKH SALEH RAJHI CENTER IN K.K.E.S.H.RIYADHالرياض

SHEMLEY HOSPITAL DEVELOPMENT HAELحائلتطوير مستشفى الشملي

SOLAIMEY HOSPITAL DEVELOPMENT HAELحائلتطوير مستشفى السليمي

 300 المركزي  عرعر  بمستشفى  الطبي  البرج 
سرير

ARAR CENTRAL HOSPITAL MEDICAL TOWER 300 BEDSARARعرعر

 100 واألطفال  الوالدة  بمستشفى  الطبي  البرج 
سرير

 RAFHA MATERNITY AND PEDIATRIC MEDICAL TOWER 100رفحـاء
BEDS

RAFHA

KING KHALED EYE OUT PATIENT EXPANSIONRIYADH الرياضتوسعة العيادات بمستشفى الملك خالد للعيون

 - مركز(   70( بالمملكة  الكلى  غسيل  مراكز 
)شركة دافيتا(

مناطق مختلفة 
بالمملكة

70 OF DIALYSIS CENTERS IN DIFFERENT REGIONS (DAVITA 
CO.)

DIFFERENT REGIONS

فيصل  الملك  القلب مستشفى  تطوير قسم قسطرة 
التخصصى

K.F.S.H. DEVELOPMENT OF CARDIAC CATHETERIZATIONRIYADHالرياض
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GOVERNMENTAL MEDICAL COLLAGES AND INSTITUTIONSكليات ومعاهد صحية حكومية

COLLEGE OF MEDICINE - KING FAHAD MEDICAL CITYRIYADHالرياضكلية الطب بمدينة الملك فهد الطبية

GOVERNMENTAL MEDICAL CENTERSمراكز صحية حكومية

AIRPORT DISTARICT HEALTH CENTERMAJMAAالمجمعةمركز صحي - حي المطار

OTHER MEDICAL GOVERNMENTAL PROJECTSمشاريع صحية أخرى حكومية

SAUDIRED CRECENT HEADQUARTER BUILDING RIYADHالرياضمبنى إدارة الهالل األحمر السعودي

RED CRESCENT BUILDINGMAJMAAالمجمعةمبنى الهالل األحمر

-REGIONAL LABORATORY AND THE CENTRE FOR TOXICOLعرعرالمختبر اإلقليمي ومركز السموم
OGY

ARAR

 HEALTHCARE FACILITIES DEVELOPMENTAL  PROJECTS INنجرانمشاريع الوزارة بمنطقة نجران
NAJRAN REGION

NAJRAN

 HEALTHCARE FACILITIES DEVELOPMENTAL  PROJECTS INعرعرمشاريع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية
ARAR REGION

ARAR

 HEALTHCARE FACILITIES DEVELOPMENTAL  PROJECTS INالرياضمشاريع الوزارة بمنطقة الرياض
RIYADH REGION

RIYADH

 HEALTHCARE FACILITIES DEVELOPMENTAL  PROJECTS INحائلمشاريع الوزارة بمنطقة حائل
HAEL REGION

HAEL

OTHER GOVERNMENTAL PROJECTSمشاريع أخرى حكومية

الملك  بمستشفى  والصيانة  التدريب  مبنى 
عبدالعزيز

TRAINING AND MENTAINANCE CENTER - K.A.H.JEDDAHجدة

بمدينة  والمستودعات  السيارات  مواقف  مبنى 
الملك فهد الطبية

 - MULTI STORY PARKING GARAGE AND MEDICAL STORESالرياض
K.F.M.C.

RIYADH

NEW MOSQUE - KING KHALID EYE SPECIALIST HOSPITAL RIYADHالرياضمسجد )مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون(

TECHNICAL COLLEGEMAJMAAالمجمعةمقر الكلية التقنية
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PRIVATE HOSPITALSمستشفيات خاصة

NATIONAL HOSPITAL - 250 BEDSKHAMIS MUSHAITخميس مشيطالمستشفى األهلي 250 سرير

BOSTAN HOSPITAL - 50 BEDSRIYADHالرياضمستشفى البستان 50 سرير

AL-OBAID HOSPITAL - 50 BEDSAHSAاإلحساءمستشفى العبيد 75 سرير

ALBAIEHAAN HOSPITAL - 50 BEDSABHAأبهامستشفى البيهان 50 سرير

OBAID HOSPITAL - 150 BEDSRIYADHالرياضمستشفى عبيد 150 سرير

INDUSTRIAL DISTRICT HOSPITAL - 50 BEDSRIYADHالرياضمستشفى الصناعية 50 سرير 

NASSER DI’WALEY HOSPITAL - 50 BEDS  MADINAالمدينة المنورةمستشفى ناصر ديولي 50 سرير 

ALTADHAMON ALDAWLEY HOSPITAL - 50 BEDS RIYADHالرياضمستشفى التضامن الدولي 50 سرير

ALFALAH HOSPITAL - 50 BEDS RIYADHالرياضمستشفى الفالح 50 سرير

ALHUJAILAN HOSPITAL - 50 BEDS HAFER ELBATENحفر الباطنمستشفى الحجيالن 50 سرير

ALRAJHI HOSPITAL - 150 BEDS RIYADHالرياضمستشفى الراجحي 50 سرير

 ABANOMAI MATERNITY AND PEDIATRIC HOSPITAL - 150الرياضمستشفى أبانمي لألطفال والوالدة 150 سرير
BEDS 

RIYADH

ALZAFER HOSPITAL - 100 BEDS NAJRANنجرانمستشفى الظافر 100 سرير

CARE AND MEDICAL SCINCE CO. HOSPITAL - 200 BEDSRIYADHالرياضمستشفى الرعاية والعلوم الطبية 200 سرير

NEW HAMMADI HOSPITAL - 100 BEDSRIYADHالرياضمستشفى الحمادي الجديد 150 سرير

ALKHATEEB HOSPITAL - 75 BEDS HAELحائلمستشفى الخطيب 75 سرير
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ONAIZA SPECIALIST HOSPITAL - 100 BEDSONAIZAعنيزةمستشفى عنيزة التخصصي 150 سرير

ALSHAMMAREY HOSPITAL - 50 BEDSHAELحائلمستشفى الشمري  50 سرير

ALMARZOGEY HOSPITAL - 100 BEDSJEDDAHجدهمستشفى المرزوقي 100 سرير

KHAFGEY PRIVATE HOSPITAL - 50 BEDSKHAFGEYالخفجيمستشفى الخفجي الخاص 50 سرير

ALFAIZEY HOSPITAL - 70 BEDSRIYADHالرياضمستشفى الفايزي 70 سرير

SAUDI ENMAA CO. HOSPITAL - 120 BEDSJEEZANجيزانمستشفى شركة اإلنماء السعودية 120 سرير

JAZEERA HOSPITAL - 50 BEDSRIYADHالرياضمستشفى الجزيرة 50 سرير

ALFAIHAA HOSPITAL - 100 BEDSBORAIDAHبريدةمستشفى الفيحاء 100 سرير

KING FAHAD HOSPITAL SANEGALالسنغالمستشفى الملك فهد ) دالل - جام (

RAYAN EAST MEDICAL CLINCSHAELحائلمستوصف ريان الشرق 

DR. FARES HOSPITAL-50 BEDS  SKAKAسكاكامستشفى الدكتور فارس 50 سرير 

GULF HOSPITAL-50 BEDS RIYADHالرياضمستشفى الخليجي 50 سرير

FAMILY MEDICINE HOSPITAL-100 BEDS RIYADHالرياضمستشفى طب األسرة 100 سرير

DR. FARRAN DAY SURGURY CENTER RIYADHالرياضمركز جراحات الدكتور مبارك فهاد آل فاران

ALTAREEF HOSPITAL-70 BEDS RIYADHالرياضمستشفى الطريف 70 سرير

SAEED ALI GHADRAN HOSPITAL-100 BEDS NAJRANنجرانمستشفى الشيخ سعيد علي غدران 100 سرير

PROPOSED HOSPITAL PROJECT-200 BEDS RIYADHالرياضمستشفى خطط المستقبل 200 سرير
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JAZAN MEDICAL CO. HOSPITAL-100 BEDSJAZANجازانمستشفى شركة جازان الطبية 100 سرير

DALLAH HOSPITAL - 100 BEDSJEDDAHجدةمستشفى دلة 100 سرير

LULUAH ALATHEL HOSPITAL - 200 BEDS RIYADHالرياضمستشفى لولوه العزل 200 سرير

ALYAMAMAH CO. HOSPITAL - 250 BEDSRIYADHالرياضمستشفى شركة اليمامة 250 سرير

PRIVATE MEDICAL CENTERSمراكز صحية خاصة

BIN RUSHD MEDICAL CENTER RIYADHالرياضمركز ابن رشد الطبي

KHAZZAN MEDICAL CENTERRIYADHالرياضمستوصف الخزان الطبي

توسعة مركز صحي الفيحاء      
  

FAIHAA HEALTH CENTER EXPANSIONRIYADHالرياض

SHOAA MEDICAL CENTER   RIYADHالرياضمركز شعاع للرعاية الصحية 

DR. ALI ALRAJJI MEDICAL CENTERRIYADH - QASSEMالرياض - القصيممركز الدكتور علي الراجحي

DR. SAEED KHATAN MEDICAL CENTERRIYADHالرياضمركز الدكتور سعيد قطان الطبي

DR. ALFARAN MEDICAL CENTERRIYADHالرياضمركز الدكتور الفاران الطبي 

OTHER PRIVATE PROJECTSمشاريع أخرى خاصة

PRAIVET HOTEL - 200 BEDS HAFER ELBATENحفر الباطن فندق خاص ) 200 نزيل ( 

OBAID HOSPITAL STAFF HOUSINGRIYADHالرياضسكن أطباء مستشفى عبيد 

ORPHANS RECREATION CENTERHAFER ELBATENحفر الباطنالمركز الترفيهي لأليتام 
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SQUAD OFFICIAL SCHOOLKHAMIS MUSHAITخميس مشيطمدرسة قيادة األسراب 

AIR FORCE POLICE CENTER AND SCHOOLKHAMIS MUSHAITخميس مشيطمركز ومدرسة الشرطة

النقاط الحدودية  المبنى النموذجي لفحص السيارات باألشعة
البرية

X-RAY CAR SCANNER PROTOTYPEKSA BOUNDARIES

النقاط الحدودية  المبنى النموذجي لفحص الشاحنات باألشعة
البرية

X-RAY TRUCK SCANNER PROTOTYPEKSA BOUNDARIES

HOUSING COMPLEX - WAQF - 36 UNITSHAFR ELBATENحفر الباطنمجمع فلل وقف اليتيم )36 وحدة سكنية(

WATTANIAH SHOPPING CENTERHAFR ELBATENحفر الباطنمركز الوطنية التجاري

واإلمام  للمؤذن  وسكن  الكبير  الجامع  مجمع 
وملحقاته

GREAT MOSQUE COMPLEXMAJMAAالمجمعة

OFFICE BUILDINGRIYADHالرياضمبنى مكاتب إدارية
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