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المستشار المحترف )بروف كونسلت(

نؤمن أن الهندسة علمٌ تقوم عليه المجتمعات وتبنى عليه 
نسعى  المنطلق  هذا  فمن  العمران  أساس  وهو  الحضارات 
الخدمات  تقديم  في  األساسية  الركائز  أحد  دائمًا  نكون  أن 
الهندسية على نطاق واسع في مجال عملنا ، ترتكز جهودنا 
تنفيذ  طريق  عن  مستدامة  تنمية  وتعزيز  قيمة  إضفاء  حول 
محترفة  نخبة  يضم  متكامل  عمل  فريق  خالل  من  االعمال 
للتواصل مع عمالئنا من اجل خلق التميز واإلبتكار واإللهام ، 
وفي الوقت ذاته فإننا نفهم ونحترم البيئة التي نحيا ونعمل 

ونتعايش في جنباتها.



''ما من طريق ملكية إلى الهندسة 

قالها  »ميناخموس« لألسكندر حين أراد أن يتعلم 
الهندسة بشكل سريع 

 ّ

 ّ

''
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الريادة في تقديم الخدمات الهندسية بمعاييرعالمية . 

رؤيتنا 

مفاهيم إحترافية لإلستشارات الهندسية .

رسالتنا 

تقديم خدمات هندسية  متميزة موثوقة  لكسب ثقة عمالئنا وموظفينا 
ومجتمعنا من خالل أداء مميز  لمنشاة قادرة على التطور والنمو واالبداع 

واالبتكار. 

أهدافنا



المصداقية في عالقتنا مع جميع شركائنا.
المستويات ومع  البعض على جميع  نتواصل مع بعضنا  نتعاون و 

شركائنا لتحقيق النجاح والتميز . 
نعتني دائما بموظفينا و شركائنا و مجتمعنا و بيئتنا.

نشجع القيادة واالبتكار واإلبداع والتطويرو المبادرة في تبني
األفكار للوصول الى التطوير المستمر في جميع خدماتنا. 

نسعى للتفوق والوفاء بوعودنا بل نتخطاها.

قيمنا



المديــــر العـــــــام

السكرتارية

إدارة العقود والمشتريات

التصميم

السكرتارية

المختبرات

اإلشراف

المباني

طرق
البنية التحتية

معمارياإلنشائي

إلكتروميكانيك

الرسامين

تنسيق مواقع

البنية التحتية

مياه و صرف سيول 

مرور و نقل

المكتب الفنيإدارة المشاريع

التنسيق والمتابعة

المساحة

إدارة الموارد البشرية

قسم التقنيةالمستودعالعالقات الحكوميةالشؤون اإلدارية

اإلدارة المالية
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الهندسة هي التمرين األعلى مقامًا للعقل

»بليز باسكال«

''''



لمواكبة احتياجات عمالئنا فقد حرصنا أن نقدم خدماتنا بشمولية. 
• اعمال التصاميم

     تصاميم البنية التحتية : الطرق /أعمال المياه/ الصرف الصحي/ السيول /الري/ 
الشبكات الكهربائية/شبكات االتصاالت .

     التصاميم المعمارية .
     تصاميم الكتروميكانيك:تصميم األعمال الكهربائية وتغذية المياه والصرف /

انظمة اإلنذار واإلطفاء والسالمة/وأنظمة المراقبة واألمن/التكييف .
     التصاميم اإلنشائية )الخرسانية / الهياكل الحديدية ( .

     التصاميم الداخلية .
     تصميم تنسيق المواقع .

• اعمال المساحة والتبتير
• اعمال اإلشراف على المشاريع

• اإلستشارات اإلقتصادية والبيئية

خدماتنا
• الدراسات

     الدراسات المرورية والنقل . 
     الدراسات االجتماعية واالقتصادية وتحليل اثارها . 

     الدراسات العمرانية . 
• إدارة المشاريع: االشراف والمتابعة و ادارة المواقع

• التثمين: دراسة و تقييم الهياكل للمنشأت
)  GIS( أنظمة المعلومات الجغرافية •

• المختبرات
• العمارة  والتخطيط

• التحكيم في الخالفات الهندسية
• إعداد مواصفات المشاريع وجداول الكميات



أعمال الرفع المساحي والرسومات التنفيذية وحصر كميات مشروع تنفيذ طريق
موقع خام الرخام بجبل فرسان ٥ كم بمنطقة مكة المكرمة

أعمال الرفع المساحي والتصميم لمشروع استكمال تنفيذ المدينة الصناعية
بمدينة الجوف

أعمال الرفع المساحي والتصميم لمشروع استكمال تنفيذ المدينة الصناعية
بمدينة حائل

أعمال الرفع المساحي والتصميم لمشروع تحسين وتطوير طريق نجم الدين االيوبي
من شارع حمزة بن عبدالمطلب إلى طريق جدة بمدينة الرياض

أعمال الرفع المساحي والتصميم لمشروع تحسين طريق الصحابة من تقاطعه مع
طريق الملك عبدهللا مع طريق الثمامة والكائن بمدينة الرياض

أعمال الرفع المساحي والتصميم لمشروع تحسين وتطوير طريق الشيخ حسن بن 
حسين بن علي من تقاطعه مع طريق الملك عبدهللا بن عبدالعزيز إلى تقاطعه مع 

طريق الثمامة بمدينة الرياض

أعمال الرفع المساحي وأعمال المخططات التنفيذية لتعديالت الطرق لخطو ط 
الحافالت (طريق ديراب) المرحلة االولى

أعمال الرفع المساحي والتصميم لمشروع تطوير وتحسين طريق أسماء بنت ابي 
بكر بمدينة الرياض

تصميم وإشراف على أعمال تنفيذ مبنى المكتب الرئيسي لشركة التسهيالت للتسويق بحي 
المصيف بمدينة الرياض

إعداد المخططات التنفيذية وتعديالت لمشاريع جسور وأنفاق بمحافظة الخرج

ضبط وتأكيد جودة انتاج مصانع الخرسانة الجاهزة والبلوك التابع المانة منطقة الرياض عقد 
رقم (٩٦)

إشراف على تنفيذ مدارس بن خلدون شرق الرياض

أعمال الرفع المساحي والتصاميم للطرق والبنية التحتية بمشروع استكمال خدمات البنية 
التحتية بالمدينة الصناعية األولى بحائل

 استشارات هندسية ودعم فني واعمال التصميمات
ي أعمال الرفع المساحي واعداد المخططات التنفيذية للطريق الرابط بمشروع المجمع اللوجست

إعداد وتطوير برنامج لمشروع اإلشراف على جودة تنفيذ أعمال الخدمات بمدينة الرياض

مشروع  تنفيذ أعمال اإلشراف على مشروع واجهة الرياض بطريق مطار الملك خالد الدولي

الدعم الفني وعمل التصاميم الهندسية المعدلة والدراسات الفنية المتعددة - مخطط الموسى 
فيو

أعمال تصميم مجمع مدارس ابن خلدون التعليمي بنين بشمال الرياض

مكاتب شركة تنامي العربية - مجمع الرياض بارك تصميم وإشراف على أعمال تنفيذ مبنى تجاري وسكني بحي غرناطة بمدينة الرياض

تعديل تصميم مواقف جامع عثمان بن عفان بحي الواحة بالرياض







ه "" وأسطط أن العظثجئ تفغث خاتئعا وإضاءة شغ سصطه وإجاصاطئ شغ شضر

إبظ خطثون
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11526 63215
+966112575544
+966114969717

www.proffconsult.com
info@proffconsult.com :





المستشــــار المحتـــــرف 
لإلستـشـارات الهنـدسيــة 
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