ســـعـــودي تـــــك
الـتـقـنـيـون السـعـوديـون

SAUDI TECH
CONSULTING ENGINEERS
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أهم المشاريع

3

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

Chairman’s
message
Achievements do not come by chance;
but are led by hard work and honesty
that precedes work. It has resulted in our
contribution to the Kingdoms’ undergoing
development through various projects in
different fields.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
االنجازات ال تأتي جزافا بل يسبقها عمل دؤوب
وإخالص يسبق العمل أثمر عن مساهمتنا في
التنمية المباركة التي مرت بها المملكة من خالل
.المشاريع اإلنشائية في شتى المجاالت

After more than four decades of
achievements and excellence, today
SAUDI TECH company marks the
beginning of new initiatives and high
aspirations aimed to drive the company
to a solid engineering future.

وما وصلت إليه شركة التقنيون السعوديون
اليوم بعد أكثر من أربعة عقود من اإلنجازات
والتفوق يعتبر بداية النطالقات أخرى وطموحات
عالية تهدف ألن تكون الشركة أضافة هندسية
.حقيقية

It is our prerogative to be proud of all the
clients we worked with, both public and
private sectors. Whom we consider to be
our partners in success.

يحق لنا أن نفخر بجميع الجهات التي عملنا معها
من القطاعين العام والخاص والذين نعتبرهم
.شركاء لنا في النجاح
كما يحق لنا أن نفتخر بجميع الكفاءات داخل
الشركة الذين عملوا معنا بإخالص وكانوا عونا لنا
.بعد الله في تحقيق طموحات الشركة

We are also entitled to be proud of all
the proficiencies and talents within the
company who have worked with us
sincerely and have helped us in achieving
the company’s ambitions.
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من نحن

ABOUT US
رؤيتنا
أن نكون في موقع الريادة في
مجال الدراسات المعمارية واإلنشائية
واإلستشارات الهندسية والجيولوجية
 وتقديم أفضل،ومشاريع البنية التحتية
 شعارها،الخدمات بخبرات ذات كفاءة عالية
.اإللتزام والجودة والتميز

ســـعـــودي تـــــك

SAUDI TECH

OUR VISION
To be in the leading position in the field
of studies and engineering consultancy
for architectural, construction,
geological and infrastructure projects,
and provide the best services with
highly experienced and highly efficiency.
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Saudi Technicians company was founded in 1397
AH, coresponding to 1977 in Riyadh, by a group of
distinguished Professors from King Saud University.
Specialists in Engineering & Geology:
• Prof. Dr. Eng. / Abdullah Al-Aqeel Al-Hamdan
(PhD in geology from the University of Sheffield
- England)
• Prof. Dr. / Talib Mohammed Saeed Obaid
(Dean of the faculty of Engineering at King Saud
University (Previously)/ PhD from the University
of Liverpool - England)
• Prof. Dr. / Suleiman Al-Aqeel Al-Hamdan
(PhD in Architecture and Planning from the
University of Sheffield - England)

 م في مدينة1977  هـ الموافق1397 تأسست الشركة عام
الرياض على أيدي اساتذة من جامعة الملك سعود
 عبدالله العقيل الحمدان/ • األستاذ الدكتور
-  بجامعة الملك سعود سابق ًا- عميد كلية العلوم
 انجلترا- دكتوراه في الجيولوجيا من جامعة شيفيلد
 طالب محمد سعيد عبيد/ • األستاذ الدكتور
-  سابق ًا- عميد كلية الهندسة بجامعة الملك سعود
 انجلترا- دكتوراه من جامعة ليفربول
 سليمان العقيل الحمدان/ • األستاذ الدكتور
 دكتوراه- وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية سابق ًا
 انجلترا- في العمارة والتخطيط من جامعة شيفيلد

NOW LED BY:
• HE Dr. Eng. / Khalid bin Mohammad Al Solaiman
Former Deputy Minister for Industry and Vice
President of King Abdullah City for Atomic and
Renewable Energy
(PhD in Energy Engineering from the University of
California - Santa Barbara)
• Eng. / Fahad bin Mohammad Al Solaiman
Director General of Projects (Saudi Standards,
Metrology and Quality Organization).
Director General of the Construction Sector
(Al Saghyir Trading & Contracting Co. Ltd)
• Eng. / Haitham bin Suleiman Al-Hamdan
Advanced Manufacturing Sector Manager - King
Abdulaziz City for Science and Technology (KACST)
Electrical Engineering and Master of Engineering
Management - Milwaukee School of Engineering - USA

: يقودها اآلن كل من
 خالد بن محمد السليمان/ • معالى الدكتور المهندس
وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة ونائب
رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
 سانتا باربارا- سابق ًا دكتوراه من جامعة كاليفورنيا
 فهد بن محمد السليمان/ • المهندس
مدير عام المشاريع سابق ًا (الهيئة السعودية
)للمواصفات والمقاييس
مدير عام قطاع المقاوالت سابق ًا (شركة الصغير للتجارة
)والمقاوالت
 هيثم بن سليمان الحمدان/ • المهندس
 مدينة الملك عبدالعزيز- مدير قطاع التصنيع المتقدم
للعلوم والتقنية هندسة كهربائية وماجيستير إدارة
 الواليات المتحدة-  جامعة ملواكي الهندسية- هندسية
االمريكية
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Certifications

الشهادات

الهيكل التنظيمي

Organization Chart
Board of Directors

Chief Executive Officer

Chief Operations
Officer

Domestic
Projects Dept.

Quality Management
Department

International
Projects Dept.

Legal Affairs
Department

Human Resources
Dept.

Admin Services
Dept.

Business
Development
Dept.

Finance &
Accounting Dept.

Building Studies
Dept.

Highways &
Infrastructure
Studies Dept.

Supervision
Technical Support
Dept.

Design &
Architecture

Roads &
Design
&
Highways
Design
Architecture
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Geotechnical
Architecture

Recruitment
Design & &
Selection
Architecture

Corporate
Design &
Communication
Architecture

Design &
Research
Architecture

Financial
Design
&
Planning
Architecture

Interior Design

Bridge Design

CiviL Engineering

Trainig &
Development

Maintenance
Services

IT
Services

Financial
Auditing

Landscaping

Infrastructure
Master Planning

Safety
Engineering

HR Strategic
Planning

Procurement

Client
Servicing

Accounting

Electromechanical
Engineering

HR Services

Urban Design

Planning & Project
Management

Surveying & GIS

8

Chief Administrative
Officer
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األقسام
ّ
الرئيسية في
الشركة

The Main
Departments
of Our Company

شركـاؤنــــا

Our Partner

)C.D.A( :الشركة الهندسية اإليطالية في ميالنو
لإلستشارات والتصاميم الهندسية بموجب اتفاقية
تعاون وعمل مشترك بين الشركتين

Our Partner Abroad: Italian Engineering
Company - Milan : ( A.D.C : Architecture,
Design, Contract ) for Consultancy and
Engineering Designs

قسم الدراسات والتصاميم المعمارية
والتصميم الداخلي

Achitectural Studies and Designs & Interior
Design

قسم الدراسات و التصاميم اإلنشائية

Structural Studies & Designs

قسم الدراسات والتصاميم المدنية للطرق
والجســور والبنيــــة التحتيــة

Civil Studies & Designs for Roads, Bridges
and Infrastructure

مختبرات الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية
تك-جيو

Geological & Geophysical Studies Labs
(Geo-Tech.)

قسم المخططــات التنفيذية وورشات العمل
لتنفيذ المشاريع

Shop Drawings & Method Statements for
Projects Implementation

قسم الدراسات والتصاميم للمشاريع الصناعية

Studies & Designs for Industrial Projects

قسم األعمال المساحية وحساب الكميات

Surveying works & Quantities Calculation

قسم إعداد المواصفات ودفاتر الشروط الفنية
للمشاريع

Evaluation & the Preparation of Technical
Reports

جهاز الدعم و اإلسناد الفني واإلداري
والقانوني

In addition to Administrative & Legal Teams

قسم التقييم وإعداد التقارير الفنية للمشاريع

Specifications & Technical Conditions for the
Projects
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Holiday Inn, Bur Dubai
Hotel Contract

SPA, Jeddah 2011
Architecture Concept
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أهم المشاريع

Most Important
Projects

، مسابقات،تصميم
اشراف

Design, Competition,
Supervision

المشاريع الحكومية والجهات
الرسمية

Governmental Projects and
Official Authorities

المجمعات السكنية والسياحية

Tourist & Residential Complexes

المجمعات السكنية والفلل

Compounds & Private Villas

األعمال والتصماميم التراثية

Traditional and Heritage Designs

أعمال التصميم الداخلي

Interior Design

مشاريع وزارة النقل والبلديات
الطرق والجسور

Ministry of Transport and
Municipalities Projects
Roads & Bridge

مشاريع أمانة مدينة الرياض

Riyadh Municipality Projects
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Governmental Projects & Official
Authorities
King Abdul-Aziz & his Companions
Foundation for Giftedness &
Creativity
King Abdullah Foundation for
Developmental Housing
Technical City of Dammam Carriedout
for Saudi Industrial Property Authority
Ministry of Justice - Dir’iya Court
Ministry of Transport General
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Administraion Building of Roads in
Riyadh
Ministry of Municipal and Rural Affairs
in Riyadh
Ministry of Foreign Affairs Saudi
Embassy & the Ambassador’s
Residence in Oman – Muscat
Saudi Standrands Metrology and
Quality Org (Cars Lab. - SASO
Landmark - Interior Design)

المشاريع الحكومية والجهات الرسمية
وزارة النقل اإلدارة العامة للطرق بالرياض
 الرياض- مقر وزارة الشئون البلدية والقروية
نفذ لصالح وزارة الشئون البلدية والقروية
سفارة المملكة العربية السعودية ومنزل
السفير في سلطنة عمان وزارة الخارجية
السعودية
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
 المعلم الجمالي- والجودة (مختبر السيارات
) التصميم الداخلي-

مشروع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله
لرعاية الموهوبين نفذ لصالح مؤسسة
الملك عبدالعزيز
مؤسسة الملك عبدالله لالسكان التنموي
مشروع مدينة التقنية بالدمام نفذ لصالح
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق
التقنية
وزارة العدل محكمة الدرعية
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Governmental
Projects
and Official
Authorities

المشاريع
الحكومية
والجهات الرسمية

King Abdul-Aziz & his Companions
Foundation for Giftedness & Creativity
مشروع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية
الموهوبين نفذ لصالح مؤسسة الملك عبدالعزيز

مؤسسة الملك عبدالله لالسكان التنموي

King Abdullah Foundation for
Developmental Housing
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Governmental
Projects
and Official
Authorities

Technical City of Dammam Carriedout for
Saudi Industrial Property Authority
مشروع مدينة التقنية بالدمام نفذ لصالح الهيئة
السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
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مشروع مدينة
التقنية بالدمام
نفذ لصالح الهيئة
السعودية
للمدن الصناعية
ومناطق التقنية

Technical City
of Dammam
Carriedout
for Saudi
Industrial
Property
Authority
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Governmental
Projects
and Official
Authorities

سفارة المملكة العربية السعودية
ومنزل السفير في سلطنة عمان وزارة الخارجية
السعودية

Ministry of Foreign Affairs Saudi
Embassy & the Ambassador’s Residence
in Oman – Muscat
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Governmental
Projects
and Official
Authorities

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
-  المعلم الجمالي- والجودة (مختبر السيارات
)التصميم الداخلي

Saudi Standrands Metrology and Quality
Org (Cars Lab. - SASO Landmark - Interior
Design)
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المجمعات السكنية والسياحية
وزارة الدفاع  -قاعدة الدفاع الجوي في
شرورة

األمن العام  -مجمع وحدات الطوارئ
بالرياض

:والعديد من تصميم السكنية

وزارة الخارجية  -مشروع سوق مركزية
ومباني سكنية في جيبوتي

اإلدارة العامة للمرور  -مبني إدارة الرخص
بالرياض

مجمع الرائد السكني  -حي العليا
الرياض المالك /األستاذ يوسف
الحمدان

وزارة الداخلية  -مقرات الدفاع المدني
(الرياض ،جدة ،الدمام)

مجمعات الراجحي السكنية (جدة،
مكة ،الدمام ،الخرج) المالك/
مجموعة الراجحي السكنية

بنك الرياض  -مباني أربعة أفرع لبنك الرياض
المركز الثقافي في أبها

وزارة األشغال العامة  -استكمال مشروع
اإلسكان العام بمكة (  ) 3711فيال

مجمع دلتا ستار السكني  -الرياض

امارة الرياض  -مباني اإلمارات الفرعية

نادي الضباط للدفاع الجوي  -شروره

مجمع العمودية السياحي السكني
الترفيهي (إلسكان مستشفي
الملك فيصل التخصصي  -جدة)
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Tourist & Residential Complexes
Public Security Forces - The Units
compound for Emergency Forces in
Riyadh

The Ministry of Defense - Air Force
Base in Sharourah

General Directorate of Traffic -The
Building of licenses in Riyadh

Ministry of Foreign Affairs - Central
Market & Residential Building in
Djibouti

Riyad Bank - Buildings of Four
Branches at Riyad

Ministry of Interior - Building of Civil
)Defense (Riyadh, Jeddah, Dammam

Cultural Center in Abha

The Ministry of Public Works - The
Completion of Public Housing project
in (3711) Villas

Military Club - Sharorah

Emirate of Riyadh - The Buildings of
Branches

Delta Star Compound - Riyadh
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Al-Amoudia Compound
Housing for King Faisal
Specialist Hospital - Jeddah

Tourist &
Residential
Complexes

 شروره- نادي الضباط للدفاع الجوي

Military Club - Sharorah

32

33

34

35

Tourist &
Residential
Complexes

Al-Amoudia Compound Housing for King
Faisal Specialist Hospital - Jeddah

مجمع العمودية السياحي السكني الترفيهي
) جدة- (إلسكان مستشفي الملك فيصل التخصصي
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Tourist &
Residential
Complexes

Thumama plaza
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Tourist &
Residential
Complexes

Al-khozama compound
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Al-khozama compound

المجمعات
السكنية
والسياحية

Prince Khalid
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Tourist &
Residential
Complexes

Villa Al Juteli

..... فيال
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Compounds & Private Villas

المجمعات السكنية والفلل
 الرياض- فيال خاصة

Private Villa - Al-Riyadh
Private Villa - North of Al-Riyadh

 شمال الرياض- فيال خاصة

Al-Sulaimania Villa - Al-Riyadh
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 الرياض- فيال السليمانية
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Compounds
& Private
Villas

 الرياض- فيال السليمانية

Al-Sulaimania Villa - Al-Riyadh
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Compounds
& Private
Villas

Private Villa - Al-Riyadh
 الرياض- فيال خاصة

 شمال الرياض- فيال خاصة

Private Villa - North of Al-Riyadh
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المشاريع
الحكومية
والجهات الرسمية

Traditional & Heritage Designs

األعمال والتصماميم التراثية

There are many Studies and Designs in the field of Ancient Heritage Building and
Traditional Building using Clay System in Constraction Designs and Studies By:
Mohammed Amin Abdulwahed

هناك العديد من الدراسات والتصمامي التراثية والتقليدية القديمة والحديثة بإستخدام
 محمد أمين عبدالواحد/ المهندس:الطين كمادة للبناء دراسات وتصاميم وتنفيذ

Design of Heritage Village Useing
Comperssed Earth Block - Dammam

اعادة ترميم المباني الطينية القديمة

External Setting Useing Compressed
Earth Block - Al-Riyadh
Farm House - Al-Jubellah
Private Clay House - Al-Riyadh

Clay Houses Projects - Al-Muzahmia
Using a compressed earth Bloacks,
the traditional system in the
production of clay Blocks (Talpin: Mud
+ Staw)
Studies in Heritage style and Method
Statment of the Construction in the
traditional System

 المزاحمية- مشاريع بيوت خاصة من الطين
بإستخدام مادة البلوك الطيني المضغوط
والبلوك الطيني بالطريقة التقليدية
)القديمة (التليين

القرية الشعبية من البلوك الطيني
 الدمام- المضغوط
مجلس خاص من الطين المضغوط شرق
الرياض
 الجبيلة- منزل زراعي

دراسات وتصماميم في األعمال التراثية
واسلوب البناء بالطريقة التقليدية

 الرياض- منزل خاص من الطين

Restoration of Acient Building
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Traditional
and Heritage
Designs

Clay Houses Projects - Al-Muzahmia
Using a compressed earth Bloacks, the traditional system in the
production of clay Blocks (Talpin: Mud + Staw)

 المزاحمية- مشاريع بيوت خاصة من الطين

بإستخدام مادة البلوك الطيني المضغوط والبلوك الطيني بالطريقة
)التقليدية القديمة (التليين
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األعمال
والتصماميم
التراثية

Traditional
and Heritage
Designs

Clay Houses Projects Al-Muzahmia
مشاريع بيوت خاصة من
 المزاحمية- الطين

Farm House - Al-Jubellah

Restoration of Acient Building

 الجبيلة- منزل زراعي

اعادة ترميم المباني الطينية القديمة

Design of Heritage Village Useing
Comperssed Earth Block - Dammam
القرية الشعبية من البلوك الطيني
 الدمام- المضغوط
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External Setting Useing Compressed
Earth Block - Al-Riyadh
مجلس خاص من الطين المضغوط شرق
الرياض
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Interior Design
Interior Design of Arena Coffe Shop Riyadh
Interior Design for the Exhibition of Audio Systems (Smart Cube)

أعمال التصميم الداخلي
 الرياض- تصميم داخلي لمقهى ارينا
)أعمال التصميم الداخلي لمعرض األنظمة الذكية الصوتيه والتحكم الذكي (سمارت كيوب

Private Villa - King Abdulla District
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 حي الملك عبدالله- فيال خاصة
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Interior
Design

Interior Design of Arena Coffe Shop Riyadh
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 الرياض- تصميم داخلي لمقهى ارينا
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Interior
Design

أعمال التصميم الداخلي لمعرض األنظمة الذكية
)الصوتيه والتحكم الذكي (سمارت كيوب

Interior Design for the Exhibition of Audio
Systems (Smart Cube)
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Ministry of Transport &
Municipalities Projects
Roads & Bridge
Preliminary Study of : Qassim /
Medina / Yanbu / Thol / Rabigh
Highway

Study, Design and Supervision of Aqiq
/ Jarab Dualization and Baha Ring
Road 106 km

Study, Design and Supervision
of Majma’a / Hafr Al-Batin Road
Dualization

Study, Design and Supervision on the
Dualization Roads of Yanbu, Al-Baha,
Al-Hazem, Airport and agricultureal
Roads in the Al-Baha

Study, Design and Supervision of
Qalwa And Balijrashi Road
Study and Design of Interschange and
Camel Crossing in Hail / Jaof Highway
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Study, Design and Supervision on
Road of Bisha - Tathleeth & the
access Roads in Asir

مشاريع وزارة النقل والبلديات
الطرق والجسور
الدراســة والتصميــم واالشــراف علـى ازدواج
طـريــق العقيـق جـرب والطريق الدائري
 كلم106 لمدينـة الـبــاحة بطـول
، الباحة،االشراف على طريق ازدواج ينبع
المطار والطرق الزراعية في الباحة
دراسة وتصميم واشراف على طريق بيشه
تثليث والطرق الفرعية بمنطقة عسير

 القصيم:الدراسة األوليــة للطرــيق السريــع
 رابغ/  ثول/  ينبع/  المدينة المنورة/
الدراسـة والتصميم واالشــراف علـى
 حفر الباطن/ ازدواجيـة طريــق المجمعة
الدراسة والتصميم واالشراف علـى طريق
عقبـة قلـوة وعقبة بلجراشي
دراسـة وتصميم التقاطعات ومعبـر االبـل
 الجوف/ على طـريق حائل
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Ministry of
Transport &
Municipalities
Projects

الدراســة والتصميــم واالشــراف علـى ازدواج
طـريــق العقيـق جـرب والطريق الدائري لمدينـة
 كلم106 الـبــاحة بطـول

Study, Design and Supervision of Aqiq /
Jarab Dualization and Baha Ring Road
106 km
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Ministry of
Transport &
Municipalities
Projects

مشاريع
وزارة النقل
والبلديات

Study, Design and Supervision of Aqiq / Jarab Dualization
and Baha Ring Road 106 km
الدراســة والتصميــم واالشــراف علـى ازدواج طـريــق العقيـق جـرب
 كلم106 والطريق الدائري لمدينـة الـبــاحة بطـول

Study, Design & Supervision on the Dualization
Roads of Yanbu, Al-Baha, Al-Hazem, Airport &
Agricultureal Roads in the Al-Baha
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، الباحة،االشراف على طريق ازدواج ينبع
المطار والطرق الزراعية في الباحة

Riyadh Municipality Projects

مشاريع أمانة مدينة الرياض
مشروع سفلتة شوارع أحياء مدينة الرياض

Prince Sultan Street
Geotechnical Laboratory for the same projects already written.
Asphalting Streets of Riyadh City Districts
Development of Prince Sultan Street Sidewalks

مشروع تطوير أرصفة المشاة بشارع األمير سلطان
مشروع اختبارات الجودة وحفريات الشركة السعوديية للكهرباء
مشـروع اختبــارات الجــودة وحفريات مصلحـة الميــاه والصرف الصحي

Quality Assurance Tests for the Excavations Saudiah Electricity Company
Quality Assurance Tests for the Excavations of Water and Sewerage Authority
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Riyadh
Municipality
Projects

مشاريع
أمانة مدينة
الرياض

Prince Sultan Street
??????

Geotechnical Laboratory
?????
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International Projects
Institute Of King Salman Bin Abdulaziz Al Saud At Sarajevo University School
Of Science And Technology, Bosnia and Herzegovina
Saudi Embassy & Ambassador Residence, Muscat – Oman
The Alternative (North\ South) Highway – Kyrgyzstan
Consultancy Engineering Services for Development of East Hidd Housing
Access Roads & Junctions, Kingdom of Bahrain
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المشاريع الدولية
،معهد الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود في جامعة سراييفو كلية العلوم والتقنية
البوسنة والهرسك
 مسقط – عمان،السفارة السعودية وسكن السفير
 جمهورية قيرغيزستان،) جنوب/ الطريق السريع الرئيسي (شمال
،استشارات خدمات هندسية لتطوير مداخل الطرق والتقاطعات لالسكان في الحد الشرقي
مملكة البحرين
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International
Projects

Institute Of King Salman Bin Abdulaziz Al Saud At Sarajevo
University School Of Science And Technology,
Bosnia and Herzegovina
معهد الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود في جامعة سراييفو
 البوسنة والهرسك،كلية العلوم والتقنية
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International
Projects

Consultancy Engineering Services for Development of
East Hidd Housing Access Roads & Junctions,
Kingdom of Bahrain

The Alternative (North\ South) Highway – Kyrgyzstan
 جمهورية قيرغيزستان،) جنوب/ الطريق السريع الرئيسي (شمال

استشارات خدمات هندسية لتطوير مداخل الطرق والتقاطعات
 مملكة البحرين،لالسكان في الحد الشرقي
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المشاريع
الدولية

11471  الرياض3332 .ب.ص
)4773816 - 4778770( 11 - 966+ :هاتف
)4790581( 11 - 966+ :فاكس

P.O.BOX 3332 RIYADH 1147
TEL. +966-11(4778770) (4773816)
FAX: +966-11(4790581)
E-MAIL: info@saudi-tech.com.sa
WEBSITE: www.saudi-tech.com.sa

