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ادارة مشروعاتادارة مشروعات

تصمیم
اشراف
عقود

مواصفات
حساب کمیات 



من نحن (نبذة)
اوراق اعتماد المکتب

التدرج الوظیفی للشرکۀ
رؤیتنا واهدافنا

خدماتنا
المشاریع القائمۀ

للتواصل معنا



من نحن

تأسس مکتب دوحۀ العز لالستشارات الهندسیۀ من مجموعۀ 
متمیزة من المهندسین فی مجاالت متعددة بهدف تقدیم 
خدمات على أعلى المستویات فی میدان التصمیم والعمارة 
والتخطیط وکذلک إدارة المشاریع واالشراف على البناء حتى 

التسلیم.

یؤمن مکتبنا خدمات هندسیۀ ذات جودة وعالقات طویلۀ 
االمد تتکیف مع االحتیاجات المتغیرة لعمالئنا مع المشارکۀ 

الجادة فی اقتصاد دولۀ قطر.

کما یؤمن الخبرة الکافیۀ لعمل مختلف تصامیم الحدائق
والالند سکیب التی تشمل الممرات والمساحات الخضرا 

وتصامیم حمامات السباحۀ والبحیرات والنافورات وکذلک 
تصمیم مالعب کرة القدم والسلۀ والطائرة.. الخ



رؤیتنا:

أهدافنا:

تقدیم اإلستشارات الهندسیۀ عن طریق مهندسیین متخصصین 
بمجاالت التصمیم و اإلشراف و الدیکور .

 إیجاد الحلول المثلى حتى الوصول إلى نموذج بناء متکامل یتالءم
 مع متطلبات و رغبات العمالء الکرام .

تتمثل فی المشارکۀ بتطویر صناعۀ البناء و التشیید فی دولۀ 
قطر ومواصلۀ العمل بمهنیۀ عالیۀ وفقًا ألعلى معاییر الجودة 

و السالمۀ .

توفیر جودة عالیۀ فی تصمیم األبنیۀ و اإلشراف على تنفیذها من 
خالل کادر خبیر من المهندسیین و اإلداریین .

والعمل ضمن أعلى اإلمکانیات المتوفرة مما یتیح سرعۀ فی التنفیذ 
بأسعار تنافسیۀ .



خدماتنا 

تصامیم داخلیۀ تصامیم خارجیۀ

األرضیات- األسقفالواجهات
الجدران-األثاث  الند سکیب

 إبرام العقود مع شرکات المقاوالت والمالک

 تقدیر خدمات اإلستشاري مجانًا عند بناء الفلل

 عمل الجداول الزمنیۀ للمشاریع ومتابعتها

إختیار تصمیمک من بین أکثر من 1000 فیال

الخرائط اإلنشائیۀخرائط خدماتالخرائط المعماریۀ

أوریدوصرف صحیمیاهکهرباء

إنهاء التصامیم الهندسیۀ

إستخراج رخص البناء
إنهاء الخدمات الحکومیۀ 

متابعۀ قروض التنمیۀمتابعۀ اإلسکان

3D 4- عمل تصامیم

 عمل التکلفۀ التقدیریۀ للمشروع



خدماتنا 

أعمال  اإلشراف

اإلشراف على جمیع مراحل تنفیذ المشروع

التنسیق مع مقاولی الباطن لدى المالک

الحصول على أعلى جودة و أقل تکلفۀ 
من التنفیذ 

عمل تقاریر أسبوعیۀ للمشاریع

زیارات میدانیۀ- صور متتابعۀ

إجتماعات دوریۀ فی الموقع والمکتب مع 
المالك و المقاولین.

عمل مراجعۀ على کامل الخرائط التنفذیۀ
 و عمل مطابقۀ لها

بواسطۀ مهندسین متخصصین



 الهیکل التنظیمی للمکتب 

مدیر قسم 
اإلشراف  المدير المالي 

محاسبین

المدیر اإلداري 

مسؤول العالقات
 العامۀ

مسؤول شوؤن
 الموظفین

مدیر قسم التصمیم

مسؤول القسم المعماري 
و الديكور

7 مهندسین

5 مهندسین

مسؤول القسم ا�نشائي

مسؤول قسم الخدمات

4 مهندسین

3  مهندسین      

المدير التنفيذي 



خدماتنا 

إشراف على
 التنفیذ



خدماتنا 

3D واجهات
فیالت
قصور

مجالس



دیکورات داخلیۀ
لألسقف و الحوائط

و األرضیات
صاالت و مجالس

خدماتنا 



دیکورات
صاالت

مجالس

خدماتنا 


