مكتب الحمدان اإلستشاري
تأسس عام 1981م

يقدم مكتب الحمدان اإلستشاري خدمات هندسية متعددة في مجال
التصاميم واإلستشارات الهندسية تشمل القطاع التجارى والصناعي
عبر المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
منذ إنشائه في عام 1981م ينتهج مكتب الحمدان اإلستشاري سياسة توظيف محترفين
في مجال عملهم بالتنسيق مع مكاتب هندسية عالمية وذلك إلنجاز متطلبات العمالء
بأفضل السبل.
ومن منطلق قيامنا بخدمة عمالئنا لثالث عقود متصلة ،فإننا ال نزال نسعي لتقديم المزيد
في مجال الخدمة النوعية والتطور لعقود قادمة.

الخدمات المعمارية • الخدمات الهندسية • إدارة المشاريع

خدماتنا

يعمل مكتب الحمدان اإلستشارى في عدة مجاالت هندسية تشمل:
دراسة التكاليف

• إعداد جداول الكميات
• الجدوى اإلقتصادية
• الهندسة القيمية
• تحليل العطاءات وتقييمها
• دراسة العقود
• تقييم مطالبات المقاول وإعداد الحسابات
الختامية للمشاريع

خدمات إدارة المشاريع والعقود

• اإلدارة واإلشراف علي تنفيذ المشاريع اإلنشائية
• إدارة العقود
• إدارة التصاميم
• إدارة المشاريع التجارية
• تأمين كوادر الخدمات المتخصصة

البنية التحية

• تصاميم مشاريع البنية التحتية
• الخدمات المساندة

التصاميم المعمارية

• تصاميم معمارية لكافة أنواع المباني
• منظور ثالثي األبعاد
• التفاصيل التنفيذية

الخدمات الهندسية

• التصاميم اإلنشائية
• التصاميم المدنية
• التصاميم الميكانيكية
• التصاميم الكهربائية
• تصاميم أعمال التكييف
• تصاميم اإلتصاالت وتقنية المعلومات
• أعمال المساحة وفحص التربة

الخــبرات

يتبلور مدى إتساع مجاالت خبراتنا وإمكانياتنا في العديد من القطاعات
الصناعية والتجارية المنفذة .وبإتباعنا إسلوبا تخطيطيا منظما وبمنهج
محكم ،أنجزنا المشاريع الموكلة لنا بنجاح.
لمحات من تخصصاتنا:
حلول الطاقة والكهرباء

• تمديدات خطوط التغذية العالية
• محطات التغذية الكهربائية
• المصانع
• تدوير الطاقة وكفاءتها
• دراسة كفاءة أداء األجهزة
• إدارة اإلصول
• تصميم المباني الخضراء والحصول على شهادة الريادة
في التصاميم الصديقة للبيئة للمنشآت ()LEED

دراسة الجدوى • خدمات التصاميم •
إدارة المشاريع اإلنشائية
• المشاريع السكينة
• المشاريع التجارية
• الفنادق والمنتجعات الترفيهية
• المستشفيات
• المشاريع الصناعية
• تطوير المشاريع المختلطة
• مشاريع تطوير البنية التحية ومرافق الخدمات

كــوادرنا

إننا لنفخر بخبرة كوادرنا المؤهلة من نقابات ومؤسسات مرموقة حول العالم،
والذين أصبح همهم رضاء عمالئنا .وقد تم إعدادهم لمواكبة المتطلبات
الفنية واإلدارية المالئمة لمشاريع مخصصة ليتسني إنجاز تلك المشاريع
علي أحسن وجه.
كما حرصنا علي توظيف أشخاص أكفاء في مختلف األقسام لتطبيق منهج محكم لمراقبة فعالية
تكاليف األعمال واإلستراتيجيات اإلدارية.
إن فرق الخبراء العاملين معنا جميعهم مؤهلين ومحترفين ،يحمل معظمهم عضوية فاعلة في
منظمات ومؤسسات نقابية عالمية.

المراجع والخبرات

إن في حجم منجزات أعمالنا المتصلة شرف لنا يعكس نجاحنا في فهم
وترجمة حاجة عمالئنا بما يفوق توقعاتهم.
• درسر راند العربية
• شركة المركبات العامة
• شركة الصناعات العامة
• محمل الخليج للخدمات والمساندة
• مصنع الخليج لألعمال الحديدية
• الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)
• جوتن السعودية
• مصنع معادن الجبيل للجلفنة
• شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا)
• شركة الخنيني العالمية المحدودة
• جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
• شركة مرافق
• شركة الصناعات الحديثة (بروكتر آند جامبل)
• مجموعة النبأ العالمية
• شركة نابيسكو العربية المحدودة
• شركة نما للكيماويات
• شركة الصناعات الوطنية (تصنيع)
• شركة العليان السعودية لألستثمار

• شركة عبر الخليج القابضة
• الهيئة الملكية للجبيل وينبع
• شركة الصناعات األساسية (سابك)
• شركة مصفاة أرامكو السعودية شل (ساسرف)
• سعودى ديزل
• الشركة السعودية للكهرباء
• شركة صن آيس الخليج
• مصنع فيتا لألغذية

إتصل بنا
للمزيد من المعلومات حول خدماتنا ،أو للتنسيق لمناقشة مشروع معين ،يمكنكم اإلتصال
بمكتب الحمدان اإلستشارى (إتش.سي.أو) علي:
المكتب الرئيسي :مركــز الطــاقة
ص.ب ،2474 :الخبر  ،31952المملكة العربية السعودية.
+966-3-8943981/+966-3-8983641
هاتف:
+966-3-8946872
فاكس:
consult@hamdanconsult.com
بريد إلكتروني:
الموقع بالشبكةwww.hamdanconsult.com :

