


كلمة آيكون للهندسة
 

مكتب التعمير الدولي لالستشارات الهندسـة_آيكون

 هــو احــد المكاتــب االستشــارية الهندســـية المرخصــة  

والمصــرح لهــا بمزاولــة النشــاط الهندســـي بجميــع

التخصصـات من الهيئة الســــــــعودية للمهندسـين

وادارة المهــن الحــرة بـــوزارة التجـــارة و مكتــب عضــو 

المكتــب  للمهندســـين ر،ويقــدم  الســعودية  الهيئــة 

جميــع الخدمــات االستشــارية فــي جميــع التحصصــات 

مــن خــالل :

اعمال الدراسات للمشاريع التخطيطية بمستوياتها  	 

المختلفــة )االقليمــي - المحلــي - التفصـــيلي ...الــخ( 

وتخصصاتهــا )نظــم معلومات-رفوعــات مســاحية-

تصميــم عمرانــي -تخطيــط حضــري(.     

بجميــع 	  للمشــاريع  الهندســــي  التصــــميم  اعمــال 

التخصصــات.

للمشــاريع 	  االقتصـــادية  الجــدوي  دراســات  اعــداد 

الهندســـية.

تقييم المشاريع الهندسـية القائمة.	 

ادارة المشاريع واالشراف عليها والدعم الفني.	 

وفــي إطــار ســعي )مركــز التعميــر الدولــي للهندســـة 

كبريــات  مــع  التضامــن  امكاناته.تــم  (لتطويــر  -آيكــون 

وخدماتــه  مشــاريعه  لدعــم  االستشــارية  المكاتــب 

الســابقة.
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تعرف علينا

لمحة عن المشاريع التخطيطية

لمحة عن المشاريع المعمارية

لمحة عن التصميم الداخلي

1-رؤيتنا
2-مهمتنا 

3-الطاقم الفني واالداري
4-خدماتنا
5-عمالءنا

1-تسليم المشاريع المنفذة
2-الدراسات المرورية

3-الدراسات الهيدرولوجية 
4-الرفوعات المساحية

5-المخططات الصناعية والمستودعات
6-المخططات السكنية

7-التصميم العمراني وتنسيق المواقع
8-شبكات البنيه التحتيىة

1-المتاحف
2-الفنادق
3-الفيالت
4-العماير

5-المساجد
1-تصميم الفنادق

2-تصميم العماير السكنية
3-تصميم الفيالت

معلومات عن التواصل

5 االشراف علي المشاريع

6



رؤيتنا

مهمتنا

ان نكون الشريك االستشاري الهندسي االمثل لعمالءنا من رواد الشركات الحكومية او الخاصة )المحلية والعالمية( وذلك من خالل فريق عمل 
متخصص قادر علي االنطالق.

باالضافة الي تسخير كافة الخبرات والخدمات العالمية المتميزة والحديثة لخدمة مشاريع عمالءنا علي الوجه االمثل مع االدارك الكامل الهمية 
الوقت والجودة في نجاح المهام المكلفين بها.

تقديم الخدمات االستشارية والهندسية باحتراف في حقل الهندسي.

التصميم 
المعماري 

المشاريع 
التخطيطية

MEP التصميم
الداخلي

 االشراف علي 
التنفيذ

ادارة المشاريع 
والدعم الفني

الدراسات المرورية 
والهيدرولوجية والبنية 

التحتية



الهيكل التنظمي

المدير التنفيذي

المدير العام

التخطيط العمراني

نظم المعلومات 
الجغرافيةالرفع العمراني 

وتحليل البيانات

التخطيط الحضري- التخطيط
المحلي-التخطيط

 التفصيلي

االرتقاء والتطوي�ر العمراني 
تصميم وتنسيق

 المواقع

التخطيط االقليمي

التخطيط العمراني

التصميم العمراني

المعارض التجارية - المصانع 
المستودعات-الفنادق-االبراج 

االدارية- العمارات السكنية-
الفيالت-المساجد

االنارة -التمديدات الكهربائية- 
المحوالت- الت�كي�يف-المياه-الصرف 

الصحي

االشراف علي تنفيذ المباني 
العامة و الخاصة

التصميم المعماري واالنشائي

الهندسة االليكرتوميكانيك

االشراف علي التنفيذ

المساحة

الرفع المساحي

القرارات المساحية

التبتري

الشئون االدارية

الموارد البشرية

شئون الموظفني

العالقات العامة

دراسات السيول

شبكات البنية التحتية

االشراف علي تنفيذ شبكات البنيه التحتيه

الدراسات المرورية

الشئون الفنية والتصاميم

الهيكل التنظمي

الدراسات والشبكات





الطاقم االداري والفني

نخبــة  آيكــون   - للهندســة  الدولــي  التعميــر  مكتــب  فــي  يعمــل 
،حيــث المهنيــة  والكفــاءة  الخبــرة  ذوي  المهندســيين  مــن 

النجــاز  المميزيــن  االشــخاص  اختبــار  علــي  آيكــون  ثوابــت  تقــوم 
فريقـــا  آيكــون  ويضــم  للمكتــب  التابعــة  واالعمــال  المشــاريع 
حجــم  زيــادة  علــي  القــدرة  مــع  والفنييــن  المهندســيين  مــن 
ذلك،ويمكــن  الــي  الحاجــة  اســتدعت  متــي  الفريــق  ذلــك 
: التالــي  النحــو  علــي  المكتــب  طاقــم  تعــداد  اســتعراض 

30 موظف

70 مهندس

المالية واالدارية

التخصصات الهندسية



 
اشخاص مبدعون يجتمعون كل يوم لبناء اشياء جميلة

م.تركي محمد البوري )مستشار(

م.عبدهلل السعودي

م.محمد علي عبد الكريم

م.محمد عبدالحميد طلبة

م.محمد رضا مجاهد

بكالوريس وماجسيتر تصميم 
وتخطيط عمراني خبرة 18 سنة

بكالوريس وماجسيتر هندسة
عمارة وتخطيط خبرة 18 سنة

بكالوريس تصميم وتخطيط 
عمراني خبرة 19 سنة

بكالوريس هندسة ميكانيكا خبرة  
13 سنة

بكالوريس تصميم وتخطيط عمراني
10 سنوات

تعرف علي فري�ق العمل





خدماتنا
تعرف علي مايمكننا عمله من اجلك

التصميم الداخلي
نهدف الي خلق بيئة داخلية جميلة 

لتوفير االحتياجات المادية واالقتصادية 

التصميم المعماري
نقدم كافة الرسومات المعمارية 
بداية من الفكرة حتي الرسومات 

التنفيذية

الدراسات والتقي�يم الفنيالدراسات المروريةتنسيق المواقع
نسعي الي ترابط المسطحات الخضراء

الخارجية مع التصميم المعماري
نقدم افضل الحلول للتقاطعات المرورية 

والمداخل والمخارج للمشروعات
نهتم بتقديم افضل الدراسات حسب احتياج 

وطبيعة كل مشروع

ادارة المشاريع واالشراف الفني 
نعمل علي متابعة المشاريع 

اثناء التنفيذ وكيفية ادارتها وانجازها

تخطيط عمراني وتقسيمات اراضي
نعمل علي تقديم افضل الحلول

بالتخطيط وتحديد االستعماالت وتقسيمات 
االراضي

نقوم بتصميم الطرق وشبكات البنية 
التحتية ونقاط الترابط بين الشبكات

تصميم الطرق وشبكات البنية التحتية



مراحل العمل
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االفكار التصميميةمتطلبات العميل

رؤية العمالء

االعتماد

عناصر المشروع

تحليل عناصر المشروع

يتم االجتماع مع العميل
لتحديد المتطلبات والتوجهات

اعداد الدراسات واالفكار 
التصميمية للعرض علي العمالء

يتم االجتماع مع العمالء 
لعرض االفكار واخد موافقة 

نقديم المخططات النهائية 
لالعتماد من الجهات المختصة

تحديد عناصر ومكونات
المشروع من قبل العمالء

تحليل عناصر المشروع بالنسبة
للموقع والنطاق المحيط



عمالء_ آيكون



لمحة عن المشاريع 
)تسليم المشاريع المنفذة (المشاريع التخطيطية 



شركة مشيد العربية 

صناعي ومستودعات 
وسكني

6.522.298 م2

حي المصفاة - طريق 
الخرج

استالم مرافق وشبكات البنية 
التحتية لمدينة البوابة الصناعية 

شبكة الطرق
 اخــد عينــات عشــوائية بالطــرق واالرصفــة 
 للتاكــد مــن ســمك طبقــات االســفلت وتحديد
لمحطــات المســاحي  الدمك.الرفــع   نســبة 
لمراجعــة مختلفــة  وبطــرق   مختلفــة 
 مناســيب الطــرق عنــد هــذة المحطات.اخــذ
والممــرات االرصفــة  خرســانة  مــن   عينــات 
ــوط المخروطــي ــارات الهب ــم عمــل اختب .وت

االعمال الميكانيكية 
 اختبــار شــبكة الصــرف الصحــي والصناعــي- 
التغذيــة شــبكة  -اختبــار  المطــر   وصــرف 
 وملحقاتهــا -اختبــار شــبكة الــري والحريــق
المضخــات -اختبــارات  .وملحقاتهــا 

االعمال الكهربائية
-اختبــارات-  والعــزل  الموقــع   اختبــارات 
التشــغيل مفاتيــح  اجهــزة  لــكل    الفعاليــة 
االحمــال اتــزان  -اختبــار  االرث   -قيــاس 
شــدة -قيــاس  االســتمرارية   -اختبــار 
الدوائــر ترقيــم  -فحــص  ليــال   االضــاءة 
االتــارة لوحــات  علــي  الكهربائيــة 

PHASINGفحص-



مدينة جبل علي الصناعية 

صناعي ومستودعات

3,323,482  م2

الرياض - طريق الخرج

التقري�ر الفني وتحليل الوضع 
الراهن لمدينة جبل علي الصناعية 

 تحليــل الوضــع الراهــن لمدينــة جبــل علــي
هيئــة اشــتراطات  ومطابقــة   الصناعيــة 
بمــا التقنيــة  ومناطــق  الصناعيــة   المــدن 
المقترحــة الحلــول  وضــع  تنفيــذه.   تــم 
مــن والتاكــد  مــدن  اشــتراطات   لمطابقــة 
 تطبيــق المخططــات المعتمــدة مــن امانــة
 مدينــة الريــاض ومــدي صالحيــة المخططــات
المــدن ادارة هيئــة  تحــت  لتصبــح   المنفــذة 
 الصناعيــة ومناطــق التقنية . االلتزام بباقي
 المخططــات الغيــر منفــذة طبقــا الشــتراطات
التقنيــة ومتــازق  الصناعيــة  المــدن   هيئــة 



ذا لوجستكس بارك

صناعي و مستودعات

400,000  م2

الرياض - طريق الخرج

تسليم ذا لوجست�كس بارك لمدن

شبكة الطرق
 اخــد عينــات عشــوائية بالطــرق واالرصفــة 
 للتاكــد مــن ســمك طبقــات االســفلت وتحديــد
لمحطــات المســاحي  الدمك.الرفــع   نســبة 
لمراجعــة مختلفــة  وبطــرق   مختلفــة 
 مناســيب الطــرق عنــد هــذة المحطات.اخــذ
والممــرات االرصفــة  خرســانة  مــن   عينــات 
.وتــم عمــل اختبــارات الهبــوط المخروطــي

االعمال الميكانيكية 
ــار شــبكة الصــرف الصحــي والصناعــي-   اختب
التغذيــة شــبكة  -اختبــار  المطــر   وصــرف 
 وملحقاتهــا -اختبــار شــبكة الــري والحريــق
المضخــات -اختبــارات  .وملحقاتهــا 



لمحة عن المشاريع 
)الدراسات المرورية (المشاريع التخطيطية 



ارض مستودعات الحائر 
الدراسات المرورية



التطوي�ر الشامل لمدينة العثيم 
الدراسات المرورية



التطوي�ر الشامل لمدينة العثيم 
الدراسات المرورية



مجمع درة فال السكني 
الدراسات المرورية



مدينة الزامل الصناعية
الدراسات المرورية



لمحة عن المشاريع 
)الدراسات الهيدرولوجية (المشاريع التخطيطة 



 ارض مستودعات الحائر 
الدراسات الهيدرولوجية



مجمع درة فال السكني
الدراسات الهيدرولوجية



مجمع مارسية الثمامة السكني
الدراسات الهيدرولوجية



لمحة عن المشاريع 
)الرفوعات المساحية (المشاريع التخطيطة 



الرفوعات المساحية



لمحة عن المشاريع 
)المخططات الصناعية والمستودعات (المشاريع التخطيطية 



مدينة البوابة الصناعة

صناعي ومستودعات

6,522,298 م2

طريق الخرج-الرياض

تخطيط مدينة البوابة الصناعية

صناعيــة مدينــة  عــن  عبــارة   المشــروع 
 ضخمــة للصناعــات المتوســطة والخفيفــة
 تضــم منطقــة مســتودعات باالضافــة الــي
 مناطــق ســكنية للعامليــن فــي المدينــة .
 يقــع المشــروع علــي طريــق الخرج,وعلــي
, الشــرقي  الدائــري  الطريــق   امتــداد 
الجديــدة الصناعيــة  بالمدينــة   وارتباطــه 
 والخدمــات العامــة تســتفيد منهــا المدينة
مســتودعات منطقــة  بوجــود   ويتميــز 
المدينــة منهــا  تســتفيد   ضخمــة 



عبدلله محمد علي بن 
ريس

صناعي ومستودعات

3,600,000 م2

حي المصفاه-الرياض

تخطيط مدينة طايا الصناعية

 المشــروع عبــارة عن مدينــة صناعية ضخمة
تضــم والخفيفــة  المتوســطة   للصناعــات 
بالمدينة.يقــغ للعامليــن  ســكنية   منطقــة 
 المشــروع بالقــرب من طريــق الخرج القديم
الصناعيــة وارتباطــه البوابــة   غــرب مدينــة 
 بالمناطــق الصناعيــة المحيطــة والخدمــات
 العامــة تســتفيد منهــا المدينــة والمناطــق
الصناعــات اســتعمال  يغلــب   المحيطــة. 
تبلــغ حيــت   , المخطــط  علــي   الخفيفــة 
 نســبتها 25% , ويليه المســتودعات بنســبة
 15% , والصناعــات المتوســطة بنســبة %14



التطوي�ر الشامل لمدينة العثيم

نموذجيــة مدينــة  عــن  عبــارة   المشــروع 
 حديثــة متكاملــة لالعمــال تقــع علــي تقاطع
 الطريــق الدائــري الجديــد مــع طريــق الخــرج
 الجديــد علــي ارض تبلغ مســاحتها اربعمائة
 وثالثــون الــف متــر مربع.يضــم المشــروعات
ســكنية ابــراج  مــن  متنوعــة   اســتعماالت 
 حديثــة , وفنــادق ومكاتــب اداريــة باالضافــة
احتياجــات لتخزيــن  مســتودعات   الــي 
 االســواق والمصانــع , كمــا يتميــز بوجــود
العامــة والخدمــات  حضــراء    مســطحات 

شركة اسواق العثيم

تجاري ومستودعات 

433,345 م2

حي المصفاه-الرياض



 المشــروع عبــارة عــن مدينــة صناعيــة خاصــة
 تضــم عمــارات ســكنية تجاريــة , ومجموعــة
 مــن المســتودعات , باالضافــة الــي خدمــات
 المنطقــة  . االهميــة النســبية للموقــع نظرا
 لكونــه فــي بداية المدينــة الصناعية الثانية
الخضريــة المراكــز  مــن  وقربــة    بالريــاض 
 المقترحــة فــي المخطــط الهيكلــي لمدينــة
 الريــاض وهــو مــا يدعــم عمليــات التســويق
 االراضــي ســهولة الوصــول الــي المواقــع
االقليمــة الطــرق  بشــبكة   الرتباطــة 
 والرئيســية ووقــوع عليهــا مباشــرة وذلــك
الســكنية بالتجمعــات  لالرتبــاط   باالضافــة 
 والتي تعبر عن المصدر الرئيســي لتســويق
  المنتجــات ومركــزا حيويــا للعمالــة الماهــرة

شركة الزامل العقارية 

صناعي و مستودعات 

1,542,561 م2

غرب المدينة الصناعية

تخطيط مدينة الزامل الصناعية



وزارة التجارة الصناعة

صناعي ومستودعات

1,000,000 م2

طريق سكاكا الجوف

تخطيط مستودعات الجوف

 المشــروع عبــارة عــن منطقــة مســتودعات
ومبانــي ســكنية  عمــارات  تضــم   خاصــة 
الملــك طريــق  علــي  واداريــة   تجاريــة 
الجــوف  _ ســكاكا  بمدينــة  العزيــز   عبــد 



صاحب السمو الملكي 
االمير بندربن عبد العزيز 

آل سعود

سكني ومستودعات

979,079 م2

حي المصانع-الرياض

تخطيط ارض مستودعات الحائر

 المشــروع عبــارة عــن منطقــة مســتودعات
للعامليــن ســكنية  عمــارات  تضــم   خاصــة 
. المنطقــة  خدمــات  الــي   باالضافــة 
الحائــر طريــق  علــي  المشــروع   يقــع 
 وطريــق عرفــات ممــا يعمــل علــي ارتبــاط
الصناعيــة بالمناطــق  المشــروع   موقــع 
مفتوحــة حديقــة  وعمــل   المحيطــة 
يتمثــل حنيفــة.  وادي  علــي   تطــل 
مســتودعات فــي  الســائد   االســتعمال 
, ويليــه وســكن تبلــغ نســبتها %32   حيــث 
%3 بنســبة  تجــاري  ومركــز   %21 العمــال 



الشيخ محمد علي 
الحناكي الخضير

مستودعات-سكني 
تجاري

201,400 م2

حي السلي

مخطط مستودعات الخضري 

 المشــروع عبــارة عــن منطقــة مســتودعات
تجاريــة ســكنية  عمــارات  تضــم   خاصــة 
يقــع  . المنطقــة  خدمــات  الــي   باالضافــة 
الخــرج, وارتباطــه  المشــروع علــي طريــق 
 بالمناطــق الصناعيــة المحيطــة والخدمــات
 العامة تســتفيد منها المنطقة والمناطق
 المحيطــة. يتمثــل االســتعمال الســائد فــي
%23 نســبتها  تبلــغ  حيــث   ,  المســتودعات 
%17 بنســبة  التجــاري  االســتعمال  ويليــه 



شركة العثيم القابضة

تجاري ومستودعات

178000 م2

حي المصفاه-الرياض

مخطط مستودعات العثيم

 المشــروع عبــارة عن مدينــة صناعية ضخمة
تضــم والخفيفــة  المتوســطة   للصناعــات 
بالمدينة.يقــغ للعامليــن  ســكنية   منطقــة 
 المشــروع بالقــرب من طريــق الخرج القديم
الصناعيــة وارتباطــه البوابــة   غــرب مدينــة 
 بالمناطــق الصناعيــة المحيطــة والخدمــات
 العامــة تســتفيد منهــا المدينــة والمناطــق
الصناعــات اســتعمال  يغلــب   المحيطــة. 
تبلــغ حيــت   , المخطــط  علــي   الخفيفــة 
 نســبتها 25% , ويليه المســتودعات بنســبة
 15% , والصناعــات المتوســطة بنســبة %14



لمحة عن المشاريع 
)المخططات السكنية(المشاريع التخطيطية 



تخطيط ارض سكنية )ربوة(

صاحب السمو الملكي 
االمير متعب بن عبد العزيز

سكني - تجاري

8,604,093 م2

حي الربوة-الرياض



 المشــروع عبــارة عــن منطقة ســكنية خاصة
باالضافــة تجاريــة  ســكنية  عمــارات   تضــم 
المشــروع يقــع   . المنطقــة  خدمــات   الــي 
العزيــز عبــد  الملــك  علــي طريــق   بالقــرب 
بقربــه ويتميــز   , الريــاض  مدينــة   بشــمال 
 مــن مطــار الملــك خالــد الدولــي , واتصالــه
 بــدرة الريــاض وطريــق الملــك فهــد يعطــي
 ميــزة اضافيــة للمشــروع بشــكل عام.يعتبــر
االســتعمال هــو  الســكني   االســتعمال 
 الســائد, حيــث تبلــغ نســبتها 47.5% , ويليــه
 االســتعمال الســكني التجاري بنسبة %8.5

عبد اللطيف بن عبد 
العزيز آل الشيخ 

سكني-تجاري 

3,639,600 م2

بنبان-الرياض

تخطيط ارض سكنية )دانة الرياض(



ســكني مخطــط  عــن  عبــارة   المشــروع 
 منــح يتكــون مــن -عــدد 1297 فيــال ســكنية
 -عــدد 4 قطــع اســتثمارية -عــدد11 مســجد
مركــز  1 -عــدد  تعليمــي  مرفــق   2  -عــدد 
 دفــاع مدنــي -عــدد 1 مركــز شــرطة -عــدد
المشــروع يقــع  بلديــة.  اســتثمارات   واحــد 
75 بعــد  علــي  الدمــام  طريــق   علــي 
الــراض ممــا يعمــل علــي  كــم مــن وســط 
نســبة تمثــل  بالريــاض.  االتصاليــة   زيــادة 
 االســتعمال الســكني  فيــالت 58.5% مــن
 مســاحة المخطــط واالراضي واالســتثمارية
1.5% والمرافــق الداعمــة للمدينــة %8.5

امانة منطقة الرياض-
االدارة العامة لالراضي 

والممتلكات

سكني

2.000.000 م2

الرياض-رماح شمال 
طريق الدمام

تخطيط اراضي المنح برماح



مخطط مدينة الزامل 

 المشــروع عبــارة عــن مدينــة ســكنية خاصــة
 تضــم عمــارات ســكنية وتجاريــة , باالضافــة
تقــوم وهــي  المنطقــة   خدمــات   الــي 
الصناعية.يقــع الزامــل  مدينــة   بخدمــة 
الثانــي الدائــري  نقاطــع  علــي   المشــروع 
باالرتباطــه ويتميــز   , الخــرج  طريــق   مــع 
 بالمناطــق الصناعيــة المحيطــة والمناطــق
العامــة الخدمــات  ومناطــق   , الســكنية 

شركة الزامل العقارية

سكني

936,520 م2

غرب المدينة الصناعية 
الجديدة



شركة الفهد

سكني-تجاري

778,603 م2

الرياض-الجنادرية

تخطيط ارض سكنية



شركة العليا العقارية

مجمع سكني

435,081 م2

حي العارض-الرياض

تخطيط ارض العليا السكنية

ســكني مخطــط  عــن  عبــارة   مشــروع 
العــارض بحــي  م2  الــف   435  بمســاحة 
 يتكــون مــن مجموعة مــن الفيالت باالضافة
المشــروع المنطقة.يقــع  خدمــات   الــي 
 علــي طريــق الملــك عبــد العزيــز بشــمال
التنميــة اســتمراية  علــي  يعمــل   الريــاض 
 العمراينــة باالضافــة لعمــل منطقــة تجاريــة
ــد العزيــز لتســتفيد  علــي طريــق الملــك عب
المجــاورة. والمناطــق  المنطقــة  منهــا 
 االســتعمال الســائد بالمخطط هو الســكني
 فيــالت وذلــك نظــرا لالحتيــاج لهــا بشــمال
 الريــاض ممــا يعمــل علــي توزيــع الكثافــة
الســكانية علــي كامــل الرقعــة الجغرافيــة



 المشــروع عبــارة عــن مجمــع ســكني مغلق
الســكنية الفيــالت  مــن  مجموعــة   يضــم 
 ومركــز تجــاري ونــادي ترفيهــي باالضافــة
المشــروع يقــع   . المفتوحــة   للمناطــق 
 بالقــرب مــن مطــار  الملــك خالــد الدولــي
 وجامعــة االميــرة نــورة علــي طريــق االميــر
ممــا متــر   80 بعــرض  مقــرن  بــن   ســعود 
الشــمالية بالمنطقــة  االتصاليــة   يســهل 
الفيــالت نســبة  تمثــل  التجاريــة.   والمراكــز 
260 بعــدد  المخطــط  مســاحة  مــن   %30 
%13.5 نســبة  الســكنية  والعمــارات   فيــال 
 بعــدد 11 عمــارة ونــادي ترفيهــي بنســبة
3% ومناطــق خضــراء مفتوحــة بنســبة %8

فهد بن محمد صالح 
العذل

مجمع سكني

192,000 م2

حي قرطبة-الرياض

مجمع درة فال السكني



شركة رافال العقارية

مجمع سكني

119.324 م2

حي المونسية-الرياض

مجمع مارسية الثمامة السكني

 المشــروع عبــارة عــن مجمــع ســكني مغلق
الســكنية الفيــالت  مــن  مجموعــة   يضــم 
 والعمائــر الســكنية ومراكــز تجاريــة ونــادي
ترفيهــي باالضافــة للمناطــق المفتوحــة.
 يقــع المشــروع بالقــرب مــن مطــار الملــك
بعــرض الثمامــة  علــي  الدولــي   خالــد 
بالمنطقــة االتصاليــة   46متــر ممــا يســهل 
 الشــمالية والمراكــز التجاريــة. تمثــل نســبة
 الفيــالت 29% مــن مســاحة المخطــط بعــدد
%11 نســبة  الســكنية  والعمــارات  فيــال   106 
 بعــدد 8 عمــارات ونــادي ترفيهــي بنســبة
 1% ومناطــق خضــراء مفتوحــة بنســبة %4



لمحة عن المشاريع 
)التصميم العمراني وتنسيق المواقع (المشاريع التخطيطية 



شركة سمايا القابضة 

مجمع سكني_تجاري

955,670 م2

المدينة المنورة طريق
القصيم

مدينة الملك سلمان الخريية

 المشــروع عبــارة عــن مدينــة خيريــة تضــم
 مجموعــة مــن االســتخدامات : -مستشــفي
 خيرية -مراكز تجارية , فندق قاعة مؤتمرات
 -مراكــز تدريــب وتاهيــل -جمعيــات العمــل
المدينــة منتجــات  بيــع  -محــالت   الخيــري 
المدينة-مســتودعات خدمــات   -مركــز 
 وورش صيانــة -ســكن لاليتــام ســكن االســر
 المنتجــة - ســكن العامليــن  - مجمــع االغاثــة
الوقفــي االســتثمار  مكاتــب   , االعمــال    و 



شركة المياه الوطنية

تجاري

242,248  م2

مكة المكرمة

اشياب العكاشية

242.248 مســاحة  علــي  المشــروع   يقــغ 
 م2 بمكــة المكرمــة . المشــروع عبــارة عــن
 مخطــط اشــياب العكاشــية بمكــة المكرمــة
 تابــع لشــركة الميــاه الوطنيــة يضــم الجــزء
 الخــاص بتعبــة وتوزيــع الميــاه ومجموعــة
والمســتودعات الســكنية  المبانــي  مــن 



امانة منطقة الرياض

تجاري

200,000  م2

الرياض

تطوي�ر سوق الشمال

200000م2 مســاحة  علــي  المشــروع   يقــع 
عــن عبــارة  المشــروع  المــروح.   بحــي 
 تطويــر للســوق مــن خــالل خلــق مســارات
ومناطــق فراغــات  وتوفيــر   مشــاه 
بالــزوار خاصــة  انتظــار  ومواقــف   خضــراء 
لعمــل باالضافــة  والتنزيــل   والتحميــل 
بوابــات خاصــة بحركــة المشــاه والســيارات



المؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني

تعليمي

59,500  م2

مدينة الغاط

تصميم الكلية التقنية للبنني والبنات



المؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني

سكني

50000 م2

مدينة عرعر

اسكان المدرب�ي�ني والمتدرب�ني بعرعر

مســاحة علــي  المشــروع   يقــع 
عرعر.المشــروع بمدينــة   50000م2 
, العوائــل  للمدربيــن  اســكان  عــن   عبــارة 
لــكل يوجــد  بحيــث  العــزاب   والمتدربيــن 
خاصــة ومواقــف  خــاص  مدخــل   منهمــا 



المؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني

سكني

35000 م2

مدينة جدة

اسكان المدرب�ي�ني والمتدرب�ني بجدة

مســاحة علــي  المشــروع   يقــع 
جدة.المشــروع بمدينــة   35000م2 
, العوائــل  للمدربيــن  اســكان  عــن   عبــارة 
لــكل يوجــد  بحيــث  العــزاب   والمتدربيــن 
خاصــة ومواقــف  خــاص  مدخــل   منهمــا 



المؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني

سكني

25,000 م2

جازان

اسكان المدرب�ني والمتدرب�ني

25000 مســاحة  علــي  المشــروع   يقــع 
عبــارة المشــروع  جــازان.  بمدينــة   م2 
العوائــل, للمدربيــن  اســكان   عــن 
لــكل يوجــد  بحيــث  العــزاب   والمتدربيــن 
خاصــة ومواقــف  خــاص  مدخــل  منهمــا 



بن سعيدان

مجمع سكني

20,000 م2

مدينة الرياض

تصميم مجمع اسكان للعمالة

 يقــع المشــروع علــي مســاحة 20000م2   
. بالريــاض  الثانيــة  الصناعيــة   بالمدينــة 
 المشــروع عبــارة عــن مجمــع ســكن خــاص
الثانيــة الصناعيــة  بالمدينــة   بالعمــال 
ســعيدان بــن  لشــركة  وتابــع   بالريــاض 



الهيئة الملكية لمدينة
 الرياض

تطوير شارع سياحي

700 م

مدينة الرياض

تطوي�ر شارع وادي الشعراء



تطوي�ر شارع وادي الشعراء



لمحة عن المشاريع 
)شبكات البنية التحتية (المشاريع التخطيطية 



شبكة الصرف شبكة المياهشبكة طرق
الصحي

شبكة تصريف 
االمطار

شبكة إنارة 
الشوارع

شبكة الكهرباء

16

27

38

49

510

مم المشروعالمشروع المالك/المشروعالمالك/المشروع الموقعالموقع المساحةالمساحة

مخطط مستودعات الحائرمخطط شمس الرياض
صاحب السمو الملكي 

االمري / بندؤ بن عبد العزي�ز 
آل سعود رحمه اهلل

مخطط مستودعات العثيممخطط مستودعات العثيم

مخطط مستودعات مدينة الزامل الصناعية
بالسلي

مخطط سكنيمدينة البوابة الصناعية

مخطط مجمع درة فال 
السكني

مجمع مارسيه الثمامة 
السكني

الشيخ / فهد بن محمد 
صالح العدل

حي الملقا _ 
محافظة الدراعية

مدينة الرياض 
) حي المصانع (

مدينة الرياض 
مدينة الرياض )حي المصفاه(

)حي الربية(

مدينة الرياض مدينة الخرج
)حي السلي(

مدينة الرياض 
مدينة الرياض )حي المصفاه(

)حي عكاظ (

مدينة الرياض 
)حي قرطبة(

مدينة الرياض 
)حي المونسية(

980,000 م2 449,175 م2 

187,742 م2 
433,345 م2 

261,939 م2 1,542,561 م2 

1,542,561 م2 6.522.298م2 

192,000 م2 
119,324 م2 

قائمة المشاريع الخاصة بتصميم الطرق وشبكات البنية التحتية



لمحة عن المشاريع 
)التصميم المعماري (المشاريع المعمارية 



متحف جامعة الملك عبد العزي�ز

جامعة الملك عبد العزيز

متحف

18,000 م2

مدينة جدة 



شركة مداريم

تجاري

7,000  م2

مدينة الرياض

تصميم فندق مداريم كراون



شركة

سكني _  ترفيهي

7,000  م2

مدينة الرياض

تصميم الجبيلية هيلز



عماير سكنية

3,85  م.ط

الملقا

تصميم عماير الماجدية

عماير الماجدية



عماير سكنية

3,85  م.ط

الرياض

تصميم عماير نمار

عماير نمار



فيال سكنية

2,200  م.ط

مدينة ابها

تصميم فيال سكنية

خاص



فيال سكنية

3,85  م.ط

مدينة الرياض _ حي 
حطين

تصميم فيال سكنية

خاص



خاص

فيال سكنية

3,85  م.ط

مدينة عرعر

تصميم فيال سكنية



شقق سكنية

1800  م

مدينةالرياض

تصميم شقق سكنية )ريفي�ريا(

شركة عجالن ريفييرا



ديني

750 م2

المدينة الصناعية 
الثانية الرياض

تصميم مسجد بمجمع اسكان سدير  

شركة الهمة اللوجيستية 



لمحة عن المشاريع 
)التصميم الداخلي (المشاريع الداخلية



فندق الظهران الدولي

سكني فندقي

25,0002  م

الظهران

تطوي�ر فندق الظهران الدولي 
بقاعدة الملك عبد العزي�ز الجوية



تطوي�ر فندق الظهران الدولي 
بقاعدة الملك عبد العزي�ز الجوية



تصميم فيال سكنية

خاص

فيال سكنية

25,0002  م

الرياض



خاص

فيال سكنية

25,0002  م

الرياض

تصميم فيال سكنية



خاص

فيال سكنية

25,0002  م

الرياض

تصميم فيال سكنية



لمحة عن المشاريع 
االشراف علي المشاريع



شبكة الصرف شبكة المياهشبكة طرق
الصحي

شبكة إنارة 
الشوارع

شبكة الكهرباء

 

1

2

3

4

المساحةالموقعالمالك/المشروعالمشروعم
االشراف علي مشروع الكلية التقنية للبنات

االشراف علي تنفيذ مرافق االصالح واالمداد

االشراف علي مجمع إسكان عمال

المجاردة

مدينة جدة

مدينة الرياض

مدينة سدير 
الصناعية

65,000 م2

187,742 م2 

8,640 م2

30,000 م2

قائمة المشاريع الخاصة باالشراف علي المشاريع

االشراف علي مشروع التقنيات االلمانية

شبكة تصريف 
االمطار



معلومات التواصل



Our location



www.iconeng.sa

i-conengineers

+966 (11) 2160186

@eng.icon

@eng.icon.sa



15 Years Of Engeneering Consultancy And Project Management Supervision And Technical Support
15 عام في مجال االستشارات الهندسية واالشراف وادارة المشاريع والدعم الفني


