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٠١إشــــراف / كومبا�� بروفيل

منذ تأسيسها انطلقـــت شركــــتنا لتضيف لالستشارات الهندسيـــــة القطرية بعًدا وزخًما كبيرين في مجـــــــــال اإلنشاءات والتنمية القطــرية، 
وتسعى شركتنا ألن تتبوأ مكانة رائدة في هذه المجال على أرض قطر. ولطالما كانت انطالقتنا مهمة حيث كنا نضع صــــــوب أعيننا أن 
نكـــــــــــــــــون شـــــركة عمالقـــة تليـــق بقطـــــــــــر ومكانتها وريادتــــها في تحقـــــــيق الطفــــــــرة العمرانية واإلنشائية الشامــــــلة وفق األهـــــــــداف الكـبــــــــــــرى 

للرؤيــــــــــــــــة الوطنية ٢٠٣٠ حــــــــــــــول النهضـــــــــــــــة. 

وبفضـــــل هللا أوًال وبفضل جهــــــــــودنا تمكننا من إحراز إنجازات قوية تصنع سجًال حـــــــــافًال من اإلنجــــــــازات تمتد إلى كل شبر في قطــــــر وفي 
مختلف بلدياتها وشوارعها وأركانها. ووفق خطى الشركة ورؤيتها المدروسة وسواعد أبنائها من خيرة المهندسين ذوي الخبرة والكفاءة 
العالـــــــــــية في مجـاالت الهندسة واإلنشاءات وبكل ما لدينا من أصول وإمدادات؛ نتمنى أن نحرز المزيد من التقدم واالنتشار من خـــــــــالل 

باقــــــــــة من الخدمات المتنوعة والشاملة أهمها االستشارات الهندسية وغيرها. 

وبفضــــــل الثقة التي تحظى بها شركــــــــــــــــتنا، فإننا نعتز بعالقاتنا وشراكاتنا مع الكثير من الهيئــــــــــات والجهــــات الحكومية وغير الحكومية في 
قطر، ونتمنى أن نكون داعًما قويـــــــــًا والعًبا رئيســـــــًا في الســـــــــــــوق الهندسية القطـــــــــــــرية. وإننا نتعهد بأن نقدم كل ما هو جـــــــــديد وحـــــــــــديث 
ومتطور وفق أرفع المعايير وأفضلها على مستوى عالمي كي نلبي تطلعات عمالئنا ووكالئنا، الذين هم شركاؤنا في النجاح والتفوق. 

رسالتنا
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CEO’S MESSAGE

Since inception, our company has set out to add a great value and momentum to the Qatari engineering 
consultancy field, we have been able to accomplish milestone achievements.

Due the company's  its well-thought-out vision, and by the hands of its staff members ,who are selected from the 
finest engineers with experience and high efficiency in the fields of engineering and construction.

Thanks to the trust that our company enjoys, we are proud of our relationships and partnerships with many 
governmental and non-governmental bodies and agencies in Qatar.

We are looking forward to be a strong supporter and major player in the Qatari engineering market. with highest 
standards to meet the aspirations of our customers and agents, who are our partners in success and excellence.



الخدمـــــات األ ساسیـة

١. خـــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــات التــــصمــــيــــــــــــــــــــــــــــم
٢. استخراج الرخص و  التصـــاريح
٣.  التصميم الداخلــي و الديكـــور
٤. اإلشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف الهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدسـي

الخدمــــــــات األضافـیــــــة

٥. حساب الكميات وتسعير المشروعات
٦. الـــــــهــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدســـــــــــــــــــــــــة الــــــقيـــــــــميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
٧. تسويـــــــــــــــــــــة المنازعـــــــــــــــــــــــــــــــات الهندسيـــــــــــــــــــة
٨. خـــــــدمـــــــــــــــــــــــات تمــــثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــــــــــــالك

مجاالت العمل
والخــدمات

٠٣إشــــراف / كومبا�� بروفيل
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MAIN SERVICES

01. Design services
02. Permits approvals
03. Interior design
04. Site supervision

ADDITIONAL SERVICES

05. Quantity calculation and pricing “BOQ”
06. Value engineering
07. Engineering dispute resolution
08. Owners Representation

SCOPE

OF WORK

& SERVICES
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٣. التصمـیم
الداخلي والدیکور

تركـــــز تصميماتنا على كيفية إشراكنا في جماليات المســـاحــة 
وتنظيمها لتحســين الكفــــــاءة واإلنتاجيـة ، ودعـــــم االستدامـــة 

جنبـــــــًا إلى جنـــــب مع إرضـــاء العمـــــالء. 

تشمل خدماتنا
االقسام التاليه..

• تصميـــم ثالثى االبعاد 
• الرسومات التفصيلية
• اختيـــــــــــــــــــــار المفروشـــــات 
• اخـــتــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الـــمـــــــــــــــــــواد 
• االشـراف على التنفيذ
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03. INTERIOR DESIGN

Our designs are focused on how we can engage 
the aesthetics and organization of a space to 
improve efficiency and productivity, and to support 
sustainability along with customer satisfaction.

OUR SCOPE OF WORK IS
AS THE FOLLOWING ... 

• concept Designs 
• ID Drawings  (ff&E plans)
• Furniture Selection 
• Material Selection 
• Fit-Out Supervision
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٥. حساب الکمیات وتسعیر املشروعات
عنــد تولينا حساب الكميـــات وتسعير المشروعات نقوم بعمل حصر دقيق واستكشافي لمستلزمـــــات التنفيذ من مــــــــــــواد وتراخيـــــــــص وأيدي 
عاملة ونوفر لعمالئنا حسابات متكاملة تحتوي بمنتهى الشفافية على رصد وجرد للكميات وحساب تكاليف تنفيذ المشروعات مع مراعاة 

األبعاد المالية والتكاليف المتكبدة لتحقيق المشروعات وفًقا للمخططات المعتمدة واألسعار السائدة بالدولة.

٦. الهندسة القیمیة
نحن في مكـــــتب إشـــــــــــــــــراف لالستشارات الهندسية نقــــــدم خـــدمة الهندسة القيمية لحـــــــل المشكــــالت وتحديد التكـــــــاليف غير المرغـــــوب فيهــــا 
وإستبعـــــادها وتحسين الوظيفــــة والجــــــــــودة. وتهدف مجموعـــة الخطــــوات المنضبطة في عملية هندسة القيمـــــــــــة إلي تحسيــــــــــن االستثمــــــــــــار 

األولي وطويل األجـــــــــــــل, والبحــــــــــــــث عن أفضل قيمة ممكنة بأقل تكلفة.

٧. تسویة املنازعات الهندسیة
تسوية النزاعات و الخالفـــــــــات المتعلقة بالعقود الهندسية و اإلنشائية عن طريق الخبرة أو الفصل أو التحكـــــــــيم أو الوســــــاطة , وهى خدمة 
تتيح وقـــــــت مخصــــــــص للجلسات و دراستها في التحكيم يفوق كثيرا ما يمكن للمحكــــــمة أن تخصصــــــــه وإعطاء األطراف فرص أكبـــــــــر لطرح 

وجهات نظرهم وسهولة وصول المحكم بنفسه إلى أي جهة يحتاج منها إلى معلومة.
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05. QUANTITY CALCULATION & PRICING “BOQ”

When we take over the calculation of quantities and pricing projects, we make an accurate and exploratory inventory of 
the implementation requirements of materials, licenses and manpower, we provide  that to our clients according to the 
approved plans and prevailing prices in the country.

06. VALUE ENGINEERING

We have an engineering consultancy supervision bureau that conducts value engineering to solve problems, identify and 
eliminate unwanted costs, and improve functionality and quality. The disciplined set of steps in the value engineering 
process aims to optimize initial, long-term investment and search for the best possible value at the minimum cost.

07. ENGINEERING DISPUTE RESOLUTION

Dispute resolution refers to all processes that are used to address disputes. It includes all dispute resolution methods and 
approaches from early resolution through to formal tribunal or court processes.
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شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــة رائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة في مجــــــــــــــــــــــــــــــال اإلنشــــــــــــــــــــاءات 
واالستشــــارات الهنـــــــــــــدسية تعمـــــــــــل على أرض قطـــــــــــــر

تتبـــنى استــــراتيجية ممـــــــــيزة تتماشى مـــع رؤيـــــــــة قطــــــــــر 
الوطنيـــــــــــــة ٢٠٣٠ والراميـــة إلى إحــداث طفرة عمرانية 
كبيــــــــــــرة. وتعمــــــــــل الشـــــــركة وفــــــــــق هذه االستـــــراتيـجية 
وتشرف على مشروعات عمالقة وكبيرة ومتوسـطة 
حيث يصل متوسط إشرافنا في الوقت الحالي على 
أكثــــــــــــر من ٢٠٠٠٠٠٠ متـــــر مــــــــــربع مســــــــطح من البنـــــــاء 
بمشروعــــــــــــــــــات ممــــــتدة في مختـلف المناطق بقطـــــــر.

من نحن

رؤیتنا
المشاركة في مسيرة نهضة قطر من خالل 
مشروعاتنـــــــــا الهندسية الراقـــــــية والمتطــــورة.

رسالتنا
إتمــــــــــــام صـــــــــــروح هندسيـــــــــــــة عمــــــالقة تظــــــــــــل 
شاهــدة على هذه الحقبة من تطــور قطــــــــــر.

شعارنا
مشروعك
أمـانتنــــــــــــــــــــــا
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VISION
Participating in the march of the 
renaissance of Qatar through our 
sophisticated and sophisticated 
engineering projects

MISSION
Delivery  of gigantic engineering 
undertakings that bear witness to 
this era of Qatar's development

A leading engineering consultancy company 
operating in Qatar. We adopt an insightful 
strategy devised in line with the Qatar 
National Vision 2030, which aims at creating 
a major urban boom. The company operates 
according to this strategy and supervises 
giant, large and medium projects, where our 
average scope of supervision at the present 
time exceeds 200,000 square meters of 
construction with great projects spanning in 
various regions in Qatar.

ABOUT US

OUR
SLOGAN
YOUR PROJECT IS

OUR COMMITMENT



١. خدمات التصمیم
نقــدم مجموعـــــــة كاملة من خدمات التصميم ، بما في ذلك خدمات التصميــــــــم المعمــــــاري 
واإلنشائي ، وتصميم الهندسة الكهربائية والميكانيكية ، والمناظر الطبيعية. نقوم بإعداد 

وإنهاء تصميمات المشروع باستخدام فريق هندسي ومعمارى كامل.

٢. استخراج الرخص و  التصاریح
تخضــــــع جميع تصـــــــــاميم المباني لموافقة هيئــــة التخطيـــــط العمراني (UPA) ووحــدة مراقبة 
التصامــــــيم (DMU). نقوم بتطبيق ومتابعة هذه العملية خطوة بخطوة حتى نحصـــل على 

الموافقــــــــــات على التصاريـــــــــــح. 

٠٤إشــــراف / كومبا�� بروفيل
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01. DESIGN SERVICES

We offers a full range of Design Services, including Architectural and Structural 
Design Services, MEP design , landscape . We prepare and finalize project designs 
utilizing our fully staffed Engineering and Architectural teams

02. PERMITS APPROVALS SERVICE 

All building designs are subject to approval by the Urban Planning Authority (UPA) 
and Designs Monitoring Unit (DMU). we apply and follow this process step by step 
till we obtain the permits approvals.



٤. اإلشراف الهندسي
من خالل فريق استشاري هندسي متمرس يتولى المشروعات 
منذ بداياتها وحتى إتمامهــــــا وتشمل مرحلة اإلشــــراف الهنــدسي 
تجميع مراحل المشروع والكشــف عن الفجــــوات والثغـــــــــرات في 
التصمــــيم والتنفيذ. ومن خـــالل اإلشراف الهندسي نتولى أيًضا 
تصحيـــــح األخطــــــاء بالمخططـــــات المعمــــــــــارية وتالفيهــــا واقتــــــراح 

حلول وبدائل متطورة تخلو من المخاطر.

٠٦إشــــراف / كومبا�� بروفيل
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04. SITE

ENGINEERING

SUPERVISION

Through an experienced engineering consultant 
team that handles projects from their inception 
until their completion, and covers the engineering 
supervision phase for all project phases and the 
detection of gaps and discrepancies in design and 
implementation. Through engineering supervision, 
we also rectify errors in architectural schemes, and 
evade them and propose risk-free advanced 
solutions and alternatives.

06
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