


مقدمه
أأأل  في أعمالھادأتب حيث دمشقمدينةفيمسجلةسورية شركةللمقاوالتاألوسطالشرقشركة       

ً  العامة التجارة مجال  الشرق شركة تأسست وبعدھا 1989 عام البناء مواد تجارة وخصوصا
 فيھا بما العامة والمقاوالت التعھدات مشاريع بتنفيذ لتقوم 1991 عام MECC للمقاوالت األوسط

لإنتا نال ت التاقانطالقاًال ةأ الالفال قا اال الت  التعھداتوالمقاوالت مجالفيالمجموعةأعمالتوسعواقعمنانطالقا البيتونيالمجبولإنتاج
 من المختلفة للقطاعات المتميزة و الفنية خدماتھا تقديم على تأسيسھا بداية منذ حرصت وقد  العامة
 مختلف في العمل على قدرة و عالية بكفاءة السوري العربي القطر في مشترك و خاص و عام

ف .الظروفالظ
 جميع تنفيذ و العامة التعھدات و اإلنشائية المقاوالت مجال في للشركة الرئيسي النشاط يعتبر و     

 والمطارات واألنفاق والجسور الطرق ومشاريع الميكانيكية و الكھربائية التجھيزات مشاريع
ةطات ل فالت الال .الصحيوالصرفالتحليةومحطات

 لتشمل مجاالتھا تعددت و بتنفيذھا للمقاوالت األوسط الشرق شركة تقوم التي المشاريع تنوعت وقد      
 ، والكھرباء الميكانيك وأعمال الخدمية المشاريع و التحتية البنى مشاريع و والطرق البناء مشاريع

كةأھلا أالش ةلازتثالقطتلقاًكاناًلتت تازةالد فال  في الممتازةالدرجة على حازتحيثالقطرمستوىعلى مرموقا مكانا لتتبوأالشركةأھلمما
 الحديدية السكك و الجسور و الطرق و األبنية مجال في و اإلنشائية الشركات و المقاولين تصنيف

. الميكانيك و
ةتق ا كةا قش طالش التاأل قا انذلل ذل1989اتأ كافةتنف  كافة تنفيذعلى1989 عامتأسيسھامنذللمقاوالتاألوسطالشرقشركةادارةحرصتوقد     

 الثقيلة واآلليات الھندسية المعدات و اآلليات من أسطول على اعتماداً  اإلنشائية والعقود المشاريع
 وذلك , وغيرھا والمداحل والتركسات بالبلدوزرات وانتھاءً  الطبوغرافي المسح أجھزة من بدءاً 
الشركهتجھيزتقدالعامةالمرافقالخدماتأعمالتعبيدھاالطرقشقأعمالبكافةللقيا  الشركه تجھيزتم وقد  العامةوالمرافقالخدماتوأعمال وتعبيدھاالطرقشقأعمالبكافةللقيام
 في الستخدامھا األلمانية MEVA ميفا شركة انتاج من  الجاھزه البيتونيه القوالب من كبيره بكميه
. اإلنشائية المشاريع تنفيذ



ولما كانت أعمال البيتون المجبول ھي األساس في معظم المشاريع قامت الشركة بتأمين      
على المحمولة والخالطات والمتحركة الثابتة المؤتمتة اآللية المركزية البيتون مجابل البيتون المركزية اآللية المؤتمتة الثابتة والمتحركة والخالطات المحمولة علىمجابل

سيارات و بسعات متنوعة لنقل المجبول البيتوني والمضخات الحديثة والمتطورة الثابتة 
متر لألبنية البرجية  والمتحركة لتغطي ارتفاعات تصل 150لتصل إلى ارتفاعات حتى 

.متر وكافة المواد األولية الالزمة ألعمال انتاج البيتون المجبول 56حتى بوى ون بي ج ز ي و و و ر

حيث أنشأت عدة فروع وفي أماكن مختلفة من مدينة دمشق وريف دمشق وبطاقة إنتاجية      
إل تصل تجھيز/3م360إجمالية منذ المجبول البيتون من إنتاجھا وصل حيث ساعة ساعة حيث وصل إنتاجھا من البيتون المجبول منذ تجھيز/3م360إجمالية تصل إلى

مليون متر مكعب من مختلف الخلطات حتى نھاية النصف األول من  6ھذه المجابل إلى 
.  2008عام 

وقد حرصت شركة الشرق األوسط بجميع فروعھا على توظيف كادر مؤھل للعمل لديھا      
من مھندسين بكافة االختصاصات حاصلين على شھادات عليا وفنيين من مختلف 

يقارب ما ال لديھا والعاملين الفن الكادر وصل حيث موظف700االختصاصات موظف 700االختصاصات  حيث وصل الكادر الفني والعاملين لديھا الى ما يقارب 
 .وذلك لتلبية النھضة العمرانية التي تشھدھا سوريا ھذه األيام

ل ذ ل ل أل ً ل ولكل ما تقدم ھدفنا دائما ھو إنجاز األعمال المنفذة من قبلنا ل
.بأعلى جوده  ووفق المواصفات العالمية 



المشاريعفي الجودة •
فيتتحقق• للمقاوالتالجودة األوسط الشرق شركة العاملينبمشاركةمشاريع فيكافة يق وجو  و  رق  ر  ر ريع  ينب ي   

 والعمالة  وأفضل المواد  تقديمبذلك  والزمن المحدد  وتنفيذ المشروع بالجودة األعلى 
أھمھا الوقت مع العمل بشكل  واألمثل للموارد  األستغالل والھندسية  والخبرات الفنية 

على تحقيقالدائم بھدف لألداء المستمر المقدمةأعلىتحسين والخدمات للمنتج .جودة ى يقم  ء بھ  أل ر  ج و ىين  .جو 

الجودة في مشاريع الشرق األوسط للمقاوالت ھي واجب و ھدف دائم و تتكون من إن •
نت كل لتق ا األ ة ق ق لت ة ا ال ة تزا ال ة ت ال ال مجموعة الجھود المستمرة و المتزايدة الرامية لتحقيق جودة األداء لتقديم كل منتج ة

.  وخدمة  في المشروع  بأعلى جودة ممكنة
ھو  تلبية إحتياجات و تحقيق الرضا على نحو متوازن للمستفيدين من المشروع الھدف• روعھ ن ين ي زن و و ى ر يق و ج ي إ بي و

إدارة الشركة و من متعاملين مع الشركة في المشروع  و صاحب العمل و اإلستشاري 
موردين و مقاولين مختصين حيث ان ,متعھدين ,عاملين , موظفين, من ھيكل تنظيمي 

الجودة تحقيق في مؤثرون و مشاركون ھم المشروع في الشركة مع المتعاملين جو جميع يق  ي  رون  ؤ ون و  ر م  روع  ي  ر  ع  ين  يع   ج
.المشروع و مستفيدين من نجاح المشروعفي 

تحقيق رضا كافة المستفيدين من المشروع يكون بتنفيذ المشروع بالجودة األعلى و إن •
و الضائع الجھد من الحد و الوقت و للموارد األمثل اإلستغالل مع األقل التكلفة و الزمن و التكلفة األقل مع اإلستغالل األمثل للموارد و الوقت و الحد من الجھد الضائع و الزمن

العمل دائما ً على زيادة اإلنتاجية و تخفيض الھدر و ضمان القيمة مع التحسين المستمر 
  التنافسيةألداء المشروع بھدف تحقيق جودة المنتج والخدمات المقدمة و تعزيز القدرة 

للجميعوالنجاح . للجميعوالنجاح



و• العاملين كافة و الشركة قدرة تعزيز التنافسية القدرة تعزيز يتضمن و كما كما و يتضمن تعزيز القدرة التنافسية تعزيز قدرة الشركة و كافة العاملين و •
المتعاملين معھا على الحفاظ على العالقات الجيدة المتبادلة مع كافة األطراف 

من مالك و إستشاري وعاملين و متعاملين كما و يتضمن تحسين إدارة 
ة ال ال ل فاظ ال ة ن الز ة الفن ة النا ش ال ق الموقع و الورش من الناحية الفنية و الزمنية و الحفاظ على السالمةال

.المھنية
البيتون• إنتاج جودة مراقبة و ضمان و مراقبة جودة إنتاج البيتونضمان
إن مخابر ضبط الجودة لدى الشركة مجھزة بكافة التجھيزات واألدوات •

لتقوم  بإجراءات ضمان و مراقبة جودة إنتاج , والمراجع العلمية  الالزمة 
ا ال افة ا إ اً ن ال ن ال ة اق طة ف البيتون وفق خطة مراقبة المنتج البيتوني يوميا وإجراء كافة التجاربال

كما . واالختبارات الخاصة لضمان استمرارية اإلنتاج بالمواصفات المطلوبة 
المعدات بكافة ً أيضا مجھزة الشركة لدى المتنقلة الجودة ضبط مخابر أن ي  ب  و جھز  ر  ى  جو   ب  بر  ن  و 

.  الالزمة إلجراء كافة االختبارات الحقلية المطلوبة في المشاريع
الصحة و السالمة المھنية و الحفاظ على البيئة•

ة أل ة ة ة إن الصحة والسالمة المھنية ھي من اإلعتبارات األولى لدى شركة الشرق •
األوسط للمقاوالت حيث يجب أن تتخذ كافة اإلحتياطات المناسبة لمنع أي 

البيئة يلوث أو الممتلكات أو األفراد يؤذي أن يمكن بي .حادث و ا را أو ا أو ي ي األ ن أن يؤ . ي



لجودةا ؤولية و انة لجودةاأ أمانة و مسؤولية.…

المشروع في الشاملة روعالجودة ي  جو  

خدمات) +مواصفات+مخططات(منتج : نطاق العمل 



وھي تحقق األداء األمثل للمشروع فيما يتعلق بجودة المواد و التنفيذ و مدة •
المھنية السالمة و الصحة و األمثل اإلستثمار و التشغيل و تكلفته و .المشروع و تكلفته و التشغيل و اإلستثمار األمثل و الصحة و السالمة المھنيةالمشروع

الجودة يكون وفق ھيكلية أجزاء العمل فكما إن نطاق العمل يتكون من إن تحقق •
جزء أو مرحلة أو إختصاص كل و أجزاء و مراحل و إختصاصات من و جزء مجموعة ر  و  ص  ل إ ء و  جز ل و  ر ن إ و  و  ج

فإن تحقق الجودة الشاملة . ا حتى أبسط مكونتتكون من مكونات أصغر و ھكذا 
.يكون بتحقق الجودة بداية ً من أبسط مكون حتى نطاق العمل ككل

إن النجاح المستدام  يقتضي حتمية تحقيق جودة األداء في المشروع و التحسين •
المستمر في كل يوم  لھذا األداء فجودة األداء تؤدي إلى تحقيق جودة المنتج 

ل ا ت ال كافة أ كة الش أ ال إ إل ة ق ال ا الخ ا النھائي والخدمات المقدمة و إلى إعالء أسم الشركة و أسم كافة المتعاملين مع الن
 . الشركة في المشروع في صناعة الجودة

اھ إن تدا ال ا الن ن ن د تف ال كاإن ا إ نشكل ل ؤ مسؤولين بشكل إيجابي كاإن المستفيدين من النجاح المستدام يجب إن يساھمو•
  .جودة األداء لتحقيق  لمتبادلتشجيع االدعم وبالالعمل بروح الفريق بمؤثرين ب

جودة• ثقافة من إنطالقا يبدء متبعة طرق و إجراءات من األداء جودة تحسين إن إن تحسين جودة األداء من إجراءات و طرق متبعة يبدء إنطالقا من ثقافة جودة •
.كمنھج عمل تشكل بحد ذاتھا قوة دافعة و محركة و فاعلة لتحقيق النجاح المستدام



الوكاالت العالميــــة
تونية الجاھزة الالزمة يفي مجال تصنيع القوالب الب ةشركة ألمانية مختص  

لكافة التشكيالت الھندسية اإلنشائية

ال ل ا ال ن ت ة طال إ كة ضش الغ لھذا ة الالز ات ا اإلك كافة نات لز ال الناقلة ال ة ن ت تونية و السيور الناقلة و الحلزونات و كافة اإلكسسوارات الالزمة لھذا الغرضيشركة إيطالية تصنع المجابل الب

الھيدروليك مضخات و الجباالت و للمضخات الالزمة اإلكسسوارات و التبديلية القطع كافة تصنع إيطالية شركة إيطالية تصنع كافة القطع التبديلية و اإلكسسوارات الالزمة للمضخات و الجباالت و مضخات الھيدروليكشركة
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1. Ready concrete Formwork and
Construction EquipmentConstruction Equipment

القوالب البيتونية الجاھزة والتجھيزات ألعمال. 1
البناء

2 Technical report2. Technical report. 
التقرير الفني .2

3. Concrete Batching plant
4. Concrete Pumps and Transit Mixer4. Concrete Pumps and Transit Mixer

مجبل البيتون. 3
ن4 ت ال ضخ نقل ات آل آليات نقل وضخ البيتون.4



.القوالب البيتونيه الجاھزة والتجھيزات ألعمال البناء ھي ي ي
صناعة من وھو الجاھز البيتوني للقالب كاملة تجھيزات الشركة تمتلك

.mevaااللمانيهميفاشركة يير
وجوده بسرعه االنشائيه األعمال انجاز في القالب ھذا ُيستخدم حيث
والجدرانابعادھابكافةباألعمدهمروراًالقواعدمنابتداًءعاليه نبببرورونبي ر ج و

.واالسقف والمصاعد الدرج وبيت الساقطه والجسور االستناديه
األعمال انجازفيتؤھلھاالقوالبمن كافيهكميهالشركهوتمتلك بنييرو ھو زيؤ ج

ھذه استخدام اعتماد تم وقد المطلوبه بالسرعه الضخمه اإلنشائيه
تمفقد ، 2004عاممنذاإلنشائيهالشركهاعمالجميعفيالقوالب يعي يج ممإل

كلية توسع ومشروع العباسيين نفق مشروع انجاز في استخدامھا
الماليه االوراقسوقومشروعروتانا فندقانشاءومشروعالعلوم ققعقعم

. المالي الحي مباني ومشروع
القوالب استخداميجيداصبحالذيالفنيالكادرالشركهأھلتوقد محيي

. المختلفه اإلنشائيه العناصر انواع لجميع



Ready formwork systemy y
Company owned complete formwork system for
structural works produced by German Co. calledstructural works produced by German Co. called
“meva” .
This formwork used for execute all structural elementsThis formwork used for execute all structural elements
in short time and high quality.
Company owned complete set of this formwork whichCompany owned complete set of this formwork which
is make it capable to execute huge projects , company
h b i l t d thi t f it j t bhas been implemented this system for its projects by
training technical staff to supervise and accomplished
h h h h lthe project in a certain time with high quality.





















التقرير الفني

الممثل والوكيل المعتمد في سوريا لبعض الشركات المختصة في مجال الھندسة اإلنشائية  االوسطشركة الشرق تعتبر 
اإلسفلت المؤتمتة وفي مجال  ومجابلالمتحركة والثابتة  البيتونية والمجابلوفي مجال اآلليات والمضخات . وتقنياتھا
الغرضالتبديليةالقطع لھذا الالزمة واإلكسسوارات .واإلكسسوارات الالزمة لھذا الغرضالتبديليةالقطع

الجاھزة الموردة من  البيتونيةقامت الشركة بإدخال تقنية جديدة في مجال التنفيذ وھي إدخال القوالب  2004وفي عام 
المصنوعة من اللدائن البالستيكية والبديلة Alkus األلكوسألواح  سيمااأللمانية وذات الجودة المتميزة وال  ميفاشركة 

ألواح الخشبيةالباليعن مجموعة.وود اعتمدت مشاريعھاحمشولقد كافة تنفيذ في القوالب ھذه والعمران للتجارة ح و ين  بيب و.وو  ج ھ و   ري ي   ي  ب  و ن   ر ر و ج
:اإلنشائية وذلك لألسباب التالية

.في العمل وثوقيةما تقدمه من .1
.الجودة العالية.2
.  السرعة في التنفيذ.3

.وقد تم تأھيل كادراً فنياً متكامالً على استخدام ھذه القوالب بالشكل الصحيح
:الجاھزة واأللواح الخشبية البيتونيةالفرق بين القوالب 

.بعشرة أضعاف استخدام األلواح الخشبيةAlkus األلكوسيقدر عمر ألواح .1
.إمكانية استخدام القالب ألكثر من مرة بعد التنظيف.2
.....)جدران، أعمدة، أسقف . (الجاھزة في أي نوع من أنواع البناء البيتونيةيمكن استعمال القوالب .3
.إمكانية التركيب اليدوي بسھولة لبعض القوالب بسبب خفة الوزن.4
.يمكن دائماً تشكيل القوالب للحصول على ارتفاعات عالية ومسافات طويلة.5



Technical report
Middle East Contracting Co. considered as  the representative and accredited agent  in Syria g p g y
for some Specialized companies in Constitutive engineering and its technician.
In 2004 the Company imported a new technology in execution field which is Ready 
Concrete formwork imported from MEVA company in Germany with high quality especially p p y y g q y p y
Alkus panels that made from Plastic these panels are substitute for plywood panels .
Our Group approved this formwork in executing all  Constitutive projects for subsequently 
reasons :

1.Reliable of work 
2.High quality 
3.Fast in execution

we have trained a unitary qualified technicians  to use these formworks in right ways . 
Diff b f k d l dDifferences between concrete formwork and plywood :
1. The estimated Age for using Alkus panels is ten delicacy using plywood .
2.The possibility  to use formwork more than one time after cleaning .
3 The possibility to use formwork in any kind of building ( walls columns ceilings )3.The possibility to use formwork in any kind of building ( walls , columns  , ceilings ….) 
4. Easy  Handy installation  for some formwork  because of their weight lightness .
5.the possibility to install  the formwork for high heights and long distances . 



Work Mechanism :  :آلية العمل

For Walls :  
1.steel reinforcement accomplishment .
2.installation formwork in their places 

:بالنسبة للجدران
.إتمام عملية الحدادة1
تركيب القوالب في أمكنتھا طبقاً للقياسات وأماكن.2

according to measurements and installing 
locations
3.walls will be  in the intended covering 

ي
.التوضع

أوجه الجدران تكون محققة ألبعاد التغطية المطلوبة .3
أ ة ًdimensions by using Tie rods broach and 

plastic connections ( pipes ) 
4.concrete infusion stage 

l

ومفاتيح البالستيكالتايرودھندسياً بواسطة أسياخ
.مرحلة الصب. 4 
.مرحلة الفك. 5 

5.Dismantle stage .

Note : all installation and dismantling  
k f ll l d b i ill

جميع أعمال الفك والتركيب للجدران : مالحظة
ات اف طة ا تت ات ا األ دة  works for walls , columns , and basis willاألع

be done by cranes 
.واألعمدة واألساسات تتم بواسطة رافعات



Column formworks                                االعمدهقوالب 



Walls formworks                                       قوالب الجدران



Wall formwork at high height with necessary support

مقوالب للجدران المرتفعة مع التدعيم الالزم يم ع



Column and walss after concrete poring
البيتونوالجدران بعد صب  االعمده



For  Slaps : 
1 stating scaffoldings or steel

:بالنسبة لألسقف
ة أل أ  stating scaffoldings or steel.1أل

props in their places according 
to measurements and installing

توضع األبراج أو األعمدة.1
المعدنية في أمكنتھا طبقاً للقياسات 

 to measurements and installingلأ
locations .
2.installing wood ( I )beams 

.التوضعوأماكن
الخشبية من  األيبيماتتركيب .2

كة قففاش ال كة  from MEVA company accordingش
to Ceiling net .
3 stating alkus panels

.حسب شبكة السقفميفاشركة

اض3 stating alkus.3األلكال panels 
4.steel reinforcement 
accomplishment

.Alkusاأللكوسالواحوضع.3
.أتمام أعمال الحدادة.4
ال5 accomplishmentلة

5. concrete infusion stage 
6.Dismantle stage

.مرحلة الصب.5
.  مرحلة الفك.6



Connecting scaffoldings with( I ) beamsConnecting scaffoldings with( I ) beams
المعدنيه الجكات او السقاالتعلى   الخشبيهوضع العوارض     





ن ت ال ل ا ات آليات ومجابل البيتون آل
ConcreteConcrete 
hi dmachines and 

batching plantbatching plant  





المجبول البيتونواليات إنتاج  مجابل
Ready mix Concrete plant and machines





























ذ التنف ن ادات شھادات حسن التنفيذش
P f C tifi tPerformance Certificates



























المنجزه المشاريع جزبعض ريع ا ض ا ب
زوقيد االنجاز ج ي و

Some accomplished projects 
&

under construction projects.



Project: Al Abaseen Tunnel

Location: Damascus

مشروع نفق العباسيين: اسم المشروع

دمشق: الموقع
Client:  Damascus City Governor

Consultant: the Governor Engineers

ع
 

محافظة مدينة دمشق: المالك 

ة ف

Project Description: 

مھندسي المحافظة:االستشاري

:وصف المشروع 
ا ف ال ل ال ل ا ا لل نف ة  Execute the structure works of  cars tunnelا

Excavation Qty.2500m3 
Concrete QTY  25000 m3

وھو عبارة عن نفق للسيارات على الھيكل مع الحفريات  
  البيتونوكمية   ³م 12500حيث بلغت كمية الحفريات 

.³م 25000

Contract value:  80,000,000SYP
Starting DATE:   2004

مليون ليره 80,000,000: قيمة العقد 
2004:  سنة البدء

Our work scope :  sub‐contractor of structure 
works
Contract Duration : 8 months

مقاول باطن ألعمال الھيكل: طبيعة عملنا في المشروع 

العقدية أشھر:المدة Contract Duration : 8 monthsثمانية
Actual Duration :  6 months

ثمانية أشھر:المدة العقدية
ستة أشھر: المدة الفعلية 









































Project : Tobacco product Hall and stores  
Location: Damascus Countryside‐Sbina
Client: Tobacco General Establishment 

مشروع إنشاء  الصاالت اإلنتاجية : اسم المشروع 
.ومستودعات التبغ 

سبينه-محافظة ريف دمشق :الموقع
Consultant: Establishment 
Engineers 
Project Description:

ع
المؤسسة العامة للتبغ: المالك 

مھندسي المؤسسة العامة للتبغ: االستشاري 
:  وصف المشروع

ًExecute the  structure, architectural and MEP 
works, marble cladding ,elevators ,generators 
and transformer.

بالكامل معوإكساًءوھو عبارة عن تنفيذ المشروع ھيكالً 
والواجھات الرخامية والمصاعد  والميكانيكأعمال الكھرباء 

والمولدات والمحوالت حيث اشتمل المشروع على إنشاء 
لف ال ة ا اإل ن غ ال ا ة ا اإلن اال  , the project consist of three floorsال

services basement, Kindergarten , 
administration building, ground water tanks 
25 t hi h t t k d k h

الصاالت اإلنتاجية  ومستودعات التبغ ومبنى اإلدارة المؤلف
من ثالثة طوابق وأقبية للخدمات ، وروضة أطفال ، 

متر،   25وخزانات مياه أرضيه ،وخزان ماء بارتفاع 
ل كله ھ نفذ قد الت ف غ شات  .meter high water tank and workshops 25,ان

The execution done in two stages.
Contract value:  208,000,000 SYP
Starting date: 2001

ومباني ورشات وغرف محوالت، وقد نفذ ھيكله على 
.مرحلتين

العقد 208:قيمة 000 ليره000  Starting date:   2001مليون

Our woke scope  : main contractor
Contract Duration: 4 years

مليون ليره208,000,000,:قيمة العقد
2001: سنة البدء

المشروع في عملنا رئيسي:طبيعة Contract Duration:  4 yearsمقاول
Actual Duration:     4 years

مقاول رئيسي:طبيعة عملنا في المشروع
أربع سنوات:  المدة العقدية
أربع سنوات: المدة الفعلية 

























Project: Expansion of Science Collage of 
Damascus University
Location: Damascus‐ Al‐Baramka

مشروع توسع كلية العلوم بجامعة دمشق: اسم المشروع

 البرامكه–مدينة دمشق:الموقع

Client:  Damascus University  جامعة دمشق: المالك

Consultant: Engineering  Department in 
Damascus University

اإلدارة الھندسية في جامعة دمشق:االستشاري

ش ال :Project Descriptionف
Execute the structure works of  expanding  
the science collage which consist of 7 building, 
E h f th t i 8fl ith

: وصف المشروع
وھو عبارة عن أعمال الھيكل لتوسيع مبنى كلية العلوم 

وتتألف التوسعة من  سبع مباني كل منھا عبارة عن ثمانية 
آ ال ة فل ال ة ل ال ا ال خزانات ق ا  Each one of them contain 8floors with upperط

and lower  water tanks , car parking  and land 
escape the total area approx. 5650 m2 to each 
building

طوابق مع خزانات الماء العلوية والسفلية والمر آب 
:2م5650والموقع العام  وتقدر المساحة اإلجمالية للبناء 

.قبوين وو خمس طوابق  مرآبيتكون من مدخل  :Aالمبنى 
عدد:Bالمبن وقبو طوابق سبعة عن2يتألف عبارة buildingوھو

Building A: consist of car parking  entry ,5 
floors and two basement.
Building B: consist of 7 floors and two

وھو عبارة عن 2يتألف سبعة طوابق وقبو عدد :Bالمبنى
.قاعات  ومدرجات للمحاضرات

يتألف من خمسة طوابق وقبو معد لخدمات  :Cالمبنى 
 Building B: consist of 7 floors and twoالمبنى

basement  for (auditorium and study halls).
Building C :consist of 5 floors, basement for 
building services .

.المبنى

building services .



Cont. Science collage project
Building D: consist of 3 floors 
contain (administration office auditoriums , 

تابع مشروع كلية العلوم     
مكاتب : يتألف من ثالثة طوابق وھو عبارة عن :Dالمبنى 
مدخل لجميع الكتل  -طابق لقاعات التدريس–اإلدارة

entry to the all building and the open area 
between building.)
Building E : consist of 5 floors and basement 

.والساحة بين الكتل
.قبو خدمات وويتألف من خمسة طوابق  :Eالمبنى 
وھو عبارة  2ويتألف من خمسة طوابق وقبو عدد  :Fالمبنى 

for building services .
Building F :consist of 5 floors and two 
basements (auditoriums  and laboratories).

.عن قاعات ومدرجات ومخابر
وھو  2ويتألف من خمسة طوابق وقبو عدد  :Gالمبنى 

.عبارة عن قاعات ومدرجات ومخابر
لآ  Building G : consist of 5 floors and twoال

basements  (auditoriums and laboratories.)
There is metal bridge consist of 2 floors 23m 
l th t li k b t B ildi B d F

.بين الكتل مرآب
متر يصل بين  32كما يوجد جسر معدني من طابقين بطول 

.Fوالكتلة ,،Bالكتلة 
length ,to link between Building B and F.
Contract value   187,000,000 million Syrian 
pound
Starting DATE: 12/2004

مليون ليره 187,000,000:قيمة العقد
Starting DATE: 12/2004
Our woke scope:    main contractor

Contract Duration : three years

12/2004: تاريخ البدء
مقاول رئيسي: طبيعة عملنا في المشروع

Contract Duration : three years
Actual Duration: three years ثالث سنوات:مدة العقد 

ثالث سنوات: المدة الفعلية











































8. Project: Sednaya Resort Project 

Location:   Damascus Countryside‐Sednaya

السياحي  صيدنايامنتجع : اسم المشروع

صيدنايا– مدينة ريف دمشق:الموقع
Client :     AlKateb Commercial Investment 
Company
Consultant: Engineer Moutaz AlDemashki

شركة الكاتب لالستثمارات التجارية: المالك 
المھندس معتز دمشقي: االستشاري 

Project Description:
Execute the structure works of the  Hotel 

:وصف المشروع
بناء فندقي نفذ على الھيكل يتألف من عشرة طوابق يطل  

ل ال خنا ألف اذلك قشال  building which consist of 10 floors viewingطا
Sednaya valley It consist of 5 villas with 2 
floors, swimming pool, lacks.
A d t i i ll d th j t

طابقين شاليھاتوكذلك يتألف من خمس صيدناياعلى سھل
 2م 8000مع المسابح والبحيرات وبمساحة تقديرية 

.حول المشروع  استناديهوجدران 
And retaining walls around the project. 
total area approx.:8000 m2. 

Contract value: 120 000 000 SYP العقد 120:قيمة 000 ليره000 Contract value:  120,000,000 SYPمليون

Starting DATE:   2007
Our work scope : main contractor

مليون ليره120,000,000,:قيمة العقد

2007: سنة البدء
المشروع في عملنا رئيسي:طبيعة Our work scope :  main contractorمقاول

Contract Duration : 2 years  
Actual Duration     2 year

مقاول رئيسي:طبيعة عملنا في المشروع
عامان:  المدة العقدية
عامان:  المدة الفعلية 



















Project : Foundations and the  
Retaining walls Of The New Iranian Embassy 
Building.

قواعد وجدران مبنى السفارة اإليرانية الجديد: اسم المشروع

دمشق: الموقع
Location: Damascus
Client: Iranian Embassy
Consultant: Embassy Engineers 

ع

السفارة اإليرانية: المالك 

Project Description: 
construct Concrete foundations and curved 
retaining walls, 

شركة إيران اعتماد:االستشاري

:وصف المشروع
ا قننق طل ق ا ن ال ل ا to the whole building whichل

demand high technical ,
so we used Meva formwork
(G C ) t t th

لكامل المبنى وجدران قوسيه تتطلب تقنيهبيتونيهقواعد 
األلمانية لتنفيذ  ميفاعاليه في التنفيذ وقد تم استخدام قوالب 

.المشروع
(German Company) to get the
accurate performance in execution.
Contract value: 32,000,000 million Syrian 
Pound

مليون ليره 32,000,000:قيمة العقد 
2008: سنة البدء

المشروع ف عملنا ألعمال:طبيعة رئيس Poundالبيتونمقاول
Starting DATE: 2008.
Our woke scope : main contractor of concrete 
work

البيتونمقاول رئيسي ألعمال :طبيعة عملنا في المشروع

عام واحد:المدة العقدية
الفعلية واحد:المدة  workعام

Contract Duration:  one year       Actual 
Duration:       one year

عام واحد:المدة الفعلية

























project: Infrastructure and Car Parking at 
Almooroj Valle Project.

في مشروع  والمرأبأعمال البنية التحتية : اسم المشروع
وادي المروج  

Location: Damascus Countryside.
Client:   Investment Group Over Seas‐IGO
Consultant : Halcrow

جديدة الوادي – ريف دمشق : الموقع
مجموعة االستثمار لما وراء – IGO– شركة  : المالك 
البحار 

Project Description:
Execute the infrastructure (sewage and water 

ھالكرو:االستشاري
:وصف المشروع

تنفيذ أعمال البنية التحتية من شبكات المياه والكھرباء   
ثالث ش ال ض ا ة اإلنا ال ف  nets work, electricity, lightning and retainingال

walls.) the project contain three car parking, 
one of them consist of three under ground 
fl

والصرف الصحي واإلنارة ، كما يتضمن المشروع ثالث
مواقف للسيارات واحد منھا يتألف من ثالث طوابق  تحت 

.في موقع المشروع اإلستناديهاألرض وتنفيذ جميع الجدران 
floors.
Contract value     94,000,000  SYP

Starting DATE: 13/8/2008

مليون ليره سوريه 94,000,000:قيمة العقد

البدء 1382008Starting DATE:   13/8/2008:تاريخ
Our  work scope:   infrastructure and car 
parking Contractor

2008-8-13:تاريخ البدء
مقاول أعمال البنية التحتية  :طبيعة عملنا في المشروع

  والمرائب

Contract Duration :  one year
Actual Duration:    one year

سنة واحده:    المدة العقدية
سنه واحده:  الفعليهمدة التنفيذ 

























أعمال الحفريات السوق التجاري  في موقع خمس شامات : اسم المشروع

يعفور - ريف دمشق  محافظة: الموقع

Project:Enabling works of khamas shamat mall

Location: Damascus countryside –Yafoor. 

سوريا- الفطيم  مجموعة: المالك

المھندس معتز العقاد  مكتب:االستشاري

Client:  Alfotaim Group – Syria

Consultant: Engineer Moutaz Alakaad

  :وصف المشروع

حيث تقدر الكمية ب , أعمال الحفريات للسوق التجاري خمس شامات  تنفيذ

Project Description:
Execute enabling works of the mall ,where the total area 
approximate in 471.000 m3

           

3الف م  471000

مليون ليرة سورية 140.000000قيمة العقد

Contract value:  140,000,000  million Syrian 
Pound 

Starting DATE 1-6-2012

2012-6- 1:البدءتاريخ 

مقاول الرئيسي: طبيعة عملنا  في المشروع

Our work scope:  main contractor

Contract Duration 8 months

أشھر  8:العقدية  المدة 



























Project:  Stock Market Building Project
Location: Damascus‐Countryside‐Yafoor
Client: EMAAR‐Syria‐IGO

مبنى سواق األوراق المالية :  اسم المشروع
يعفورمنطقة  -ريف دمشق : الموقع
IGOClient:  EMAAR–سوريا-اعمارشركة:المالك Syria IGO

Consultant: Sham For Consulting   
Project Description:  Execute the structure  
and finishing works of stock market building 

رر:ا IGO وريا
شام لالستشارات الھندسية: االستشاري

:  وصف المشروع
gالبوابة الثامنة– تنفيذ إنشاء مبنى سوق األوراق المالية  g

at –Eighth Gate. The building consist of 
basement and six floors .
the building contain car parking in the 

ي ق ور وق ى ب إ بي بو
حيث يحتوي المبنى – ويتألف المبنى من ستة طوابق وقبو 

على مواقف سيارات في القبو وصالة المداوالت في الطابق 
، المضاربهاألرضي والطابق األول سوف يستخدم لشركات

basement , exchanging hall in the ground and 
the first floor ,and other floors will be used for  
stock market authority, the execution includes 

م ي
ومكاتب موظفين ھيئة سوق األوراق توزع على باقي 

 الميكانيكوأعمال   اإلكساءاتالطوابق ، وتم تنفيذ أعمال 
الواجھات الداخلية والخارجية  ووالكھرباء ومكافحة الحريق 

finishing works, mechanical, electrical, fire 
fighting utilities, interior and outer facades 
and landscape works around the building  .      

²

.للمبنى وأعمال الموقع العام 
متر مربع 2500حيث بلغت المساحة ألطابقيه للقبو 

متر مربع ، أي بمجموع مساحه  1000ومساحة كل طابق 
ق ل ل Estimated basement area was 2500m²ل

Each floor area was 1000m²
Total Area 8500m².                                           
C t t l 240 000 000 SYP

متر مربع8500بلكامل المبنى تقدر

ق ال ة 240ق 000 ل000 ن Contract value:  240,000,000  SYPل
Starting DATE :  21/6/2008
Our work scope:  main contractor
Contract Duration : one and half year

مليون ليره240,000,000:قيمة العقد
2008-6-21:تاريخ البدء

مقاول رئيسي: طبيعة عملنا  في المشروع
العقدية ونصف:المدة .Contract Duration : one and half yearنة

Actual Duration    Handed over on time
سنة ونصف:    المدة العقدية
تم تنفيذه في الوقت المحدد:المدة الفعلية 

























































































































































Project:  Strucutural works of
Yasmeen Rotana Hotel

أعمال الھيكل لفندق ياسمين روتانا: اسم المشروع

المزه-دمشق:الموقع
Location: Damascus‐Mazeh

Client: Bena properties 

ع

شركة بنا: المالك 
ھالكرو: االستشاري

Consultant: Halcrow
Project Description:
Executing  structural works of Yasmeen

:  وصف المشروع
نجوم  5– تنفيذ إنشاء أعمال الھيكل لفندق ياسمين روتانا  

تة ش ال تألف هث Rotanaثالثةأق – five star Hotel – project cosnist of six 
basements and thirteen floor above the 
ground level. 

وعدد ثالثة أقبيهحيث يتألف المشروع من عدد ستة– 
. عشر طابقا فوق األرض

Contract value:  300,000,000  SYP.

Starting date : 15 4 2010

مليون ليره 300,000,000:قيمة العقد

البدء  1542010Starting:تاريخ date :  15‐4‐2010
Our work scope:  Structural works sub‐
contyractor from ARABTEC Co.

2010-4-15:تاريخ البدء
مقاول باطن ألعمال الھيكل من : طبيعة عملنا  في المشروع

  أرابتيكشركة 

Contract Duration : one and half year.
Actual Duration:  handed over

ونصف عام: المدة العقدية
تم تسليمه: المدة الفعلية 













































Project: Rolling Mill project  إنشاء معمل درفلة الحديد: اسم المشروع

Location: Damascus‐Countryside‐Adra
industrial City. 

الصناعية عدرامنطقة  -ريف دمشق : الموقع

Client: Syrian Metal Industries‐ SMI
Consultant: Ebla For Engineering Consulting 

SMI– الشركة السورية لدرفلة الحديد : المالك
لالستشارات الھندسية ايبال: االستشاري

Project Description:
Execute the structure works of  rolling mill 
f t f d i t l b d i d t i l

:وصف المشروع
ال د د ال إلنتا ذلك د د ال فلة د ل إنشا ذ  factory for producing steel bars and industrialتنف

steel.  
Contract value:  800,000,000  million Syrian 
Pound

تنفيذ إنشاء معمل درفلة الحديد وذلك إلنتاج الحديد المبروم 
.  بمختلف أقطاره وكذلك خط إلنتاج الحديد الصناعي

مليون ليره 800,000,000:قيمة العقد
البدء  1122010Pound:تاريخ

Starting DATE :  1‐12‐2010
Our work scope:  main contractor
Contract Duration : one year

2010-12-1:تاريخ البدء
مقاول رئيسي: طبيعة عملنا  في المشروع

العقدية .Contract Duration : one  yearواحدعام:المدة
Under construction

واحدعام:    المدة العقدية
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Project:  Financial district Buildings Project –
Eight Gate 
Location: Damascus‐Countryside‐Yafoor

مباني الحي المالي في مشروع البوابة : اسم المشروع
الثامنة 
يعفورمنطقة-ريف دمشق:الموقع

Client:  EMAAR‐Syria‐IGO
Consultant: Lakasa ‐ Target 
Project Description:

ع
IGO– سوريا  - اعمارشركة : المالك 

الھدف– الكاسا: االستشاري
:  وصف المشروع

 Execute the structure  and finishing works ofةفذ
financial district buildings
at –eighth  Gate. Each building consists of 

مشروع البوابة – في الحي الماليمبنينتنفيذ إنشاء 
)على المفتاح(كامل  اكساءمع   إعمارشركة – الثامنة 

وطابق أرضي – يتألف كل مبنى من قبوين مشتركين  
ة ا ط  two common basements, ground floor andة

seven typical floors.
Estimated area of each basement 5200m²
Fl 1000 ² h

.وسبعة طوابق متكررة
متر مربع 5200بلغت مساحة كل قبو 

متر مربع  1000ومساحة كل طابق لكل مبنى بلغت مساحته 
ق طا Floor area 1000m² eachلكل

Contract value: 1,069,000,000 SYP Starting 
DATE :  5/5/2010
Our work scope: main contractor

لكل طابق
ليره سوريه 1,069,000,000:قيمة العقد
2010-5-5:تاريخ البدء

المشروع ف عملنا رئيس:طبيعة Our work scope:  main contractorمقاول
Contract Duration : Two years.
Actual Duration:   under construction

مقاول رئيسي:طبيعة عملنا  في المشروع
سنتان :     المدة العقدية

قيد اإلنشاء: مدة التنفيذ الفعلية 


















































































