
شركة سيال وشركاؤه لالستشارات الهندسية





مـــــن نـــــحـــــن

حيث أننا نعي بدقة حاجة العميل لخدمة متميزة أردنا أن نكون مختلفين عن البقية، و ألننا نحمل
قناعة راسخة بأن االستمرار لألفضل يتطلب عملنا بجد، لنحقق قفزة نوعية ولنفوز بمكانة ضمن

قائمة المتميزين

سيال شركة استشارية هندسية يتألف الكيان المؤسسي لها من مجموعة من المكاتب الهندسية
كة المهنية االحترافية وتضم مجموعة من الشركاء الخبراء وتتمركز في محافظة التي تجمعها الشرا

ينبع و تتسع خدماتها لتشمل مناطق خارج إطار تمركزها.
توفر الشركة بفضل خبرة شركائها التي تزيد عن ثالثين عاماَمن العمل الميداني مجموعة من
الخدمات النوعية الهندسية في قطاعات متعددة مثل قطاع االستشارات الهندسية ، قطاع

التصميم و التخطيط و قطاع الخدمات الفنية المساندة.

كبة في ذلك المعايير وتمتد خدماتها لتغطي األسواق المحلية و االقليمية و الدولية موا
العالمية وتنتهج أحدث األساليب المتبعة في العمل الهندسي حول العالم من خالل فريق
متكامل من الخبراء في مجال الهندسة ، كما تتعاون شركة سيال مع المكاتب والشركات

الهندسية المحلية والعالمية في القطاعات المتخصصة وذلك لتقديم خدمة مميزة لعمالئنا.
 

خدمات سيال تحمل بصمة الخبراء وهذا ما يفسر زيادة الطلب عليها.



الـــرؤيـــة والـــرســـالـــة

نطمح في سيال ان نكون أحد أبرز الرواد المفضلين في االستشارات الهندسية

الـــرؤيـــة

نعمل في سيال على تحقيق رغبات العميل والتواصل المستمر معه بتوفير الخدمات
المتميزة بأعلى جودة واحترافية وفقاً للمعايير العالمية باستخدام التقنيات والبرامج

الحديثة والخبراء المختصين

الـــرسالة





سيال ليست مجرد مقدم تقليدي للخدمات ، ولكن تعامل سيال هو ميثاق أخالقي قبل
أن يكون مشروع أعمال.

 
يقوم تعامل شركتنا على االلتزام ببنود االتفاق وتنفيذ الشروط بغاية التفاني واإلتقان.

كما ننفرد بمجموعة من القيم التي تجعلنا صرحا فريدا للخدمات إقليميا و دوليا

التميز : خدماتنا مميزة ألنها تقوم على اإلبداع واالبتكار ، كما أننا نبني
مشاريعنا على المعرفة الدقيقة و هذا ما جعل من سيال بيئة جاذبة

للعمالء والموظفين

المسؤولية : من قيامنا فتح المجال للتوطين و تبادل الخبرات ، إضافة
إلى دعم السالمة و حماية البيئة ، المسؤولية االجتماعية ، و بيئة العمل  

االلتزام : نحن فريق متكامل من الخبراء و تتميز خدماتنا بروح النزاهة
والعدالة ، العمل الجماعي، الجودة ، و احترام الوقت

الوالء : نحن نقدر حاجة العمالء للدعم و هو ما نجسده من خالل االهتمام
بالعميل و دعمه

قـــــَيـــــُمـــــنـــــا



سيال ليست مجرد شركة محدودة المجال بل هي مجموعة متكاملة لتقديم الخدمات.

ومن أهدافنا:

أهـــــدافـــــنـــــا

تقديم الحلول التي تجمع بين السرعة و الفعالية في مجاالت تخصصنا
وايجاد البدائل للعمالء للحصول على خدمات عالية الجودة

التطوير الشامل للخدمات  و التحديث الدوري لها

 لتواصل الدائم والمثمر مع المتعاملين و توعيتهم وتثقيفهم لتوسيع
نطاق قاعدة العمالء و تغطية شاملة للمشاريع

فتح آفاق جديدة للتعامل في مجاالت الهندسة في العالم العربي، وتوسيع
قنوات التواصل مع عمالئنا بالكيفية التي تضمن تمكنهم من الحصول على

أرقى خدمة في وقت قياسي

التقرب من جميع فئات العمالء وفتح مجاالت التحاور البناء معهم
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م. عبدالسالم سالم شكر
الرئيس التنفيذي

إن الوصول العملي لطموحات المملكة من خالل رؤيتها الشاملة في ٢٠٣٠ يحتاج إلى تواجد
شركات هندسية عمالقة تحمل بصمة الخبراء في المجال التقني و  الهندسي  ،  حيث تقدم
خدمات االستشارات  باحترافية و مهنية عالية و عالمية ،   لضمان التنفيذ األمثل للمشاريع
و خدمة المواطنين و العمالء و الطموح لمستقبل إيجابي. و بناء على هذا التصور عكفنا على
أن   نكون هيكال استشاريا رائدا في مجال االستشارات الهندسية في نطاقنا الجغرافي.  و قمنا
بتقديم خدمات احترافية وفقا لما يتم تقديمه على مستويات عالمية كما يعتبر رضا عمالئنا
منطلقا و هدفا.   كما  نسعى  نحو  توعية  العميل  و  احتوائه  و استيعاب انشغاله و ننقله
بسالسة و مرونة من مرحلة  التصور  الى  مرحلة التجسيد الفعلي.   و نقدم أوسع  الخيارات

لعمالئنا مع موافاتهم بكل جديد في مجاالت تخصصنا.

كـلـمـة
الــرئــيــس

الــتــنــفــيــذي



خــــدمــــاتــــنــــا
تقدم سيال باقة مميزة من الخدمات التي تنطلق من حاجات العمالء وتوافق اهتماماتهم

في القطاعات المتعددة و أهمها:
االستشارات الهندسية، قطاع التصميم و التخطيط والخدمات الفنية المساندة

تغطي الخدمات كالً من األسواق  المحلية و االقليمية و الدولية  وفقاً  للمعايير  العالمية
واألساليب الحديثة المتبعة في العمل الهندسي حول العالم,من خالل فريق متكامل من
المهندسين الخبراء ،  وكما تتعاون   سيال  مع  المكاتب  والشركات  الهندسية  المحلية
والعالمية في القطاعات المتخصصة وذلك للوصول  الى  التميز و  تقديم  خدمات  مميزة

لعمالئها والتي يمكن تلخيصها في اآلتي:

االستشارات الهندسية

التصميم الهندسي

التخطيط والدراسات

التصاميم التصورية

تقديرات التكلفة دراسة الجدوى

األعمال الهندسية والصناعية

توفير المهنيين المؤهلين الدعم الفني

دراسات بيئيةالتقارير الفنيةوصف المشروعالخطط اإلرشادية

التصاميم األولية

هندسة ميكانيكية

اجهزة وتحكم

هندسة كهربائيةهندسة معماريةهندسة مدنية

التصاميم الداخليةالرسومات كما في الطبيعةالمواصفات الفنية وجداول الكمياتالرسومات التنفيذية

التصاميم الهندسية التفصيلية



إدارة المشاريع

إعداد وثائق العقدالمشاركة في التفاوضتقدير تكلفة المشاريعجدولة المشاريع مراقبة الجودة

إدارة المشروع قبل وبعد الترسيةتقييم العروض وتقارير التقييمإعداد المواصفات ووثائق المناقصة

تنفيذ المشروع

إدارة الملفاتالمراقبة والتحكم في المشروعمراجعة التصميم والمواداإلشراف على تنفيذ المشروع

متابعة التكاليف وجدولة المشروع

االختبارات والتشغيل التجريبيتصنيف كتيبات المصنعينتسليم وأقفال المشروع

تحقيق السالمة واألمن في الموقعالموافقة على االختبارات الميدانية والمصنعية

التشغيل والصيانة

اإلشراف وتوفير القوى العاملةالتكاليف المالية

إعداد ومراجعة خطط التشغيل والصيانة

تدريب الموظفين

االستشارات الفنية

إعداد كتيبات التشغيل والصيانة

ضمان ومراقبة الجودة

إعداد خطط التفتيش واالختبارمراجعة برامج برامج ضمان ومراقبة الجودة للمواد والمعداتاعداد برامج ضمان ومراقبة الجودة



التنفيذيون



م.يــــوســف جــايــد الـــحــجـــيــلــي
رئيس مجلس االدارة

بكالوريوس الهندسة المدنية

كــــثــــر مــــن ٣٦ عــــامــــا في تطوير كبرى مدن الصناعات البترولية والبتروكيميائية (إعداد الخطط الرئيسية و وخطط البنية التحتية ، وإدارة خــــبــــرة  ا
المشاريع، وتطوير وإدارة الخدمات العامة وعمليات التشغيل والصيانة)

تصنيف الهيئة السعودية للمهندسين
مــهــنــدس مــســتــشــار

م.مـــحـــمـد عـــلـــي الـــشـــهـــرانـــي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون االدارية

بكالوريوس الهندسة الكيميائية

كــــثــــر مــــن ٣٨ عــــامــــا في إدارة مشاريع الصناعات البترولية والبتروكيماوية، وإدارة خــــبــــرة  ا
عمليات التشغيل والتأهيل والتطوير 

تصنيف الهيئة السعودية للمهندسين
مــهــنــدس مــســتــشــار

م.عــبــدالــســالم ســالــم شــكــر
الرئيس التنفيذي

بكالوريوس الهندسة الميكانيكية

كــــثــــر  مــــن  ٣٦  عــــامــــا في  إدارة  مشاريع  الطاقة  والمياه  وتشغيل وصيانة خــــبــــرة   ا
محطات التحلية وخطوط النقل

تصنيف الهيئة السعودية للمهندسين
مــهــنــدس مــســتــشــار

م.مـــحـــمـــد حـــســـيـــن مـــعـــوض
نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الفنية المساندة

بكالوريوس هندسة وعلوم الحاسب اآللي

كثر من ٣٣ عاماً في ادارة المشاريع والشؤون الهندسية والفنية والتخطيط والصيانه والتدريب بالمصافي والطاقه والصناعات البتروكيميائه والحديد خبرة ا
والصلب. محكم بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات بلندن. 

تصنيف الهيئة السعودية للمهندسين
مــهــنــدس مــســتــشــار - خبير ومحكم دولي



الـهـيـكـل
الــتــنــظــيــمــي



مجلس اإلدارة

كات مدير الشرا
االستراتيجية 

نائب الرئيس التنفيذي

للشؤون اإلدارية
إدارة تطوير األعمال

قسم العالقات العامة

 قسم التسويق
والمبيعات

مدير الجودة
والسالمة المهنية

المستشارون

إدارة التشغيل والصيانة

إدارة اإلشراف والمتابعة

إدارة المشاريع

 إدارة الدراسات

والتصاميم

إدارة الدعم الفني

إدارة تقنية المعلومات
إدارة الشؤون المالية

واإلدارية

نائب الرئيس التنفيذي

للخدمات الفنية المساندة

نائب الرئيس التنفيذي

للشؤون الفنية

الرئيس التنفيذي

قسم الشؤون
المالية واالدارية

قسم التشغيل

قسم الصيانة

قسم المتابعة

قسم التقارير الفنية

قسم الدراسات

 قسم التصاميم
الهندسية

قسم التصاميم
المعمارية والداخلية

قسم التحكيم

قسم التدريب

قسم الموارد البشرية

قسم االشراف على
المشاريع

قسم التكاليف



الــمــســتــشــارون



م.محمد ماجد خلوصي

 مــهــنــدس مــســتــشــار و محكم دولي معتمد

رئيس سابق لنقابة المهندسين - جمهورية مصر العربية

محكم دولي معتمد

رئيس مركز التحكيم العربي

مؤلف ألكثر من ٦٣ كتاب في المقاوالت واالنشاءات منهم: ميكانيكا التربة واالساسات
 ( ١٩٩٨ المسجد عمارة وطراز (حصل على جائزة أحسن كتاب لعام 

الموسوعة المعمارية بأجزائها الواحد والعشري
مبادئ رسم المنظور (حصل على جائزة أحسن كتاب لعام ٢٠٠٣

أصول القياس، كيف تبني مسكنك بأقل تكلفة وغيرها الكثير 

محاضر بالدورات التدريبية لغرفة التحكيم باتحاد الهيئات الهندسية في الدول االسالمية

 

 عضو مجلس االدارة المنتدب المكتب العربي للتصميمات واالستشارات الهندسية

 عضو مجلس االدارة المنتدب المركز العربي للتحكيم

 اشترك في تصميم وتنفيذ العديد من االعمال الهندسية في مصر واالمارات

كثر من ١٠٠ من المنازعات الهندسية كمحكم او محكم مرجح  اشر التحكيم في أ

كثر من ٣٠ مسابقة معمارية التحكيم في أ



د.خـــالـــد شـــربـــيـــنـــي

 الرئيس التنفيذي لمكتب                             لالستشارات التي تقدم الحلول المعمارية والهندسية المستدامة
والتصميم الكامل ألكثر من ٤٠٠ مشروع تجاري / صناعي

KSBUREAU

الدكتوراه في هندسة وإدارة اإلنشاءات - جامعة واترلو ، كندا

ماجستير في الهندسة المعمارية - جامعة ميامي ، الواليات المتحدة األمريكية

مستشار ومدير عام لشركة ماكين للتطوير ، جدة ، المملكة العربية السعودية

محاضر في قسم الهندسة المعمارية وشارك في العديد من اللجان األدارية والفنية
الممكلة العربية السعودية

العضو المنتدب لشركة تطوير عقاري "الدوحة الغربية" ، إدارة تطوير أرض
بمساحة ٣٧ مليون متر مربع تقريًبا

- BARCH(KFUPM) ، المملكة العربية السعوديةجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

(KFUPM)



شركاؤنا
االستراتيجيون



مـكـتـب خــــالــــد الــــشــــربــــيــــنــــي لـالسـتـشـارات الـهـنـدسـيـة

نـــــبـــــذة عـــــن الـــــمـــــكــــــتـــــــب:

الـــــخـــــدمـــــات:

التخطيط

مكتب خالد الشربيني لالستشارات الهندسية هو مكتب استشارات هندسية ومعمارية متكاملة مقره في المملكة
العربية السعودية. منذ تأسيسه، قام المكتب ببناء محفظة رائعة من العمل للعمالء الذين هم قادة في 

مجال الصناعة، وتطوير األراضي، والعقارات التجارية.

تم تصميم ما يربو عن ٣ مليون متر مربع من المشاريع بقيمة تتجاوز 3 مليار ريال سعودي بما يزيد عن ٤٠٠ مشروع.

التصميم
إدارة المشاريع



مـكـتـب ســــارا يــــوســــف بــــاعــــشــــن لـالسـتـشـارات الـهـنـدسـيـة

نـــــبـــــذة عـــــن الـــــمـــــكــــــتـــــــب:

تأسست الشركة في عام ١٩٧٨ من قبل المهندس المعماري يوسف باعشن في جدة. وقد بدأ العمل كمكتب
تصميم واستشارات معمارية يديره المهندسون السعوديون واإليطاليون الموهوبون الذين لديهم خلفية مشتركة.

تخرجوا جميعا من جامعة بوليتكنيك في تورينو (إيطاليا) وكان لديهم شغف كبير لتطوير العمارة الحديثة دون
كسر األنماط التقليدية

منذ تأسيسها، كان يوسف باعشن للتصميم المعماري واالستشارات واحدة من الشركات الرائدة في جدة مع فريق
عمل متعددة الجنسيات من المهنيين. 

كثر من ٧٠٠ مشروع تمهيدي تغطي التصاميم المعمارية والخدمات الهندسية والتخطيط العمراني. عملت هذه الشركة على أ

 تم تنفيذ عدد كبير من هذه المشاريع في المملكة وشهدت إنجازات مصمميها في الهيئة الملكية - مدينة ينبع الصناعية
(KAEC)ورابغ بلوستك بارك (بترورابغ) وفي مدينة الملك عبد هللا االقتصادية



للتواصل
شركة سيال وشركاؤه لالستشارات الهندسية

مكتب رقم ١٠

ينبع ٤٦٤٢٤ - ٧٠٤٩

المملكة العربية السعودية

Hello@sayal.net

www.sayal.net

+٩٦٦٥٠٨٤١٤٠٠٥

+٩٦٦٥٤٠٤٤٤٠٢٠

طريق الملك عبدالعزيز – حي الحدائق ٤٢٧٦

السجل التجاري: ٤٧٠٠٠١٨١١٤

ترخيص مزاولة المهنة - الهيئة السعودية للمهندسين: ٨٦٢


