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نبذة تعريفية
تعتبــر شــركة ام ان ســي للمقــاوالت وإدارة المشــروعات والتــى يترأســها المهنــدس
اإلستشــاري /مــروان أحمــد ناظــر كمديــر عــام ومجموعــة مــن المهندســين واإلدرايــن
االكفــاء مــن الشــركات الرائــدة واالولــى فــي المملكــة والخليــج فــي مجــال التطويــر العمراني
حيــث انهــا فرضــت وجودهــا فــي الســوق المحليــة بقــوة وثبــات منــذ اكثــر مــن ثالثــون عــام
حيــث تــم تأســيس هــذا الصــرح عــام  1986م  ,وتعتبــر شــركة ام ان ســي بجميــع اقســامها
الهندســيه مســاهمة فــي القطــاع اإلقتصــادي فــي المملكــة فــي مجــال التطويــر العمرانــي
والتصميــم واإلنشــاء وقــد انفــرد المهنــدس  /مــروان ناظــر بتقديــم نمــاذج عقاريــة متميــزة
مــن خــال أســلوب عمــل ومنهجيــة منتظمــة فــي هــذا المجــال بمــا يضمــن الرصــد الفعلــي
لحاجــة الســوق ومقارنتهــا بالخطــط التوســعية للمملكــة فــي المجــال العقــاري  ,ومنهــا
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :
•برج اإلقتصاد الدولي بجده بتكلفة  90مليون ريال
•برج الخريف ( هيئة حقوق االنسان) بمدينة جده بتكلفة  70مليون ريال
•برج تجاري في العزيزية بمكة المكرمة بتكلفة  25مليون ريال
•سوق الرصيفة مول بمكة المكرمة بتكلفة  36مليون ريال
•مدارس عالمية بجدة بتكلفة  260مليون ريال
•مركز تسوق تجاري بجده  200مليون ريال
كما ان مدير عام الشركة المهندس مروان احمد ناظر عضو في اللجان التالية :
•عضو الجمعية األمريكية للخرسانة
•عضو شعبة علوم الخرسانة فى الجمعية السعودية
•عضو جمعية المهندسين المدنيين
•عضو هيئة المهندسين السعوديين
•عضو لجنة التطوير العمراني واللجنة العقارية بجده
•عضو لجنة المكاتب اإلستشارية بالغرفة التجارية بجده
•عضو جمعية التطوير العمراني األمريكية
•عضو لجنة المهندسين األمريكية
•محكم معتمد بالهيئة الهندسية السعودي
إضافــة الــى المشــاريع الخاصــة حيــث ان هنــاك تعاقــدات مــع مجموعــة مــن الجهــات
الحكوميــة للعديــد مــن المشــاريع المرتبطــة فــي المجــال العمرانــي وفــي مجــال تصميــم
الطــرق والبنيــة التحتيــة والســدود والتنســيق وفــي مجــال القطــاع الطبــي كالمستشــفيات
ومشــاريع ســكنية القصــور والفلــل واالبــراج الســكنية والمنتجعــات الســياحية والمرافــق
العامــة والمبنــاي التجاريــة والمطــارات وأيضــا فــي مجــال شــبكات الصــرف الصحــي والقطــاع
التعليمــي كالمــدارس والمكتبــات العامــة .
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الـرؤيــة والرسـالـة
الرؤيــــة
ان نواصل التقدم قدما نحو الريادة في مجال التطوير والتشييد العمراني داخل وخارج المملكة

الرسـالـة
العمــل علــى تطويــر وتنفيــذ مشــاريع عقاريــة رياديــة مميــزة تســاعد علــى تحقيــق « أســلوب
جديــد يســاعد علــى رضــا عمالئنــا بمــا يفــوق توقعاتهــم بــاي مــكان نتواجــد فيــه»

الهدف
•تقديــم اعلــى مســتويات الخدمــة والجــودة فــي مجــال التطويــر العقــاري والبنــاء
مســتهدفين اقصــى درجــات رضــاء عمالئنــا .
•اســتثمار خبراتنــا المتراكمــة عبــر الســنين لالرتقــاء الــى قمــة هــرم االقتصــاد العمرانــي
فــي المملكــة.
•المحافظــة الدائمــة علــى خصوصيــة متطلبــات عمالئنــا مدعوما باحــدث أســاليب التطوير
والتنوع.
•المساهمة الفعالة في اتساع دائرة المعرفة لمقومات صناعة التطوير العمراني.
•البحــث الــدؤوب والمتواصــل لمواكبــة التطــور العمرانــي خــارج المملكــة وذلــك لتلبيــة
احتياجــات عمالئنــا فــي جميــع انحــاء المملكــة .
•المحافظــة علــى الريــادة فــي صناعــة التطويــر العمرانــي والمحافظــة علــى المســافة
النوعيــة بيننــا بيــن اقــرب منافســينا دون التنــازل عــن الريــادة فــي نوعيــة المنشــأ ورضــا
عمالئنــا وتميــز عالقتنــا بهــم .
•المساهمة الدائمة في عمل الدراسات التطويرية اليجاد سبل التحسين لمدينة جده
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المشاريع

المشـــــروع
مركز الخريف التجارى

المـوقـــع

المساحة

الفترة الزمنية

التكــلفـة

جدة ،طريق المدينة
مبنى هيئة حقوق االنسان

 9000م2

2005-2003م

 70مليون ريال

نبذة عن المشروع
•يتفرد هذا المشروع كاحد اهم المشاريع المتميزة على محور طريق المدينة المنورة ويعتبر مركز الخريف
متميز بتصميم واجهته الزجاجية العصرية والتي تعكس عمارة الداخل والخارج في ان واحد (الشفافية ).
•يتكون المبنى من ثمانية أدوار مكتبية ومحالت تجارية وطابقين من المواقف الخاصة لمستخدمي المبنى .
•ينقسم المبنى من الداخل الى قسمين الجزء الشمالي ويتكون من مكاتب كبيرة والجزء الجنوبي يتكون من
مكاتب صغيرة ولكل جزء مدخلة الخاص
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المشـــــروع
برج اإلقتصاد الدولي

المـوقـــع

المساحة

الفترة الزمنية

التكــلفـة

جده – طريق الملك عبد اهلل

 10,000م2

1992-1991م

 90مليون ريال

نبذة عن المشروع
•يقع هذا الصرح على طريق الملك عبداهلل وهو معروف بواجهته الزجاجية وأحاطته بالمباني الوزارية
والمتميزة أيضا
•يعتبر موقعه متميز حيث يقع في وسط المدينة مما يسهل الوصول اليه
•يتميز بتوفر المساحات الداخلية التي توفر احتياجات المستخدمين والزوار
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المشـــــروع
فندق أربع نجوم

المـوقـــع

المساحة

الفترة الزمنية

التكــلفـة

جده – حي الروضة
شارع حمد الجاسر

 780م2

2015-2014م

 12مليون ريال

نبذة عن المشروع
•يتميز هذا الفندق بموقعه حيث يتخذ زاوية الشارع مما يسهل عملية الوصول اليه ويعطي حلول اكثر
للمصمم من ناحية تصميم الواجهات .
•يعتبر هذا الفندق مميز من ناحية تصميم الواجهات حيث يعتمد بتشكيل الواجهة على الزجاج والكالدينج
في مماد يعطي نموذج للحداثة في التصميم .
•يتكون المشروع من طابقين بدروم لمواقف الفندق وينقسم الدور األرضي الى قسمين يتكون األول من
محالت تجارية متميزة على الشارع الرئيسي والقسم الثاني من اإلستقبال على الشارع الفرعي للفندق
ويتكون أيضا دور ميزانين ام األدوار المتكررة يتكون من أربعة أدوار متكررة ودورين ملحق علوي
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المشـــــروع
فندق أربع نجوم

المـوقـــع

المساحة

الفترة الزمنية

التكــلفـة

جده – حي الروضة
شارع حمد الجاسر

 850م2

2017-2016م

 6مليون ريال

نبذة عن المشروع
•يقع هذا الفندق في شارع حمد الجاسر في حي الروضة وهو عبارة عن فندق أربع نجوم ويتميز هذا الفندق
بموقعه حيث يقع على شارعين امامي وخلفي .
•يتكون هذا الفندق من دور بدروم لمواقف الفندق ودور ارضي وميزانين يتكون األرضي من عدد من المحالت
التجارية مطلة على الشارع الرئيسي اما المدخل الرئيسي للفندق يقع في الشارع الخلفي للفندق ويتكون
أيضا من أربعة أدوار متكررة ودور ملحق .
•ويتميز الفندق من خالل تشكيل الواجهات حيث تم استخدام الحجر والكالدينج والزجاج حيث يعطي مزيج رائع
في التصميم
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المشـــــروع
فندق أربع نجوم

المـوقـــع

المساحة

الفترة الزمنية

التكــلفـة

جده – شرق شارع حراء

 1500م2

2017-2016م

 10,500مليون ريال

نبذة عن المشروع
•يعتبر هذا المشروع تابع أيضا لمجموعة من سلسلة الفنادق التي يتم انشائها من قبل المهندس مروان
ناظر .
•يتميز الفندق بموقعه التجاري حيث يقع على خط شارع حراء ويتميز أيضا بوجود واجهتان امامية وخلفية
•تم تصميم المشروع بحيث يلبي جميع الخدمات العامة حيث يوجد نادي صحي داخل الفندق ومسبح في
الطابق األخير في دور الملحق
•يتكون المشروع من دور بدروم للمواقف ودور ارضي يتكون من قسم محالت تجارية على الشارع الرئيسي
وقسم المدخل الرئيسي اللوبي في الشارع الخلفي ويتكون أيضا من دور ميزانين وأربعة أدوار متكررة ودور
ملحق
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المشـــــروع
مبنى سكني

المـوقـــع

المساحة

الفترة الزمنية

التكــلفـة

جده – شمال شارع صاري

 840م2

2008-2007م

 10,500مليون ريال

نبذة عن المشروع
•يتميز هذا المبنى السكني بطريقة تصميم الفراغات الداخلية واستغالل المساحات بما يتناسب مع حاجة
العميل .
•تم تصميم واجهة المبنى السكني بطريقة مودرن حيث ان البروزات المتواجدة في الواجهة اضفت رونقا
جميال على التصميم بما يتناسب مع األبنية المحيطة به
•يتميز هذا البناء بتناسق الوان الحجر المستخدمة حيث تم اختيار ثالثة الوان
•يتكون المبنى السكني من خمسة أدوار ودور فيال في الملحق
•تم استخدام اإلنارة على الواجهة العطاء منظر جمالي في الفترة المسائية
•تم تحلية أجزاء من المبنى باستخدام مادة الجي ار سي على الكرانيش المحيطة بالمبنى
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المشـــــروع
مبنى سكني

المـوقـــع

المساحة

الفترة الزمنية

التكــلفـة

جده – حي الروضة

 840م2

2008-2007م

 10,500مليون ريال

نبذة عن المشروع
•يتميز هذا المبنى السكني بموقعه حيث يقع في حي الروضة وتم تصميمه بشكل متميز حيث تم دمج
أسلوب العمارة اإلسالمية من خالل االعمدة والتاج وأيضا بنموذج عصري من ناحية بروزات الكتلة المعمارية .
•تم اختيار لون واحد فقط وهو البيج على الواجهة الرئيسية مع ادخال اللون البني بجزء بسيط لتحلية زواية
المبنى
•تم تصميم واجهة المبنى بما يتناسب مع ذوق المالك واختياراته وتم دمجها مع طريقة وأسلوب
المهندس مروان ناظر
•يتالف المبنى من  5اداور متكرر و 2دور ملحق فيال في الروف
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المشـــــروع
مبنى سكني

المـوقـــع

المساحة

الفترة الزمنية

التكــلفـة

جده – شرق حي البوادي

 800م2

2016-2015م

 10,500مليون ريال

نبذة عن المشروع
•يتميز هذا المبنى السكني بطريقة تصميم الفراغات الداخلية واستغالل المساحات بما يتناسب مع حاجة
العميل .
•تم تصميم واجهة المبنى السكني بطريقة مودرن حيث ان البروزات المتواجدة في الواجهة اضفت رونقا
جميال على التصميم بما يتناسب مع األبنية المحيطة به
•يتميز هذا البناء بتناسق الوان الحجر المستخدمة حيث تم اختيار ثالثة الوان
•يتكون المبنى السكني من خمسة أدوار ودور فيال في الملحق
•تم استخدام اإلنارة على الواجهة العطاء منظر جمالي في الفترة المسائية
•تم تحلية أجزاء من المبنى باستخدام مادة الجي ار سي على الكرانيش المحيطة بالمبنى
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المشـــــروع
فيال خاصة

المـوقـــع

المساحة

الفترة الزمنية

التكــلفـة

جده – شمال شارع صاري

 750م2

2008-2007م

 10,500مليون ريال

نبذة عن المشروع
•تتميز هذه الفيال بتنوع المداخل والمخارج والمساحات المفتوحة وتعدد الغرف .
•يوجد مسبح خاص بالفيال مع تصميم متناسق للمساحات الخارجية المحيطة بالفيال
•تتمتع هذه الفيال من خالل تصميها المزدوج بين الكالسيكي والحديث والتقليدي
•تم بناء الفيال من الداخل برغبة المالك بعمل الطراز العسيري التقليدي
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المشـــــروع
فيال خاصة

المـوقـــع

المساحة

الفترة الزمنية

التكــلفـة

جده حي الروضة

 750م2

2010-2009م

 15,500مليون ريال

نبذة عن المشروع
•تقع هذه الفيال في حي الروضة بجده وتتميز باطاللة جيدة على شارعين ويحيطها مجموعة من الفلل في
تلك المنطقة
•تتكون من ثالثة فلل  ,واحدة رئيسية كبيرة واثنتان دوبلكس تتنوع فيها المداخل والمخارج والمساحات
المفتوحة وتعدد الغرف بما يتناسب مع الفراغ الداخلي باشكالها المختلفة وأيضا تصاميمها الداخلية
المتنوعة من اسقف وارضيات وجدران وديكورات تجميلية على الواجهات
•يوجد مسبح خاص باإلضافة الى الحديقة الخارجية
•تتمتع هذه الفيال بازدواج الفكر التصميمي بين البعد الكالسيكي والحديث في ان واحد مما يعطي تناسق
لجميع العناصر المعمارية
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المشـــــروع
قصر خاص

المـوقـــع

المساحة

الفترة الزمنية

التكــلفـة

مكة المكرمة

 2500م2

2017-2016م

 10,500مليون ريال

نبذة عن المشروع
•يعتبر هذا المشروع من المشاريع الرائدة في شركة ام ان سي حيث تم العمل على المشروع بداية من
الفكرة التصميمية حتى اخر مرحلة من تنفيذ المشروع بكل دقة حيث تم االهتمام بجميع التفاصيل
المعمارية حيث تم مزج الحضارة الحديثة مع التصميم الكالسيكي
•تم تصميم النوافذ بطريقة حديثة بشكل طولي مما يعطي انسيابيه في تشكيل الواجهة وتم استخدام
الجي ار سي في تشكيل بعض الجماليات في الواجهات مع إضافة الحديد المزخرف
•على بعض أجزاء الواجهات واضافة االعمدة الطولية على طول الواجهة
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المشـــــروع
فيال خاصة

المـوقـــع

المساحة

الفترة الزمنية

التكــلفـة

جده حي الروضة

 750م2

2010-2009م

 15,500مليون ريال

نبذة عن المشروع
•تقع هذه الفيال في حي الروضة بجده وتتميز باطاللة جيدة على شارعين ويحيطها مجموعة من الفلل في
تلك المنطقة
•تتكون من ثالثة فلل  ,واحدة رئيسية كبيرة واثنتان دوبلكس تتنوع فيها المداخل والمخارج والمساحات
المفتوحة وتعدد الغرف بما يتناسب مع الفراغ الداخلي باشكالها المختلفة وأيضا تصاميمها الداخلية
المتنوعة من اسقف وارضيات وجدران وديكورات تجميلية على الواجهات
•يوجد مسبح خاص باإلضافة الى الحديقة الخارجية
•تتمتع هذه الفيال بازدواج الفكر التصميمي بين البعد الكالسيكي والحديث في ان واحد مما يعطي تناسق
لجميع العناصر المعمارية
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مشـــــاريع
قيد التنفيذ

المشـــــروع
فندق أربع نجوم

المـوقـــع

المساحة

الفترة الزمنية

التكــلفـة

جده

 850م2

2017-2016م

 7,600مليون ريال

نبذة عن المشروع
•يعتبر هذا المشروع تابع أيضا لمجموعة من سلسلة الفنادق التي يتم انشائها من قبل مجموعة ام ان سي
للمقاوالت .
•يتميز الفندق بموقعه السياحي لقربة من البحر مما يسهل على زائري الفندق التنقل الى األماكن الساحلية
المجاورة ويتميز أيضا بقربة من فندق اإلنتركونتيننتال و المنتجع السياحي المعروف حياة بارك وايضا نادي
الفروسية و بعض المطاعم العالمية القريبة من الفندق
•تم تصميم واجهة الفندق باالعتماد على الزجاج حيث تعتبر الواجهة زجاجية بالكامل مع تداخل الحجر مع
الزجاج حيث تم تصميمها على الطراز الحديث
•يتكون المشروع من دور بدروم للمواقف ودور ارضي يتكون من قسم اإلستقبال واإلدارة ومطعم تابع
له مطبخ خاص بالمطعم وقاعة اجتماعات ويتكون في األدوار المتكررة العلوية األجنحة السكنية حيث
يوجد نموذجين نموذج سويت كامل يتكون من غرفتين وصالة ونموذج غرفة مفردة وتم عمل التصميم
المعماري بحسب احتياجات العميل اما دور الملحق يتكون من حوض سباحة مجهز وكافيتريا مالصقة
للمسبح وصالة افراح تعتبر متعددة األغراض ونادي صحي رياضي
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المشـــــروع
فندق أربع نجوم

المـوقـــع

المساحة

الفترة الزمنية

التكــلفـة

جده

 90م2

2017-2016م

 6,700مليون ريال

نبذة عن المشروع
•يعتبر هذا المشروع تابع أيضا لمجموعة من سلسلة الفلل السكنية الخاصة التي يتم تنفيذها في مجموعة
ام ان سي للمقاوالت حيث يتم تنفيذ هذا المشروع في منطقة قريبة من المنتجعات الساحلية المطلة على
البحر االحمر في مدينة جده
•تم عمل التصميم بحيث يناسب المناخ الجغرافي للمنطقة حيث تعتبر منطقة البحر الشمالية مالذا للسياحة
في فصل الصيف بحكم انها مطلة على البحر األحمر حيث تم إعطائها أولوية في التصميم للفناء الخارجي
للفيال حيث تم عمل مالعب كرة قدم وأيضا حوض سباحة وأماكن مخصصة للشواء
•اما الفيال فتتسم في طرازها للحداثة من خالل نوافذها الكبيرة المطلة على الفناء الخارجي وأيضا المساحات
الداخلية المفتوحة والتي تعطي حلول معمارية للمصمم المعماري
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المشـــــروع
فيال

المـوقـــع

المساحة

الفترة الزمنية

التكــلفـة

مكة المكرمة

 1500م2

2017-2016م

 10,500مليون ريال

نبذة عن المشروع
•يعتبر هذا المشروع تابع أيضا لمجموعة من سلسلة الفلل السكنية الخاصة التي يتم تنفيذها في مجموعة
ام ان سي للمقاوالت حيث يتم تنفيذ عدد  2فيال على ارض واحده مما يعطي حرية في التصميم واختالف
في الشكل والمحتوى لكل فيال على حده
•تم عمل التصميم بطراز يتناسب مع المكان الجغرافي للمنطقة حيث يتم عملها على الطريقة اإلسالمية
مع تداخل للعمارة الحديثة في الواجهات الخارجية مما يعطي مزج العمارة الحديثة والعمارة اإلسالمية
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المشـــــروع
فيال

المـوقـــع

المساحة

الفترة الزمنية

التكــلفـة

جده

 850م2

2017-2016م

 3,500مليون ريال

نبذة عن المشروع
•يعتبر هذا المشروع تابع أيضا لمجموعة من سلسلة الفلل السكنية الخاصة التي يتم تنفيذها في مجموعة
ام ان سي للمقاوالت حيث يتم تنفيذ هذا المشروع في منطقة قريبة من المنتجعات الساحلية المطلة على
البحر االحمر في مدينة جده
•تم عمل التصميم بحيث يناسب المناخ الجغرافي للمنطقة حيث تعتبر منطقة البحر الشمالية مالذا للسياحة
في فصل الصيف بحكم انها مطلة على البحر األحمر حيث تم إعطائها أولوية في التصميم للفناء الخارجي
للفيال حيث تم عمل مالعب كرة قدم وأيضا حوض سباحة وأماكن مخصصة للشواء
•اما الفيال فتتسم في طرازها للحداثة من خالل نوافذها الكبيرة المطلة على الفناء الخارجي وأيضا المساحات
الداخلية المفتوحة والتي تعطي حلول معمارية للمصمم المعماري
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