
Integrated Engineering 

Services – BIM Solutions

STATEMENT OF QUALIFICATIONS

PYLON – Prequalification and Project 1www.pylon.vip

2020-2021

www.pylon.vip



Architecture, Engineering & BIM Solutions
STATEMENT OF QUALIFICATIONS

للخدمات الهندسية المتكاملةبيلونالتعريف وسابقة أعمال و الخبرات لشركة 

  About usمن نحن 

 Our Visionرؤيتنا 

Objectivesهدفنا   

Our Missionرسالتنا    

Our Valueقيمنا    

Our Servicesخدماتنا    

Projects Listقائمة بأعمالنا  

Contact usللتواصل معنا   

Main Core Teamالتعريف بالفريق االساسي للشركة  

PYLON – Prequalification and Project 2

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر

www.pylon.vip



PYLON – Prequalification and Project 3

من نحن؟

كة  ي جمهورية مرص العربية سنة PYLONتأسست شر
ي التصميمات 2019ف 

كة هندسية متخصصة ف  وهي شر

وميكانيك والبنية التحتية    BIMوالتخطيطية باستخدام تقنية ال Infrastructureالمعمارية واالنشائية وااللكتر

ي جميع والتصميم الداخلي والرسومات التنفيذية لجميع التخصصات لجميع أنواع المشاري    ع وإدارة المشار 
ي    ع ف 

.أنحاء العالم

ي مجاالت عديدة
كة بفريق أساسي من المهندسي   واالداريي   المتخصصي   ف  المكتب زيادة وقد شهد . بدأت الشر

ي القوى العاملة تمكنه من القيام بأنشطة اإلنتاج المطلوبة بفعالية وكفاءة
.تدريجية ف 

كة أكتر من  اف35قوة الشر  ينفذون الخدمات المذكورة أعاله إىل أعل درجة من االحتر
ّ
وسابقة اعمال. موظفا

كة أكتر من  ي القاهرة 85الشر
كة ف  ي جميع التخصصات ويقع مقر الشر

وًعا ف  ة السادس من مدين–الشيخ زايد –مشر

ي مدينة طنطا ( المركز الرئيسي )اكتوبر 
ي والهندسي يقع ف 

.مهورية مرص العربيةج–محافظة الغربية –اما المركز الفن 

كة  ي المجاالت المعمارية (  PYLON)للخدمات الهندسية المتكاملة بيلونتأسست شر
كات الرائدة ف  كواحدة من الشر

ي السوق المحلية واإلقليمية والدولية والخاصة بتقديم جميع الخدما
ت بتقنية والهندسية وإدارة اإلنشاءات ف 

حيث انها تقدم الكثت  من الحلول الهندسية والمحاكاة  BIM Solutions( البيم)نمذجة المعلومات الهندسية 

ي التنفيذ
وعات بشكل كامل من خالل مراعاة التكلفة والجودة والوقت ف  .التنفيذية للمشر

كات الهندسية والمقاوالت والمطورون العقاريون م اتيجية مع الكثت  من الشر
ن اهم اهداف بناء العالقات االستر

ة والمتوسط وعات الصغت  كة باإلضافة اىل تطوير شبكة العالقات مع العمالء وأصحاب المشر ة وذلك من أجل الشر

ي ومتمت   ، ونطمح ان يكون لنا الكثت  من الم
راكز عل مستوي الوصول اىل افضل منتج هندسي متكامل وبشكل رافر

ي جميع المناطق الجغرافية المحلية و الدولية لقطاعات ا
ي دولة واحدة بل ف 

ق األوسط وليس ف  لسوق الرئيسية الشر

ي السنوات القادمة 
ي سوف تمكننا من النمو و االزدهار و االستدامة ف 

.و النر

ي مختلف التخصصات الهندسية ال
ام الكامل بالوقت والجودة وتوجيه المختصي   لديها ف  مختلفة سواء المدنية االلتر 

ي التحكم والتخطيط واإلدارة ك
.هدف رئيسي أو المعمارية و الكهربائية و الميكانيكية التخاذ منهجيه عالية ف 

Who are us?
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الهندسية في الشرق الشركاتمن كبرى BIMللخدمات الهندسية المتكاملة و أعمال ال بيلونأن تكون شركة 

.وعلى مستوي العالم العربي والدوليافرقيااألوسط وشمال 

بة تهدف الشركة الى توفير أعلى مستوى ممكن من جودة الخدمات في جميع المجاالت الهندسية ومواك

تحقيق أفضل لضمان رضا عمالئها ومالديهاالتطورات التكنولوجية في مجال الهندسة والبناء وتقديم أفضل 

.جودةبأعليالنتائج في اقصر وقت ممكن و 

ة للطرفين من االلتزام بالجودة والوقت والتكلفة وذلك في سبيل رضا العميل وتحقيق المصلحة المشترك

.خالل تطبيق معايير الجودة القياسية وتوظيف الكوادر المؤهلة والمتميزة واالهتمام بهم 

قيمنا
Our Value

اهدافنا
Our Objectives

رسالتنا
Our Mission
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Our Valueقيمنا    

السالمة

بح جزء طبيعي اإللتزام التام بالسالمة لجميع الموظفين لدينا ودمج السالمة وإدارة المخاطر في عملياتنا اليومية لتص

.مدى البعيد من ثقافة الطاقم لدينا وتعزيز ذلك بالتعاون بين اإلدارة والعاملين لتحقيق نتائج ايجابية على ال

األمانه

قة ونعتبرهم ومن أولوياتنا بناء الثقة مع شركائنا في كل عال. من أهم قيمنا األمانه بمراعاة ذلك في جميع تعامالتنا

سواء كانوا عمالء أوموردين أومقاولين من الباطن من زمالء العمل لضمان بناء عالقة مستمرة 

الجودة

العالميةاييسالمقمعيتوافقبماعاليةبجودةاألعمالتقديمخاللمنللعميلالرضادرجاتأعلىبتحقيقملتزمون

.وبتجاوزهابلالعميلتوقعاتلتلبيةفقطليسنسعىذلكولتحقيق

االبتكار

شاريع ملتزمون باستخدام التقنيات و المنتجات وأحدث األساليب في اإلجراءات في مجال اإلنشاءات و إدارة الم

التي تساعد على جودة وسرعة اإلنجاز ونمو هذه الصناعة بفعالية عالية

الفريق الواحد

جازات بوجود وبالعمل الجماعي وبروح الفريق الواحد نسعى لتحقيق أقوى اإلن. نفخر بموظفينا وهم مصادر قوتنا

المواهب الفردية والمهارات والخبرات التي تعتبر أمرا حيويا للدخول في تحديات مشاريع اإلنشاءات 

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر
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Our Servicesخدماتنا    

:للتخصص الهندسي نطاق العمل العام للشركة 1.

خدمات تصميم معمارية كاملة تبدأ من :Architecture Designالتصميم المعماري•

ة النهائية و مع النمذجة ثالثية األبعاد والرسوم المتحركIFCالفكرة التصميمية إلى حزمة 

.المثالية

شركائنا / قدم لعمالئنا ن::Engineering Production Supportدعم اإلنتاج الهندسي•

،  IFB، مراجعة المقاوالت ، QSالخدمات الهندسية الكاملة مثل الرسومات التنفيذية ، 

IFC Packageإلخ ،.

BIM Solutionsحلول • BIM : خدماتBIM كاملة منLOD 100 500حتى LOD مع

 CAD  ،Revitنحن نستخدم -4D  ،5D  ،6D  ،7Dجميع التفاصيل وتفاصيل التفجير ، 
 ،Navisworks  ،Archicad ،Teklaإلخ ،.

التخطيط والتطوير االمثل والدراسة الشاملة :Urban Planningالتخطيط الحضري •

نمذجة لجميع انواع المشاريع مع جميع تفاصيل المناظر الطبيعية ومحددات الموقع ، وال

نحن نستخدم . ثالثية األبعاد التفصيلية مع دعم مسح الموقع والتقارير المفصلة للتخطيط

Civil 3D  ،Navisworks  ،AutoCAD إلخ ،.

خدمات تصميم كاملة بما في ذلك النمذجة :  Structure Designتصميم الهيكل االنشائي•

تخدم نس-وتحليل الحمل ومحاكاة البنية الفوقية مع تقارير محدثة وتفاصيل البناء 

Sap2000 وEtabs وProkenوما إلى ذلك.

:  Electrical & Mechanical Design(MEP)التصميم الكهربائي والميكانيكي •

Clashكاملة مع نموذج ثالثي األبعاد لتقرير كشف MEPخدمات تصميم وتخطيط 

.وتقرير الحمل

مكاتب التصميم الداخلي والتخطيط للمطابخ والشقق ومباني ال:  Interiorsالديكور الداخلي•

.و تخصصاتها، إلخاستخدامتهاوالمستشفيات و جميع انواع المشاريع بتعدد 

فريق  Project Management / Supervisionاإلشراف على المشروع/ إدارة •

خبرة . سنوات خبرة ومديري المشاريع مع الحد األدنى5. الموقع جاهز مع الحد األدنى

.سنة15

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر
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الهيكل اإلداري للشركة

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر

Company Hierarchy

المدير العام

قسم التصميم 
الداخلي 

النمذجة واالخراج

يةالرسومات التنفيذ

اختيار المواد 
والتشطيبات

االشراف على 
التشطيبات

قسم التصميم 
االنشائي

تصميم المباني 
واإلنشاءات

الطرق والجسور 
والكباري

المباني المعدنية

األبراج

والمباني الخاصة

قسم التصميم 
الكهروميكانيكي

قسم تصميم 
الكهرباء

قسم التصميم 
الميكانيكي

البنية التحتية 
والشبكات

قسم التصميم 
المعماري

التصميم المعماري 
واإلخراج الواقعي

الالندسكيب

التنسيق والمتابعة 
الداخلية

الرسومات 
التنفيذية 

قسم نمذجة 
المعلومات المتقدمة

الدراسات والتحليل

النمذجة المعمارية

النمذجة االنشائية

النمذجة 
الكهروميكانيكية

التنسيق العام و اعتماد جميع المستندات و دوالتكويالتنسيق 
التصاميم حسب الكود وحسب االيزو وحسب 

مستوي التفاصيل المطلوب

قسم الدعم الفني 
للمشروعات

إدارة المشروعات

االشراف على 
التنفيذ

مراقبة الجودة 
والتكلفة

الرفع المساحي 
والتخطيط

ية الرسومات التنفيذ
و التفصيلية 

المدير التنفيذي 

اإلدارة المالية

قسم شؤون الموظفين

قسم العقود والتسعير

قسم إدارة الجودة وااليزو

اإلدارة الهندسية
قسم نظم المعلومات 

والشبكات

www.pylon.vip
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PYLON LEADERS
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الهيكل اإلداري للشركة

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر

Company Hierarchy

متوسط الخبرات العدد القسم 

سنة18 2 اإلدارة التنفيذية 

سنوات8 1 اإلدارة المالية

سنوات7 2 شؤون الموظفين و التوظيف

سنوات5 2 إدارة الجودة وااليزو

سنوات5 8 التصميم المعماري

سنوات8 4 التصميم االنشائي

سنوات8 4 التصميم الكهربي

سنوات8 4 التصميم الميكانيكي

سنوات8 8 التصميم الداخلي

سنوات8 6 ةالرسومات التنفيذية والتفصيلي

سنوات10 4 البنية التحتية

سنوات10 10 BIMوالبيمنمذجة المعلومات 

سنوات8 6 االشراف على التنفيذ 

سنوات6 4 اإلخراج المعماري 

سنوات8 2 العقود والتسعير

سنوات7 1 التسويق 

سنوات8 3 العمالة والخدمات

سنوات5 2 سكرتارية 

73 مجموع العاملين

www.pylon.vip



PYLON – Prequalification and Project 10

مجموع اعمالنا

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر

Our Projects List

البرامج المستخدمة نوع التعاقد الموقع عدد المشروعات نوع المشروع 

Autocad & Revit تصميم كامل السعودية 43 فلل سكنية

Autocad & 3D MAX تصميم داخلي السعودية 25 فلل سكنية

Autocad & Revit تصميم كامل السعودية 15 العمارات السكينة

Autocad & Revit تصميم كامل السعودية 5 أبراج إدارية متوسطة

Autocad & Revit متنوع السعودية 4 أبراج متعددة 
االستخدام

Autocad & 
Revit&Naviswork

متنوع مصر والسعودية 7 مستشفيات ومراكز 
طبية

Autocad & Revit تصميم كامل مصر والسعودية 5 مدارس

Revit & 
Naviswork

تصميم معماري مصر 3 الجامعات

Autocad & Revit تصميم كامل مصر 3 المدن السكنية 

Autocad & Revit تصميم كامل مصر 3 القري السياحية

Autocad & Revit تصميم كامل مصر والسعودية 
واالمارات والسودان

5 الفنادق 

Revit & Infrawork تصميم كامل مصر 3 البنية التحتية

Autocad & Revit ككهروميكانيتصميم  مصر 5 مصانع ومباني 
صناعية

Autocad & Revit مقترحات معمارية مصر 6 مشروعات تطوير

Autocad & Revit تصميم كامل مصر والسعودية 8 األبراج
السكنية

Autocad & Revit تصميم كامل مصر والسعودية

والسودان

6 المجمعات السكنية 
والتجارية

Autocad & Revit تصميم كامل السعودية 3 الموالت التجارية 

Autocad تصميم كامل السعودية 6 مساجد

Autocad تصميم كامل السعودية 3 محطات وقود

Autocad تصميم كامل مصر 3 مباني حكومية

www.pylon.vip
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اقسام الشركة الرئيسية  

             Architecture Design Departmentالتصميم المعماري 

ماري من هنا بدأنا ومن هنا ننتهي لكل المشروعات التي نعمل خاللها حيث يعد القسم المع

واد ومن افضل رالمعمريينمن اقوي واهم األقسام لدينا بفضل وجود افضل المصممين 

ة واالستدامة المستمر والمحافظ على البيئباالبداعاألفكار الرائعة والمتميزة والتي تتميز 

في المشروعمخططاخرالىالفكرةمنبداية(BIM)بالبيمللمشروعات ويعمل أيضا 

ية المخططات والتفاصيل وحساب الكميات على اعلي مستوي من االحترافجميعوعمل

                    Structure Design Departmentالتصميم االنشائي 

الذي يعمل من اقوي الفروع والتخصصات لدينا حيث يوجد لدينا قسم التصميم االنشائي و

مات بأفضل الرامج الهندسية وحسب الكود األمريكي والبريطاني وعمل جميع التصمي

الخرسانية والمعدنية للمناشئات

                    MEP Design Departmentالكهروميكانيكالتصميم 

مل يعمل قسم الكهروميكانيكي بشتى البرامج الهندسية واالحدث منها على االطالق وع

(  BIM)ت الكامل لكل المشروعاالبيمالتنسيق الكامل مع جميع الفروع وأيضا يعمل بنظام 

فضة الميكانيكا والحريق والتكييف والصحي والكهرباء المنخ) في كل التخصصات 

...(والمتوسطة وأيضا البنية التحتية وغيرها 

                        Interior Design Departmentالتصميم الداخلي 

3Dيل ال الفكرة التصميمة الى اختيار المواد والتشطيبات الداخلية ثم عمل المودمنبداية

ت التنفيذية الواقعية القصوى في التصميم واالنعكاسات و أيضا عمل جميع المخططاونحقيق

نموذج اعتمادات المواد من )بورد والموودو الكهربية والميكانيكية و حساب الكميات 

(العميل

Company Departments

يةاقسام الخدمات التصميم
Design Services

BIM Solutions Departmentتطبيق معلومات البناء               

العمال يعد قسم نمذجة معلومات البناء هو أساس وشريك جميع التخصصات لدينا في كل ا

جميع والمشروعات وأيضا يعتمد جميع المخرجات النهائية من شركتنا باإلضافة الى عمل

وأيضا عمل(LOD 400)التصميمات واألفكار المعمارية حتي مرحلة المخططات التنفيذية 

وإدارة التكلفة والوقت ( 7D)التخصصاتلجميعالتنفيذفروعجميعتشملمحاكاة

واالستدامة والحافظ على البيئة والتحكم في الموارد والمكونات المشروع 

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر
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اقسام الشركة الرئيسية  

BIM Solutions Departmentنمذجة معلومات البناء         

وال الى كامل قسم نمذجة معلومات البناء والذي يبدأ منذ مرحلة التصميم والفكرة المبدئية وص

.لمشروع مستندات طرح المشروع وأيضا حساب الكميات والمواصفات والتسعير المتغير ل

ميمي زمني وعمل الموديل التصوأيضا عمل محاكاة تنفيذية للمشروع طبقا للبرنامج ال

وعمل الموديل التنفيذي حسب الواقع  LOD 500والتنفيذي لكامل األقسام لدقة تصل ال 

                 SHOP-DRAWINGSالرسومات التنفيذية                  

ية التحتية قسم الرسومات التنفيذية من المعماري واالنشائي والكهروميكانيكي و أيضا البن

(  البيم)او ( االتوكاد ) والتصميم الداخلي و الذي يعمل بكال الطريقتين 

Project Management Departmentإدارة المشروعات          

وعات يتكون قسم إدارة المشروعات من عدة اقسام منها االشراف على التنفيذ وإدارة المشر

تالفي أخطاء و متابعة التكلفة وتقدير المتغيرات على المشروع وأيضا الحفاظ على الجودة و

لباطن التنفيذ و كما انه مسؤول عن متابعة المقاولين والمنفذين في المشروع و مقاولي ا

وطرح المشروعات وتقييم العطاءات المقدمة من المقاولين 

 Infra-Structureالبنية التحتية للمشروعات العمالقة

لمياه والصرف يحتوي على قسم تصميم الشبكات التحتية من شبكات اقسم البنية التحتية 

شبكات واالنارة والكهرباء الضغط العالي والمتوسط و أيضا صرف مياه االمطار والسيول و

ي الري ومكافحة الحريق ، كما نتميز بجود فريق من مهندسي تصميم الطرق والكبار

والجسور

Company Departments

ة اقسام الخدمات الهندسية و الفني
Engineering & Technical  Departments

                                         Site Surveyالتخطيط والرفع المساحي 

نطاقات الرفع المساحي والتخطيطي لدينا يعمل على كافة أنواع المشروعات داخل وخارج ال

العمرانية و باستخدام احدث المعدات واألجهزة الحديثة والتي تعمل من خالل األقمار 

لرفع الصناعية ويعمل على اخراج كامل االعمال من خالل افضل البرامج الهندسية وإنتاج ا

المساحي بشكل ثالثي االبعاد بدقة عالية 

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر
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BIM Solutions & Simulationقسم نمذجة المعلومات المتقدمة
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Our Company Softwaresالبرامج الهندسية المستخدمة

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر

www.pylon.vip



Design Projects

PYLON – Prequalification and Project 15

نبذة عن مشروعات الشركة

Company Projects Summary 

مشروعات التصميم
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مدينة طنطا الجديدة : المشروع 

مصر-مدينة طنطا : الموقع 

مليون متر مربع1.26: المساحة 

تصميم و تخطيط: نطاق العمل

جهة حكومية : العميل 

projects Listسابقة االعمال    

Mega Projectsمالقة     المشروعات الع

قرية سياحية: المشروع 

متر مربع 15000: المساحة 

مصر-الساحل الشمالي : الموقع

تصميم و تخطيط: نطاق العمل

قطاع خاص: العميل 

قرية سياحية: المشروع 

مصر-مدينة مطروح : الموقع 

متر مربع 35000: المساحة 

تصميم و تخطيط: نطاق العمل

قطاع خاص: العميل 

مدينة سكنية : المشروع 

السعودية -ابها : الموقع 

مليون متر مربع  1.5: المساحة 

تصميم و تخطيط: نطاق العمل

-جامعة الملك خالد : العميل 

السعودية

قرية صحراوية : المشروع 

السعودية –الرياض : الموقع 

متر مربع 38000: المساحة 

تصميم و تخطيط: نطاق العمل

قطاع خاص: العميل 

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر
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Medical Projectsالمشروعات الطبية 

مستشفى نساء ووالدة : المشروع

السعودية-الرياض : الموقع

متر مربع 33000: المساحة

(350بيم )تصميم كامل : نطاق العمل

جهة استشارية: العميل

سرير800–مستشفى  : المشروع

السعودية-المدينة المنورة : الموقع

مليون متر مربع 1.26: المساحة

(300بيم )تصميم كامل : نطاق العمل

جهة استشارية: العميل

سرير800–مستشفى  : : المشروع

السعودية-جدة : الموقع

مليون متر مربع 1.26: المساحة

(300بيم )تصميم كامل : نطاق العمل

جهة استشارية: العميل

سرير100–مستشفى عالج السرطان : المشروع

السعودية-جدة : الموقع

متر مربع 35500: المساحة

(350بيم )تصميم كامل : نطاق العمل

جهة استشارية: العميل

سرير800–مستشفى  : : المشروع

السعودية-الرياض : الموقع

متر مربع 120000: المساحة

(400بيم )تصميم كامل : نطاق العمل

جهة استشارية: العميل

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر
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مستشفى تخصصي: المشروع

السعودية-الدمام : الموقع

متر مربع 75000: المساحة

(اتوكاد)تصميم كامل : نطاق العمل

جهة استشارية: العميل

سرير50–مستشفى اسنان  : المشروع

السعودية-المدينة المنورة : الموقع

متر مربع 75000: المساحة

(300بيم )تصميم كامل : نطاق العمل

جهة استشارية: العميل

سرير800–مستشفى  : : المشروع

السعودية-جدة : الموقع

متر مربع 65000: المساحة

(300بيم )تصميم كامل : نطاق العمل

جهة استشارية: العميل

سرير100–مستشفى عالج السرطان : المشروع

السعودية-جدة : الموقع

متر مربع 32000: المساحة

(350بيم )تصميم كامل : نطاق العمل

جهة استشارية: العميل

سرير100–مستشفى اطفال  : : المشروع

مصر-طنطا : الموقع

متر مربع 4500: المساحة

(400بيم )تصميم كامل : نطاق العمل

جهة استشارية: العميل

Medical Projectsالمشروعات الطبية 
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احدمستشفى جراحة اليوم الو: المشروع

السعودية-االحساء : الموقع

متر مربع 12000: المساحة

(300بيم )مقترح معماري : نطاق العمل

قطاع خاص: العميل

سرير600–مستشفى  : : المشروع

السعودية-الخبر : الموقع

متر مربع 65000: المساحة

مقترح معماري: نطاق العمل

جهة استشارية: العميل

سرير100–مستشفى عالج امراض الكلي : المشروع

مصر-طنطا : الموقع

متر مربع 16000: المساحة

(400بيم )تصميم كامل : نطاق العمل

جهة حكومية: العميل

سرير1800–مدينة طبية  : : المشروع

السعودية-نجران : الموقع

متر مربع 650000: المساحة

(اتوكاد )تصميم معماري وطبي : نطاق العمل

جهة استشارية: العميل

Medical Projectsالمشروعات الطبية 
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BIM Implementation in Medical Projectsفي المشروعات الطبيةالبيمنموذج تطبيق 

:نبذة عن المشروع 

لعالج امراض الكلي تابع مستشفيمشروع النشاءمتر مربع وذلك 8000على مساحة  ارض تقدر ب مستشفيهو مشروع 

.للمستشفى الجامعي لجامعة طنطا كلية الطب 

، كما تم تقديم الموديل الكامل  BIM(البيم)حيث تم تصميم المستشفى بالكامل مع جميع التخصصات بتقنية نمذج معلومات البناء 

LOD 500لجميع التخصصات وجاري تطوير الموديل حتي دقة الريفيتوابضا جميع المخططات التصميمية والمتخرجة من 

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر
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BIM Implementation in Medical Projectsفي المشروعات الطبيةالبيمنموذج تطبيق 

LOD 500 + 5D BIM Tender Package

www.pylon.vip

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر



PYLON – Prequalification and Project 22

BIM Implementation in Industerialةالصناعيفي المشروعات البيمنموذج تطبيق  Projects

LOD 400 + Navisworks – Electrical BIM Modeling

www.pylon.vip

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر



PYLON – Prequalification and Project 23

BIM Implementation in Housing Projectsةالسكنيفي المشروعات البيمنموذج تطبيق 

LOD 400 + Navisworks – MEP BIM Modeling

www.pylon.vip
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Medical Projectsالمشروعات الطبية 

معارض تجارية: : المشروع

السعودية-االحساء : الموقع

متر مربع 4000: المساحة

(300بيم )تصميم كامل : نطاق العمل

شركة استثمارية: العميل

مبني تجاري و اداري: : المشروع

السعودية-الرياض : الموقع

متر مربع 15500: المساحة

(300بيم )تصميم كامل : نطاق العمل

جهة استشارية: العميل

مبني تجاري و اداري: : المشروع

السعودية-الرياض : الموقع

متر مربع 8600: المساحة

(350بيم )تصميم كامل : نطاق العمل

جهة استشارية: العميل

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر
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اعالمىمدينة انتاج : : المشروع

االمارات-الفجيرة : الموقع

متر مربع 250000: المساحة

مقترح معماري مع محاكاة كاملة : نطاق العمل

جهة استثمارية: العميل

(BIM LOD300)تم تقديم العمل بشكل كامل باستخدام 

Media Projectsاإلعالمية والتخصصية       المشروعات 
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Commercial Projectsالمشروعات التجارية والترفيهية 

مششي أبراج العلمين: : المشروع

مصر-الشمالىالساحل –العلمين : الموقع

متر مربع 15000: المساحة

و بنية تحتيةالندسكيبتصميم : نطاق العمل

جهة تنفيذية: العميل

جاردن كلوب: : المشروع

مصر-التجمع الخامس –القاهرة : الموقع

متر مربع 25000: المساحة

و بنية تحتيةالندسكيبتصميم : نطاق العمل

جهة استثمارية: العميل

سيتي مول: : المشروع

مصر-التجمع الخامس –القاهرة : الموقع

متر مربع 20000: المساحة

(350بيم )تصميم كامل مع بنية تحتية : نطاق العمل

جهة استثمارية: العميل

سيتي مول: : المشروع

مصر-التجمع الخامس –القاهرة : الموقع

متر مربع 20000: المساحة

(350بيم )تصميم كامل : نطاق العمل

جهة استثمارية: العميل

مسجد: المشروع

مصر-التجمع الخامس –القاهرة : الموقع

متر مربع 5000: المساحة

(350بيم )تصميم كامل : نطاق العمل

جهة خيرية: العميل

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر
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Mixed use Projectsالمشروعات المتعددة االستخدامات 

مبني متعدد االستخدامات: : المشروع

السعودية-الرياض : الموقع

متر مربع 25000: المساحة

مقترح معماري فقط: نطاق العمل

جهة استثمارية: العميل

مبني متعدد االستخدامات: : المشروع

السعودية-جدة : الموقع

متر مربع 20000: المساحة

مقترح معماري فقط: نطاق العمل

جهة استشارية: العميل

االيكونمبني –مبني متعدد االستخدامات  : : المشروع

السعودية-االحساء : الموقع

متر مربع 6000: المساحة

(400بيم )تصميم كامل مع مستندات العطاء : نطاق العمل

جهة استشارية: العميل
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الفيوبرج : : المشروع

السعودية-االحساء : الموقع

متر مربع 48000: المساحة

(400بيم )تصميم كامل : نطاق العمل

جهة استثمارية: العميل

طابق33: عدد الطوابق 

نجوم 5فندق : محتويات المشروع 

ية مع منطقة ترفيهية و معارض تجار

ومكاتب إدارية فخمة 

Hotels & Towers Projectsاألبراج والفنادق     

الفيوبرج 
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Hotels & Towers Projectsاألبراج والفنادق     

الفيوبرج 
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Hotels & Towers Projectsاألبراج والفنادق     

مركز تجاري واداري : : المشروع

السعودية-الرياض : الموقع

متر مربع 40000: المساحة

(300بيم )مقترح معماري : نطاق العمل

استثماريةجهة : العميل

خدمات إدارية ومكاتب برج : : المشروع

مصر-القاهرة : الموقع

متر مربع 6000: المساحة

(300بيم )تصميم كامل : العملنطاق 

استثماريةجهة : العميل

مركز جراند : : المشروع

السعودية-الرياض : الموقع

متر مربع 8200: المساحة

(300بيم )تصميم كامل : نطاق العمل

استشاريةجهة : العميل

برج اداري طبي : : المشروع

السعودية-جدة : الموقع

متر مربع 41200: المساحة

(350بيم )تصميم كامل : نطاق العمل

استثماريةجهة : العميل

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر
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Commercial Plaza Projectsالمجمعات التجارية                    

الفلل والعمائر السكنية

أكتوبر التجاري6مركز مدينة : : المشروع

السعودية-االحساء : الموقع

متر مربع 65000: المساحة

(300بيم )تصميم كامل : نطاق العمل

استثمارية جهة : العميل

ستار بالزا : : المشروع

السعودية-الرياض : الموقع

متر مربع 48000: المساحة

(اتوكاد)مقترح معماري : نطاق العمل

استثماريةجهة : العميل

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر
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Residential Projectsالمشروعات السكنية                    

الفلل والعمائر السكنية

فلل وعمارات سكنية: المشروع

السعودية ومصر: الموقع

متعددة : المساحة

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر
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Residential Projectsالمشروعات السكنية                    

الفلل والعمائر السكنية

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر
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Educational Projectsالمشروعات التعليمية                    

مصر-جامعة النخبة 

جامعة النخبة: : المشروع

مصر-االسكندرية : الموقع

متر مربع 550000: المساحة

(350بيم )تصميم كامل  : نطاق العمل

استثمارية تعليميةجهة : العميل

: المشروعمكونات

الهندسةكلية1.

كلية الطب2.

طب االسنانكلية3.

الجميلة الفنونكلية4.

تعليميمستشفي5.

االعالمكلية6.

كلية إدارة االعمال 7.

اآلداب كلية8.

المركزية المكتبة9.

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر

قاعة مؤتمرات 10.

اإلدارة المركزية 11.

إدارة االعمالمركز12.

الرياضي النادي13.

www.pylon.vip
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Student GATE

Hospital Visitors GATE



PYLON – Prequalification and Project 35

Educational Projectsالمشروعات التعليمية                    

مصر-البرج جامعة 

البرججامعة : : المشروع

مصر-االسكندرية : الموقع

متر مربع 650000: المساحة

(350بيم )تصميم كامل  : نطاق العمل

جهة استثمارية تعليمية: العميل

: مكونات المشروع

كلية الهندسة 1.

كلية الطب2.

كلية طب االسنان3.

كلية الفنون الجميلة 4.

تعليميمستشفي5.

كلية االعالم6.

كلية إدارة االعمال 7.

كلية اآلداب 8.

المكتبة المركزية 9.

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر

قاعة مؤتمرات 10.

اإلدارة المركزية 11.

مركز إدارة االعمال 12.

النادي الرياضي 13.

www.pylon.vip
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Educational Projectsالمشروعات التعليمية                    

جرين جاردن اكاديمي : : المشروع

السعودية-االحساء : الموقع

متر مربع 7000: المساحة

(300بيم )مقترح معماري : نطاق العمل

استثماريةجهة : العميل

مركز تدريبي وبحثى طبي: : المشروع

السعودية-الرياض : الموقع

متر مربع 8400: المساحة

(300بيم )مقترح معماري : نطاق العمل

استثماريةجهة : العميل

مركز بحثي : : المشروع

السعودية-الرياض : الموقع

متر مربع 18000: المساحة

(300بيم )مقترح معماري : نطاق العمل

استثماريةجهة : العميل

مدرسة دولية : : المشروع

مصر-القاهرة : الموقع

متر مربع 16000: المساحة

(300بيم )مقترح معماري : نطاق العمل

استثماريةجهة : العميل

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر
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نبذة عن مشروعات الشركة

Company Projects Summary 

التصميم الداخلي
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Interior Designالتصميم الداخلي                        Projects

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر
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Interior Designالتصميم الداخلي                        Projects

شقة سكنية خاصة: : المشروع

مصر-القاهرة : الموقع

متر مربع 300: المساحة

تصميم داخلي كامل : نطاق العمل

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر
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فيال خاصة: : المشروع

السعودية-الرياض : الموقع

متر مربع 600: المساحة

تصميم داخلي كامل : نطاق العمل

Interior Designالتصميم الداخلي                        Projects

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر

www.pylon.vip



PYLON – Prequalification and Project 41

Interior Designالتصميم الداخلي                        Projects

فيال خاصة: : المشروع

السعودية-الرياض : الموقع

متر مربع 700: المساحة

تصميم داخلي كامل : نطاق العمل

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر
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Interior Designالتصميم الداخلي                        Projects

فيال خاصة: : المشروع

السعودية-الرياض : الموقع

متر مربع 700: المساحة

تصميم داخلي كامل : نطاق العمل

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر
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Interior Designالتصميم الداخلي                        Projects

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر
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امراض الكليمستشفي: : المشروع

مصر-الغربية  –طنطا : الموقع

متر مربع 12000: المساحة

تصميم داخلي كامل : نطاق العمل
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Interior Designالتصميم الداخلي                        Projects

كة  ات –للخدمــــــــــــات الهندسيــــــــــة بيـــــــــلونشر سابقة االعمال والخبر
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التسجيل الرسمي و السجل التجاريصورة
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البطاقة الضريبيةصورة 
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Consider the environment. Please don't print this e-mail unless you really need

H.Q. Egypt:

+201111100896 , +201110007281

Architecture Design - Engineering & 

BIM Solutions
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