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MORGANTI
IS A WORLDWIDE
ORGANIZATION 
WHICH HAS RECENTLY 
ESTABLISHED 
A STRONG MARKET
PRESENCE IN THE 
MIDDLE EAST

مـورجـنتـي هـي
 شركة واسـعـة 

 االنتشـار في جـميـع
 أنـحـاء الـعـالـم، والتـي

 أثـبـتـت مؤخـرا تواجـدها
 المـلـحوظ والـمميز في
منطقة الشرق األوسط
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WELCOME TO
A WORLD 
OF EXPERIENCE

MESSAGE FROM THE PRESIDENT
The Gulf region continues to transform and develop, opening it's arms to international 
investment and economic growth. The vision of the GCC leaders  is to provide a platform 
that enables diversity for this period of economic growth, which is being realized through the 
facilities and assets that are created and developed today for the future.
Since assuming the position of President of Morganti UAE in 2007, we have developed a suite 
of services aligned with the needs of government institutions and developers that support 
their ambition to create world class assets.
Our services now span the full life-cycle of these assets, not just delivering the construction 
requirements, but operating and bringing them to life.
Our people provide the cornerstone of our business operations and I take great pride in 
the team of individuals we have assembled in the Middle East, with the capabilities and 
experience to work across all major market sectors.
From Airports to Palaces, Hospitals to Residential developments, Morganti has the experience 
and systems to deliver and continue to deliver your needs.
We are totally committed to achieving and maintaining the highest standards of service and 
integrity in every area of business, and we maintain strong governance under the philosophy 
and leadership of the CCC group.
Morganti is a versatile and agile company incorporating the very best people, creativity, and 
ethics and I hope to have the opportunity to provide you with our customer experience.

WALID SALMAN
President of 

Morganti Group Inc
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بــكــم  مــرحــبـــا 
 فــي عـالــم مــن

الــخـبـرة

تزداد منطقة الخليج ازدهارا وتستمر في دعم جهود التطوير فاتحة ذراعيها للفرص التي تحدث تغييرا ايجابيا في 
االستثمار والنمو االقتصادي للمنطقة؛ وكما نعلم فإن رؤية مجلس دول التعاون الخليجي تتضح في تيسير منصات 
القائمة حاليا والتي يتم تطويرها من أجل األجيال  المنشآت  المختلفة والذي يتمثل في  الكيانات  بين  البناء  للتعاون 

القادمة.
من  متكاملة  مجموعة  تطوير  تم  2007؛  عام  في  المتحدة  العربية  باإلمارات  مورجنتي  مجموعة  رئاسة  توليت  ومنذ 
الخدمات التي تقدمها المجموعة لمنشآت الجهات الحكومية، وتم تعيين فريق عمل متخصص إلدارتها بما يتناسب 

مع رؤية المنطقة في جعلها على أفضل طراز عالمي.
وتغطي خدماتنا جميع مراحل دورة حياة تلك المنشآت؛ ليس فقط متطلبات البناء والتأسيس بل تمتد لتشمل إدارتها 

وجعلها تنبض بالحياة.
كما أننا نفتخر بأن فريق العمل لدينا  – وهو أهم الركائز األساسية  – يضم أفضل الخبرات واإلمكانيات المؤهلة للعمل 

في جميع قطاعات األعمال في الشرق األوسط.
وتقدم مورجنتي خدماتها المتكاملة على أعلى مستوى والذي يتناسب مع احتياجات العمالء في كافة المنشآت 
وجميع مشاريع التنمية العمرانية مثل المطارات والقصور والمستشفيات، ونفخر بأننا نلتزم بأعلى المعايير في تقديم 

خدماتنا المتكاملة في كافة مجاالت العمل؛ بما يتفق مع خطط قيادات دول مجلس التعاون الخليجي.
مورجنتي هي شركة عامة على تعدد الخدمات والمرونة في تقديمها على يد أفضل الخبرات التي تعمل على خلق 
وابتكار كل ما هو جديد وقادر على المنافسة مع االلتزام بأخالقيات العمل وإضافة قيمة؛ والتي يشرفنا تقديمها 

لكم، ونتطلع دائما لفرص التعاون المثمر معكم.

كـلــمــة رئــــيــس الــــشـــركــة
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With over 100 years of worldwide experience, Morganti is recognized as one of 
the most innovative Management Companies in Project & Facility Management 
filed, which works on developing & accompanying the latest techniques & 
systems specifically designed to deliver it’s services with best quality & highest 
efficiency. Morganti adapts its services to the moving world of technology to 
achieve the highest levels of customer satisfaction.  Our flexibility is key to meet 
the dynamic demands of the modern business in the Gulf. Our talented people 
are the backbone of our business and are selected and developed with the 
objective of creating subject matter professionals with first class communication 
and deep commercial understanding. With the ability to act locally and think 
globally, Morganti expanded its footprint over the last 40 years of its history to 
be a recognized International Services Organization.

ABOUT US

الشركات  من  واحدة  هي  مورجنتي  العالم؛  أنحاء  مختلف  في  الخبرة  من  عام   100 من  أكثر 
الرائدة في مجال إدارة المشاريع والمرافق والصيانة والتي تعمل على ابتكار ومواكبة أحدث التقنيات 
في  كفاءة  وأعلى  جودة  بأفضل  تنفيذها  يتم  التي  خدماتها  لتقديم  خصيصا  المعدة  واألنظمة 
المشاريع المتنوعة المنتشرة في شتى أنحاء العالم، مما يجعلها الشريك المثالي لتحقيق هدفك 
عليها  المتعارف  الحديثة  التقنيات  في  التطورات  مواكبة  على  مورجنتي  وتعمل  المشاريع.  ونجاح 
عالميا والتي تضمن تحقيق رضا عمالئها، إضافة الى تضمين متطلبات مجاالت العمل العصرية في 
منطقة الخليج. كما نهتم باختيار أفضل العناصر والخبرات في فريق العمل والذي يعد الدعامة 
األساسية لمورجنتي، ونعمل على تطويرهم المستمر لضمان مستوى االحترافية والتواصل الفعال 
المنطقة بفكر عالمي؛  المتعمق لتحديات سوق العمل. ولنكون قادرين على العمل في  والفهم 
تعمل مورجنتي على توسعة مناطق تغطيتها خالل األربعين عاما األخيرة لتعرف كشركة خدمية 

عالمية.

مـن نــحــن

OUR HISTORY
Founded in the US by John Morganti in 1920, Morganti 
has continuously provided high quality construction 
management, design build and general contracting 
services for more than 100 years. Our firm grew to 
national prominence and was acquired in 1988 by 
Consolidated Contractors Company (CCC) of Athens, 
Greece. CCC, founded in 1952 is one of the largest 
international construction and engineering companies 
in the world with total revenue exceeding 10 billion USD 
per year over the last 5 years.
Morganti established its GCC head office in the UAE in 
2002 and  in KSA in 2014, it has expanded  its presence in 
the Gulf as a Project Management, Property & Facilities 
Management company.

تأسست مورجنتي في الواليات المتحدة االمريكية في عام 1920 على 
مورجنتي  قامت  عام؛  مائة  من  أكثر  مدار  وعلى  مورجنتي،  جون  يد 
بإدارة العديد من مشاريع البناء وتصميم المنشآت وخدمات المقاوالت. 
شركة  واتخذت مورجنتي مكانتها البارزة في عام 1988 عندما قامت 
اتحاد المقاولين العرب )CCC( ومقرها أثينا باالستحواذ على شركة 
مورجنتي. وتعتبر )CCC( أكبر الكيانات العالمية المتخصصة في مجال 
دخلها  ويتجاوز   1952 عام  تأسست  حيث  العمرانية  المجتمعات  تنمية 
بليون دوالر خالل الخمس سنوات األخيرة. وقد تم   10 السنوي أكثر من 
تأسيس فرع مورجنتي الرئيسي في اإلمارات العربية المتحدة عام 
السعودية  العربية  بالمملكة  األول  الفرع  تبعها  ثم  ومن   2002
المشاريع  إدارة  في  رائدة  كشركة  المنطقة  في  لتعرف   2014 عام 

والمنشآت والمرافق والصيانة.

مورجنتي
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To take the lead in providing professional services which 
can meet yet exceed our Client’s expectations. Gain 
our Clients’ trust in order to be his first choice with the 
highest standards & excellence required. 

OUR VISION

أن نتولى دوًرا قيادًيا في تقديم خدماتنا المتكاملة بأسلوب احترافي؛ 
مما يحقق بل ويفوق توقعات عمالئنا، وأن ننال ثقة العميل لنكون أول 

اختيار يتوجه إليه الستيفاء متطلباته بأعلى معايير الجودة والتميز. 

الــــرؤيــــة
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Deliver Class “A” Services for Clients to achieve a distinctive 
performance in customer service. Keep up with the latest 
market demands with new technologies. We aim to become 
the leading company in our field of expertise. 

OUR MISSION

تقديم أفضل الخدمات وتحقيق أفضل األداء لخدمة العمالء، ومواكبة آخر 
التطورات في عالم اإلدارة والتقنية لتصبح الشركة الرائدة األولى في عالم 

األعمال.

الــرســالــة
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OUR SERVICES

As the lead Project Management Consultant in the region, Morganti has delivered 
complex projects around the globe. Our principal objective is meeting project targets 
while ensuring the highest levels of quality for our Clients. Morganti’s role begins at the 
inception stage of the Project and covers all the required Consultancy services up to 
completion and Hand over. We will plan, review, control, deliver and successfully close 
out your project meeting all statutory and specific requirements working in a one team 
spirit. Throughout the years, Morganti expanded its range of services to meet the demands 
of growing markets. We have
established a Claims Management and Contract Administration Division, a QS and Cost 
Control Division and LTC (Leading Technical Consultant) working with major banks in 
KSA. Morganti is also licensed to be the Engineer or Record under the contract and has 
completed mega developments of Specialized Consultancy Services in the Gulf.

PROJECT MANAGEMENT

وألننا شركة رائدة في مجال إدارة المشاريع والمرافق؛ تنفذ مورجنتي العديد من المشاريع حول العالم، ودائما ما 
يكون الهدف أن نحقق المستهدف من المشروع مع ضمان أعلى معايير الجودة لنكون عند حسن ظن عمالئنا. 
واإلشراف،  االستشارية  المتطلبات  كافة  بتغطية  مروًرا  المشروع  تأسيس  من  بدايًة  المهمة  مورجنتي  وتتولى 
حتى إنهاء المشروع وتسليمه؛ فيقوم فريقنا بالتخطيط، والمراجعة، والتحكم، والتسليم وإنهاء المشروع مع 
مراعاة كافة المتطلبات التنظيمية والقانونية. وعلى مر السنين، تعمل مورجنتي على توسيع مجاالتها لتالئم 
متطلبات السوق المتنامية؛ لذا أسسنا قسم إلدارة المطالبات والعقود، وأيضا قسم لضمان الجودة والتحكم 
في التكاليف وأصبحت استشاري معتمد لدى كبار البنوك في المملكة العربية السعودية لإلشراف على تمويل 

المشاريع، وقد قدمت تطور ملحوظ في مجاالتها بمنطقة الخليج في خدمات االستشارات المتخصصة.

إدارة الــمــشاريــع
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Morganti is an internationally recognized company and locally based in the KSA and UAE 
delivering Facilities Management Consultancy and Facilities Management Services to a 
multitude of high profile Clients.  Our aim is to provide quality services to make projects 
successful and ensure that all of our Clients receive value for money whilst maintaining a 
high level of service.  We pride ourselves on targeting projects that matter and cover all 
aspects of Asset Management.  With an in-depth wealth of knowledge from within, Morganti 
always operates in a principled and ethical manner to achieve the desired result for all 
stakeholders.  From Strategic Development for a large portfolio to detailed Operational 
Asset Management, Morganti can tailor suit a plan to incorporate any requirements.  We 
are the premier Facilities Management partner that caters for all of your needs.

PROPERTY & FACILITIES MANAGEMENT

خدمات مورجنتي

السعودية  العربية  المملكة  هو  العربي  الخليج  منطقة  في  ومقرها  دوليا،  عليها  متعارف  شركة  هي  مورجنتي 
واإلمارات العربية المتحدة؛ وتعمل على تقديم خدمات إدارة المرافق والمنشآت والخدمات االستشارية واإلشرافية 
للعديد من العمالء رفيعي المستوى؛ ونفخر بأننا نستهدف المشاريع الهامة التي تغطي كافة أوجه إدارة المنشآت 
ثروة  يليق بعمالئنا. وتمتلك مورجنتي  بأفضل جودة وأعلى مستوى  الخدمات  تلك  والمرافق، ونعمل على تقديم 
المؤثرة  األطراف  من  المرغوبة  النتائج  لتحقيق  وذلك  األخالقية  المبادئ  على  القائمة  اإلدارة  من  تمكنها  معرفية 
المرافق  وتشغيل  إدارة  تفاصيل  إلى  االستثمارية  الملفات  تطوير  استراتيجيات  ومن  المصالح.  ذوي  من  والمعنية 
والتي  الالزمة  الخطط  وموائمة  خلق  على  والقادر  المجال،  ذلك  في  المتخصص  الكيان  هي  مورجنتي  والمنشآت؛ 

تندرج تحتها كافة المتطلبات المستهدفة.

إدارة الـمـنــشــآت والـمـرافــق



Since 1916, Morganti specializes in management contracting including full-scope turnkey fit-
out and furnishing of all types of project. This applies to Design coordination, Plans and drawing 
Preparation, Fit Out execution and completion, Furniture selection, Mechanical, Electrical and 
Plumbing Design and Post Contract Services We at Morganti-KSA fully recognize the need of 
having a company that can be relied upon to execute a project in a timely manner. As such, 
we are fully committed to serving our clients with services that provide the greatest value for 
their investment that are perfectly aligned with their specific needs.

FIT OUT SOLUTIONS

البناء وخصوًصا أعمال  منذ تأسيسها عام 1916م تخصصت شركة مورجنتي في جميع مجاالت مشاريع ومقاوالت 
الديكورات الداخلية لجميع القطاعات وبالتعاون الوثيق مع المستفيد يتم التنسيق الختيار أفضل الحلول من خالل 
الداخلي  الديكور  وأعمال  والتنفيذ  الهندسية  واالستشارات  التصميم  ومنها:  الخدمات  من  واسع  نطاق  تقديم 
والتشطيبات والتأثيث وتنفيذ األعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة وخدمات مابعد التعاقد وتسليم األعمال.
نحن في مورجنتي السعودية ندرك تماما الحاجة إلى وجود شريك يمكن االعتماد عليه لتنفيذ المشروع في الوقت 
المحدد وبالجودة المطلوبة، على هذا النحو نحن ملتزمون تماًما لخدمة عمالئنا في توفير أكبر قيمة الستثماراتهم 

بتقديم خدمات تناسب االحتياجات المطلوبة.

إدارة أعمال الديكور الداخلي
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PROJECTS 
IN KINGDOM 
OF SAUDI 
ARABIA

مشـاريـع
المملـكة
الـعـربـيـة

السعودية
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AQUA RAFFLES FIVE 
STAR LUXURY HOTEL

Project Management & Supervision – LTC / Jeddah, KSA

A mixed use development overlooking the corniche of Jeddah accommodates 
a five star hotel tower and luxurious residential tower sharing a podium provides 
VIP ball rooms, Gyms, Spa , business center along with luxurious international 
cuisine restaurants and a mall for elite brands.

يضم  أحدهما  برجين  من  جدة  كورنيش  على  المطل  األغراض  المتعدد  رافلز  أكوا  مشروع  يتكون 
قاعات  تشمل  منصه  بينهما  يربط  فارهة  سكنية  وحدات  األخر  و  نجوم  خمس  فئة  من  فندق 
احتفاالت VIP وصاالت رياضية وسبا ومركز لرجال األعمال إلى جانب مطاعم عالمية ومركز تجاري 

مول للعالمات الفاخرة و توفير كل الخدمات.

إدارة المشاريع واإلشراف على اإلنشاءات /  جدة - المملكة العربية السعودية 

أكــوا رافــلـــز
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ALBADR HOUSING
Project Management and Construction Supervision / Riyadh, KSA

إدارة المشاريع واإلشراف على اإلنشاءات  /  الرياض، المملكة العربية السعودية

مشروع البدر السكني

13

تقوم شركة مورجنتي االستشارية بالسعودية بإدارة مشروع البدر السكني، والذي يتضمن
خدمة إدارة المشاريع واإلشراف على اإلنشاءات خالل فترة البناء لشركة دواوين الجزيرة 

والمقامة بحي البدر - الشفاء جنوب الرياض.
ينقسم مشروع البدر السكني إلى وحدتين أساسيتين:

      المنطقة الخارجية : اكثر من 3 مليون متر مربع يشكلون نطاق واسع من المقومات األساسية
والبنية التحتية كالمسطحات الخضراء والطرق المشتركة.

    منطقة المباني: اكثر من 1.7 مليون متر مربع تتضمن األسواق والمطاعم والفلل بأنواعها
التاون هاوس، والدوبلكس، والفلل المستقلة )4000 وحدة سكنية(

Morganti Saudi Arabia Ltd. - “The Project Manager” - will carry out Project 
Management and Construction Supervision (PM&CS) Services during the 
construction of Al Jazeera Dawawen Residential Project located in Al 
Shifa Area, AL Badr District, Riyadh, Saudi Arabia. Project to be executed 
elements categorized as the following:
 Land Area: MORE THAN 3 MILLION SQM DEVELOPED AREA WITH FULL 
INFRASTRUTURE.
  Built up area: 1.7million square meter of different types of villas
Villas types: Town house – duplexes & independent villas (4000 Residential 
Units)



AL ANSARI TOWER
Project Management & Supervision Consultancy / Khobar, KSA

Al-Ansari Business Center or ATC Tower is an office building that is located on King 
Saud Rd. near Holiday Inn hotel in Al-Khobar. It comprises of around 30-floors, 
with a total built-up area of 50,000 square meters. Located on a vibrant street 
with a number of new towers that were built recently, or in the process of being 
constructed, ATC Tower is expected to be distinguished with its unique design 
and beautiful facade.

إدارة المشاريع واإلشراف على اإلنشاءات  /  الخبر،  المملكة العربية السعودية

بــرج األنـصـاري

يعد مركز األنصاري لألعمال - برج )ATC( – واحدا من مجمعات المكاتب التي تقع على طريق الملك 
سعود بالقرب من فندق هوليداي إن في الخبر، ويتكون من ثالثين طابق بمساحة بناء تزيد عن 50,000 
متر مربع. يتميز المركز بموقعه المتميز على شارع حيوي مع عدد من األبراج التي اكتمل بناؤها مؤخرا 

أو ما زالت تحت اإلنشاء، ومن المتوقع أن يتميز بتصميمه الفريد وواجهته المتميزة.
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TECHNOLOGY 
PARK NEW TAIF CITY

Project Management of the Master Planning

The primary substrate of New Taif will be the Science 
and Technology Park.
Over 12 Sq.Km Land, however, success will be achieved 
only through a holistic approach to a planned New City, 
developing a balanced community that is economically, 
socially, and environmentally sustainable.

إدارة المشاريع والتخطيط الشامل

 مجمع واحة التقنية
الطائف الجديدة

العلوم  واحة  إقامة  على  الجديدة  الطائف  مدينة  مشروع  يرتكز 
والتكنولوجيا على أرض مساحتها أكثر من 12 كيلو متًرا مربًعا ، فالنجاح 
لن يتحقق إال من خالل اتباع نهج شامل لتخطيط مدينة جديدة تواكب 

تطوير مجتمع متوازن اقتصاديًا واجتماعيًا ومستدام بيئيًا.
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AL-QIDDIYA 
ENTERTAINMENT 
CITY
Project Management Consultancy / southwest of Riyadh, 
Saudi Arabia

The project calls for developing an entertainment 
park located in Al-Qiddiya. The park will have modern 
recreational facilities including a safari and a Six Flags 
theme park. The project will cover an area of 334 square 
kilometers. Morganti was assigned as PMC to supervise 
the construction of the Marketing Center where the 
stone ceremony which takes place to launch the project 
formal starting date of construction for the main city.

إدارة المشاريع واإلشراف على اإلنشاءات / جنوب غرب الرياض - المملكة 
العربية السعودية

 مـديـنـة الـقـديــة
الـتـرفـيـهـيـة

حضارية  وجهة  إلى  تحويلها  في  القدية  مشروع  أهمية  تكمن 
االجتماعي  والتفاعل  االستكشاف  ألنشطة  حيوي  ومقر  بارزة  ترفيهية 
صندوق  بدعم  المشروع  ويحظى  السعودية.  العربية  المملكة  في 
كيلومترًا   334 قدرها  إجمالية  بمساحة  السعودي  العامة  االستثمارات 
أعلى  األلعاب على  الترفيهية ومدن  المراكز  العديد من  مربعًا.  وتضم 
مستوى من الجودة، فضاًل عن توفر منشآت رياضية متطورة قادرة على 

استضافة مسابقات وفعاليات عالمية.
الخاص  التسويقي  المركز  إنشاء  لمشروع  كمدير  مورجنتي  تعيين  تم 

بتدشين أعمال اإلنشاءات في مدينة القدية الترفيهية.
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KKIA - RAC
(KING KHALID INTERNATIONAL AIRPORT)

Facilities Management, Managing Agent / Riyadh, KSA

PRE CONTRACT:
     Develop performance based RFPs.
     Develop precise Key Performance Indicators for each contract.
     Develop effective Service Level Agreement for each contract.
     Helping in the development of technical and financial evaluations.

POST CONTRACT:
     Managing the service providers and contracts.

    Provide analysis and recommendation to enhance the facility  
     management.
     Controlling and reducing costs within service delivery lines as well as a  
      clear focus on optimizing the whole life costs of assets and infrastructure.
     Introducing the latest technology and CAFM System (Maximo).

إدارة المرافق - هيئة استشارية  /  الرياض، المملكة العربية السعودية

 مـطـار الـمـلـك خـالـد
الـدولـي

خدمات ما قبل العقد:
        تطوير وتقييم األداء بناء على طلبات تقديم العروض.

        تحديد مؤشرات أداء رئيسية مخصصة لكل عقد.
        وضع اتفاقية مستوى الخدمة الفعالة لكل عقد.

        المساهمة في تطوير التقييمات الفنية والمالية.

خدمات بعد العقد:
        اإلدارة واإلشراف على أداء مقدمي الخدمة والعقود الخاصة بهم.

        تقديم التحليالت والتوصيات بغرض تعزيز وتحسين إدارة المرافق.
       مراقبة التكاليف والحد منها خالل تقديم الخدمات المختلفة، مع مراعاة ضمان التحكم 

        األمثل للتكاليف الكاملة لألصول والبنية التحتية.
.)Maximo ( تبني أحدث التقنيات والبرامج إلدارة المرافق       
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ITCC OFFICES
Fit Out / Riyadh, KSA

ITCC offices are located in the prime Riyadh digital city with an area of 
8,000 sq.m. Fit-out duration took almost 4 months. The design was to match 
the modern official standards in parallel executing to sublime quality with 
top-notch durability. From Italian marble for flooring and wall finishes to 
Italian glass partition, keeping in mind the meticulous details for The Prince 
office. Lighting the building with the European lighting fixtures to soothing 
the office environment with fabric panels for acoustical equilibrium. Thereby 
Morganti Saudi Arabia paves a new path of fitting out where client have 
nothing but pure satisfaction in regards of quality and on time delivery. 

تجهيزات إنشائية  /  الرياض، المملكة العربية السعودية

وقد  مربع،  متر   8000 مساحة  على  الرئيسية  الرقمية  الرياض  مدينة  في   ITCC مكاتب  تقع 
الرسمية  المعايير  مع  يتالئم  التصميم  وكان  أشهر،   4 من  يقرب  ما  المشروع  مدة  استغرقت 
الحديثة في التنفيذ متوازيا" في التنفيذ للجودة العالية مع مكاتب متميزة من الدرجة األولي. 
من الرخام اإليطالي للتشطيبات األرضية والجدارية إلى تقسيمات المكاتب من الزجاج اإليطالي 
أيضا"، مع مراعاة التفاصيل الدقيقة لمكتب األمير. تم إضاءة المبنى بتركيبات اإلضاءة األوروبية 
مورجانتي  بالتالي  و  التوازن.  على  للحصول  القماش  ألواح  إضافة  تم  المكتب  بيئة  لتلطيف  و 
العربية السعودية مهدت الطريق لمسار جديد في مجال التشطيبات الداخلية حيث ال يكون 

لدى العميل سوى الرضاء الكامل فيما يتعلق بالجودة والتسليم في الوقت المحدد.

20
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HIGHER EDUCATION 
FUND (HEF)

HEF Business Center of ABC Tower is an office building, with commercial 
outlets that is located on King Fahad Road in central business District in 
Riyadh. It comprises of around 14-floors, with a total built-up area of 15,000 
square meters. MORGANTI are providing a permanent team from different 
categories that serving HEF with TFM.

يمتلك صندوق التعليم الجامعي برج )ABC( والذي يعد مجمعًا للمكاتب والمنافذ التجارية؛ 
وهو مكون من 14 طابًقا بمساحة بناء تزيد عن 15 ألف متر مربع ويقع في قلب مركز األعمال 
على طريق الملك فهد في مدينة الرياض، وتقوم مورجنتي السعودية بتأمين كافة خدمات 
إدارة المرافق من خالل توفير كادر عمل متكامل ومتخصص في مختلف المجاالت وعلى أعلى 

مستوى من الجودة.

Total Facilities Management / Riyadh, KSA

اإلدارة المتكاملة لخدمات المرافق  /  الرياض،  المملكة العربية السعودية

 صــنـدوق الــتعــلــيــم
الـجـامـعـي الـعـالـي
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FABY LAND - ABHA / TABUK
Fit Out Contracting / Abha (AL-Rashid MALL) / Tabuk (Tabuk Park) KSA

  The project is fit-out works for FabyLand Family Entertainment Center 
located inside Al Rashid Mall, Abha, Kingdom of Saudi Arabia on around 
3913 m² area. The Client is Al-Othaim Leisure & Tourism Company, and the
project includes some finishing works like porcelain tiling, railing system, 
gypsum board & some specialties like Ceiling Features, decoration walls &
GRP columns props. 
  Faby Land city was awarded and it is located in Tabuk with area of 7000 m².

تجهيزات إنشائية  /  الراشد مول - أبها، وتبوك - تبوك بارك بالمملكة العربية السعودية

فابي الند - أبها / تبوك

       المشروع مملوك لشركة العثيم للسياحة والترفيه؛ وهو عبارة عن أعمال التشطيبات لمدينة 
مربع،  متر   3913 مساحتها  وتقارب  أبها  في  مول  الراشد  في  الموجودة  الترفيهية  الند  فابي 
زجاجي،  ودرابزين  جبسية،  وقواطع  بورسلين،  بالط  أرضيات  وتركيب  توريد  المشروع  ويشمل 

وبعض األعمال اإللكتروميكانيكية الخاصة باألسقف، وديكور الحوائط، وأعمدة الجي آر بي.
والتشطيبات  اإلنشائية  التجهيزات  أعمال  في  بارك  بتبوك  الند  فابي  لمشروع  اعتمادنا  تم     

لتجهيز مدينة ترفيهية متكاملة بمساحة 7000 متر مربع.
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 قـاعـة الوفـود
بالـغـرفة الــتجــاريــة

CHAMBER OF 
COMMERCE 
DELEGATION HALL

CHAMBER OF COMMERCE DELEGATION HALL located in 
Riyadh was executed by MORGANTI with ample quality 
and international standards to meet the Client’s VIP 
requirements .Chamber of Commerce delegation hall 
has been transformed and fitted out with high aesthetic 
finishing works, precisely crafted wooden works, 
delegation soothing lights, durable electrical works and 
smart air-conditioning works. The interior works were 
chosen by the Client upon provided with three high end 
options mainly classic, semi classic, modern.

Fit Out Contracting / Riyadh تجهيزات داخلية وخارجية / الرياض

من  تنفيذها  تم   ، الرياض  في  الواقعة  التجارية  بالغرفة  الوفود  قاعة 
قبل مورجنتي بجوده عالية ومعايير دوليه لتلبيه متطلبات العميل. وقد 
التشطيب  باعمال  التجارية  بالغرفه  الوفود  قاعه  وتجديد  تحويل  تم 
التي وضعت بدقه، وأضواء خافتة  العالية، واالعمال الخشبية  الجمالية 
مريحة، واالعمال الكهربائية و أعمال تكييف الهواء. إن األعمال الداخلية 
وهي  راقية  خيارات  ثالثة  تقديم  بعد  العميل  قبل  من  اختيارها  تم 

الكالسيكية، وشبه الكالسيكية، والحديثة.
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 تجهيز المكتب
 الرئيسي للمركز

 السعودي لكفاءة
الطاقة - وزارة الطاقة

FIT-OUT SOLUTION, 
CDMDNA – MINISTRY 
OF ENERGY

The project is an offices areas and rooms including HRH 
prince’s office owned by the Ministry of Energy, Industry 
and Mineral located in Riyadh Digital City. Scope 
includes of high end interior fit out works along with MEP 
modification using BMS system with special luxury items 
for 10,000 SQM including marble tiling, walls porcelain, 
glass fabric partitions, ceiling works in addition to the 
special high specifications item.

Fit-Out / Riyadh Digital City تجهيزات إنشائية  /  المدينة الرقمية - الرياض

فيها  بما  مربع  متر   10000 بـ  تقدر  مكتبية  مساحات  عن  عبارة  المشروع 
مكتب سمو األمير في المدينة الرقمية التابعة لشركة الرائدة بالرياض، 
ويشمل على أعمال تعديل و إنشاء تشطيبات داخلية وتعديل األعمال 
الكهروميكانيكية و التكييف باستخدام أحدث انواع إدارة األبنية الذكية 
تركيب  و  توريد  يشمل  و  عالية  بمواصفات  داخلية  ديكورات  تنفيذ  و 
و  الجبسية  القواطع  أعمال  و  الرخام  و  الجدران  و  األرضيات  بورسلين 
الزجاجية و القماشية و األعمال الخشبية واألسقف و الوحدات الصحية 

باإلضافة إلى احتوائها على بنود خاصة على قدر عالي من الجودة.



PROJECTS 
IN UNITED
ARAB 
EMIRATES

مـشـاريــع
اإلمــــارات
الـعـربـيــة
الـمـتحـدة
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 مـسـجـد الـشـيـخ زايــد
الـكـبـيـر

SHEIKH ZAYED 
GRAND MOSQUE

Sheikh Zayed Grand Mosque is iconic in the United Arab 
Emirates and is prominent in the capital of Abu Dhabi. 
Thousands of tourists visit every month and there is 
capacity to hold 40,000 worshippers. The prestigious site 
features 82 domes and over 1000 columns.

Total Facilities Management Consultancy Services / Abu Dhabi خدمات  استشارية وإشرافية إلدارة  المنشآت  /  ابو ظبي

يعد مسجد الشيخ زايد أيقونة مميزة لإلمارات العربية المتحدة والتي تبرز 
في عاصمتها ابو ظبي، ويأتي اآلالف من السياح من جميع أنحاء العالم 
لزيارة الصرح الذي يسع أكثر من أربعين ألف من المصلين.  ويحتوي هذا 

الموقع المرموق على 82 قبة وأكثر من 1000 عمود في ساحاته.
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وزارة
الـخـارجـيــة 

MINISTRY OF 
FOREIGN AFFAIRS

Morganti were employed as Project Manager and Fit 
Out Manager on this Landmark Project for the Ministry 
of Foreign Affairs. The building comprises of 8 floors 
with a total BUA of 48,000m². Morganti managed the 
project from mobilization to Handing Over, covering 
all Fit out construction activities, including Testing and 
Commissioning, IT requirements, and FF&E works.

Project Management and Fit Out Contracting / Abu Dhabi إدارة المشروعات واإلنشاءات العقارية  /  ابو ظبي

تم منح مورجنتي عقد إنشاء وإدارة ذلك المشروع الذي يمثل معلًما بارًزا 
البناية من 8 طوابق مبنية  الخارجية، تنقسم  الدولة من قبل وزارة  في 
من  المشروع  بإدارة  مورجنتي  وقامت  مربع.  متر   48000 مساحة  على 
وتسليمه  المشروع  إنهاء  مرحلة  وحتى  وإدارتها  الموارد  تعبئة  مرحلة 
المتطلبات  وتزويد  والتشغيل  والخارجية  الداخلية  بالتجهيزات  مرورا 

التقنية والتأثيث.
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PRESIDENTIAL 
PALACE

The Presidential Palace holds a superior VIP status 
within Abu Dhabi and is recognised as an important 
Government Facility. This impressive architectural 
complex houses the offices of H.H. the President, H.H. the 
Vice President and H.H. the Crown Prince. The Palace 
is recognized as the primary governmental facility for 
receiving official dignitaries. 

Facilities Management Consultancy / Abu Dhabi

الــقــصـــر
الـــرئــاســي 

خدمات استشارية وإشرافية إلدارة المنشآت /  ابو ظبي

يعد القصر الرئاسي واحَدا من أهم المعالم الحكومية بابو ظبي والتي 
تضم أهم الشخصيات البارزة في الدولة، ويشمل المجمع مكاتب سمو 
رئيس الدولة، وسمو رئيس مجلس الوزراء، وسمو ولي العهد حفظهم 

اهلل. ومن المعروف أنه وجهة رئيسية ألصحاب المقام الرفيع.
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Supervision & Consultancy / Design Management & Fit-Out 
Contracting / Abu Dhabi

ETIHAD 
TERMINAL 3

Considered as the main hub for International travel in 
Abu Dhabi, this new State-of-the-Art Terminal is home 
to Etihad Airways, the National Carrier of the UAE.  The 
impressive Terminal 3 increased the overall capacity by 
5 million passengers per year.  Morganti took on the role 
of the Engineer of Record and successfully completed 
the project in 2009.

 صـالـة الـمـغـادرة 3
طـيـران االتـحـاد

خدمات استشارية وإشرافية إلدارة التصميم والتجهيزات  /  ابو ظبي

صاالت  من  وواحدة  ظبي،  ابو  في  الدولي  للسفر  أساسيا  محوًرا  تعتبر 
تمثل  والتي  للطيران  االتحاد  لشركة  المملوكة  تطورا  األكثر  المغادرة 
زيادة  على  وتعمل  المتحدة.  العربية  باإلمارات  للطيران  المحلي  الذراع 
سعة المطار ألكثر من 5 مليون مسافر في السنة. واتخذت مورجنتي 

دور الجهة الهندسية المعنية وانتهت من المشروع في عام 2009.
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Project Management and Fit Out Contracting / Dubai

CITY WALK
PHASE 2

CityWalk is recognized as a luxury destination for 
shopping and entertainment in the heart of the city of 
Dubai. Morganti was awarded Project management 
for phase 2 for around 75,000m² of retail, restaurants, 
cinemas and a 5 star Hotel (LaVille). The project has 
several complex structures like a space frame lighting 
canopy, a LED Interactive façade with a synchronized 
dynamic fountain.

سـيـتـي ووك
المرحلة الثانية  

إدارة المشاريع واإلنشاءات العقارية  /  دبي

التي  والترفيه  التسوق  لمحطات  فاخرة  وجهة  هو  ووك  سيتي  يعتبر 
مورجنتي  منح  وتم  دبي،  مدينة  قلب  في  الراقية  الحياه  أنماط  تواكب 
مربع؛  متر   75000 مساحة  على  الثانية  مرحلته  في  المشروع  إدارة  عقد 
الخمس  الفيل  وفندق  سنيمات  ومجموعة  للتسوق  محالت  ويضم 
نجوم. ويشمل أيضا عدة منشآت بارزة مثل الواجهات العصرية المضيئة 

والنافورة المائية التفاعلية والمظلة المحيطة المبنية على أحدث طراز.

Project Management & Fit Out Contracting / Abu Dhabi

DUSIT 
THANI

Morganti managed this iconic multi-tower project 
which includes an interesting business mix.  The 40 
storey hotel tower, a 22 storey tower of furnished 
Apartments, a 17 storey tower of offices and an 18 
storey tower of unfurnished apartments; all connected 
through 3 levels of basements. Morganti undertook the 
Project Management and fit out management, tenant 
coordination with the Client, Hotel Operator, design 
Consultant and Contractor, and managed to deliver 
an exclusive 5-Stars product, meeting all initial Client 
requirements.

فندق
دوست ثاني 

إدارة المشروعات واإلنشاءات العقارية /  ابو ظبي

تقوم مورجنتي بإدارة ذلك المشروع المتميز الذي يتكون من عدة أبراج 
مبنية ألغراض متعددة؛ تنقسم الى فندق مكون من 40 طابق و22 طابق 
تولت  األولى.  الثالثة  بالطوابق  متصلة  جميعها  المفروشة  الشقق  من 
مورجنتي مهمة إدارة المشروع وتجهيزه باإلضافة إلى خدمة التنسيق 
جميع  يستوفي  نجوم   5 مشروع  إنجاز  من  وتمكنت  المستأجرين؛  بين 

متطلبات العميل.
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450 COLUMBUS 
BOULEVARD
Renovation - Construction Management at Risk

This newly acquired 15- and 11-story towers totaling 
545,000 sf and underground 5-story parking garage will 
be renovated including energy efficiency MEP, life safety 
and telecommunications and interior finish.

األقصى  الحد  عن  الكاملة  المسؤولية  تحمل  مع  اإلنشاءات  إدارة   - تجديدات 
للتكلفة

 كـولـومـبـس 450
بـولـيـفـارد

تنفذ مورجنتي مشروع أبراج كولومبس بلوليفارد المكون من عدة أبراج 
 545,000 بين 15-11 طابق و 5 طوابق سفلية وبمساحة إجمالية  تتراوح ما 
قدم مربع. تشمل األعمال زيادة كفاءة الطاقة الكهربائية الميكانيكية 

والسالمة واالتصاالت والتشطيبات الداخلية.

PROJECTS IN THE UNITED STATES
مـشـاريع فـي الـواليــات الـمـتحدة
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SEA WORLD

Construction / San Antonio California

Morganti Group Inc. was awarded a contract to build 
the new SeaWorld San Antonio Coaster will be built over 
and around the existing Jet Ski lake area, encompassing 
an area of approximately 6.75 acres.  The attraction will 
be themed around SeaWorld’s animal rescue efforts, 
and the coaster itself will be themed to simulate riding 
a jet ski. The support facilities for the attraction include 
the loading/unloading station, a show building, a 
queue shade structure, an attraction entry feature, a 
maintenance building and a new electrical service 
building. 

إدارة اإلنشاءات  /  سان أنطونيو،  كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية

ســي وورلــد

تم منح شركة مورجنتي عقًدا لبناء مدينة ألعاب )سي وورلد( الجديدة 
في سان أنطونيو حيث يتم  بناؤها حول بحيرة ركوب الزالجات القائمة 
على مساحة 6.75 هكتار، على أن يكون طراز المزار مستوحى من جهود 
محاكاة  األلعاب  مدينة  تكون  كما  وورلد(؛  )سي  في  الحيوانات  إنقاذ 
ومبنى  وتفريغ،  شحن  منطقة  المرافق  ستشمل  الزالجات.  لركوب 
مخصص للعروض، إضافة إلى منطقة انتظار مظللة، ومنطقة دخول 

مصممة لجذب الزوار، وأيضًا مباني للخدمات والصيانة الكهربائية .



Project Management / Arlington Virginia, USA

RONALD REAGAN 
WASHINGTON 
NATIONAL AIRPORT

Morganti provided construction services for the following 
components: 
Construction of a New Terminal Building, Connector; 
two pedestrian bridges, Plaza and vestibule, upper and 
lower roadways and approach roads, and ramps, ATCT/
TRACON fit-out, FAA parking lot.

مطار
 رونالد ريغان الوطني 

 في واشنطن
إدارة المشاريع  /  أرلينغتون، فيرجينيا، الواليات المتحدة

قدمت مورجنتي خدمات البناء التالية:
بناء محطة  طيران  جديدة، وروابط المواصالت، وجسرين للمشاة، وبالزا 
والساللم،  الفرعية،  والطرقات  والسفلى  العليا  والشوارع  وردهتها، 
بالرادار،   المراقبة  محطة  ومرافق  المراقبة  لبرج   الداخلية  والتشطيبات 

ومواقف سيارات إدارة الطيران الفيدرالية.
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Renovation - Construction Management at Risk / DANBURY, 

CONNECTICUT

DANBURY 
HOSPITAL 
MODERNIZATION

Morganti provided both preconstruction and 
construction& renovation phase services on 9 major 
facilities at Danbury Hospital. All facilities were 
constructed on an extremely active occupied site 
where Safety was the key factor in the project’s success. 

تحديث
مستشفى 

دانبري 
دانبري،   / الحد  عن  الكاملة  المسؤولية  تحمل  مع  اإلنشاءات  إدارة   - تجديدات 

كونيكتيكت األقصى للتكلفة

قامت شركة مورجنتي بتقديم خدمات ما قبل البناء وكذلك خدمات 
البناء والتجديد لهذا المشروع المكون من 9 مرافق ضخمة لمستشفى 
مما  المستشفى  نشاط  وازدحام  اكتظاظ  فترات  أثناء  حتى  دانبري  
استوجب الدقة الشديدة في تطبيق منهجيات األمن والسالمة والتي 

كانت العامل الرئيسي وراء نجاح المشروع.
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UNITED STATES (9 offices)

SAUDI ARABIA (2 OFFICES)

UNITED ARAB EMIRATES (2 offices)

JORDAN

KAZAKHSTAN

EGYPT

GREECE

ITALY

OUR LOCATIONS
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مــواقــعـنــا

الواليات المتحدة األمريكية )9 مكاتب(

المملكة العربية السعودية )مكتبين(

اإلمارات العربية المتحدة )مكتبين(

األردن

كازاخستان

مصر

اليونان

ايطاليا
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OUR CLIENTS عــمـــالؤنـــا
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OUR EXPERIENCE
Morganti is currently managing a large portfolio of projects in the KSA and GCC. 
Our Management Services cover a wide spectrum of projects which include:

     AIRPORTS

     HEALTHCARE FACILITIES

     EDUCATIONAL FACILITIES

     HOTELS AND RESORTS

     OFFICE BUILDINGS

     RESIDENTIAL BUILDINGS AND VILLAS

     MIXED USE DEVELOPMENTS

     HIGH RISE TOWERS

     WATER AND WASTEWATER FACILITIES

     RESEARCH CENTERS

     INFRASTRUCTURES

     TRANSPORTATION FACILITIES

     POWER PLANTS AND FACILITIES

     DISTRIBUTION CENTERS

KSA OFFICE

Tahliah Street, Aknaz Tower, Floor 2, office 16,
P.O.BOX: 300530, RIYADH 11372 - KSA

Tel: +966114610299, Fax: +966114621994
info@morganti.com.sa



www.morgantigcc.com




