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ABOUT US
ARCAL ENGINEERING CONSULTANT , founded in 2006, is one of the leading multi-disciplined 
architectural and interior design firms in the UAE. Now in our long years of business, our firm 
is responsible for designing many residential and commercial projects in UAE and Gulf region. 
Incorporating an interdisciplinary team approach, Arcal prides itself on consistently providing 
appropriate design solutions obtainable within specified schedules and budgets. We believe 
in listening carefully to our clients’ requirements, then creating exciting, effective and efficient 
solutions with bottom line value and long-term appeal.

 أركال لالستشارات الهندسية ، التي تأسست في عام 2006 ، هي واحدة من شركات الهندسة المعمارية
 والداخلية الرائدة متعددة التخصصات في اإلمارات العربية المتحدة. اآلن وبعد سنوات طويلة من العمل ، فإن
 شركتنا مسؤولة عن تصميم العديد من المشاريع السكنية والتجارية في اإلمارات و دول الخليج من خالل دمج

 نهج فريق متعدد التخصصات، تفخر أركال باستمرار بتقديم حلول التصميم المناسبة التي يمكن الحصول عليها
 ضمن جداول زمنية وميزانيات محددة. نحن نؤمن باإلستماع بعناية لمتطلبات عمالئنا ، ثم إنشاء حلول مؤثرة

وفعالة وذات قيمة أساسية وجاذبية طويلة األمد

أركال لإلستشارات الهندسية و التصميم الداخلي
Arcal Engineering Consultant & Interior Design

Arcal
i

COMPANY 
HISTORY

We launched our 1st 
office in the UAE

Launch our 3rd office 
in Al Yahar  

Launch our 5th office in 
Al Wagan and gaining 
over 500K followers on 

social media

Completing Design and 
supervision over 3000 

projects in the gulf region

Launch our Abu Dhabi 
office and start expanding

Launch our office in Bani 
Yas, and completing over 

850 Mosque projects

Chosen as consultant of 
the month 7 times by Abu 

Dhabi municipality

2006 2013 2019 2020

2008 2017 2020
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Our network enables us to seamlessly 
bring our knowledge and experience 
of projects and apply that expertise 
to specific local needs and situations

 تمكننا شبكتنا من تطبيق معرفتنا وتجربتنا

 بالمشاريع بسالسة وادخال تلك الخبرة على

االحتياجات والمعرفة المحلية

WITH THE HELP OF 
OUR EXPERTISE

5 Offices

~300 employee

+3000 Project

WHAT WE DO
DESIGN & CONSULTANCY
Applying our deep market sector insights 
and collective design, consultancy, 
engineering, project and management 
services we work in partnership with 
our clients to deliver exceptional and 
sustainable outcomes throughout the 
life cycle of their natural and built assets.

التصميم و اإلستشارات
 نقوم بتطبيق رؤيتنا العميقة للسوق والتصميم

 الجماعي واالستشارات والهندسة والمشاريع
 وخدمات اإلدارة ، نعمل في شراكة مع عمالئنا
 لتقديم نتائج استثنائية ومستدامة طوال دورة

حياة أصولهم الطبيعية والمبنية

NATURAL AND BUILT ASSETS
The natural and built environment 
surrounds us every day; it both shapes 
and defines the world we live in. Thinking 
of the components of the natural and 
physical or ‘built’ world as ‘assets’ or 
resources, helps us define and consider 
how these can be optimized, maximized 
or protected to ensure they continue to 
deliver value for years to come.

األصول المبنية و الطبيعية
 تحيط بنا البيئة الطبيعية والمبنية كل يوم. إنها

 تحدد وتشكل العالم الذي نعيش فيه. إن التفكير
 في مكونات العالم الطبيعي والفيزيائي أو

 “المدمج” على أنها “أصول” أو موارد ، يساعدنا
 في تحديد كيفية تحسينها أو تكبيرها أو

 حمايتها والنظر فيها لضمان استمرارها لتقديم
قيمة لسنوات قادمة

EmployeesEmployeesEmployeesEmployeesEmployees

AL AIN

Of ProjectsOf ProjectsOf ProjectsOf ProjectsOf Projects

ABU DHABIBANI YASAL YAHARAL WAGAN
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ARCHITECTURE CIVIL INTERIOR DESIGN RESIDENTIALGOVERNMENTAL

+1200

+100

+1000

+5

+20

HIGHWAYS BRIDGSRELIGIOUSCOMMERCIAL BIM

+2

WE DELIVER VALUE FOR OUR CLIENTS ACROSS A WIDE RANGE OF SECTORS
عـمـالئـنـا لـمـشـاريـع  إضـافـيـة  قـيـمـة  الـقـطـاعـاتنـقـدم  مـن  واسـعـة  مـجـمـوعـة  عـبـر 

RESIDENTIAL

INTERIOR
DESIGN

RELIGIOUS

INFRASTRUCTURE

GOVERNMENTAL

COMMERCIAL
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VISION & 
MISSION

OUR MISSION
ARCAL’s mission is to build aesthetically valuable and 
inspiring engineering that enrich the lives of people 
and creat better world to live in. arcal aims to be one 
of the leading companies in the middle-east that 
values the life of people through the creation of the 
space.

جمالية قيمة  ذات  هندسية  خدمات  تقديم  هي  أركال   مهمة 
 وملهمة تثري حياة الناس وتخلق عالًما أفضل للعيش فيه. تهدف
الشرق في  الرائدة  الشركات  من  واحدة  تكون  أن  إلى  أركال   شركة 

األوسط التي تقدر حياة الناس من خالل التصميم

OUR VISION
ARCAL In the next future years intended to be the 
number one leading company in the region. An out-
standing dedication to clients we take leadership to 
a new level by promoting professionalism, balanced 
design. technical capabilities applied technology and 
quality in service.

رقم الرائدة  الشركة  تكون  أن  الهندسية  لإلستشارات  أركال   تعتزم 
إلى القيادة  نأخذ  العمالء  مع  والتميز  بالتفاني  المنطقة  في   واحد 
 مستوى جديد من خالل تعزيز االحتراف والتصميم المتوازن وتطبيق

القدرات التقنية والجودة في الخدمة

OUR PHILOSOPHY

ARCAL’s core philosophy lies on using simplicity as the essence of 
good design, while achieving a high level of functioality and efficiency. 
Through following such approach, Arcal creates the desired atmosphere 
for the users to enjoy thier experience inside the building. It comes in 
the best possible economic, social, environmental valuable solutions. 
At the instruction of simplicity and technology comes the innovative 
design recasting ARCAL’s philosophy into a more groundbreaking 
and creative principles. In addition. ARCAL promises to apply an 
interdisciplinary design methodology that erodes boundaries 
between different design disciplines pioneered by its parties. In the 
appreciation of our clients’ visons their needs become our targets.

 تكمن فلسفة أركال األساسية في استخدام البساطة كجوهر التصميم الجيد ، مع تحقيق
 مستوى عاٍل من الوظيفة والكفاءة. من خالل اتباع هذا النهج ، تخلق أركال الجو المطلوب
االقتصادية الحلول  بأفضل  نأتي  حيث  المبنى.  داخل  بتجربتهم  لالستمتاع   للمستخدمين 
 واالجتماعية والبيئية الممكنة بناء على تعليمات البساطة والتكنولوجيا ، يأتي التصميم
 المبتكر الذي يعيد صياغة فلسفة أركال إلى مبادئ أكثر ابتكاًرا. باالضافة, تتعهد أركال
التصميم الحدود بين مختلف مراحل  التخصصات يخفي   بتطبيق منهجية تصميم متعدد 

المطبقة داخل أقسامها. تقديًرا لمتطلبات عمالئنا ، تصبح احتياجاتهم هي أهدافنا

فـــلــســفــتــنـا

أهدافنا
رؤيتنا و 
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OUR PROJECTS

At ARCAL, we have the opportunity to work 
on a different types of projects in the region 
Here are just a few projects we have 
delivered...

 هنا في أركال, كانت لنا الفرصة للعمل على أنماط
مختلفة من المشاريع في المنطقة

التي قمنا بتصميمها و  نقدم لكم بعض المشاريع 
اإلشراف عليها

مـــشـــاريـــعـــنـا

Client

Project Value

Project Period

Project Type

Project Area
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RESIDENTIAL

ARCAL was assigned to design and supervise 
more than 1200 Local Individual Villas, 
which belongs to the locals’ construction 
loans program initiated by ADHA. Also we 
have designed more than 400 residential 
projects for our clients in the gulf region.

من  أكثر  على  واإلشراف  لتصميم  أركال  تعيين   تم 
برنامج إلى  تنتمي  والتي   ، للمواطنين  فيال   1200 
 قروض البناء للسكان المحليين الذي بدأته  هيئة أبو
400 من  أكثر  لتصميم  باإلضافة  لإلسكان.   ظبي 
 مشروع سكني لعمالئنا من منطقة الخليج العربي

المشاريع السكنية

Client Individuals

Project Value Various

Project Period 2006 - 2020

Project Type Residential

Project Area .....................
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INTERIOR DESIGN

التصميم الداخلي
ARCAL engineering consultant & interior design design 
enriches the life of its users in luxurious way, believing 
in the visual impacts of interior and echo of material 
on their productivity, greater creativity and innovation 
while sustaining a comfortable and flexible use. We 
design in different scale from product design to huge 
public and residential buildings. This includes but not 
limited to finishing material, lighting units, distribution 
and choice of furnishing elements.

• Interior design fit out
• Costume furniture design
• Lighting design
• Turnkey interior design

دائما الداخلي  والتصميم  الهندسية  لإلستشارات  أركال   نحن في 
 نركز على تقديم تصميم يثري حياة مستخدميه بطريقة فاخرة ،
 مؤمنين بالتأثير البصري للتصميم الداخلي وانعكاس تأثير المواد
استخدام على  الحفاظ  مع  وابتكار  أكبر  بإبداع  إنتاجيتهم.    على 
تصميم من  مختلف  مستوى  على  بتصميم  نقوم  ومرن.   مريح 
 المنتج إلى المباني العامة والسكنية الضخمة. وهذا يشمل على
 سبيل المثال ال الحصر مواد التشطيب ووحدات اإلضاءة والتوزيع

واختيار عناصر األثاث

• تجهيز التصميمات الداخليه 
• تصميم المفروشات

• ضاءةaتصميم اإل
• التصميم و التنفيذ المتكامل لألعمال
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GOVERNMENT

PR OJ E C T S

المشاريع الحكومية
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AL RAHBA COURT

Arcal was assigned as a supervision consultant of this project. The project was bound 
by an extremely tight schedule. Arcal supported the client by developing quality reports 
in line with the clients’ expectations.

 تم تعيين أركال كإستشاري مشرف لهذا المشروع. كان المشروع مقيًدا بجدول زمني ضيق للغاية.
دعمت أركال العميل من خالل تقديم تقارير الجودة بما يتماشى مع توقعات العميل

محكمة الرحبة

Client
العميل

Judicial Department of Abu Dhabi
دائرة القضاء في أبوظبي

قيمة المشروع
Project Value

20,000,000 AED

مدة المشروع
Project Period

2019 - 2020

نوع المشروع
Project Type

Governmental

7,500 SQMمساحة المشروع
Project Area
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AL SILAA LADIES BEACH

Arcal was assigned as a supervision consultant of this project. The project consists of 
5 buildings in addition to covered outdoor places for playing and sitting on the beach. 
An outdoor pool with covered kids pool in addition to 76 parking spaces.

 تم تعيين أركال كإستشاري مشرف لهذا المشروع. يتألف المشروع من 5 مباني باإلضافة الى أماكن
 خارجية مغطاة للعب و الجلوس على الشاطئ مسبح خارجي مع مسبح لألوالد مغطى باإلضافة إلى

76 موقف سيارات

شاطئ السلع للسيدات

Client
العميل

Al Dhafra’a Municipality
بلدية الظفرة

قيمة المشروع
Project Value

26,000,000 AED

مدة المشروع
Project Period

2018 - 2019

نوع المشروع
Project Type

Governmental

18,000 SQMمساحة المشروع
Project Area
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AL RAHAYL PROJECT

Arcal was assigned as a design consultant of this project. The project consists of 3 
buildings (AD-Police + AD-Civil Defence + Emergency Building) to serve the new Rahayl 
city.

 تم تعيين أركال كإستشاري تصميم لهذا المشروع. يتألف المشروع من 3 مباني )شرطة أبوظبي +
الدفاع المدني + مبنى الطوارئ( لخدمة مدينة الرحايل الجديدة

مشروع مدينة الرحايل

Client
العميل

Abu Dhabi Police
شرطة أبوظبي

قيمة المشروع
Project Value

32,000,000 AED

مدة المشروع
Project Period

2018 - 2019

نوع المشروع
Project Type

Governmental

10,300 SQMمساحة المشروع
Project Area
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MEZYAD REHABILITATION CENTER

ARCAL was assigned as a design consultant of this project. This project  provides a range of 
integrated services that aim at rehabilitating disabled people for inclusion into the community. 
These services include training and education, vocational and therapeutic rehabilitation.

 تم تعيين أركال كإستشاري تصميم لهذا المشروع. يوفر المشروع الخدمات المتكاملة التي تهدف إلى إعادة 
والتأهيل المهني  والتدريب  والتعليم  التدريب  الخدمات  هذه  وتشمل  المجتمع  في  الهمم  أصحاب   تأهيل 

العالجي

مركز مزيد للتأهيل

Client
العميل

Zayed Higher Organization
مؤسسة زايد العليا

قيمة المشروع
Project Value

28,000,000 AED

مدة المشروع
Project Period

2018 - 2019

نوع المشروع
Project Type

Governmental

22,500 SQMمساحة المشروع
Project Area
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BAYNOUNAH CIVIL DEFENCE

ARCAL was assigned as a design consultant of this project. The project serve Baynounah 
area in Abu Dhabi for civil defence services.

 تم تعيين أركال كإستشاري تصميم لهذا المشروع. يخدم المشروع  منطقة بينونة في مدينة أبو 
 ظبي لخدمات الدفاع المدني

مركز بينونة للدفاع المدني

Client
العميل

Abu Dhabi Police
شرطة أبوظبي

قيمة المشروع
Project Value

13,000,000 AED

مدة المشروع
Project Period

2019 - 2019

نوع المشروع
Project Type

Governmental

5,000 SQMمساحة المشروع
Project Area
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AL AIN AUTISIM CENTER

ARCAL was assigned as a design consultant of this project. This project  provides a range of 
integrated services that aim at rehabilitating disabled people for inclusion into the community. 
These services include training and education, vocational and therapeutic rehabilitation.

 تم تعيين أركال كإستشاري تصميم لهذا المشروع. يوفر المشروع الخدمات المتكاملة التي تهدف إلى إعادة 
والتأهيل المهني  والتدريب  والتعليم  التدريب  الخدمات  هذه  وتشمل  المجتمع  في  الهمم  أصحاب   تأهيل 

العالجي

مركز العين للتوحد

Client
العميل

Zayed Higher Organization
مؤسسة زايد العليا

قيمة المشروع
Project Value

65,000,000 AED

مدة المشروع
Project Period

2019 - 2020

نوع المشروع
Project Type

Governmental

10,000 SQMمساحة المشروع
Project Area
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ADM HQ OFFICES

ARCAL was assigned as a design and supervision consultant of this project. The project contains 
renovation and design for 6 floors in Abu Dhabi Municipality head quarter. We did a modern 
design for the client to help improving the quality of daily work.

 تم تعيين أركال كإستشاري تصميم وإشراف لهذا المشروع. يحتوي المشروع على تجديد وتصميم 6 طوابق 
في المقر الرئيسي لبلدية أبوظبي. قمنا بتصميم حديث للعميل للمساعدة في تحسين جودة العمل اليومي

المقر الرئيسي لبلدية أبو ظبي

Client
العميل

Abu Dhabi Municipality
مؤسسة زايد العليا

قيمة المشروع
Project Value

700,000 AED

مدة المشروع
Project Period

2019 - 2020

نوع المشروع
Project Type

Governmental

10,000 SQMمساحة المشروع
Project Area

67 68



69 70



MOSQUES
ARCAL was assigned to design and supervise the 
process of building and maintinace and building 
monitoring rooms which belong to the Monitor 
and control centre for more than 1000 mosques 
all around UAE.

 تم تعيين أركال لتصميم واإلشراف على عملية البناء والصيانة 
المراقبة مركز  إلى  تنتمي  التي  المباني  مراقبة   وغرف 
اإلمارات أنحاء  جميع  في  مسجد   1000 من  ألكثر   والتحكم 

العربية المتحدة

المساجد

Client
العميل

Awqaf
األوقاف

قيمة المشروع
Project Value

Confidentialسري

مدة المشروع
Project Period

2016 - 2020

نوع المشروع
Project Type

Religious

مساحة المشروع............................
Project Area
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QURAN MEMORIZATION CENTER

ARCAL was assigned as a design consultant of this project. As the 
designs set as standard design to be replicated all over the UAE.

تصاميمنا  اعتبار  تم  كما  المشروع.  لهذا  تصميم  كإستشاري  أركال  تعيين   تم 
كتصاميم قياسية لتكرارها في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة

مراكز تحفيظ القرآن الكريم

Client
العميل

Awqaf
األوقاف

قيمة المشروع
Project Value

Confidentialسري

مدة المشروع
Project Period

2014 - 2020

نوع المشروع
Project Type

Religious

مساحة المشروع............................
Project Area
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HEALTHCARE 
BUILDINGS

Our project experience has earned 
special recognition within the healthcare 
industry, because we listen and respond 
with solutions that support and 
articulate each client’s vision through 
the eyes of patients, families, medical 
staff and the surrounding community.

 خبرتنا في هذه المشاريع اكتسبت اعتراًفا خاًصا
نستمع ألننا   ، الصحية  الرعاية  مجال   في 
كل رؤية  وتوضح  تدعم  التي  للحلول   ونستجيب 
والطاقم والعائالت  المرضى  خالل  من   عميل 

.الطبي والمجتمع المحيط

المباني الصحية
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COMMERCIAL 
BUILDINGS

We help leading clients transform their 
business performance by planning, 
creating, operating and regenerating 
their buildings to ensure they are a 
source of competitive advantage, meet 
business needs, and generate sustaining 
business value.

أداء تطوير  على  الرائدين  العمالء  نساعد   نحن 
المباني إلنشاء  التخطيط  خالل  من   أعمالهم 
مصدًرا كونها  لضمان  وتجديدها   وتشغيلها 
 للميزة التنافسية وتلبية احتياجات سوق العمل
وتحقيق قيمة تجارية مستدامة

المباني التجارية
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Abu Dhabi - Al Reem island - Addax tower - 16f - Off 1603

0 2 4 9 1 8 0 3 0 
arcall.arcal@gmail.com

أبو ظبي - جزيرة الريم - برج اداكس ط 16 - مكتب 1603

Al Ain - AL Sa'aa Round about - Post office building - 1st F

0 3 7 5 5 3 3 1 2 
acral.arcal@yahoo.com 

العين - دوار الساعه - مبنى البريد المركزي - ط 1

Al Wiqan - Post office building - 1st F - Off 102

0 3 7 6 6 2 2 6 9  
 arcal.alwagan@hotmail.com

الوقن -مبنى البريد المركزي - ط 1 - مكتب 102

0 2 5 5 8 8 9 9 9 
arcalbaniyas@yahoo.com

Bani Yas - Almafrak - Near IDB - 1st F

بني ياس - المفرق - جانب بنك دبي اإلسالمي - ط 1

0 3 7 8 0 8 7 7 5 
arcal.alyahar@hotmail.com

AL Yahar - Al Ain City Centre Bldg - 1st F - off 7

اليحر - مبنى العين سيتي سنتر - ط1 - مكتب 7

CONTACT US

@ A r c a l a e

w w w . a r c a l . a e

OUR CLIENTS

OUR NO.1 PRIORITY IN EVERYTHING WE DO

عمالئنا

األولوية رقم 1 في كل ما نقوم به

We give a great deal to our clients where their needs always come 
first. We’re organized around each client relationship. Client 
needs expectations and strategy provide the context for every 
project we carry out together. Whatever their size. wherever our 
clients need us we’re set up to deliver. With a talented team of 
professionals we turn their visions and dreams into reality using 
our innovative creative ideas, experiences and leadership.
Our clients are remarkably diverse: large and small, private and 
public. for-profit and nonprofit. We help them grow sustain and 
transform, what ever it takes to embrace their future.

على نركز  دائما  الداخلي  والتصميم  الهندسية  لإلستشارات  أركال  في   نحن 
 تقديم تصميم يثري حياة مستخدميه بطريقة فاخرة ، مؤمنين بالتأثير البصري
 للتصميم الداخلي وانعكاس تأثير المواد على إنتاجيتهم.  بإبداع أكبر وابتكار
 مع الحفاظ على استخدام مريح ومرن. نقوم بتصميم على مستوى مختلف
 من تصميم المنتج إلى المباني العامة والسكنية الضخمة. وهذا يشمل على
 سبيل المثال ال الحصر مواد التشطيب ووحدات اإلضاءة والتوزيع واختيار عناصر

األثاث
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“ TOGETHER WE BUILD A BETTER FUTURE”

نبني معك ... معك نبني

أركال لإلستشارات الهندسية و التصميم الداخلي
Arcal Engineering Consultant & Interior Design


