ملف
الشركة
شغف مبتكر
تفخر إدسكو بثقافة مدفوعة بقيم بناءة؛ حيث ّ
توفر
جودة استثنائية وخدمة مميزة وذلك بترسيخ عالقاتها
المتينة مع عمالئها وشركائها في المنطقة.

2 0 2 2 -2 0 2 1

إرثنا

يتميز نهج إدسكو في كل مشروع برؤية شاملة وواضحة ودقيقة تجاه التفاصيل.
تضمن المجموعة الواسعة من الخدمات التي تقدمها الشركة من التصميم إلى
تدفقا ً
ً
ثابتا للعمل من اللحظة األولى للمشروع وحتى اكتماله.
خدمات البناء

المحتوى
معلومات عنا
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وصوال إلى
تعرف علينا عن كثب من بدايتنا المتواضعة األولى
ً
ّ
تعرف إلى قادتنا وشركائنا وسياستنا
حيث نقف اآلن في السوقّ ،
ومواردنا الموثوقة.
خدماتنا الفنية
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بشكل ُمبتكر لتلبية
تم تصميم خدمات وحلول التصميم وبناؤها
ّ
ٍ

تعقيدا لعمالئناّ ،
بغض النظر عن حجم
االحتياجات والمتطلبات األكثر
ً
المشروع.
الصناعات والقطاعات

لقد حققنا نتائج ناجحة في ّ
تقريبا في السوق؛ فنحن
قطاع
ً
كل ّ

38

وتحدياتها.
نتكيف مع جميع اهتمامات الصناعة
ّ
ّ
عمالئنا

52

نحن فخورون للغاية بقاعدة إنجازاتنا وعمالئنا؛ فقد خدمنا ّ
كل مشروع
ً
ً
وصول إلى التنفيذ.
بدءا من التصميم
عال من االهتمام،
بمستوى ٍ

2

1

من نحن؟

رسائل ّ
منا
السيد طاهر الحارثي
رئيس مجلس اإلدارة

تأسســت شــركة شــرق الدلتــا الســعودية المحــدودة (إدســكو) فــي عــام  2008مــن قبــل مجموعــة مــن
ّ
المهنييــن المحترفيــن ،مــع رؤيــة واعــدة إلنشــاء أفضــل شــركة فــي البنــاء والمقــاوالت فــي الشــرق
دوليــة ،تفتخــر إدســكو بحرصهــا علــى إضفــاء القيمــة الثقافيــة؛ حيــث
األوســط تتمثــل بمعاييــر وأســس
ّ
وترســخ عالقــات قويــة مــع شــركات المقــاوالت المرموقــة
توفــر جــودة اســتثنائية وخدمــات مميــزة
ّ
في المنطقة.
ّ
يتمتــع بخبــرة فــي الهندســة
ـدادا واســع النطــاق مــن خــال فريــق عمــل محتــرف
تتبنــى الشــركة إعـ ً
والمشــتريات والبنــاء ( )EPCواألعمــال المدنيــة والكهربائيــة والميكانيكيــة والتصنيــع والتجديــدات
واإلصالحــات والصيانــة والتشــطيب والتصميــم الداخلــي ،كمــا أن نهجهــا الرئيســي للجــودة هــو إرضــاء
مــر
العمــاء ممــا ســمح إلدســكو بحصــد عالقــات مســتدامة مــع شــركاء وعمــاء مخلصيــن علــى ّ
الســنين.

إيماننا األساسي في إدسكو هو السعي لتحقيق االلتزامات التي نضمنها لعمالئنا من خالل الشفافية
والصدق واالبتكار والدقة في المواعيد والجدارة بالثقة.
ّ
تمكنا من الحفاظ على جودتنا والمضي قدما نحو
ثم موظفينا؛
في أصعب األوقات والتحديات وبفضل هللا ّ
التميز.
 2030ليست فقط رؤية المملكة العربية السعودية بل هي رؤيتنا ً
قوية ومزدهرة للبالد ولشركتنا
أيضا ،رؤية ّ
المرجوة.
التي تتعهد بنشر جميع مواردها بفعالية وكفاءة لتحقيق األهداف
ّ
ّ
المحفزون وقيمنا هي الدافع الجوهري الذي يحافظ على استمرارنا،
فريق إدسكو وشركاؤهم هم
والسباقة هي مفتاح نجاحنا.
وخدماتنا المميزة
ّ
لغد أفضل.
معا ٍ
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رسائل ّ
منا

رسائل ّ
منا
الدكتور كامل محمد

الرئيس التنفيذي

نائب رئيس مجلس
اإلدارة ومدير عام قسم
الموارد البشرية

عالم من التغيير المستمر؛ حيث يتم استبدال التقنيات القديمة بأخرى جديدة
نحن نعيش في
ٍ
باستمرار في مجال البناء والمقاوالت.

بأن موظفيها هم أثمن أصولها؛ حيث نعمل على رعايتهم من خالل تزويدهم باألدوات
تؤمن شركة إدسكو ّ
والتطوير الالزم واالستعدادات للحفاظ على السالمة والجودة والتدريب المؤسسي.

وفعال؛ لذلك نحن -مجتمع إدسكو-
بشكل منتظم
تحفزنا هذه التغيرات على ابتكار أفكار جديدة
ّ
ٍ
عقلية مستدامة وموجهة نحو التنمية؛ حيث ال نساوم أبدا على الجودة أو
ملتزمون بالعمل على
ّ
إرضاء العمالء.

ٍّ
حافل في قدرتها على تقديم خدمة
بسجل
ّأثرت هذه الممارسات بشكل إيجابي في الشركة؛ حيث أثمرت
ٍ
ممتازة.

ساهم ّ
كل من الموارد البشرية المنتجة والبنية التحتية القوية والتقنية وأخالقيات العمل في نجاحنا؛
ً
أهدافا عالية وواعدة لشركتنا وشركائنا وسنواصل القيام بذلك.
حيث وضعنا منذ عام 2008
سنواصل تعزيز مبادئ االبتكار والتعاون المثمر لتقديم أفضل الخدمات العالية الجودة لعمالئنا.
وتوسع عالمي.
معا نحو  2030بلد أفضل ومثمر وأيضا أسواق جديدة
ّ

4

السيد محمد الحارثي

أغتنم هذه الفرصة ألعبر عن تقديري البالغ ّ
فرد في عائلتنا؛ لعملهم الجاد والشغوف ومن خالل
لكل ٍ
رئيسا في صناعة
العبا
مساعيهم الحثيثة في تلبية متطلبات العمالء التي أسهمت في نمو إدسكو لتصبح
ً
ً
البناء والتشييد.
أبدا عن تمكين ركائزها.
إدسكو هي مدرسة في مجالها ولن نتوقف ً
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مهمتنا
مهمتنا
تتمثــل مهمــة إدســكو فــي توفيــر أفضــل بيئــة عمــل ممكنــة مــن خــال االعتمــاد علــى الكفــاءة
ومورديهــا.
المهنيــة والنزاهــة لموظفيهــا
ّ
تفتخر الشركة بثقافتها التي تهدف إلى مواكبة أحدث ابتكارات صناعة البناء.
تدعم هذه الثقافة بيئة تعاونية؛ حيث إن الهدف الرئيسي منها هو توليد قيمة للمجتمع
والموظفين والعمالء والشركاء.

رؤيتنا
رؤيتنا
ّ
تتمثــل رؤيــة إدســكو فــي الحصــول علــى مكانــة قويــة راســخة فــي قطــاع البنــاء والمقــاوالت وذلــك
مــن خــال النمــو البــارز والقيــادة بفضــل أداء الموظفيــن األكفــاء فــي الشــركة وإدارتهــا ،إلــى جانــب
ّ
ـاح علــى مـ ِّـر الســنين.
تركيزهــا علــى الجــودة فــي إتمــام العديــد مــن المشــاريع
المعقــدة بنجـ ٍ
تطمــح إدســكو للعمــل علــى تعزيــز هــذه المبــادئ مــن خــال االســتمرار فــي تقديــم نتائــج مثمــرة
ومربحــة لمشــاريع المنطقــة كافــة ،كمــا نســعى إلــى منحنــى النمــو الصاعــد مــن خــال توســيع
نطاقنــا الجغرافــي مــع تســخير التقنيــات واالبتــكارات الجديــدة.
ونتيجة لذلك؛ سنزيد مستوى الربحية بالحفاظ على عمالئنا.
نثــق بــأن نجاحنــا علــى المــدى الطويــل لــن يتحقــق فقــط مــن خــال إظهــار خبراتنــا ولكــن ً
أيضــا مــن
خــال تحفيــز موظفينــا الذيــن يمثلــون الركائــز األساســية الســتمراريتنا.
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شركاؤنا

قيمنا الجوهرية

وعمالءنــا والمســتثمرين لدينــا هــم مــن أهــم العوامــل والركائــز المحفــزة
وموردينــا
إن موظفينــا
ّ
ّ
َ
لنظــام كياننــا االقتصــادي.
ّ
يشــكلون جــزءاً
مهمــا فــي
تبنــي إدســكو عالقــات مســتدامة مــع موظفيهــا وشــركائها الذيــن
ًّ
الشــركة.

الجودة
موظفونا
ّ
موظفونــا أســاس نجاحنــا ونحــن نحــرص علــى تزويدهــم بأفضــل التدريبــات لصقــل مهاراتهــم
عــد
ُي ُّ
واتجاهاتهــم وســلوكياتهم.

موردونا
ّ
دائما يقودنا إلى عالقات طويلة المدى معهم.
موردينا
إن بناء العالقات الصادقة مع
ً
ّ

عمالؤنا
عمالؤنــا هــم األســس التــي نعمــل علــى تحصينهــا باســتمرار؛ حيــث يعــد رضاهــم مؤشــر نجاحنــا
الرئيســيي.

نلتزم بتقديم خدماتنا بأعلى جودة لضمان رضا العمالء واالستدامة.

ّ
النزاهة
دائما في طليعة ممارسات شركتنا.
الصدق واألخالق والصواب األخالقي سيظالن
ً

االبتكار
ّ
تشجع التفكير اإلبداعي لمواصلة توفير فرص جديدة.
نعزز بيئة عمل
ّ

ّ
الثقة
والموثوقية هي شعارنا ،نحن نثق بموظفينا الذين نبني من خاللهم ّ
ّ
الثقة مع عمالئنا.
الثقة
ّ

مستثمرونا
نسعى جاهدين للحفاظ على الروابط الشفافة والمتينة مع مستثمرينا الذين يقودون نمونا.

السالمة
ّ
ً
وفقــا ألعلــى المعاييــر مــن
ـري ألنظمتنــا ونحــرص علــى تنفيذهــا
ّ
الســامة والصحــة المهنيــة وعــاء جوهـ ٌّ
أجــل عمالئنــا وموظفينــا ومجتمعاتنــا.
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سياسة الصحة ،والسالمة
والبيئة والجودة
10

سياسة الصحة والسالمة
والبيئة والجودة

يتصــرف ُّ
فــرد مــن عائلــة إدســكو
كل
نحــن نضمــن باســتمرار أن
ٍ
ّ
ـة تجــاه محيطــه وأصدقائــه وعمالئــه وشــركائه
ـرام واحترافيـ ٍ
باحتـ ٍ
جميعــا إلــى منازلهــم
والمقاوليــن اآلخريــن؛ لضمــان عودتهــم
ً
بــدءا مــن قناعتنــا الراســخة وثقافتنــا التــي" تمنــع
بأمــان،
ً
الحــوادث"
الســامة
ـال مــن ّ
حريصــون دائمــا علــى االرتقــاء إلــى مســتوى عـ ٍ
ـتباقي يشــمل التحضيــر والتدريــب والسياســات
ـج اسـ
ٍّ
عبــر ّاتبــاع نهـ ٍ
الصارمــة والتتبــع وتقييــم المخاطــر وتنفيــذ إجــراءات التحســين
المخطــط لهــا بعنايــة.
النظاميــة ُ
تحافــظ إدســكو علــى مســتويات عاليــة مــن معاييــر الصحــة
والســامة والبيئــة التــي تتوافــق مــع االحتياجــات الداخليــة
ـد ســواء؛ ألننــا نعمــل فــي مجموعــة
والمعاييــر الدوليــة علــى حـ ٍ
قطاعــات
واســعة مــن
القطاعــات والصناعــات ،بمــا فــي ذلــك ّ
ّ
ّ
والرعايــة الصحيــة التــي تتطلــب الكثيــر مــن االحتــرازات.
البنــوك ّ
وفقــا إلدســكو فــإن الحفــاظ علــى معاييــر عاليــة مــن الجــودة ّ
تولد
نتائــج مربحــة لجميــع األطــراف فــي ّ
كل مشــروع ،لذلــك نعمــل
ً
وفقــا للمعاييــر العاليــة بأكمــل مــا يكــون مــن المــرة األولــى.
قطاعــات مختلفــة؛ حيــث يكــون الفهــم
تعمــل إدســكو فــي ّ
ضروريــا؛ ونتيجــة لذلــك تــدور جميــع
أمــرا
العميــق للمشــاريع
ً
ً
مشــكالت الجــودة حــول العنصــر البشــري ،لهــذا الســبب نســتثمر
فــي الكــوادر البشــرية لتعزيــز خبراتهــم مــن خــال تطويــر
ً
مســبقا.
المهــارات الالزمــة الكتشــاف األخطــاء المحتملــة
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قادتنا
مثمرا
شوطا
قطعنا
ً
ً
معاّ ،
ً
كل يوم هو
وطويل ً
عبارة عن تجربة جديدة
ٍّ
وتحد جديد نسعى من
خالله إلى اهتمام ببعضنا
البعض .

السيد طاهر الحارثي
رئيس مجلس اإلدارة

السيد هشام درويش
مدير عام التطوير اإلداري

الدكتور كامل محمد
الرئيس التنفيذي

السيد محمد الحارثي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
ومدير عام الموارد
البشرية

السيد رامي حالق
مدير عام التسويق

المهندس هالل المرسي
مدير قسم تنفيذ المشاريع

يثري عملنا الجاد
واإلبداعي الذكاء والقيادة
في مجتمعنا وعمالئنا.
وتفتخر إدسكو بقادتها
ذوي القدرات العالية
واألخالقية والملتزمين
في مجاالت خبراتهم .
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السيد محمد المرسي
المدير المالي

المهندس سامح نصر
مدير القسم الفني

المهندس محمد زغلول

المهندس أسامة إبراهيم
مدير قسم المشتريات

المهندس محمد عمار حنو
مستشار قسم تقنية
المعلومات

المهندس علي خان
مدير قسم تقنية المعلومات

المهندس شريف حامد
مدير قسم الميكانيكا

المهندس طلعت الشيوي
مدير قسم الكهرباء

الدكتور عبد العزيز العسيري
مدير منطقة الرياض

المهندس أيمن الباجوري
مدير منطقة الدمام

المهندسة مها يوسف
مديرة قسم التصميم الداخلي

المهندس مهند القباني
مدير قسم الصيانة

السيد خالد مفتي
مدير قسم الموارد
البشرية

المهندس كليفورد
كاربونيل اغتاتغ
مدير القسم التجاري
والتسعير

المهندس محمد نجله
مدير المستودعات

مدير قسم التصميم
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مسيرتنا
بدايتنا المتواضعة
جــدة بعــدد قليــل مــن أمهــر العامليــن فــي مجــال
بــدأت إدســكو فــي مدينــة
ّ
التشــييد والبنــاء ،وضعــوا نصــب أعينهــم هدفــي توفيــر جــودة اســتثنائية للعمــاء
وتقديــم خدمــة مميــزة تكــون مــن خاللهــا رائــدة فــي ّ
كل مــا يتعلــق فــي هــذا
المجــال ،ســعينا فــي البدايــة لحجــز مكانــة خاصــة لنــا فــي ســوق العمــل واســتندنا
تميزنــا فــي نطــاق عملنــا ،وأصبحــت الميــزة
إلــى مهاراتنــا الهندســية حتــى إننــا ّ
التنافســية لدينــا مــن رضــا العمــاء ،حصلنــا علــى شــهادة تصنيــف بنــاء مــن الفئــة
الثانيــة مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ،كمــا وضعنــا خطــط للتطويــر حتــى
رواد الصناعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومنطقــة الشــرق
نكــون مــن ّ
األوســط وشــمال إفريقيــا ،كانــت بدايتنــا بالعمــل صعبــة وواعــدة؛ حيــث عملنــا علــى
القطاعــات المصرفيــة
اكتســاب مجموعــة مختــارة مــن العمــاء المرموقيــن فــي
ّ
وتجــارة التجزئــة والمطاعــم.

المشاريع اإلنشائية المتنامية في القطاع المصرفي
ً
ّ
تمكنــا مــن
عــام مــن العمــل الــدؤوب واالســتثنائي
اســتكمال لقصــة نجاحنــا بعــد
ٍ
ٍّ
إنشــاء فروعنــا فــي كل مــن مدينتــي الريــاض والدمــام؛ بمــا يتوافــق مــع سياســتنا
المتمثلــة بتوســيع أنشــطتنا لتشــمل جميــع مــدن المملكــة العربيــة الســعودية،
ضاعفنــا عــدد عاملينــا ممــا يســهل علــى توســيع نطــاق خدماتنــا وتقديــم نتائــج
أفضــل لعمالئنــا ،باإلضافــة إلــى أننــا توســعنا فــي مشــاريع عمالئنــا بعــد أن كســبنا
ثقتهــم وأضفنــا عمــاء جــدد إلــى قائمــة عمالئنــا.

وتنوع المشاريع
توسع
ّ
ّ
ً
وتطبيقــا لرؤيــة المشــاركة وتطلعاتهــا؛ أنشــأنا فــرع مدينــة
فــي غضــون أربــع ســنوات
ٍّ
قطاعــي
ـن
ـ
م
كل
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
خبراتن
ـل
ـ
صق
ـق
ـ
طري
ـن
ـ
ع
ـا
ـ
نجاح
ـه
ـ
خالل
أبهــا الــذي حققنــا مــن
ّ
ً
القطــاع التعليمــي.
البنــوك والتجــارة بالتجزئــة وتوســيع نطــاق عملنــا لتشــمل أيضــا
ّ
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مسيرتنا
شهادة ISO 9001
التميــز ونهجنــا اتبــاع المعاييــر الدوليــة فــي مجالــي البنــاء والتشــييد ،فلقــد
عنواننــا
ّ
حــازت إدســكو علــى أول شــهادة  ،ISO9001لذلــك فــإن المحافظــة علــى ثقــة عمالئنــا
ـد واحــدة مــن أهــم اســتراتيجيات أعمالنــا األساســية؛ مؤكديــن أن أعمالنــا وخدماتنــا
تُ عـ ُّ
ً
دوليــا ،أخــذت مشــاريعنا فــي
وفقــا لمعاييــر الســامة والجــودة المتفــق عليهــا
تتــم
ًّ
االتســاع والتمييــز أكثــر حتــى أننــا أصبحنــا المقــاول الرئيســي لمجموعــة الشــايع؛ حيــث
مقرهــا الرئيســي فــي الريــاض.
قمنــا ببنــاء
ّ
ازداد عــدد الموظفيــن إلــى  700شــخص؛ منهــم مســؤولي دعــم المكاتــب الخلفيــة
والمصمميــن والمهندســين والعمالــة الفنيــة والتقنيــة.

المقاول الرئيسي لمجموعة الحكير
قطــاع الضيافــة عــن طريــق بنــاء روابــط قويــة مــع مجموعتــي
بدأنــا بالعمــل فــي ّ
الحكيــر والشــايع مــن خــال أثــر كفاءتنــا وفعاليتنــا العاليــة؛ حيــث تــم اعتمادنــا لمعظــم
أمــا عــن الســبب
تصاميــم
التوســع والبنــاء الخاصــة بهمــا فــي مجــال البيــع بالتجزئــةّ ،
ّ
الــذي يكمــن وراء بنــاء روابــط قويــة مســتمرة مــع عمــاء متميزيــن هــو ألننــا نختــار
عمالءنــا ّ
عاليــا.
اهتمامــا
ـة ونولــي جــودة مشــاريعنا
ً
ً
بدقـ ٍ

قطاع الترفيه
ّ
ســاهمت جميــع المشــاريع التــي قمنــا بتنفيذهــا بجــودة عاليــة عــام  2016باإلضافــة
إلــى خبراتنــا التــي اكتســبناها فــي الســنوات الماضيــة فــي حصــول إدســكو عــام 2017
مهــدت الطريــق لنــا للحصــول
قطــاع الضيافــة ،كمــا ّ
علــى المزيــد مــن المشــاريع فــي ّ
قطــاع الترفيــه ً
أيضــا.
علــى مشــاريع جديــدة فــي ّ

وقت السينما
بعــد عــزم الهيئــة العامــة للترفيــه بإنشــاء دور ســينما فــي جميــع أنحــاء المملكــة
الخطــة االقتصاديــة للمملكــة  ،2030وبمــا أننــا
العربيــة الســعودية بوصفهــا جــزءاً مــن
ّ
نســاهم فــي بنــاء ّ
ومهمــا
ـدا
كل مــا يتوافــق مــع هــذه
ًّ
دورا رائـ ً
الخطــة؛ احتلــت إدســكو ً
ّ
ـم العامليــن فــي بنــاء دور الســينما فــي جميــع أنحــاء المملكــة ،األمــر الــذي
ـد أهـ ِّ
كأحـ ِ
ســاعد بإضفــاء قيــم جديــدة ومختلفــة لخبــرة إدســكو فــي مجــال الترفيــه وشــمل
نطــاق عمــل إدســكو فــي هــذا المجــال التصميــم المعمــاري وأعمــال البنــاء والتوريــد
والتركيــب والصــوت والهندســة الكهربائيــة والميكانيكيــة.
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مسيرتنا
المزيد من السينما
خــال هــذا العــام بنينــا دور الســينما (فوكــس) بمواصفــات عالميــة ،تمكنــا مــن صقــل
ـكل أكبــر ممــا ســاهم فــي كســب ثقــة عــدد كبيــر مــن أهــم المســتثمرين
خبراتنــا بشـ ٍ
قطــاع الترفيــه بالمملكــة ،مثــل عملنــا لصالــح مجموعــة الحكيــر التــي تُ عــد
فــي ّ
نظــرا لكونهــا مــن أهــم المســتثمرين الرائديــن فــي
بصمــة تاريخيــة فــي شــركتنا
ً
هــذا المجــال ،كمــا أننــا إلــى جانــب إنشــاء (فوكــس) فقــد نجحنــا فــي بنــاء أكثــر مــن
ً
كافــة؛ مثــل (موفــي) و(إمبايــر) ،مــن هنــا كانــت
دور ســينما فــي أنحــاء المملكــة
االنطالقــة إلــى خــارج نطــاق المملكــة حيــث قمنــا ببنــاء مشــاريع ترفيهيــة فــي
جمهوريــة مصــر العربيــة.

مواجهة تحديات كورونا
كان عــام التحديــات التــي أثــرت علــى األســواق المحليــة والعالميــة بســبب تداعيــات
كورونــا ،بالرغــم مــن المشــكالت واألزمــات التــي كانــت والزالــت يعانــي منهــا العالــم؛
فقــد عملنــا فــي إدســكو علــى تســخير خبراتنــا وقدراتنــا لمواجهــة أي تغييــرات
طارئــة ،األمــر الــذي ســاعدنا فــي الحفــاظ علــى مكانتنــا ومركزنــا فــي الســوق
المحلــي ،فاخترنــا أن تكــون اســتباقيين فــي قراراتنــا بـ ً
ـدل مــن أن نصبــح مــن أصحــاب
ردود الفعــل ،عززنــا عالقاتنــا مــع جميــع أصحــاب المصالــح المشــتركة مــن موظفيــن
ومورديــن.
وعمــاء واستشــاريين ومقاولــي باطــن
ّ
نظـ ًـرا ألننــا علــى عالقــة وطيــدة مــع موظفينــا؛ إذ نعدهــم أحــد أهــم عوامــل نجاحنــا
فإننــا كنــا ومــا زلنــا داعميــن لهــم ولمطالبهــم ،ورغــم األزمــات التــي واجهــت ســوق
العمــل عــام  ،2030إال أن إدســكو أعلنــت وبـ ّ
ـكل فخــر زيــادة عــدد موظفيها ،أما بالنســبة
التكيــف مــع القيــود الماليــة والمهــل الزمنيــة المعطــاة
لعمالئنــا فإننــا عملنــا علــى
ّ
لـ ّ
قدمــت إدســكو المشــاريع
ـروع ،وبفضــل مهارتنــا العاليــة وخبراتنــا العريقــة؛ ّ
ـكل مشـ ٍ
ـي.
ـ
قياس
ـت
ـ
وق
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
عالي
ـودة
ـ
وج
ـة
ـ
احترافي
ـورة
ـ
بص
ـا
ـ
عليه
ـت
ـ
عمل
ـي
التـ
ٍ
ٍّ

إطاللة إدسكو الحديثة في 2021
نؤمــن فــي إدســكو بــأن معاييــر الصحــة البيئيــة هــي أدوات تســاعدنا علــى ترجمــة
وفعــال ،بفضــل ذلــك حــازت إدســكو علــى شــهادتي
حقيقــي
عمــل
شــغفنا إلــى
ّ
ٍّ
ٍ
ّ
َ
 ISO14001و  ,ISO45001األمــر الــذي ُصنــف مــن أهــم إنجازاتنــا لعــام  ،2020ممــا زاد مــن
المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقنــا تجــاه التزامنــا بمعاييــر الصحــة البيئيــة وضمــان
ســامة موظفينــا ،لقــد عملنــا علــى جعــل فريــق عملنــا يســير علــى خطــة تطويريــة
أي وقــت،
ـتعدادا
للعمــل اسـ
ّ
ً
للتحديــات الكبيــرة التــي مــن الممكــن أن نواجههــا فــي ِّ
إذ قمنــا بتحديــث شــعارنا وموقعنــا اإللكترونــي وأنظمتنــا اإلداريــة والفنيــة ،كمــا نقلنا
ـان أكبــر وأفضــل يليــق بمكانــة إدســكو ،نحمــل لكــم
ّ
ـع ثـ ٍ
مقرنــا الرئيســي إلــى موقـ ٍ
فــي طيــات رؤانــا العديــد مــن المخططــات التــي لــم نعلــن عنهــا بعــد؛ ترقبــوا المزيــد
الســارة فــي .2021
مــن تحديثــات األخبــار ّ
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مواردنا البشرية

1000 +

األقسام اإلدارية والفنية

350 +

مهندس مدني
مهندس تخطيط
مهندس كهرباء
مهندس معماري
مهندس ميكانيكي
حاسب كميات
رسام
مساح
مستشار قانوني

محاسب
المبيعات التجارية
مسؤول إدارة
امين مخزن
موظف مكتب أمامي
تقني المعلومات
مسؤول التسويق
مسؤول الجودة
مسؤول تحصيل

العمالة الفنية

650 +
20

نجار تسليح
حداد تسليح
بنائي الطوب
نجار تشطيب
اخصائي كهرباء
دهان مباني
عامل مجاري الهواء
لحام الصلب
اخصائي ميكانيكا

فني الجبس
ميكانيكي األنابيب
فني صيانة
فني جص
نجار
سباك
مبلط
سائق
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ثقافة
التميز

خدماتنا
الفنية
فــي إدســكو نتأكــد مــن توفيــر حلــول وخدمــات مالئمــة تلبــي احتياجــات عمالئنــا علــى أفضل
ـه ،بغـ ِّ
ـض النظــر عــن حجــم المشــروع وتعقيــده أو مجاله.
وجـ ٍ
تــم تصميــم ّ
كل خدمــة مــن األســاس صعــوداً إلــى االحترافيــة (أنظمــة ســير العمــل  -تنفيــذ
الخبــرة فــي ّ
والدوليــة التــي
المحليــة
كل مجــال  -التقنيــات  -اللوائــح) لتنفيــذ المعاييــر
ّ
ّ
تــؤدي إلــى نتائــج ناجحــة ومربحــة بمــا يتماشــى مــع أهدافنــا.

22

التصميم

األعمال
الكهربائية

األعمال المدنية

التجهيز المعماري

األعمال
الميكانيكية

الصيانة
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خدماتنا الفنية

التصميم
التصميم المتكامل والبناء
إن تنفيــذ التصاميــم المعماريــة يتــم عــن طريــق
مهندســين مختصيــن ذوي خبــرات عاليــة يقدمــون
ً
حلــول كاملــة ترضــي عمالءنــا فــي كل ّمــا يتعلــق
بجــد علــى ضمــان
بالمبانــي المعاصــرة ،إننــا نعمــل
ّ
مزيــج مثالــي بيــن وظائــف المبنــى األساســية وكل مــا
يتعلــق بالجماليــات.

الرسوم
المعمارية
يقــوم فريقنــا بمواكبــة ّ
كل مرحلــة مــن مراحــل
المشــروع عبــر الخدمــات المعماريــة التــي نقدمهــا،
مفصــل وخرائــط مرســومة ّ
بدقــة؛
كمــا نقــدم تخطيــط
ّ
ـوال
حيــث نبــدأ بتنفيذهــا منــذ المرحلــة التخطيطيــة وصـ ً
لمرحلــة البنــاء.

رسومات التصميم الداخلي
نحــن -فريــق إدســكو -نعمــل علــى تحقيــق حلمــك المعمــاري ألي مشــروع تريــده،
وألن أهــم مــا يتعلــق بتحقيــق هــذا الحلــم هــو وجــود ُهويــة محــددة لــه؛ فإننــا
نجتهــد بالعمــل بشــكل وثيــق مــع كل عميــل كــي نضمــن تلبيــة مطالبــه وتوقعاته،
نبــدأ ً
أول بدراســة إمكانــات المســاحة الداخليــة الخاصــة بالمشــروع ثــم نحــاول
بتصاميمنــا أن نعكــس صــورة المشــروع الحقيقــة مــع ّ
كل التفاصيــل المتعلقــة بــه.

عــاوة علــى ذلــك؛ يتــم تطويــر جميع خطــط التصميــم الداخلــي واألقســام والتفاصيل
ً
وفقــا لقانون البنــاء الدولــي (.)2009 IBC
الخاصــة بنا

الرسومات
التنفيذية
عندمــا يتعلــق األمــر بالرســومات التنفيذيــة فمــن المهــم أن نجعــل الرســم النهائــي
ِّ
ً
َّ
ــة رســومات قمنــا بتنفيذهــا فــي ّأيــة مرحلــة
لــكل التفاصيــل
شــامل
وأدق مــن ّأي ِ
ســابقة مــن مراحــل المشــروع ،لذلــك يتعــاون عمالؤنــا معنــا فــي العديــد مــن
نقدمهــا ممــا يجعلنــا فــي غايــة الفخــر والســرور حيــن نصــل إلــى
المبــادرات التــي
ّ
النتائــج النهائيــة التــي حققناهــا ،نضمــن لعمالئنــا أننــا ســنكون علــى قــدر ثقتهم بنا
وسنســاعدهم فــي تحقيــق متطلباتهــم باعتمــاد أفضــل معاييــر الرســم علــى أيــدي
نتفهــم مــدى أهميــة الرســومات التنفيذيــة بالنســبة
خبرائنــا فــي المجــال ،وألننــا
ّ
مصممـ ً
ـة
للعميــل؛ فإننــا نقــدم حلــول احترافيــة تناســب ميزانيتــه مشــروعه وتكــون
ّ
خصيصــا لمتطلباتــه.
ً
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خدماتنا الفنية

التصميم

التصميم

التصور والتصميم ثالثي األبعاد

قولبة معلومات البناء

الرسوم
المعمارية

إن قــدرة إدســكو علــى إنتــاج تصاميــم معماريــة ثالثيــة األبعــاد أو قولبــة معلومــات
التصــور والمحــاكاة والترابــط بيــن جميــع
البنــاء الداخليــة مــن شــأنها تحســين
ّ
تخصصــات البنــاء.

مــن خــال خبراتنــا يمكننــا قولبــة معلومــات البنــاء
والتصميــم ثالثــي األبعــاد ممــا يســاعدك فــي التعــرف
علــى شــكل الهيــكل النهائــي للمبنــى وأخــذ فكــرة
صوريــة عــن الحيــاة فــي المــكان ،إذ إن إدســكو تؤمــن
ّ
تكونــه مــن خــال هــذا العــرض
أن المشــهد الــذي
ّ
الداخلــي سيســاهم بشــكل كبيــر فــي تحديــد شــعورك
وسيســاعدك علــى اتخــاذ سلســلة مــن القــرارات بشــأن
تخطيــط المســاحة الداخليــة وتناغمهــا.

ومــن خــال خدمــات الصياغــة المعماريــة والهندســية لدينــا واســتخدامنا برنامــج
 Revit BIMأصبــح بإمكاننــا تزويــد عمالئنــا بأفضــل النتائــج الممكنــة لمشــاريعهم
وتصاميمهــم؛ إذ مــن خاللــه تُ َّ
وضــح جــودة المبنــى ودقتــه ممــا يســاهم فــي خفــض
نســبة األخطــاء المحتملــة ،كمــا يمنــع التداخــات فــي التصميمــات التــي لــن تكــون
مرئيـ ً
ـة علــى رســم أوتــوكاد ثنائــي األبعــاد النموذجــي.
ّ

تحويل  CADإلى BIM
خلق تصور عائلي محدود
تطوير التصميم  /وثائق البناء مجموعة مع LOD
خلق األداءات والمتابعة
استخراج كمية اإلنجازات من النماذج
الخدمات الهيكلية ريفيت
خدمات ريفيت المتعلقة بالميكانيكا والكهرباء والسباكة
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تعمــل إدســكو علــى تحويــل رؤيــة عمالئهــا إلــى واقــع ملمــوس،
ـد َم خدمـ ً
ـة متكاملــة
نظـ ًـرا
ّ
لتميزهــا فــي البنــاء اســتطاعت أن تُ قـ ّ
والمعماريــةّ ،
كل ذلــك
مــن األعمــال المدنيــة والهيكليــة
ّ
مؤلــف مــن أمهــر المهندســين
عمــل
يتــم بمجهــود فريــق
ُّ
ٍ
ٍ
والمهنييــن المحترفيــن وذوي الخبــرات العاليــة والدقيقــة فــي
تنفيــذ المشــاريع ضمــن أحــدث التقنيــات

يشــرف فريقنــا المهنــي المتخصص فــي األعمــال الميكانيكية
علــى المشــاريع ّ
ـة عاليــة مــن خــال تركيــب أنظمــة التدفئة
بدقـ ٍ
والتبريــد والتهوية والشــبكات المختلفــة وصيانتها.

األعمال المدنية العامة

تشمل خدماتنا الميكانيكية:

خد ما تنــا ا لفنيــة

األعمال المدنية

األعمال الميكانيكية

تصميم هيكلي للخرسانات والمباني الصلبة

الصلب
تصنيع ّ

تصميم هيكلي للوحدات الصناعية ووحدات التخزين

نظام شبكات األنابيب

تصميم تعديالت وتحديثات الهياكل الموجودة والقائمة

ّ
المضخات – أنظمة المياه واألنظمة الهيدروليكية

تقييم المباني الحالية وكتابة تقارير فنية عنها

خدمات ّ
النقل الصناعي

التصاميم الكهربائية وإعداد الرسومات الخاصة بها

وقف ّ
التشغيل

تصاميم السباكة الخاصة بالمباني الشاهقة والمنخفضة

التهوية ّ
ّ
والتدفئة وتكييف الهواء

أنظمة الصرف المستدامة

تركيب المصانع واآلالت وصيانتها

إدارة اإلنشاءات واإلشراف التفصيلي

أنظمة التهوية واالستخراج
ضواغط الهواء
أنظمة الغاز والتدفئة
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خد ما تنــا ا لفنيــة

األعمال الكهربائية

أعمال الطاقة الكهربائية

تتنــوع أعمالنــا الكهربائيــة بيــن شــراء إمــدادات توليــد الكهربــاء
وشــبكات توزيعهــا ذات الجهــد العالــي والمنخفــض وتركيبهــا
وإضــاءة مخــارج الطــوارئ وممــرات الخــروج ،كذلــك الحمايــة
مــن الصواعــق ومخططــات حمايــة التيــار المتنــاوب وقياســات
المحــوالت والمفاتيــح الكهربائيــة وقواطــع الدوائــر الكهربائيــة،
باإلضافــة إلــى التأكــد مــن تحقيــق كل مــن األمــن والســامة
والمراقبــة والتحكــم فــي كافــة المبنــى وتطبيــق أنظمــة التيــار
الخفيــف (األليــاف البصريــة) وأتمتــة المبانــي ،كل ذلــك يتــم عــن
طريــق فريــق عمــل يتمتــع بمهــارات تقنيــة عديــدة فــي:

مفاتيح قطع الطاقة والتروس

أعمال اإلنارة وأوعية الطاقة

تركيب معدات توزيع الطاقة وتجميعها

تركيب جميع أنواع اإلنارة
اإلضاءة الصناعية

المعدات
تركيب
ّ
جميع أنواع تجميع حقول المحوالت
جميع أنواع مجاري تجميع األسالك الكهربائية

مصادر الكهرباء ثابتة التردد المحوالت
والمحوالت العاكسة وجميع أنواع البطاريات الصناعية
جميع أنواع معدات التحكم الكهربائية

تركيب متطلبات اإلضاءة البحرية
تصميم اإلضاءة المعمارية لمختلف المباني
متطلبات اإلضاءة الخاصة لمختلف المناطق الصناعية
جميع أنواع عمليات االختبار والتشغيل
جميع أنواع تركيبات أوعية الطاقة
جميع أنواع تركيبات األوعية الصناعية
جميع أنواع عمليات اإلختبار والتشغيل
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خد ما تنــا ا لفنيــة
32

أعمال الكابالت الكهربائية

األعمال الكهربائية العامة

الكابالت والربط واإلنهاء ()LV,MV,HV

المسح العام والتقييمات

حفر وتجهيز خنادق الكابالت

أعمال التصميم الميداني

مد الكابالت

المعدات
تركيب
ّ

جميع أنواع اختبار الكابالت

تركيب علب الكابالت

إنهاء الكابالت وربطها

أعمال توصيالت الكهرباء المختلفة

تركيب مسارات ومجاري الكابالت

جميع أنواع أعمال الكابالت

تركيب القنوات

جميع أنواع أعمال ربط الكابالت

فرش الرمل وإعداد مرحلة الردم

جميع أنواع االختبارات والتشغيل

جميع أنواع التصنيع والتركيب للدعامات

تركيب اإلضاءة البحرية
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خد ما تنــا ا لفنيــة

التجهيز المعماري

يتــم التجهيــز المعمــاري مــن قبــل فريــق مهندســين مختصيــن
مــن ذوي الخبــرات العاليــة الــذي يعمــل علــى تقديــم حلـ ً
ـول كاملـ ً
ـة
ترضــي عمالءنــا.
كل مــن وظائــف
نعمــل بمهنيــة واحترافيــة لضمــان تحقيــق ٍ
المبنــى األساســية وإظهــار الجماليــات إلنشــاء مبانــي معاصــرة.

تشمل خدماتنا االستشارية في الهندسة المعمارية
والتصميم ما يلي:
التصميم األولي
مفهوم التصميم
التخطيط الرئيسي
المعمارية
التصميم الداخلي
تصميم التصوير الطبيعي
العمارة المستدامة
إدارة اإلنشاءات واإلشراف التفصيلي
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خدماتنا الفنية

الصيانة
يتميــز قســم الصيانــة لدينــا بالكفــاءات العاليــة؛ حيــث يعمــل

ّ
ــب تــآكل هيــاكل المبانــي
بمهــارة واحتــراف
فريقنــا
ٍ
لتجن ِ

دائمــا علــى إصــاح األضــرار
وقواعدهــا ،كمــا أننــا حريصــون
ً
ـية قــد يواجههــا المبنــى
ـروف ّ
ـة قاسـ ٍ
جويـ ٍ
الناتجــة عــن ّأيــة ظـ ٍ

أو نتيجــة االســتخدام العــام مــع تحديــد العيــوب ومســبباتها

لتجنــب تكرارهــا.

تشمل خدمات الصيانة لدينا
الوقائية
الصيانة
ّ
الروتينية
الصيانة
ّ
التصحيحية
الصيانة
ّ
الصيانة الطارئة
الصيانة
التجميلية
الصيانة
ّ

36

37

اعات:اعات:
والقط
الصناعات
والقط ّ
الصناعات ّ

البنوك

الرعاية الصحية

تجاري

مهمــة لتصبــح إحــدى أهــم اإلنشــائيين
اســتطعنا فــي إدســكو أن نحجــز مكانــة
ّ
عــدة؛ بــدءاً مــن
قطاعــات البنــاء ،يعــود ذلــك إلــى عوامــل
ّ
الرئيســيين فــي مختلــف ّ
الحلــول والتســهيالت التــي نقدمهــا إلــى جانــب فريقنــا المؤلــف مــن مهندســين
ومتخصصيــن يعملــون باحترافيــة ويطــورون مــن أنفســهم باســتمرار؛ ممــا جعــل
إدســكو تبــرع فــي صياغــة قصــص نجاحهــا.

الترفيه
المطاعم

التعليم

الضيافة
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البنوك
40

تعــد مشــاريع البنــاء المصرفــي لـ ّ
ـكل مــن األفــراد
المعنيــة
والشــركات واحــدة مــن أكثــر الصناعــات
ّ
ً
خاصــة أنهــا مــن أهــم
باألمــن والســامة،
القطاعــات فــي مجــال األعمــال.
ّ
يــدرك فريقنــا طبيعــة هــذا القطــاع الحساســة
والمهمــة؛ لذلــك يتعــاون باســتمرار وبطريقــة
بنــاءة مــع العمــاء لتلبيــة احتياجاتهــم فــي
جميــع المراحــل التــي يمــر بهــا المشــروع.
تفتخــر إدســكو بأنهــا ســاهمت فــي تشــييد
مبانــي البنــوك األكثــر شــهرة فــي المنطقــة
مثــل البنــك التجــاري الوطنــي وبنــك الجزيــرة
وبنــك الســعودي الفرنســي وبنــك اإلمــارات
الوطنــي وبنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي وغيرهــا.
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نــدرك فــي إدســكو مــدى أهميــة إنشــاء مبانــي مميــزة
ُ
فــي مواقــع اســتراتيجية لعمــاء تجــارة التجزئــة؛ ممــا
يســاعد فــي تعزيــز عالمتهــم التجاريــة وســهولة الوصــول
إلــى عمالئهــم.

تجارة التجزئة

اطــاع دائــم بأحــدث التطــورات فــي بنــاء
إذ نبقــى علــى ّ
ّ
التجزئــة؛ كذلــك االتجاهــات الجديــدة التــي ستشــكل التصــور
المســتقبلي للمشــروع ،لــذا يمكنــك االعتمــاد علــى فريقنــا
مــن المهنييــن لمســاعدتك علــى تحقيــق مشــروع بنــاء
التجزئــة الخــاص بــك؛ ســواء أكان ذلــك فــي مســاحة 30,000
متــر مربــع أو  100متــر مربــع.

علــى مــدى اإلحــدى عشــر ســنة الماضيــة أكملنــا مئــات
مشــاريع البيــع بالتجزئــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة العربيــة
الســعودية؛ إذ يتمتــع فريــق إدارة اإلنشــاءات لدينــا بخبــرة
إجماليــة تتجــاوز  100عــام ونعتقــد أن تاريــخ شــركتك ّ
يوضــح
التزامنــا بتقديــم أفضــل الخدمــات.

يواجــه العمــاء فــي هــذا القطــاع العديــد مــن المقاوليــن
فــي مجالــي البنــاء والتشــييد الذيــن ال يوفــون بالوعــود التي
يقطعوهــا للعميــل ،إال أننــا فــي إدســكو نفخــر بفريقنــا
الماهــر وبالخبــرة العريقــة علــى مــدى ســنوات وبالســمعة
الحســنة التــي اشــتُ هرنا بهــا؛ ُّ
كلهــا عوامــل اجتمعــت إلنجــاز
المهمــات الموكلــة إلينــا بشــكل صحيــح مــن المــرة األولــى،
تشــمل محفظــة إدســكو الفخريــة أشــهر المتاجــر العالميــة
مثــل؛ فيكتوريــا ســيكريت ،TAGheuerهــواوي ،هوليســتر،
سلســلة صيدليــة بوتــس ،كليــر ،أمريــكان إيغــل ،فــوت لوكــر،
دبنهامــز H&M ،وغيرهــا.
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الترفيه

إننــا فــي إدســكو علــى درايــة بــأن تطوير المشــاريع
الترفيهيــة يواجــه تعقيــدات معينــة؛ حيــث قمنــا
بإنشــاء أغلــب دور الســينما فــي المملكــة العربيــة
الســعودية،
تعــد مــن أكثــر
إن المســارح المتعــددة الشاشــات
ُّ
ـدة
المشــاريع المعقــدة؛ لكونهــا تجمــع مشــاريع عـ ّ
ّ
يتطلــب
بمشــروع واحــد ،هــذا النــوع مــن المشــاريع
مبــان متخصصــة وتصاميــم فريــدة مــن نوعهــا
ٍ
مخصصــة
مــع إضــاءة مدروســة ،فضــا عــن مقاعــد
ّ
كمقاعــد المالعــب.
فــي هــذه الحالــة وضعنــا خبراتنــا فــي بناء منشــأة
ّ
المــدة
وجذابــة مــع مراعــاة
ترفيهيــة فريــدة
ّ
ً
الزمنيــة المطلوبــة وفقــا للميزانيــة الموضوعــة
ّ
لــكل مشــروع.
إن ّ
كل مــن (فوكــس) و(موفــي) و(امبايــر)
و(ســينابولس) و(ماجيــك بالنــت) و(ســكاي زون)
و(ســافوري النــد) و(ســنو ســيتي) و(ســباركيز)
يمثلــون ثمــرة عملنــا الشــاق لبنــاء مســاحة أنيقــة
مبتكــرة عاليــة التقنيــة تناســب البالغيــن واألطفال
وتجعلهــم يقضــون امتــع اوقاتهــم فيهــا.
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تجاري
46

تتعــاون إدســكو مــع شــركات لتصميــم
المكاتــب الحديثــة وصيانتهــا ممــا يشــجع
علــى التعــاون واإلنتاجيــة ،تكمــن خبرتنــا
فــي هــذا المجــال بالمســاحات المشــغولة
وتنظيــم التطويــر التدريجــي وإعــادة التعبئة
والتجديــدات والمالءمــة وترقيات المســتأجر،
إنهــا ليســت ســوى عــدد قليــل مــن
المشــاريع فــي محفظتنــا.
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المطاعم
48

أساســيا مــن
جــزءا
تعــد
ألن المطاعــم
ُّ
ً
ً
محفظتنــا وألننــا نعــرف التوقعــات
واالحتياجــات فــي هــذا القطــاع الســريع
الخطــى ،ســواء أكان ببنــاء مطعــم جديــد
ـودا إلــى االســتمرارية أو
مــن األســاس صعـ ً
نوعيــة
تغيــرات
ّ
إجــراء تحســينات بقيادتــه أو ّ
قــدم فريقنــا
أو تحديــث الديكــور ،لقــد
ّ
مقترحــات شــاملة وإدارة المشــاريع مــن
الدرجــة األولــى لتصبــح إدســكو رائــدة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية.
هــذا وتعاملــت إدســكو مــع بنــاء المطاعــم
الشــهيرة مثــل( :شــيك شــاك) و(ســتاربكس)
و(تشــيزكيك فاكتــوري) و(بينكبيــري) وأكثــر
مــن ذلــك.
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الصحية
الرعاية
الرعاية الصحية

فيمــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة فــإن إدســكو تمتلــك المعرفــة الالزمــة فــي التعامــل مــع أكثــر
تمامــا الحساســية التــي ينطــوي عليهــا
ـو ًرا؛ إذ نــدرك
ً
مشــاريع بنــاء الرعايــة الصحيــة تعقيـ ً
ـدا وتطـ ّ
تمامــا
المخصصــة للمرضــى والرعايــة العالجيــة ،ففريقنــا متابــع
العمــل فــي المؤسســات
ً
ّ
ألحــدث المعاييــر ولوائــح الحمايــة؛ كمــا يمكننــا ضبــط جدولنــا الزمنــي والتخلــص التدريجــي
لتلبيــة اإلحصــاءات المتغيــرة باســتمرار فــي إعــدادات الرعايــة الصحيــة ،عــاوة علــى ذلــك فــإن
إدســكو تُ ــدرك أهميــة وضــع األهــداف المســتقبلية فــي هــذا المجــال الديناميكــي الــذي تنمــو
فيــه التكنولوجيــا وأفضــل الممارســات.

الضيافة
الضيافة

عملــت إدســكو وال زالــت تعمــل مــع مجموعــة متنوعــة مــن رواد أعمــال الضيافــة ،كمــا أنهــا علــى درايــة
تامــة بالمفاهيــم الدقيقــة والتفاصيــل التــي تأتــي مــع مثــل هــذه النوعيــة مــن المشــاريع ،كحاجتهــا
ـا لضبــط جــداول زمنيــة أســرع.
مثـ ً

نتعــاون مــع شــركاء محترفيــن يتمتعــون بخبــرة واســعة فــي صناعــة الضيافــة .كمــا قامــت إدســكو ببنــاء
فنــادق مــن أعــرق سالســل الفنــادق الدوليــة كهوليــداي ان ،وكــراون بــازا.

التعليم
التعليم

قطــاع التعليــم لتلبيــة
تُ ــدرك إدســكو مــدى أهميــة الجــداول الزمنيــة الصارمــة مــع عمالئنــا فــي ّ
احتياجاتهــم؛ مــن أجــل الحصــول علــى مبنــى مؤسســة تعليميــة تعمــل بكامــل طاقتها.
لذلــك نحــن نعمــل بشــكل وثيــق معهــم لرســم أفضــل االســتراتيجيات لتقليــل الميزانيــات مــع
تعظيــم النتائــج.
كمــا أن لدينــا عالقــات متينــة مــع الشــركاء المتخصصيــن الذيــن لديهــم خبــرة واســعة فــي بنــاء
مرافــق مماثلــة.
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عمالؤنا
ّ
بــكل مشــروع يعمــل عليــه،
إلدســكو نهــج يرتكــز علــى الرؤيــة الشــاملة والموجهــة نحــو التفاصيــل
ـوال إلــى خدمــات البنــاء،
ـدءا مــن التصميــم وصـ ً
لذلــك يقــدم فريقنــا مجموعــة واســعة مــن الخدمــات بـ ً
كمــا يمكــن لنظامنــا المتكامــل والمتطــور أن يســمح لـ ٍّ
ـكل مــن العميــل والمستشــار والمقــاول الباطــن
وجميــع المشــاركين اآلخريــن فــي المشــروع بتتبــع حالــة المشــروع ونتائجــه مــن البدايــة إلــى النهايــة.

وظائف
لماذا العمل
مع إدسكو

?

إن الموظفيــن فــي إدســكو هــم أكثــر مــن مجــرد فاعليــن فــي المهــام؛ فهــم مبتكــرون وجريــؤون
وصانعــو قــرار ،نحــن نرعــى قدراتهــم مــن خــال تزويدهــم بالتوجيــه المهنــي الصحيــح والتدريــب.
تحمــل المخاطــر
كمــا نعهــد لهــم منــذ بدايــة عملهــم معنــا بالتزامــات عــدة ونشــجعهم علــى ّ
المحســوبة التــي تخــدم نموهــم.
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المثابرة

التشييد

تحفيــز التعامــل مــع التغييــرات فــي التشــغيل
والعمليــات بــإدارة احترافيــة لضمــان الحفــاظ علــى
ســير العمــل.

خدمة عمالء متجددة
وديناميكية.

التصميم

تفاصيل المشروع

متابعــة خدمــة العمــاء القابلــة للتطويــر مــن خــال
اإلمكانيــات المســتدامة.

تمكين مهارات القيادة
الديناميكية بشكل مناسب بعد
بداية األعمال.

الجميع في إدسكو متيقظ وجاهز لخدمتك
واإلجابة على جميع استفساراتك .

نحن ننتظرك!

جدة  -المكتب الرئيسي
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