الشرق األوسط

نحن إيكوم.

نبني لعالم أفضل

إيكوم

تعتمد الحكومات والمنظمات علينا في توقع
وتحديد تحدياتهم المعقدة ومعالجتها
وتقديم حلول ملهمة لمخططاتهم .تشكيل
المدن .توصيل المياه النظيفة والطاقة .بناء
ناطحات سحاب رائعة .بناء أداة اتصال بين
األشخاص والنظم االقتصادية من خالل الطرق،
الجسور ،واألنفاق وأنظمة النقل.
نتعاون لربط المعرفة والخبرة عبر الممارسات
واألسواق والمناطق الجغرافية — نمتلك الجرأة
والحلم إلعادة تخيل ما يمكننا تحقيقه.
تمتد خبرتنا لتشمل جميع مراحل دورة مراحل
التطوير — التصميم والبناء والتمويل والتشغيل
واإلدارة.
يوفر نهجنا المتاكمل التميز التشغيلي والتنفيذ
الخالي من العيوب والنتائج التحويلية للعمالء
والمجتمعات والعالم بأسره.
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يتيح لنا عرضنا المتاكمل توضيح
التعقيد في المشروعات بأي شلك
وإضافة القيمة من خالل جميع
مراحل دورة حياة المشروع.

الهندسة المعمارية والتصميم
إدارة التلكفة
الهندسة

مشروع جديد

تصميم الفكرة

البيئة

النظم االقتصادية
استشارات حول التلكفة
تقديم نماذج بديلة
التخطيط االستراتيجي
التخطيط الرئيسي

الهندسة المعمارية والتصميم

المفصل
التصميم
ّ

الهندسة

إدارة التلكفة
البيئة

ايكوم

التلكيف

البيئة

إدارة التلكفة

وقف التشغيل واإلنهاء
استكمال المشروع

العمليات والصيانة

تشغيل
المشروع
السالمة
والصحة والبيئة

اإلنشاء

إدارة التلكفة

البيئة
إدارة األصول

البيئة
اإلشراف على البناء
إدارة التلكفة
البرنامج وإدارة المشروع
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قطر

عالميا

تشمل مشروعاتنا:

نادي الوكرة الرياضي،
ميناء حمد ،واحة الدوحة،
استراتيجية تحديث البنية التحتية
للصرف الصحي لمدينة الدوحة،
مدينة الوعب،
مشروع طريق لوسيل السريع
وآرت سكيب

أكثر من  152دولة
 7قارات
إيرادات بقيمة
 20.2مليار دوالراً أمريكياً

تشمل مشروعاتنا:

 60عاماً من الخبرة
 3.800موظف
مشروعات عمالقة في
جميع القطاعات

اإلمارات
العربية المتحدة

محليا

عمان

عمان مول ،مدينة واجهة الدقم،
رأس الحمرا،
مشاريع التطوير متعددة االستخدامات
(الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية)،
محطة معالجة مياه الصرف الصحي
حي األميرات،
مشروع إنشاء شركة مزون
لأللبان

تشمل مشروعاتنا:

داماك هايتس،
عالم وارنر براذرز ،أبوظبي
الماريه سنترال ،واحة الكرامة،
االتحاد للقطارات المرحلة ،1
معرض إكسبو ،2020
مجمع المطار الرئيسي الجديد

البحرين

تشمل مشروعاتنا:

ديار المحرق،
فندق فورسيزونز خليج البحرين،
مشروع جسر شمال المنامة،
المرحلة  ،2الجامعة األهلية ،مدينة
سلمان ،مشروع شرق سترة
اإلساكني

ايكوم

الكويت

تشمل مشروعاتنا:

ميناء مبارك الكبير
بنك الكويت المركزي
مطار الكويت الدولي -
مبنى الراكب رقم 2

المملكة العربية
السعودية
تشمل مشروعاتنا:

مطار الملك خالد الدولي ،سدود وزارة البيئة
والمياه والزراعة،
قطار الحرمين السريع،
مدينة جازان االقتصادية،
مشروع مياه األمطار وتصريف السيول
بمحافظة جدة
برنامج تصريف مياه األمطار،
الجمارك السعودية إبمو

الشرق األوسط

إيكوم

السالمة
أوال
نحن ملتزمون بالحفاظ على ماكن عمل آمن وصحي
للموظفين والمقاولين لدينا ،وتقديم مشاريع آمنة
تفيد عمالئنا.

وذلك من خالل وضع إجراءات صارمة ،وأدوات مبتكرة واتصاالت مستمرة،

فنحن ملتزمون دائماً بمنع حدوث أية إصابات لألفراد وتدمير المرافق
والممتلاكت والمعدات والبيئة.

السالمة من أجل الحياة
برنامج السالمة من أجل الحياة هو برنامج داخلي شامل لشركة إيكوم

والذي يؤكد لموظفينا التزام الشركة بمنع اإلصابات و /أو األمراض

المتعلقة بالعمل ،باإلضافة إلى منع الضرر بالممتلاكت والبيئة؛ والحفاظ
على بيئة عمل صحية ومستدامة.

وبالتعمق في هذا البرنامج ،نجد أننا نرسخ ثقافة الرعاية داخل لك موظف

ومقاول وشريك تجاري ليتحمل المسؤولية الشخصية عن الحفاظ على
سالمة زمالئه ،وغيرهم من األشخاص المرتبطين بعملنا.

سواء اكن ذلك في موقع المشروع ،في المكتب أو بالمنزل ،فنحن

نتبنى مفهوم السالمة كخيار لنمط الحياة وذلك بالحفاظ على إجراءات
وسلوكيات السالمة األساسية أينما كنا.
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مشاريعنا
أبراج كورنيش أبوظبي المميزة الحائزة
على عدة جوائز.
تعد "أبراج االتحاد" جزءا متاكمال من ناطحات السحاب بمدينة أبوظبي ،حيث أصبحت أحد
تميزا.
أبنية المدينة األكثر
ً

يتكون المبنى من خمس أبراج فاخرة .يتسع موقف السيارات المكون من أربع طوابق

إلى أكثر من  3.000سيارة .يقع فندق جميرا ،في أبراج االتحاد ،وهو فندق فخم يبلغ

ارتفاعه  280متراً  ،وحائز على جائزة أفضل فندق جديد في العالم لعام  2011وجائزة

أفضل مشروع في أسبوع البناء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عام .2011
ساهم فريقنا العالمي من المحترفين في نجاح المشروع وذلك بالتعاون مع

المتخصصين من هونغ كونغ الذين قدموا التصميم الهندسي المعماري والمهندسين

المعماريين في اإلمارات العربية المتحدة ،حيث أكملوا التصميم الهندسي والتصميم
المعماري التفصيلي وخدمات اإلشراف على اإلنشاءات.

وشملت الخدمات المقدمة أيضا إعداد الوثائق الهيلكية واإلنشائية لألعمال المياكنيكية

والكهربائية وأعمال السباكة.

يضع هذا المشروع رؤية لنمط جديد من التطوير في أبوظبي والذي يجمع بين

التصميم المعاصر ،اإلقامة والمرافق الفاخرة ،والماكتب الراقية ،ومتاجر بيع األطعمة
والمشروبات بالتجزئة.

خدمات إيكوم:
− −حزمة مستندات البناء (المعمارية ،الهيلكية واألعمال المياكنيكية
والكهربائية وأعمال السباكة) خالل مرحلة تطوير التصميم.

− −اإلشراف على البناء خالل مرحلة اإلنشاء.

ايكوم

أبراج االتحاد

أبوظبي ،اإلمارات العربية
المتحدة
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إيكوم

داماك هايتس
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
فيندي ،دار أزياء إيطالية فاخرة،

داماك هايتس المكون من  96طابقا ،مما يجعله خامس أطول مبنى في
مارينا دبي.

تم االنتهاء من بناء البرج الشاهق الحالي في أوائل عام  ،2016مع صب

آخر طوبة خرسانية بالبرج الذي يبلغ ارتفاعه  310متراً  .بلغ ارتفاع الهيلك
الصلب  30متراً إضافية .احتل البرج الترتيب السابع ضمن أطول المباني

السكنية في العالم.

كونه برجا سكنيا فاخرا في األساس ،فهو يضم  641وحدة سكنية من

شقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثالث غرف و أربع غرف نوم ،منها
 357شقة عادية و 284شقة أخرى تحمل اسم فيندي .يضم المبنى
 709ساحة انتظار للسيارات ومتجرين بيع بالتجزئة.

فور االستكمال ،حقق المشروع  16.5مليون ساعة عمل دون إهدار أي

وقت من المدة الاكملة المتعاقد عليها مع إيكوم .أثناء البناء ،تم استخدام
الموقع من قبل الدفاع المدني في دبي للتدريب على ماكفحة الحرائق
في المباني المرتفعة الختبار االستعداد التشغيلي لماكفحة الحرائق

بمواقع إنشاء المباني المرتفعة.

خدمات إيكوم:
− −المهندس المعماري المعتمد
− −اإلشراف على البناء
− −إدارة المشروع

− −مراجعة تقنية للتصميم
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عالم وارنر
براذرز™

أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

انضم عالم وارنر براذرز أبوظبي إلى أماكن

البناء لدينا تطبيق ثقافة سالمة صارمة والتي

الجذب في موقع الترفيه والمتعة بأبوظبي،

اهتمت بماكفأة سلوكيات السالمة اإليجابية

يمتد عالم وارنر براذرز أبوظبي على مساحة
ّ

اشتملت أماكن الجذب الرئيسية وتصميم

جزيرة ياس.

ملعبا لكرة القدم)،
هكتارا (بحجم 21
15
ً
ً
وهو أكبر متنزه ترفيهي داخلي في العالم.
يمكن للزوار االستمتاع بـ  29جولة مبهرة
ومتطورة ومناطق جذب عائلية تفاعلية

يتميز
وترفيه حقيقي فريد من نوعه ،حيث
ّ

موقعه بوجوده في ستة مناطق مليئة
بالمغامرة -مدينة جوثام ومتروبوليس
واكرتون جنكشن وبيدروك وديناميت

غالتش وعالم ورنر براذرز .بالزا

شارك فريقنا منذ بدء المشروع ،حيث قدم

استشارات التصميم وخدمات اإلشراف على

البناء .لقد جمعنا بين المخططين الرئيسيين،
واالقتصاديين ،والمهندسين المعماريين،

والمهندسين ،وعرضنا مجموعة من شراكت

التصميم والبناء التي تقع في أورانج اكونتي

ولندن وأبوظبي لتقديم ماكن الجذب الرائع

هذا .طوال المشروع ،تولى فريق اإلشراف على

والتعامل بنشاط مع مقاول البناء.
المرافق على ما يلي:

− −وارنر براذرز بالزا  -مركز ومسرح الحديقة

للعروض السمعية والبصرية عالية التأثير.

− −مدخل رائع للزائرين يربط الست متنزهات.
− −منافذ البيع بالتجزئة وتناول الطعام في
جميع أنحاء الحديقة.

خدمات إيكوم:
− −االستشارات المتعلقة بالتصميم

− −الهندسة المعمارية ،الهيلكية واألعمال

المياكنيكية والكهربائية وأعمال السباكة

− −اإلشراف على البناء
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خبرة متصلة

يعد نقاء المياه أحد أكبر التحديات التي تواجه إمارة أبوظبي،
حيث تحتوي مياه الصنبور على نسبة لكور تتجاوز الحد الطبيعي.
لذلك ،قام فريقنا باستكمال دراسة شاملة لجودة المياه في
منطقة شاطئ الراحة ،حيث قام بتطوير معادلة رياضية تخلق
عالقة مباشرة بين المستهلكين واللكور المحقون عند نقاط
التعادل مع األخذ بعين االعتبار المتغيرات المختلفة مثل درجة
الحرارة ،التدفق ،السرعة ،بقايا اللكور وكمية الهواء الداخلة في
النظام.

ايكوم

تطوير شاطيء الراحة
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

أحد أرقى المشروعات المقامة في أبوظبي،

طوال مدة  9سنوات ،قدمت شركة إيكوم

حيث نقل مشروع تطوير شاطيء الراحة النهج

خدمات متاكملة للبنية التحتية المدنية والتي

التي تبلغ ثمانية كيلومترات ،تم تصميمها

الطبيعية ،الخدمات البحرية والبيئية.

الغربي إلى المدينة .من خالل الواجهة المائية
لتكون المدينة العربية المائية الكبرى ومالذا

لنحو  120.000شخصا .هذا التطور المذهل

يوفر بعض من أفضل المجتمعات ذات الواجهة
المائية في اإلمارات العربية المتحدة

خدمات إيكوم:
أعمال تصميم البنية التحتية المدنية المتاكملة

تشمل ،النقل ،الطافة ،المياه ،وتصميم المناظر

والتي تشمل:

المميز بلقب مشروع النقل
فاز المشروع
ّ

− −الطاقة

الوطني للعام في مجلة «مييد» االقتصادية

عن فئة جوائز الجودة لعام .2015

− −النقل

− −المياه

− −المناظر الطبيعية

− −الخدمات المائية والبيئية
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مشروع
الميناء الجديد
قطر

نوضح التعقيد

عندما تفكر في مشروع بناء أكبر ميناء "جديد" في
العالم ،فإن لكمة "معقد" هي إحدى اللكمات األولى
التي تتبادر إلى الذهن .يأتي مع التعقيد األرقام .احتجنا
مترا،
إلى رصيف يبلغ طوله 26
كيلومترا وعمقه ً 17
ً
سنويا،
وسعة استيعاب  1.7مليون طن من البضائع
ً
و 58.000كتلة مسبقة الصنع ،و 130مليون متر
مكعب من المواد المحفورة ،و 16.000من القوى
العاملة القوية لجعل هذه الرؤية حقيقة.

إيكوم

أصبح مشروع الميناء الجديد اآلن الذي تولته

من الضروري استيراد المواد الالزمة لبناء المرافق

أمريكياً  ،أكبر مشروع في العالم لبناء ميناء

ستستضيفه قطر.

دولة قطر ،والذي تبلغ تلكفته  7مليار دوالراً

"جديد" قيد التطوير .بدأت عملية اإلنشاء

عام  2011حتى وصلت أول سفن تجارية في
عام .2016

تم تصميم الميناء ليكون بمثابة حافز للنمو

االقتصادي والتجارة في قطر .ومع اكتماله ،اكن

لبطولة أكس العالم لكرة القدم  2022الذي

يتكون مشروع الميناء الجديد من ثالث مراحل
للتطوير :ميناء حمد،

قاعدة جديدة تبلغ  4.5كيلومتر مربع للقوات

البحرية األميرية القطرية ،وقناة لمنطقة
اقتصادية جديدة تقع شمال الميناء.

خدمات إيكوم:
تعمل إيكوم منذ عام  2008على تقديم خدمات
شاملة إلدارة البرنامج.
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النتائج التحويلية

نحن نفكر في النتائج التي تعمل على تحويل مجتمعات
بأكملها .أثبت هذا المشروع أن فريقنا يستجيب للظروف
االستثنائية ،من بينها تضاعف عدد الساكن إلى ثالثة
أضعاف وحدوث عاصفة اكرثية .قمنا بعمل خطة إلعادة
تشكيل وإحياء المدينة وتحويلها إلى محور مبتكر.
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الخطط
االستراتيجية بجدة

المملكة العربية السعودية
كونها البوابة الرئيسية لمكة والمدينة ،فإن مدينة جدة هي المركز

الحضري الرئيسي في الشرق األوسط .على مدى العقود األخيرة ،شهدت

نمواً ساكنيا غير مسبوق ،حيث ارتفع التعداد الساكني من  50ألف مواطن
في األربعينات إلى ما يقرب من ثالثة ماليين مواطن اليوم .فقد أدى هذا

مجزأ .وقد أضافت عواقب العاصفة الاكرثية
النمو غير المسبوق إلى
تطور ّ
ّ
في عام  2010إلى التحديات التي تحجم من تطوير المدينة.

وجاءت على خلفية هذه األحداث الخطط االستراتيجية بمدينة جدة ،والتي

تعد هيلكا لنمو مستدام ومتوازن في المستقبل .في شراكة مع أمانة

مدينة جدة ،قمنا بتسليم خطط إلعادة تعريف الخصائص المستقبلية

للمدينة ،وإنشاء سلسلة من المراكز المترابطة بشلك جيد وشبكة ذات

جودة من المساحات المفتوحة ،مع تحسين الوصول إلى وسائل الراحة
والنقل .اكن هذا المشروع على نطاق واسع وشارك فيه عدد غير

مسبوق من أصحاب المصلحة للتشاور والنقد والتوصل إلى توافق في
اآلراء حتى تسلك جدة مسارا جديدا إلى األمام.

خدمات إيكوم:
− −التخطيط الحضري والماكني

− −المناظر الطبيعية والمجال العام
− −البنية التحتية والخدمات
− −التخطيط االستراتيجي
− −االستدامة البيئية

الشرق األوسط

مدينة سلمان
البحرين

تعاونت وزارة اإلساكن مع إيكوم لتوفير خدمات

التصميم الرئيسي والتفصيلي وإدارة التلكفة

لهذا المشروع الكبير في مملكة البحرين.
مدينة سلمان هي مجموعة من  10جزر

مستصلحة تقع على الساحل الشمالي ،على
بعد بضعة كيلومترات من مدينة المنامة.

يشتمل المشروع إقامة سكنية مع نمط حياة
ومرافق تجارية وبيع بالتجزئة لدعم المجتمع.

تولت إيكوم مسؤولية التصميم الاكمل للاكبالت
الكهربائية ،وإضاءة الشوارع ،وشبكة االتصاالت
والتصميم التصوري للجسر.

خدمات إيكوم:
− −الفكرة والتخطيط الرئيسي المفصل
− −الهندسة المعمارية
− −إدارة التلكفة

− −تصميم البنية التحتية

ايكوم

الشرق األوسط

مجمع المطار الجديد
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

إيكوم

تقدم إيكوم خدمات إدارة البناء ألكبر مبنى في أبوظبي.

واحدا من أكثر
تم تصميم مبنى مجمع المطار الجديد ليصبح
ً
البنايات المعمارية روعة في المنطقة ،حيث يتم تطويره

ليصبح بوابة مميزة إلى أبوظبي للتماشي مع النمو المتوقع

والذي سيبلغ  40مليون مستخدماً للمطار بحلول عام .2025

في اتجاه غرب أبو ظبي ،يرتفع الهيلك الضخم عن األرض

وسط مطار أبو ظبي المزدحم  -وهو تحد لوجستي معقد

يواجهه الفريق بشلك مباشر .تقدم إيكوم الخبرة الفنية لنقل

تجربة المطار إلى ماليين من األشخاص في عاصمة دولة
اإلمارات العربية المتحدة.

خدمات إيكوم:
− −إدارة البناء

− −اإلشراف على البناء
− −إدارة التلكفة
− −إدارة العقود
− −االستدامة

الشرق األوسط

طريق لوسيل
السريع
الدوحة ،قطر

مشروعا يتم تسليمها
من بين أكثر من 70
ً

في إطار برنامج أشغال للطرق السريعة ،تم

إنشاء طريق لوسيل السريع والذي يمتد بطول

فعال بين المركز التجاري
 5كيلومترات ليكن رابطً ا
ً

من خالل تعاقد موازي مع أشغال ،قدمت إيكوم

التصميم المعماري لطريق لوسيل السريع.

تميز الشلك المعماري باألقواس المتداخلة

بارتفاع  100متر فوق أحد التقاطعات الرئيسية

الرئيسي في الدوحة ،والخليج الغربي ،واثنين من

للمشروع.

قطر ومدينة لوسيل.

انطالقاً من رؤية قطر الوطنية  2030وتحضيرها

أهم المناطق السكنية والتجارية ،وهما لؤلؤة

الستضافة أكس العالم فيفا  ،2022سيقوم

يوفر طريق لوسيل السريع لمستخدمي الطرق

برنامج قطر للطرق السريعة بتوفير شبكة

ثالثة تقاطعات معقدة متعددة المستويات

عالمي تهدف إلى تحسين قدرة الطرق السريعة

أربعة ممرات في لك اتجاه ،ويتضمن بناء

بنية تحتية جديدة ومتطورة على مستوى

تضم مجموعة من الجسور واألنفاق ،وجسرين

واالتصال والسالمة لتلبية المتطلبات الحالية

المشاة والدراجات التي تبطن الطريق السريع،

فاز طريق لوسيل السريع بجائزة أفضل مشروع

كونها بديال صحياً للمواطنين.

السريعة من مؤسسة سجل أخبار الهندسة.

إضافيين ،يعبران عبر قنوات وست باي الجون.

كما يمكن للجمهور الوصول إلى مسارات

مما يوفر مزايا اجتماعية وبيئية باإلضافة إلى

قدمت إيكوم خدمات التصميم للمشروع

الضخم ،شمل ذلك تهوية األنفاق وأنظمة

وسائل النقل .قدم فريق عملنا االستشارات خالل
مرحلة البناء ،العمل مع المقاول الرئيسي.

والمستقبلية للساكن والنمو االقتصادي.

على مستوى العالم لعام  ،2018عن فئة الطرق
خدمات إيكوم:
− −تصميم الطريق السريع
− −التصميم المعماري
− −تهوية األنفاق

− −أنظمة وسائل النقل

إيكوم
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ايكوم

جودة الهواء في شركة
نفط الكويت
الكويت

منذ اتفاقية باريس ،أبدت شركة نفط الكويت

نحن نستخدم تكنولوجيا األقمار الصناعية

كبيرا بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة
التزاما
ً
ً

وتقنيات متقدمة لمراقبة جودة الهواء وذلك

إلى  ٪20بحلول عام .2020

الهواء في الوقت الفعلي في جميع أنحاء البالد

للغازات الدفيئة ،وتحديد هدف تخفيض يصل

ومع عدم وجود نظام وطني قائم للحد من

االنبعاثات ،تقوم إيكوم بتطوير استراتيجية

لتحديد مواقع التلوث "الساخنة" ومراقبة تلوث

لتحديد المخاطر التي يواجهها األفراد.

كما أننا نضع شبكة مراقبة للغازات الدفيئة

تخفيض الغازات الدفيئة لشركة نفط الكويت

ونظام إدارة الهواء ،باإلضافة إلى تركيب نظام

واحد من أضخم عقود الشراكت المختصة

ويمتد المشروع إلى نطاق أبعد من إدارة جودة

والتي يتم استخدامها في جميع أنحاء البالد.

لالمتثال والتنظيم على مستوى البالد.

باالستشارات المتعلقة بجودة الهواء والذي تم

الهواء من خالل التركيز على انبعاثات الغازات

خمس سنوات يتفرع منها إلى عدة استراتيجيات

بين شراكت النفط والواكالت الحكومية في

منحه لشركة واحدة ويشمل مشروعاً مدته
للتحكم في االنبعاثات.

الدفيئة وإدارة الكربون ،وتحديد معايير التعاون

جميع أنحاء الخليج.

خدمات إيكوم:
− −تقييم وإدارة جودة الهواء

الشرق األوسط

مدارس
تطوير

المملكة العربية السعودية
بهدف تنشيط النظام التعليمي في المملكة

من خالل تنفيذ تدابير لتعقب تقدم المشروع

العربية السعودية وتعزيز وسائل التعلم ،قامت

من خالل الاكميرات في الموقع ،تمكنا من إنشاء

توصيل آالف المرافق التعليمية في المملكة

البناء .تم تتبع مؤشرات األداء الخاصة بالمشروع

ويشمل نطاق المشروع بناء لك من المدارس

خدمات إيكوم:

شركة تطوير للمباني بتعيين إيكوم لدعم

العربية السعودية.

لوحة تحكم متاكملة ومراقبة فورية للتقدم في
من خالل استخدام برامج مبتكرة.

االبتدائية والثانوية في جميع المحافظات

− −إدارة البرامج

نعمل على تقديم إدارة البرامج ،وإدارة البناء،

− −تصميم الفكرة

الثالثة عشر.

والتدريب على بناء القدرات وتصميم أفاكر

المشروع ،والذي من المتوقع أن يكتمل في

عام  .2018لقد أسسنا إدارة البرامج للعميل،

ونقوم بتسليم استراتيجية البرنامج ،وخطة

التنفيذ ،وسياسات وإجراءات اكملة لتأسيس

الهيلك التنظيمي للعميل ،وسياسات الشراكت
واألعمال األساسية ،باإلضافة إلى الهيلك
التشغيلي.

− −إدارة البناء

− −تدريب الكفاءات

ايكوم
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مبادرة العام للصحة والسالمة والبيئة

جوائز أسبوع البناء في ُعمان
لعام  ،2018جائزة مشروع العام
للمشروع السكني

جوائز االبتاكر في البناء 2018

جوائز أسبوع البناء في عمان
لعام 2017

جوائز البناء األخضر  2018الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،مشروع
العام لمبنى مدرسة صديق للبيئة

جوائز االبتاكر في البناء 2017

جائزة العام كمستشار
مبادرة العام للصحة والسالمة والبيئة

جائزة العام كمستشار

جوائز مستشار الشرق االوسط
2016

جائزة العام كمستشار متعدد االختصاصات

جوائز أسبوع البناء 2015

جائزة العام كمستشار لدول مجلس التعاون
الخليجي

مجلة فورتشن

الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية ،التنمية
متعددة االستخدامات ،عمان

أاكديمية المعمورة ،أبوظبي ،اإلمارات العربية
المتحدة

جوائز ميد للجودة  ،2017اإلمارات
العربية المتحدة ،مشروع إنشاء
طريق ،جسر ،نفق للعام

طريق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،دبي،
اإلمارات العربية المتحدة

تم منحنا لقب أحد أفضل الشراكت حول العالم جوائز مييد للجودة عام ،2016
بمجلة فورتشن طوال األربع أعوام الماضية
دول مجلس التعاون الخليجي،
جائزة العام لمشروع سكك حديد
ميليتري فريندليضمن أفضل
االتحاد للقطارات  -المرحلة األولى
 100شركة لمدة  13عاما متتالية
سجل أخبار الهندسةأفضل مشاريع
عالمية لعام  ،2018جائزة الطرق/
الطرق السريعة

طريق لوسيل السريع ،الدوحة ،قطر

أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

جائزة سجل اخبار الهندسة ألفضل
مشاريع عالمية عام  ،2015جائزة
جودة السكك الحديدية ،االتحاد
للقطارات  -المرحلة األولى

أبوظبي  -اإلمارات العربية المتحدة

الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية،
التنمية متعددة االستخدامات
عمان

إيكوم

الفائز بجائزة العام
للمشروع السكني
في جوائز أسبوع البناء في ُعمان لعام
2018

الشرق األوسط

خدماتنا
خدمات البناء
اإلنشاء
مرحلة ما قبل البناء
إدارة البرامج
إدارة المشروع
االستدامة
الهندسة المعمارية

السالمة والصحة والبيئة

النظم االقتصادية
التطور االقتصادي
اقتصاديات الوفرة
إعادة التطوير /التجديد
اقتصاديات االستدامة

التصميم الداخلي واإلستراتيجية

النقل +اقتصاديات البنية التحتية

التجديد وإعادة االستخدام
االستدامة

التصميم +التخطيط
هندسة المناظر الطبيعية
التخطيط الرئيسي +التصميم
هندسة المباني
بناء الهيالك

الحضري

البيئية واإليكولوجية

الطاقة
كفاءة الطاقة وإدارة الكربون

الهندسة المياكنيكية ،الكهربائية

تخطيط الطاقة ،التخطيط البيئي

األمن وأنظمة تكنولوجيا

الطاقة الكهرومائية والسدود

والسباكة

المعلومات
التخصصات

بناء هيالك التخصص
االستدامة
الحلول التكنولوجية

واالقتصاديات

الطاقة الحرارية والطاقة الحرارية
األرضية والنووية

النقل والتوزيع
الرياح والطاقة الشمسية

إيكوم

البيئة
جودة الهواء
حلول التوصيل البديلة

إدارة البرامج

المياه

التسليم واستراتيجيات التعاقد

معالجة المياه وإعادة استخدامها

نقل المعرفة والتدريب

إدارة الفيضانات ومياه األمطار

تنظيم الجدول الزمني الرئيسي

إدارة األصول والصيانة

إدارة المخاطر

معالجة المياه ونظم التوزيع

هندسة القيمة

تقييم المياه السطحية والجوفية
والتوريد

خدمات االستشارات واالستدامة

وضع النماذج الهيدروليكية

للشراكت

والهيدرولوجية

إدارة البيئة والصحة والسالمة
تقييم األثر والتحليل

البرنامج ،التلكفة ،واالستشارات

خدمات اإلصالح وترميم الموقع

أعمال المساحة للمباني

التخصصات والتقنيات الصاعدة

إدارة التلكفة

خدمات النفايات

يضات
بالت ْخ ِف َ
استشارات خاصة َ

الضريبية علي االستثمارات

المياه والموارد الطبيعية

إدارة التصميم
النقل
الجسور طويلة المدى
األنفاق
نظم النقل الذكية
رسوم الطريق
تنمية موجهة عابرة

إدارة التنمية
إدارة المرافق
استشارات حول الصحة والسالمة
الدعم القانوني
االستشارات اإلدارية
استعالمات السوق /التحري
التسويقي

استشارات حول األفراد ،الماكن
واألداء

إدارة المشروع
استشارات عقارية
استشارات بخصوص المواصفات/

الشروط

استشارات االستدامة
خدمات التقييم
استشارات حول القيمة والمخاطر

تخطيط الموارد المائية
نقل وتوزيع المياه
الخزانات والسدود

حول إيكوم
نحن نبني لنمنحك عالم أفضل .نحن نقوم بالتصميم ،البناء ،إدارة الشؤون المالية
وتشغيل أصول البنية التحتية الحيوية للحكومات واألعمال والمؤسسات.
بصفتنا شركة شاملة بشلك اكمل ،فإننا نربط المعرفة والخبرة عبر شبكة الخبراء
تعقيدا .ابتداء
العالميبن الخاصة بنا لمساعدة العمالء في حل التحديات األكثر
ً
من المباني والبنية التحتية ،عالية األداء والجودة ،حتى المجتمعات والبيئات
المرنة ،والدول المستقرة واآلمنة ،فإن عملنا تحويلي ،مميز وحيوي .أحد الشراكت
المدرجة ضمن قائمة فورتشن  500التابعة لمجلة فورتشن ،حيث حققت إيكوم
عائدات بقيمة تبلغ حوالي  20.2مليار دوالراً أمريكياً خالل العام المالي .2018
نحن نحقق ما يراه اآلخرون مجرد حلم
قم بزيارتنا عبر الموقع aecom.com :و .@AECOM

@إيكوم
aecom.com
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