






مقدمة
Introduction



النشأة والتكوين

اإلخـتـصـاصيــــة  الـتشييـــــد  شـــركـــة  ُأنشـــــأت 
ــب قانــون  ــام 1989م بـمـوجـ ــي الــعــ ــاوالت   فـ للـمــقـــ
الســعودية. العربيــة  بالمملكــة  الشــركات  إنشــاء 

للشــركات  العــام  الُمســّجل  لــدى  تســجيلها  تــّم 
فــي  األولــى  كانــت  حيــث  المقاوليــن  واتحــاد 
الــــقـــائمــــة فــي ميـــــدان  وتــــصـــــّدرت   الـــمــجـــــــال،   
المتالكهــا  ُمنافــس  دون  والمقــاوالت  اإلنشــاءات 
والبشــرية الماديــة  المعينــات  مــن  الكافــي   القــدر 
العمــري  التمرُحــل  تتخطــى  جعلتهــا  التــي 
التحتيــة  البنــى  حيــث  مــن  نظيراتهــا  أمــام 
البنــاء مجــال  فــي  المؤهــل  الهندســي   والــكاِدر 

والتقنييــن؛  الفنييــن  مــن  ومجموعــة  واإلنشــاءات 
تـمّيــــزت رشــيــــدة  إدارة  ذلـــك  ُمــقـدمــــة   وفــــي 
لتحقيــق  والســعي  المشــروعات،   بــإدارة  بالكفــاءة 

لــه. الُمخطــط  ِوفــق  الشــركة  أهــداف 

Origins and Formation

Building Specialized Construction Compa-
ny was established in the year 1989 AD with 
regards to the law of the Kingdom of Saudi 
Arabia in establishing companies, and it was 
registered with the General Registration of 
Companies and the Union of Contractors. 
BSCC was the first in the field, and topped the 
list of constructions and contracting without 
a competitor. BSCC was well known with its 
individuality for its possession of a sufficient 
amount of material and tremendous aids that 
made them go beyond aging. BSCC was num-
ber one in terms of inner structure and had 
a unique set of qualified engineering team in 
the field of construction and a group of tech-
nicians;  At the forefront of this administra-
tion. 
BSCC was distinguished by efficiency in man-
aging projects, and striving to achieve the 
company’s goals according to what is planned.



كلمة الرئيس
بطمــوح  الشــركة  هــذه  ببنــاء  قمــت  لقــد 
 ،2030 ورؤيــة  المســتقبل  نحــو  كبيــر 
واليــوم أنــا فخــور بمــا أنجزنــاه. لقــد تفوقــت 
إلــى  ووصلــت  حدودهــا  علــى  شــركتنا 
أنجــح  مــن  واحــدة  كونهــا  عــاٍل  مســتوى 
شــركات المقــاوالت فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية. جميــع الجهــود تــم بناؤهــا مــن 
ــا علــى  قبــل قيــادة رائعــة وفريــق كان دائًم

التحــدي. لمواجهــة  اســتعداد 

م. هادي محمد دبوق
المدير التنفيذي



CEO Message
I have built this company with a great 
ambition towards the future and vi-
sion 2030, and today I am proud of 
what we have accomplished. Our 
company has exceled its limitation 
and reached the high level; being 
one of the most successful construc-
tion companies in Saudi Arabia. All 
the efforts were built and led by a 
great leadership and a team that 
were always up for the challenge

Hadi M. D’bouk
CEO



األهداف
الُمضــي ُقدمــًا للحفــاظ علــى مكانــة الشــركة لــدى عمالئهــا وأصحــاب 	 

المشــروعات المستهدفة

التجــاري 	  بشــقيها  العمرانيــة  النهضــة  فــي  الفاعــل  اإلســهام 
بالبــالد الخدمــي  ر  التطــّوُ يخــدم  بمــا  والصناعــي   

البقــاء علــى صدارتهــا فــي مجــال اإلنشــاءات والمقــاوالت  مــن حيــث 	 
بأخــالق  التخلــق  و  اإلنجــاز ومصداقيــة  األداء وســرعة  فــي  الدقــة 

المهنــة

الجــودة	  حيــث  مــن  الشــــركة  أداء  لـتـطويـــر  الـمـتـصـــل   السـعـــي 
 وإجــــراءات الســـــالمة و الـمـهـنـيـــة،  ومـراقـبـــة سـيـــر مشــروعاتها 

وتقييمه وتقويمها

عبــر	  ذلــك  وبــروز  المتتاليــة  اإلنجـــازات  مــن  قـــدر  أكبـــر   تحقيـــق 
فــي للشــركة  المشــرق   الجانــب  تعكــس  إعالميــة   منظومــة 

كل الوسائط المسموعة و المقروءة والمرئية



Objectives
• Moving forward to preserve the company’s posi-

tion among its clients and owners of targeted pro-
jects.

• Actively contributing to the urban construction-
al development, in its commercial and industrial 
sectors, in a way that serves the country.

• To remain at the forefront in the field of construc-
tion and contracting in terms of accuracy in per-
formance, speed of delivery, credibility and ethics 
of the profession.

• The continuous pursuit of developing the compa-
ny’s performance in terms of quality, safety and 
professional procedures, monitoring the progress 
of its projects, evaluating and evaluating them.

• Achieving the largest number of successive 
achievements and its prominence through a me-
dia system that reflects the bright side of the com-
pany in all audio, print and visual media.



ز الشركة ما ُيمّيِ
تتمّيز الشركة بقوة المنافسة في سوق العمل والوسط 

الهندسي في مجال المقاوالت والتشييد و هذا ما تحدثت  به 
و سائل اإلعالم  عن ذلك ُمشيرًة  للكفاءة والدقة واإلتقان، 

مثال لذلك ال الحصر :

     مجلة الخليج لإلنشاء      نوفمبر  2005

     مجلة الخليج لإلنشاء      نوفمبر  2010

     مجلة البناء العدد  271          مايو  2013 

     مجلة البناء العدد  279         يناير  2014

     مجلة البناء العدد  294        إبريل  2015



زها في اآلتي: ويتّلخص تمّيُ
ن القائمين على إدارة الشركة من استبقاء 	  تمّكُ

اسم العمل رائدًا في السوق الُمنافس إدارة 
وجودة ومتابعة مهنية لسير األداء.

التعاقد مع جهات اعتبارية ذات ثقل ومكانة 	 
مرموقة، وتتمتع بسمعة طيبة و قدرة مالية 

 تقودها لاللتزام والوفاء بذمتها المالية حتى
ختام فعاليات المشروع المعني.

تعيين مهندسين أكفاء ومؤهلين ومتخصصين 	 
في المجال، وكادر فني وتقني ُمدّرب يعمل 

بمهنية عالية.
 تتمتع الشركة بكادر إداري متميز يعمل بروح	 

الفريق إلحداث التناغم المطلوب بين اإلدارة و 
القوى العاملة بها.

تترفع الشركة عن الدخول بأي أعمال أو مشروعات 	 
غير مدروسة أو مقروءة األبعاد المادية التي ال 

تفي بمهامها و التزاماتها حتى تمام تنفيذ 
المشروع.

وجود مرونة من القيادة العليا للشركة و كادرها 	 
العامل و ذلك بتوفير قدر طيب من الرضى 

الوظيفي و المهني.
االلتزام بالمدى الزمني الُمحدد ُمسبقًا والُمتفق 	 

عليه، ِوفق العقود الُمبرمة مع أصحاب المشروعات 
أسهم بصورة فاعلة لبروز مكانة الشركة.

اإلدارة المالية تعمل بنظام إلكتروني دقيق، 	 
ومراجعة اإليرادت والمنصرفات وتسوية الحسابات 

ومراجعة ومطابقة أذونات الصرف ورصد ومتابعة 
صندوق المال الموّحد.

مراجعة المواقع بعد نفاذ المشروعات وحصر معدات 	 
األداء بالتنسيق مع مشرفي المشروع والوحدات 

الفنية، وإعداد تقارير إحصائية بذلك.
رغبة العمالء في استمرارية التعامل مع الشركة 	 

يضيف قسطا من التمتع بالصدارة وقدرًا من اإلنجاز 
تلو اآلخر ومزيدًا من التحدي في سوق العمل 

المتخصص في المجال.
إدارة  الشركة تقدر مجهودات  طاقمها العامل و 	 

تشاركهم في األمر باحترام  الجميع بما ال ُيخل و 
يعطي كل ذي حٍق حقه  بمقدار الرضي  و العدالة 

واحترام الرأي اآلخر واإلشادة بالعمل المتمّيز الذي 
يسهم بالنهوض بالشركة ِوفق المخطط له



upon time frame, in accordance with the con-
tracts concluded with the project owners, to 
actively contribute the urgency of the compa-
ny’s status.

• The financial department works with an accu-
rate electronic system, reviewing revenues and 
expenditures, settling accounts, reviewing and 
matching transfer notes, and monitoring and 
following up the unified money fund.

• Reviewing the sites after the implementation of 
projects and confining the performance equip-
ment in coordination with the project supervi-
sors and technical units, and preparing statisti-
cal reports in this regard.

• Clients’ desire to continue dealing with the 
company adds a portion of enjoyment to the 
fore, a measure of achievement after another, 
and defeat all obstacles in the specialized labor 
market.

• The company’s management appreciates the 
efforts of its working staff and participates with 
them in respect for everyone without preju-
dice, gives everyone their right to the extent of 
satisfaction and justice, have the full respect 
for others opinion, and praise the distinguished 
work that contributes to the advancement of 
the company according to what is planned.

BSCC uniqueness can be summed up in the 
following:
• The company’s management was able to keep 

the business name leading in the competing 
market, with management, quality and profes-
sional follow-up of performance.

• Contracting with legal entities of high reputa-
tion and prestige, with a good reputation and 
financial capacity that leads them to fulfill their 
financial liabilities until the conclusion of all 
activities that are relevant to the project.

• Appointing qualified and specialized engineers 
in the field, and trained technician staff work-
ing with high professionalism.

• BSCC has a distinguished administrative crew 
that works with a team spirit to create the 
required harmony between the administration 
and its workforce.

• BSCC does not engage in any business or pro-
jects that does not have a futuristic view, guide-
lines, and do not fulfill its tasks and obligations 
until the project is fully implemented.

• The presence of flexibility from the company’s 
senior leadership and its working staff by pro-
viding an amount of professional satisfaction. 

• Commitment to the predetermined and agreed 



BSCC is characterized by strong competition in the 
labor market and the engineering environment in the 
field of contracting and construction, and this is what 
the media emphasized, indicating efficiency, accuracy 
and proficiency. 

Such examples can be found in:

 Gulf Construction Magazine    November 2005

 Gulf Construction Magazine    November 2010

 Al-Binaa Magazine, Issue (271)  May 2013

 Al-Binaa Magazine, Issue (279)       January 2014

 Al-Benaa Magazine, Issue (294)          April 2015

What Distinguishes BSCC



آخر المشاريع
Implemented

Projects





شركة التشييد اإلختصاصية للمقاوالتالمقاول الرئيسي

بنك الخليج الدوليالعميل

.Impact Consultant and Engineering Coالمكتب االستشاري

حي العزيزية- المنطقة الشرقيةالموقع

m2 (Thirty three thousand SQM) 33,000المساحة

مبنى تجارينوع المبنى

Turn Key Projectمجال العمل

18 شهرالمدة

80,000,000 ريال سعوديالقيمة

تفاصيل المشروع

بناء مبنى بثالث طوابق مع القبو	 
مجمع تجاري	 
مواقف سيارات متعددة الطوابق	 
نظام الري	 
تنسيق الحدائق الخارجية	 
أعمال األسفلت	 

Lump Sumنوع العقد

المكتب االستشاري

















شركة التشييد اإلختصاصية للمقاوالتالمقاول الرئيسي

التميمي العقاريةالعميل

.MDECO Consultant and Engineering Coالمكتب االستشاري

شارع األمير فيصل بن فهد- الخبرالموقع

m2 (three thousand SQM) 3,000المساحة

مبنى تجارينوع المبنى

Turn Key Projectمجال العمل

12 شهرالمدة

27,000,000 ريال سعوديالقيمة

تفاصيل المشروع
المواقف في القبو	 
مجمع تجاري	 
مكاتب	 

Re-Measureableنوع العقد

المكتب االستشاري













شركة التشييد اإلختصاصية للمقاوالتالمقاول الرئيسي

بنك الخايج الدوليالعميل

Impact Consultant and Engineering Co.المكتب االستشاري

حي العزيزية- المنطقة الشرقيةالموقع

m2 (Thirty three thousand SQM) 33,000المساحة

مبنى تجارينوع المبنى

Turn Key Projectمجال العمل

18 شهرالمدة

80,000,000 ريال سعوديالقيمة

تفاصيل المشروع

بناء مبنى بثالث طوابق مع القبو	 
 	strip mall
مواقف سيارات متعددة الطوابق	 
 	Irrigation system
 	Landscape
 	Asphalt work

Lump Sumنوع العقد

شركة التشييد اإلختصاصية للمقاوالتالمقاول الرئيسي

التميمي العقاريةالعميل

.MDECO Consultant and Engineering Coالمكتب االستشاري

حي العزيزية- الخبرالموقع

m2 (Nine Thousand 9,170.00المساحة
One Hundred Seventy SQM)

مبنى سكنينوع المبنى

Turn Key Projectمجال العمل

24 شهرالمدة

28,000,000 ريال سعوديالقيمة

تفاصيل المشروع

28 فيال	 
مسبح خارجي	 
مركز ترفيهي	 
ملعب كرة قدم	 
ملعب أطفال خارجي	 
نظام الري	 
أعمال األسفلت	 
الحدائق الخارجية	 

Re-Measureableنوع العقد

مجمع الدالل السكني
Tamimi Dalal Compound

المكتب االستشاري













شركة التشييد اإلختصاصية للمقاوالتالمقاول الرئيسي

إطعامالعميل

.Impact Consultant and Engineering Coالمكتب االستشاري

المدينة الصناعية الثانية- الدمامالموقع

m2 (Thirty Thousand SQM) 30,000.00المساحة

مبنى سكنينوع المبنى

Turn Key Projectمجال العمل

24 شهرالمدة

27,000,000 ريال سعوديالقيمة

سكن عمال مكون من طابقين	 تفاصيل المشروع
أعمال األسفلت	 

Re-Measureableنوع العقد

المكتب االستشاري







المسقط األفقي

الواجهة األمامية

الواجهة الخلفية







شركة التشييد اإلختصاصية للمقاوالتالمقاول الرئيسي

األولىالعميل

.EHAF Consultant and Engineering Coالمكتب االستشاري

Hill Internationalإدارة المشروع

كورنيش الخبرالموقع

m2 (Nineteen Thousand 19,876.00المساحة
Eight Hundred Seventy Six SQM)

مجمع تجارينوع المبنى

مواقف بالقبو بطابقين - أعمال الحديد - أعمال العمارة - مجال العمل
أعمال الميكانيكية الكهربائية - الحدائق الخارجية

9 أشهرالمدة

60,000,000 ريال سعوديالقيمة

تفاصيل المشروع

مواقف بالقبو بطابقين	 
مبنى السينما	 
3 مباني للمطاعم	 
الحدائق الخارجية	 

Lump Sumنوع العقد

ســـيــنــمــــا أجــــــــــــدان
Ajdan Cinema

المكتب االستشاري

إدارة المشروع









شركة التشييد اإلختصاصية للمقاوالتالمقاول الرئيسي

شركة المواساة للخدمات الطبيةالعميل

Afniah Consultant Companyالمكتب االستشاري

الدمامالموقع

  m2 (Five Thousand and Two 5,250.00المساحة
hundred Fifty SQM)

مستشفىنوع المبنى

Turn Key Projectمجال العمل

18 شهرالمدة

19,000,000 ريال سعوديالقيمة

المطبخ المركزي للمستشفى	 تفاصيل المشروع

Main Contractorنوع العقد

المكتب االستشاري









شركة التشييد اإلختصاصية للمقاوالتالمقاول الرئيسي

الموسى القابضةالعميل

Al Ghwainem Consultantالمكتب االستشاري
 and Engineering Co.

الهيئة الملكية- الجبيلالموقع

 m2 (Twentyfive 25,000.00المساحة
Thousand SQM)

فندقنوع المبنى

أعمال تشطيب - أعمال ميكانيكية كهربائية - مجال العمل
أعمال مدنية

16 شهرالمدة

15,000,000 ريال سعوديالقيمة

تفاصيل المشروع
طابق أرضي	 
ميزانين	 
طابق أول وثاني وثالث	 

Re-Measureableنوع العقد

المكتب االستشاري









ثالثون عاًما من اإلنجاز
 Thirty Years of

Accomplishments





األحساء- المنطقة الشرقية   الموقع

تجلري   نوع المشروع

18,000,000   القيمة





األحساء- المنطقة الشرقية   الموقع

معرض سيارات   نوع المشروع

12,000,000   القيمة





    الرياض | جدة | الدمام   الموقع

            مصانع بالستيك   نوع المشروع

            80,000,000   القيمة





الدمام  |  الخبر  |  الجبيل   الموقع

معرض سيارات   نوع المشروع

14,000,000   القيمة





الخبر- المنطقة الشرقية   الموقع

معرض سيارات   نوع المشروع

12,000,000   القيمة





الجبيل الصناعية   الموقع

معدات ثقيلة   نوع المشروع

35,000,000   القيمة





مدينة الملك خالد العسكريةد   الموقع

سكن عسكري   نوع المشروع

15,000,000   القيمة





الظهران- المنطقة الشرقية   الموقع

سكني   نوع المشروع

55,000,000   القيمة





الخفجي- المنطقة الشرقية   الموقع

AIRPORT SCHOOLS AND SUPPORT AREA   نوع المشروع

27,000,000   القيمة





النعيرية- المنطقة الشرقية   الموقع

 SAUDI RAILWAY   نوع المشروع

25,000,000   القيمة





المدينة الصناعية الثانية بالدمام   الموقع

BLOCK FACTORY   نوع المشروع

13,000,000   القيمة





راس الخير   الموقع

INDUSTRIAL MINIRAL FACTORY   نوع المشروع

26,000,000   القيمة





الجبيل- المنطقة الشرقية   الموقع

STEEL STRUCTURE FACTORY   نوع المشروع

12,000,000   القيمة

ATCC - مجموعة الرشيد





الهيئة الملكية، المدينة الصناعية بينبع   الموقع

SUPPORT FACILITY   نوع المشروع

11,000,000   القيمة





الجبيل- المنطقة الشرقية   الموقع

INDUSTRIAL PETROLUEM FACTORY   نوع المشروع

7,000,000   القيمة





المدينة الصناعية الثانية بالدمام   الموقع

PRECAST FACTORY   نوع المشروع

16,000,000   القيمة





المدينة الصناعية الثانية بالدمام   الموقع

PETROLEUM PIPE FACTORY   نوع المشروع

4,000,000   القيمة





المدينة الصناعية الثانية بالدمام   الموقع

REBAR FACTORY / SCRAP FACTORY   نوع المشروع

35,000,000   القيمة





المدينة الصناعية الثانية بالدمام   الموقع

ABBRASIVE DISKS   نوع المشروع

12,000,000   القيمة





المنطقة الشرقية - جدة - الرياض - جيزان   الموقع

Batch Plan- Accomodation   نوع المشروع

60,000,000   القيمة





األحساء- المنطقة الشرقية   الموقع

مصنع ألبان   نوع المشروع

10,000,000   القيمة





Completion
Certificates





شريكنا
Our Partner



BSCC  undertakes the task of Kirby supply-
ing pre-engineered buildings and erection 
the steel structures. This is typically done 
for the large industrial projects such as 
power plants, oil field applications.

والتــي  كيربــي  شــركة  مــع  حصريــة  شــراكتنا 
تتولــــى مهمــة توريــد المبانــي ســابقة الهندســة 
ذلــك يـتــــم  الـفــــوالذيـــــة.  الهيــاكــــل   وإقـــامــــة 
مـــحطات مثــل  الكبيــرة  الـــصناعية   للـمـــشـاريـــع 

الطاقــة وتطبيقــــات حـقـــول النفــط.



 Builder
Certifications

















الرؤى 
المستقبلية

Future
Visions



خلــق عالقــات دوليــة لمســتثمرين فــي 	 
ذات  الجهــات  مــع  بالتنســيق  المجــال 

بالمملكــة الصلــة 

 إنشــاء أفــرع للشــركة بمناطــق متفرقــة	 
في أنحاء البالد 

بإضافــة	  الشــركة  مجــال  فــي   التوّســع 
أنشــطة متعددة األغراض بما يتناســب و 
أمــر التأســيس و المهام و االختصاصات.

إعــداد خارطــة جديــدة فــي مجــال البنــاء 	 
والتشــييد إلحــداث نقلــة عمرانيــة نوعيــة 

امتــدادًا لعمــل الشــركة 

الوســائط 	  بــكل  التواجــد  علــى  العمــل 
لـعـكـــس  أعـمـــال الـشـركـــة وإنـجـازاتـــها 

الـمـسـتـقـبـلـيـــة وخـطـطـــها 

• Create international relations for 
investors in the field incoordina-
tion with the relevant authorities 
in the Kingdom of Saudi Arabia

• Establishing branches of the com-
pany in separate areas around the 
country

• Expanding the company’s field by 
adding multi-purpose activities 
commensurates with the estab-
lishment order, tasks and special-
izations

• Preparing a new map in the field of 
building and construction to bring 
a qualitative modern shift as an 
extension of the company’s work.

• Working on being present in all 
media to reflect the company’s 
business, achievements and fu-
ture plans



عمالؤنا
Our Clients









Building Establishment for Specialized Contruction

Al Arfaj Building,
King Abdul Aziz Road, 
P.O.Box 3780, Al Khobar 31952
Kingdom of Saudi Arabia

T +966 13 867 0498
   +966 13 867 6241
F +966 13 867 9585
E bescalkhobar@bescalkhobar.com www.bsccalkhobar.com

عـالـم حيـث أّن كـل شـيء فيــه مـخـتـلـف
A WORLD WHERE EVERYTHING IS UNIQUE


