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Thornton Tomasetti is a leader in structural engineering design, investigation and analysis serving clients on projects of all sizes and complexities. 

We work on the tallest buildings, the longest spans and the most innovative special structures. Our integrated practices in Building Structure, Building 

Skin, Building Performance, Construction Support Services and Property Loss Consulting enable us to address the full life cycle of a project. Founded 

in 1956, we are now a 550-person organization of engineers and architects collaborating from offices across the globe. 

We apply practical innovation to our work to meet our client requirements for form, function, sustainability, schedule, constructability and budget. 

We combine the latest technology with best practices learned from our more than 50 years of experience. Our “multilingual” software proficiency 

facilitates effective communication and coordination across disciplines and time zones, ensuring project delivery within budget, and often on fast-

track schedules. 

Firm Profile



Our firm is organized into five integrated practice areas – Building Structure, Building Skin, Building Performance, Construction Support Services and 

Property Loss Consulting – that are engaged globally in a wide range of market sectors. Our practice areas are incorporated within all of our offices 

and we build project teams using the best available talent, regardless of location. Our approach to building solutions means that we work not only 

on buildings, but on creating solutions for our clients. We strive to reinvent how buildings are imagined – and built.

Practice Areas

Building Structure
As structural engineers, we collaborate with architects, owners and 

builders to conceive elegant structural solutions that meet the rigorous 

demands of the most technically challenging projects. Our team designs 

structural systems for buildings and related structures of all types 

and sizes – for new facilities and for renovations and conversions. We 

integrate programmatic requirements and develop structural solutions 

that best achieve multiple objectives: form, function, schedule, sustain- 

ability, constructability and budget. 

Building Skin
Our expertise in skin and structural systems extends from the application 

of innovative materials and point-supported and cable-supported glass, 

which can provide signature architectural statements to budget-friendly 

conventional curtain walls. Through our creative use of new materials 

and techniques and our pragmatic approach of unifying structure and 

skin, we offer clients valuable opportunities to achieve solutions that 

are both striking and sustainable. 

Building Performance
Building owners and managers have ever-increasing expectations 

for moisture management, thermal comfort and noise control, as well 

as sustainability, force protection and pre- and post-event evaluation. We 

recommend maintenance regimes and guide building owners through 

expansions, adaptive reuses, rehabilitations and repairs. We also provide 

Thornton Tomasetti – Middle East08

expert witness representation, assist the owner if the building under-

goes a catastrophic event and assess a building’s usefulness to the 

built environment.  

Construction Support Services
Our services include project delivery strategy, design-build, steel 

detailing, precast modeling, cast-in-place modeling, building façade 

modeling, steel connection design and construction engineering for 

erection engineering and site logistics, stability engineering and 

equipment and logistics. Our experienced engineering professionals 

provide early planning for Integrated Project Delivery (IPD) and design- 

build projects as well as building information modeling (BIM) 

coordination and document services. 

Property Loss Consulting
We assist insurance companies and their attorneys and adjusters in 

evaluating losses related to natural and man-made events. We offer scope 

of damage determination, including cause and origin investigation; 

engineering, architectural and building systems evaluations; building 

code consultation; claims related to LEED-certified properties; expert 

reports and testimony and due diligence surveys.
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Integrated Practice Overviews
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Our approach to BIM improves the design process for all members of the project team. We are at the forefront of BIM technologies; we lecture 

about BIM at conferences worldwide, work with software manufacturers to improve programs, and write our own scripts and routines to fill 

interoperability gaps. Our expertise in BIM is based on years of experience on a wide variety of projects, which has equipped us to provide efficient 

design, workflow and project delivery services. Some of our frequently used software programs include Revit, Tekla, AutoCAD, Catia, Digital Project, 

SAP, ETABS, Grasshopper, Rhino and Advance Concrete.

Building Information Modeling (BIM)

Master Modeler and BIM Assistance
We often lead the BIM implementation on a project, working 

collaboratively as the master modeler to integrate input from all 

disciplines. Our goal is to help all project team members achieve the 

efficiencies offered by BIM. Our services include providing training and 

full-time assistance to design team members who have not worked on 

a BIM project before, and setting up of live shared models in multiple 

locations to speed up implementation.

Benefits of BIM
Effective development of BIM improves drafting efficiency, 

production drawing quality, design team coordination, visualization, 

client communications, interoperability and design flexibility.

Efficiency and Quality
BIM can be used to generate accurate construction documents 

eliminating much of the tedious 2D drafting process, reducing human 

error and allowing for sections to be generated directly from the BIM.

Improved Coordination
BIM facilitates coordination and communication across the project 

team. The clash checking it allows among disciplines reduces time-

consuming redesign, which helps to keep projects on schedule and 

within budget.

Increased Design Flexibility
BIM offers a robust set of tools and methods to modify designs. Our 

extensive use of BIM means we can employ parametric models to 

rapidly generate reports and studies, allowing us to easily and accurately 

apply last-minute design changes.

Interoperability and Automation
We use a variety of software for BIM, structural analysis, design and 

documentation and we consider ourselves multilingual when it comes 

to software. For example, to address current shortcomings of intelligent 

interoperability between the IFC and CIS/2 formats, our advanced 

automation team creates customized in-house translators and inter-

operability scripts to assist design teams by enabling a more efficient 

workflow in the absence of an industry-standard BIM format. 
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Image courtesy Graham P. Clegg Studios Architecture

With our depth of international experience we can help clients incorporate sustainability objectives for buildings in a wide range of climates – from 

hot and dry in the Middle East to cold and snowy in Russia. We design constructible, high-performance building envelopes that respond to the local 

climate and sensibly contribute to energy-efficiency goals. 

The hot and arid climate of the Middle East requires designs that minimize cooling demand and water consumption by effectively combining high-

tech and low-tech strategies such as photovoltaics, exterior shading and passive ventilation. Our team of sustainability, skin and building systems 

experts devises holistic sustainability solutions and can also administer local environmental rating systems such as the Estidama Pearl Rating System 

in Abu Dhabi, and other certifications such as LEED and BREEAM. 

Since the inception of the LEED rating system, we have contributed to the LEED certification of hundreds of projects. Our sustainability consulting 

services, supported by our more than 170 LEED-accredited professionals, include sustainability strategy development, administration of LEED and 

other environmental rating systems, building performance audits, building systems analysis and upgrades and energy modeling and other advanced 

building simulations.

To underscore our commitment to sustainable design, in 2010 Thornton Tomasetti became the first engineering design firm to sign the American 

Institute of Architects 2030 Commitment, a program that promotes a transition to carbon-neutral buildings by 2030. To meet this commitment, we 

are preparing a system to quantify, track and reduce the embodied energy and carbon values of the structures we design. 

Thornton Tomasetti – Middle East14 Thornton Tomasetti – Middle East 15
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Design-Build 
Our 15-year design-build track record includes projects across a wide 

range of market sectors such as commercial, sports, residential, cultural, 

education, healthcare, aviation, retail and industrial. By combining design 

and construction into a single contract, the entire team – architect, 

engineers, contractors and fabricators – works together from the start 

to improve coordination and constructability. Our modeling capabilities 

allow all project stakeholders to visualize the entire structure early on, 

which helps to optimize aesthetic and functional considerations.

Integrated Project Delivery
Our collaborative approach and unique portfolio of services are ideally 

suited to IPD. This delivery method contractually joins the owner, 

architect, contractor, engineers and key subcontractors, facilitating 

teamwork through shared goals, incentives, risks and rewards. 

Building Information Modeling (BIM) 
A building information model is a digital 3D representation of a building 

that contains intelligent information and can thus function as the final 

deliverable to the fabricator, contractor and other members of the 

project team. BIM has multiple benefits including enhanced visual-

ization, linked data sets, improved design team coordination, expedited 

quantity takeoffs, better scope definition and improved scheduling. 

Advanced Detailing
Our 3D models for both steel and concrete detailing can be used 

as construction documents. These models save time for the design 

team and the contractor while better defining the construction scope. 

They range from first-phase member models containing structural framing 

members to second-phase steel connections or concrete reinforcements. 

 

Project Delivery
From traditional design-bid-build, to fast-track, construction manager-at-risk (CMR), design-build and integrated project delivery (IPD): we’ve done 

them all. The collaborative approach we bring to all of our work has been critical to our success with newer project delivery methods like design-

build and IPD. We strategically apply the benefits and best practices of new technology and processes to enhance traditionally delivered projects. 

Our experience across the project delivery spectrum, combined with an innovative suite of services and capabilities, helps us optimize the design 

and construction process.

Automation, Animations and Renderings 
We continually develop and enhance proprietary customized software 

tools that automate processes to increase our efficiency and deliverable 

quality. We focus on automating repetitive tasks in analysis, design and 

modeling and fine-tune processes for efficiency. Our in-house routines 

provide interoperability between software packages for optimal transfer 

of information between BIM platforms, spreadsheets and structural 

analysis programs. We also define complex geometries mathematically 

in order to reduce their generation to a manageable set of parameters. 

Our deliverables include renderings, animations and advanced graphics 

ranging from simple geometric representations to advanced kinematic 

simulations that depict moving objects obeying the rules of physics. 

Construction Support Services
Our wide range of construction support services includes, 

Erection Engineering and Site Logistics: Our services include assisting 

with construction equipment selection, determining construction 

sequencing, estimating manpower and establishing safety guidelines. 

We also assist the structural steel erector in developing lift plans 

and rigging. Logistics, equipment and site planning services include 

engineering checks for crane capacity, investigating soil conditions to 

support equipment and optimizing crane locations.

Stability Engineering: All structures are subject to temporary forces 

during construction. We provide stability engineering for all aspects of 

construction including building long-span steel structures and sequencing 

high-rise structures, large concrete structures and substructures. We 

coordinate with the installing contractor to develop a constructible and 

cost-effective solution.

Equipment and Logistics: We provide logistics, equipment and site 

planning services to general contractors, fabricators and erectors to assist 

in bringing a project from the planning stage into the construction phase. 

We also provide engineering checks for crane capacity and equipment 

selection, investigation of soil conditions and existing structures to 

support equipment and for optimization of crane locations.

Integrated Quality Assurance
Our dedicated Quality Assurance and Quality Control managers assign 

new projects to experienced reviewers and track progress to ensure 

reviews are carried out at appropriate intervals. Standardized check-

lists and sign-off procedures streamline the process and provide 

documentation of program compliance. 

Thornton Tomasetti – Middle East16 Thornton Tomasetti – Middle East 17
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We are providing structural and building skin design services for this multipurpose, mixed-use complex. Phase One employs fast-track and design-

build processes and consists of a main and secondary stadium, four training fields, athlete housing and a fire station. 

The main stadium is a multi-level structure encased in a complex modular building skin. Our parametric modeling for the curved elements of 

the skin design optimized their geometric variation, which reduced fabrication cost. It contains 15 large suites, 215 VIP seats, 4,440 club seats, 

restaurants, support facilities, underground parking and a tunnel connecting it to the second stadium. 

The secondary stadium is a single-level structure comprising spectator facilities, team and performer accommodations and support services. 

Phase Two will comprise three arenas, a tennis stadium, a swimming center, training facilities, a velodrome, a mosque, an amusement park, 

a parking garage and other amenities.

Owner  Iraq Ministry of Youth and Sports

Architect  360 Architecture

General Contractor  Abdullah A. Al-Jiburi Contracting Co.

Completion Date  2012

Total Area  Main Stadium 232,260 m2

Secondary Stadium 25,000 m2

Seating Capacity  Main Stadium  65,000

Secondary Stadium 10,000

Basrah Sports City 
Basrah, Iraq
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Four Seasons Abu Dhabi Sowwah Island
Abu Dhabi, United Arab Emirates
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Owner  Mubadala 

Architect  PLP Architecture

Completion Date  2013 

Total Area  Tower 40,000 m2

Podium 30,000 m2

 

We provided structural, civil and building skin engineering services for this high-profile 

project, which includes a 34-story hotel, 120 serviced apartments, 1,000 square meters 

of meeting space, ballroom and conference facilities and 800 square meters of spa 

and fitness facilities.

Our structural solutions for the tower included maximizing floor-to-ceiling heights by 

using post-tensioned concrete slabs. We provided stability to the cores, which were 

restricted by a slender tower design, by embedding steel link beams, enabling deeper 

slab zones and increased column-free floor space. Podium stability was achieved 

through moment frame action between slabs and columns, which reduced structural 

reliance on the cores and allowed the architect greater flexibility in positioning them.  

Our Building Skin practice provided façade detailing; structural design of custom steel, 

aluminum and glass elements; and construction and testing methods. The distinct 

façade design was driven by environmental concerns and a desire to maximize views 

to the outside. 

Image courtesy PLP Architecture

Image courtesy Chris Wadsworth



Owner  The Public Pensions Agency 

Developer  Rayadah Investment Company

Architect  Henning Larsen Architects

General Contractor  Saudi Binladin Group

Completion Date  2011

Total Area  1.6 million m2
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We provided structural and building skin engineering services to Henning Larsen Architects for multiple tower projects in the King Abdullah 

Financial District. 

Crystal Towers constitutes the main financial center of the development and is split into two towers of 135 meters and 95 meters that are linked 

by a 70-meter elevated podium to form the gateway to the development. This project received the 2010 Bentley Systems Award for Innovation 

in Building.  

The Gem Building consists of two mid-rise reinforced concrete towers comprising residential units and offices that link to two “Gem” structures, 

which are composed of a two-story steel frame and a concrete shell that form a single crystalline roof over a double height retail space at ground level. 

Villas in the Sky, a 33-story tower, consists of 13 floors of office with 12 floors of residential units above, topped by a ‘sky gym,’ spa and roof terrace. 

This project received the 2010 Bentley Systems Award for Innovation in Generative Design.  

Our use of BIM for this project resulted in speedier modeling of complex building geometries and easier coordination with design team 

members, leading to faster clash detection and resolution. It also allowed us to easily generate 3D visualizations of the structures for more effective 

client presentations.

King Abdullah Financial District
Riyadh, Saudi Arabia

Crystal Towers – Image courtesy Henning Larsen Architects Villas in the Sky – Image courtesy Henning Larsen ArchitectsCrystal Towers



Owner  Mubadala (Formerly Masdar, Abu Dhabi Future Energy Company)

Architect   Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

Total Area  116,000 m2

Number of Floors  7C
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We provided structural design using building information modeling (BIM) from concept through to completion of design for the world’s first 

mixed-use, positive energy building (generating more energy than it consumes). 

We collaborated with the entire design team, including the architect and Mechanical, Electrical and Plumbing engineers, to build a fully 

coordinated BIM. The model increased efficiency by reducing the risk of design conflicts encountered during construction, enabled the contractor 

to develop accurate take-offs of materials for cost estimating, generated high-quality construction documents and provided the owner with a 3D 

model of the structure that can be linked with other models of existing or future buildings. 

Masdar, Abu Dhabi Future Energy Company Headquarters
Abu Dhabi, United Arab Emirates

© Adrian Smith + Gordon Gill Architecture© Adrian Smith + Gordon Gill Architecture
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We are providing structural design services for Kingdom Tower, the centerpiece of the 23-million-square-meter new urban development known 

as Kingdom City. Upon completion, the tower will be the world’s tallest building at +1,000 meters. 

With a total construction area of 530,000 square meters, the mixed-use building will house an opulent hotel, luxury condominiums, serviced 

apartments, office space and the world’s highest observation deck. A high-performance exterior wall system will minimize energy consumption 

by reducing thermal loads. In addition, each of the tower’s three sides will feature a series of notches that create pockets of shadow shielding 

areas of the building from the sun and providing outdoor terraces with stunning views of Jeddah and the Red Sea. 

The design of Kingdom Tower’s structural system is based on stringent performance criteria for supertall structures, utilizing both international 

performance standards and regional building codes. Key challenges of the project include establishing wind loads appropriate for the location and 

height of the building, producing a building form that minimizes the impact of wind loading while optimizing the structural system, designing the 

slender tower spires elements and designing a foundation system capable of supporting the loads induced by the heavily loaded structure while 

mitigating differential settlement.

Kingdom Tower
Jeddah, Saudi Arabia
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Owner  Kingdom Holding Company

Developer  Jeddah Economic Company

Architect  Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

Contractor  Saudi Binladin Group

Total Area  530,000 m2

Building Height  +1,000 m 

Images © Adrian Smith + Gordon Gill Architecture



Owner  Doha International Airport

Architect  Ghafari Associates

Contractor  ADCC Joint Venture

Aktor 

Al Darwish 

Construzioni Cimolai Armando spa

Cybarco 

Construction Support Engineer  Incide

Completion Date  2011

Total Area  120,000 m2
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The new Doha International Airport is envisioned to become a major international 

gateway to the region. The Aircraft Maintenance Hangar Facility will serve as the 

central maintenance hub for Qatar Airways’ international fleet.

We are providing structural engineering services through the start of construction 

administration for the design-build of two hangars with spans of 183 meters and 

220 meters. The structures will accommodate eight wide-body and four narrow-

body aircraft, including two A380s, the largest commercial aircraft.

The structure’s layout and column spacing ensure flexible aircraft parking and 

maximum maintenance efficiency. Mezzanine levels enable direct access to the 

upper floor of the aircraft. Floor-mounted docks for servicing aircraft, along with 

overhead cranes, further facilitate maintenance access and safety.

Doha International Airport Aircraft Maintenance Hangar Facility
Doha, Qatar

Image courtesy Ghafari Associates
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We provided structural engineering services for the design-build of this one-story 79,000-square-meter cargo warehouse facility. A partial 

mezzanine supports an automated warehouse storage and retrieval system, a principal feature of the structure.

Other major areas of the facility include high-bay storage areas, work stations for make-up and breakdown of unit load devices (ULDs) and 

storage areas for special cargo. The facility has the capacity to process 750,000 tons of cargo per year, making it one of the 20 largest cargo 

facilities in the world.

Doha International Airport Cargo Warehouse Facility 
Doha, Qatar
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Owner  Doha International Airport

Architect  Ghafari Associates

Contractor  ADCC Joint Venture

Aktor 

Al Darwish 

Construzioni Cimolai Armando spa

Cybarco 

Construction Support Engineer  Incide

Completion Date  2010

Total Area  79,000 m2

Image courtesy Ghafari Associates



Client  Qatar Foundation

Baytur 

Concept Architect  Arata Isozaki 

Production Architect  Yamasaki Architects

Completion Date  2011

Total Area  79,000 m2
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We are providing structural engineering design services for the largest convention center in the Middle East, comprising 10 conference and 

performance venues, a 2,300-seat multilevel theater, three tiered auditoriums, a 40,000-square-meter exhibition space and pre-function exhibition 

foyers, banquet facilities for up to 10,000 people, 57 meeting rooms, hospitality suites and lounges. The center will host conferences and exhibitions, 

as well as cultural events.

A dramatic structural element of the project is the main convention center with its immense floor-to-ceiling height of 35 meters and large column- 

free spaces of 50 meters by 85 meters stacked on top of each other. This enables the center to easily accommodate large conferences, conventions, 

concerts and other events in unimpeded open spaces.

The design for optimal energy efficiency includes variable frequency drives on air conditioning equipment and an intelligent building management 

system that monitors and modulates energy usage based on facility occupancy.

Qatar National Convention Center
Doha, Qatar
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This “Y” shaped 270-meter iconic high-rise building is expected to be the tallest 

in Turkey. The tower contains office space, a luxury hotel and apartments, with 

parking and a mall in the podium and eight levels below grade. 

Located 24 kilometers north of the Main Marmara Fault – part of the North 

Anatolian Fault system – is a 1,500-kilometer fault zone spanning the Sea of 

Marmara into Turkey. Our seismic design work on the project initially included 

conventional code-based design of the tower, surrounding podium and deep 

basement. We later completed a nonlinear time history (NLTH) analysis, required 

because of the tower’s height, slenderness, unusual geometry and seismically 

active location.

A subsequent decision by the client to build a higher tower required us to 

embark on a second phase of performance-based design, which we are currently 

working on.

Diamond of Istanbul
Istanbul, Turkey
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Architect  Hema Industry

Dome Architects

Construction Cost  $250 million

Total Area  170,000 m2
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Located at the base of Burj Khalifa, the tallest building in the world, Dubai Mall is

one of the world’s largest shopping centers, accommodating more than 37 million 

visitors a year. During the final stages of the mall’s construction, our Building Skin 

practice provided on-site building skin consulting and engineering services to 

the contracting team for this award-winning project. 

The façade systems include lightweight precast panels, tensioned fabric, aluminum 

curtain walls, canopies, cladding, point-supported glass atria, stainless steel 

trusses, vertical bi-folding steel and glass doors, and extensive secondary steel 

support structures. We assisted with the design, engineering and technical review 

of numerous critical path systems during the final stages of construction. 

Additionally, we investigated and provided post-failure engineering analysis of 

one of the point-supported glass atria.

Dubai Mall Skin Consulting Services
Dubai, United Arab Emirates

Owner  Emaar Properties PJSC

General Contractor  Dutco Balfour Beatty 

Al Ghandi CCC

Architect  DP Architects

Construction Manager  Turner Construction 

International

Completion Date  2008

Total Area  1,100,000 m2

Total Internal Floor Area  550,000 m2

Image courtesy Marzieh Moosivand
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Abu Dhabi, United Arab Emirates

    Telephone +971.2.491.3373

     www.thorntontomasetti.com/contact/abu_dhabi

%

Dubai, United Arab Emirates

    Telephone +971.4.453.2680

     www.thorntontomasetti.com/contact/dubai

%

Riyadh, Saudi Arabia

    Telephone +966.1.293.6895

     www.thorntontomasetti.com/contact/riyadh

Thornton Tomasetti – Middle East40

أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف +971.2.491.3373

www.thorntontomasetti.com/contact/abu_dhabi

دبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف +971.4.453.2680

www.thorntontomasetti.com/contact/dubai

الرياض، المملكة العربية السعودية
هاتف +966.1.293.6895

www.thorntontomasetti.com/contact/riyadh

% % %

شركة Thornton Tomasetti - الشرق األوسط40
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Featured Projects

ARTIC 
Anaheim, California 
Image courtesy HOK

University of Chicago, 
Booth School of Business
Chicago, Illinois

OSF St. Francis Medical 
Center Children’s Hospital 
Peoria, Illinois 
© James Steinkamp/Cannon Design

Minneapolis Central Library 
Minneapolis, Minnesota

Doha International Airport, 
Maintenance Hangar Facility 
Doha, Qatar - see page 30 
Image courtesy Ghafari Associates

Kingdom Tower 
Jeddah, Saudi Arabia - see page 28 
© Adrian Smith + Gordon Gill 
Architecture

VTB Arena Park 
Moscow, Russia 
Image courtesy Manica Architecture

Hongqiao SOHO 
Shanghai, China 
© Zaha Hadid Architects
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Chicago Spire 
Chicago, Illinois 
Image courtesy Shelbourne 
Development/Santiago Calatrava

Yankee Stadium 
Bronx, New York 
© Chris Linder

Carrasco International Airport 
Montevideo, Uruguay 
Image courtesy Daniela Mac Adden/
Rafael Viñoly Architects

Modern Art Museum of Fort 
Worth 
Fort Worth, Texas 
Image courtesy MAMFW

Waddesdon Windmill Hill 
Archive and Study Centre 
Aylesbury, United Kingdom 
© Richard Bryant/arcaidimages.com

Basrah Sports City 
Basrah, Iraq - see page 20 
Image courtesy 360 Architecture

Four Seasons Abu Dhabi 
Sowwah Island 
Abu Dhabi, UAE - see page 22 
Image courtesy PLP Architecture

Taipei 101 
Taipei, Taiwan 
Image courtesy C.Y. Lee & Partners

2 7 12 17 22 27 32 37

MGM Mirage CityCenter 
Las Vegas, Nevada

New York University, Urban 
Space Station 
New York, New York

New York Times Building 
New York, New York 
© David Sundberg/Esto

Johns Hopkins Hospital 
Baltimore, Maryland

Diamond of Istanbul 
Istanbul, Turkey - see page 36

King Abdullah Financial District 
Riyadh, Saudi Arabia - page 24 
Image courtesy Henning 
Larsen Architects

Masdar, Abu Dhabi Future 
Energy Company HQ 
Abu Dhabi, UAE - page 26 
© Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

We’ve The Zenith 
Doosan, South Korea 
Image courtesy DeStefano 
and Partners

3 8 13 18 23 28 33 38

Bank of Oklahoma Center 
Tulsa, Oklahoma 
Image courtesy Gayle Babcock 
Architectural Imageworks LLC

Chelsea Art Gallery 
New York, New York 
Image courtesy Studio MDA

Block 21 
Austin, Texas 
Image courtesy Andersson-Wise

Margot and Bill Winspear 
Opera House 
Dallas, Texas

Qatar National Convention 
Center 
Doha, Qatar - see page 34

Doha International Airport, 
Cargo Warehouse Facility 
Doha, Qatar - see page 32 
Image courtesy Ghafari Associates

Slava-Stolny-Grad 
Moscow, Russia 
Image courtesy Swanke Hayden 
Cornnell Architects

Shanghai Tower 
Shanghai, China 
Image courtesy Gensler
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Transbay Transit Center 
San Francisco, California 
Image courtesy Transbay Joint 
Powers Authority

MetLife Stadium 
East Rutherford, New Jersey

Barclays Center 
Brooklyn, New York 
© SHoP Architects

1-5 Kingsway 
London, United Kingdom

Federation Tower Complex, 
Mirax City 
Moscow, Russia

Dubai Mall Skin Consulting 
Services 
Dubai, UAE - see page 38 
Image courtesy Marzieh Moosivand

Petronas Towers 
Kuala Lumpur, Malaysia 
Image courtesy Michael Goodman

Federation of Korean Industries 
Headquarters Building 
Seoul, South Korea 
© Adrian Smith + Gordon Gill Architecture
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المشروعات المميزة
جامعة شيكاغو، بوث 

كلية إدارة األعمال 
شيكاغو،  إلينوي

، مركز أو إس إف سان 
 فرانسيس الطبي

بيوريا،  إلينوي
©  James Steinkamp/Cannon Design 

مكتبة  منيابوليس المركزية 
منيابوليس ، مينيسوتا 

مرفق حظيرة صيانة الطائرات 
 بمطار الدوحة الدولي  

الدوحة، قطر - انظر صفحة 30 
Ghafari Associates  الصورة مهداة من

برج المملكة
 جدة، المملكة العربية السعودية 

 - انظر صفحة 28 
© Adrian Smith + Gordon Gill Architecture 

  متنزه في تي بي أرينا
موسكو، روسيا

Manica Architecture  الصورة مهداة من

هونج كياو سوهو
شنغاهاي، الصين

   © Zaha Hadid Architects  

مشروع آرتيك
أناهايم، كاليفورنيا 

HOK  الصورة مهداة من

16111621263136

ستاد يانكي
برونكس، نيويورك

 © Chris Linder  

مطار كاراسكو الدولي   
مونتيفيديو، أوروجوي 

Daniela Mac Adden/ الصورة مهداة من
  Rafael Viñoly  Architects

    متحف الفن الحديث في 
فورت وورث

فورت وورث، تكساس 
MAMFW  الصورة مهداة من

مركز واديسدون ويندميل هيل 
للدراسات والمحفوظات

أيليسبيري، المملكة المتحدة 
 © Richard Bryant/arcaidimages.com    

 مدينة البصرة الرياضية 
البصرة، العراق - انظر صفحة  20 

Architecture 360  الصورة مهداة من

فندق فور سيزونز أبو ظبي، 
 جزيرة الصوة - انظر صفحة  22

    أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة  
PLP Architecture  الصورة مهداة من

تايبيه  101
تايبيه، تايوان

 C.Y. Lee & Partners  الصورة مهداة من

برج شيكاغو المدبب
شيكاغو،  إلينوي

Shelbourne الصورة مهداة من 
Development/Santiago Calatrava

27121722273237

 مركز وسط المدينة 
MGM Mirage

  الس فيجاس، نيفادا 

جامعة نيويورك، مشروع 
 محطة الفضاء الحضري 
Urban Space Station 

نيويورك، نيويورك

   مبنى نيويورك تايمز
نيويورك، نيويورك

 © David Sundberg/Esto   

 مستشفى جونز هوبكينز
بالتيمور، ميريالند 

 مبنى لؤلؤة اسطنبول 
اسطنبول، تركيا - انظر صفحة  36

 مركز الملك عبد الله المالي
 الرياض، المملكة العربية السعودية 

- انظر صفحة 24 
Henning Larsen Architects  الصورة مهداة من

المقر الرئيسي لشركة أبو ظبي لطاقة 
 المستقبل بمدينة مصدر- انظر صفحة 26 

 أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة   
© Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

 

نحن نمتلك القمة
دوسان، كوريا الجنوبية 

DeStefano and Partners  الصورة مهداة من

38131823283338

بنك أوكالهوما سنتر
تولسا، أوكالهوما

Gayle Babcock الصورة مهداة من 
Architectural Imageworks LLC 

معرض فنون تشيلسي
نيويورك، نيويورك

Studio MDA الصورة مهداة من

بلوك  21
  أوستين، تكساس 

Andersson-Wise   الصورة مهداة من

  دار أوبرا مارجو أند بيل وينسبير
داالس، تكساس

 مركز قطر الوطني للمؤتمرات
- انظر صفحة 34

الدوحة، قطر 

مرفق مستودعات الشحن، مطار 
 الدوحة الدولي

 الدوحة، قطر - انظر صفحة 32
Ghafari Associates  الصورة مهداة من

سالفا - ستونلي - جراد
موسكو، روسيا

 Swanke Hayden الصورة مهداة من
Cornnell Architects

برج شنغاهاي
شنغاهاي، الصين

Gensler  الصورة مهداة من

49141924293439

 مركز ترانسباي للنقل
  سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 

 الصورة مهداة من  
Transbay Joint Powers Authority

ستاد متاليف
إيست روذرفورد، نيو جيرسي

مركز باركليز
بروكلين، نيويورك

   © SHoP Architects   

5-1  كينجزواي 
لندن، المملكة المتحدة

مجمع فيدريشن تاور، 
 ميراكس سيتي 
موسكو، روسيا

 خدمات استشارات السطح بمول صدبي
    أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

- انظر صفحة  38 
Marzieh Moosivand  الصورة مهداة من

أبراج بتروناس 
كوااللمبور، ماليزيا 

Michael Goodman  لصورة مهداة من

   مبنى المقرات الرئيسية التحاد 
الصناعات الكورية

سيول، كوريا الجنوبية
© Adrian Smith + Gordon Gill Architecture 

510152025303540



ت حالة 4.10
دراسا

يعد مول دبي، الذي يقع في قاعدة برج الخليفة، أطول مبنى في العالم، واحًدا من أكبر مراكز 
التسوق في العالم، حيث يستقبل أكثر من 37 مليون زائر سنوًيا. خالل المراحل النهائية من بناء 
الموقع وخدمات  في  المبنى  بواجهة  تتعلق  استشارات  لدينا  المبنى  قدمت ممارسة سطح  المول، 

هندسية لفريق التعاقد الخاص بهذا المشروع الحائز على جوائز. 

تشمل أنظمة واجهة المبنى ألواًحا خفيفة الوزن تم صبها مسبًقا وهياكل مشدودة وحوائط ستائرية من 
األلومنيوم ومظالت وكسوة معدنية )ألواح ألومنيوم( وغرف زجاجية مدعومة النقاط ودعامات من 
الصلب الذي ال يصدأ، وأبواب عمودية قابلة للطي من الصلب والزجاج، وهياكل دعم واسعة ثانوية 
مصنوعة من الصلب. لقد قدمنا المساعدة من خالل التصميم والهندسة والمراجعة الفنية للعديد من 
نظم المسارات الحرجة خالل المراحل النهائية للتشييد. باإلضافة إلى ذلك، فإننا فحصنا وقدمنا التحليل 

الهندسي لما بعد الفشل لواحدة من الغرف الزجاجية مدعومة النقاط. 

خدمات استشارات السطح بمول دبي 
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 المالك
شركة إعمار العقارية، شركة مساهمة خاصة

 المتعهد العام
 Dutco Balfour Beatty شركة 

Al Ghandi CCC

 المهندس المعماري
DP Architects شركة

 مدير التشييد
Turner Construction International شركة

 تاريخ إتمام البناء
2008

 المساحة اإلجمالية
1100000 م2

 مجموع مساحة األرضية الداخلية
550000 م2

صور مرزيه موسيفاند
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ت حالة 4.09
دراسا

 “Y” بارزة والُمصمم على هيئة حرف  يمثل عالمة  الذي  الشاهق  المبنى  يكون  أن  المتوقع  من 
والذي يبلغ طوله 270 متًرا أن يكون أطول مبنى في تركيا. يحتوي البرج على مكاتب وفندق فاخر 
وشقق، كما يضم موقًفا النتظار السيارات ومركًزا تجارًيا في منطقة المنصة وثمانية مستويات 

أسفل الدور األرضي. 

 ،(Main Marmara Fault) وهو يقع على بعد 24 كيلومتًرا إلى شمال منطقة الصدوع الرئيسية في
في  كيلومتر   1500 تمتد  منطقة صدوع  وهي   (North Anatolian Fault) نظام  من  وهي جزء 
بحر مرمرة في تركيا. تضمن عمل التصميم الزلزالي في المشروع بشكل مبدئي تصميم يستند 
إلى الكود للبرج والمنصة المحيطة واألساسات العميقة. وقد أكملنا فيما بعد تحليل تاريخ زمني ال 
خطي (NLTH)، وهو مطلوب بسبب ارتفاع البرج والنحافة والهندسة غير العادية والموقع النشط 

من حيث الزالزل.

وقد تطلب قراًرا الحًقا اتخذه العميل ببناء برج أعلى أن نبدأ في المرحلة الثانية من التصميم المعتمد 
على األداء، والذي نحن بصدد العمل فيه حالًيا.

مبنى لؤلؤة اسطنبول
اسطنبول، تركيا

 المالك
 Hattat مجموعة

 المهندس المعماري
Hema Industry شركة 

Dome Architects شركة

 تكلفة التشييد
250 مليون دوالر أمريكي

 المساحة اإلجمالية
170000 م2
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ت حالة 4.08
دراسا

إننا نقدم خدمات تصميم هندسية إنشائية ألكبر مركز للمؤتمرات في الشرق األوسط، يتكون من 10 مراكز لعقد المؤتمرات واالستعراضات، ومسرًحا متعدد المستويات به 2300 
مقعد، وثالث قاعات محاضرات متناسقة، ومعرًضا على مساحة 40000 متر مربع، وقاعات عرض للمهام المعدة مسبًقا، وأماكن مخصصة إلقامة مآدب تسع 10000 شخص، 

و57 غرفة اجتماعات وأجنحة وصاالت ضيافة. وسوف يستضيف المركز المؤتمرات والمعارض، فضاًل عن الفعاليات الثقافية.

وُيعد المركز الرئيسي للمؤتمرات أحد عناصر التشييد الرائعة للمشروع بارتفاعه الشاهق من األرض للسقف والذي يصل إلى 35 متًرا والمساحات الكبيرة الخالية من األعمدة 
والتي تصل إلى 50 متر و 85 متًرا مجمعة فوق بعضها البعض. ويمكِّن هذا المركز من استيعاب المؤتمرات الكبيرة واالجتماعات والحفالت الموسيقية وغيرها من الفعاليات 

بسهولة في مساحات مفتوحة ودون عوائق.

يشمل التصميم األمثل لكفاءة استخدام الطاقة محركات متغيرة الترددات على معدات تكييف الهواء ونظام ذكي إلدارة المباني يراقب وينظم استخدام الطاقة على أساس إشغال 
المرفق.

مركز قطر الوطني للمؤتمرات
الدوحة، قطر

 العميل
 مؤسسة قطر 

 Baytur شركة

 المهندس المعماري صاحب الفكرة
 Arata Isozaki

 المهندس المعماري المنتج
Yamasaki Architects

 تاريخ إتمام البناء
2011

 المساحة اإلجمالية
79000 م2
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ت حالة 4.07
دراسا

Ghafari Associates صور لشركة

 المالك
مطار الدوحة الدولي

 المهندس المعماري
Ghafari Associates شركة

 المتعهد
ADCC Joint Venture 

 Aktor 

 الدرويش 
 منتجع Construzioni Cimolai Armando الصحي

 Cybarco

 مهندس دعم التشييد 
Incide

 تاريخ إتمام البناء
2010

 المساحة اإلجمالية
79000 م2

لقد قدمنا خدمات هندسية إنشائية لتصميم - بناء مرفق مستودع تخزين الحمولة والمكون من طابق واحد على مساحة 79000 متًرا مربًعا. يدعم الطابق األوسط الجزئي نظام 
التخزين واالسترداد اآللي للمستودع، وهو ميزة رئيسية للمبنى.

تشمل المناطق الرئيسية األخرى للمرفق مناطق تخزين عالية ومحطات عمل لتشغيل وإيقاف أو انتظار معدات تحميل الوحدة (ULD) ومناطق التخزين للحمولة الخاصة. يتمتع 
المرفق بقدرة معالجة 750000 طًنا من البضائع سنوًيا، مما يجعله واحًدا من أكبر 20 مرفق حموالت في العالم.

مرفق مستودع تخزين الحموالت بمطار الدوحة الدولي
الدوحة، قطر
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ت حالة 4.06
دراسا

المنطقة. وسوف  إلى  بوابة رئيسية دولية  الجديد  الدولي  الدوحة  المتصور أن يصبح مطار  من 
يعمل مرفق حظيرة صيانة الطائرات بمثابة مركز الصيانة المركزية لألسطول الدولي للخطوط 

الجوية القطرية.

من  اثنين  وبناء  تصميم  وحتي  التشييد  إدارة  بدء  خالل  من  إنشائية  هندسية  خدمات  نقدم  إننا 
183 متًرا و220 متًرا. سوف تستوعب اإلنشاءات ثمان  التي تشغل مساحة  حظائر الطائرات 
الطائرة  وهي   ،A380 طراز  من  اثنتان  بينها  من  ضيقة،  طائرات  وأربع  عريضة  طائرات 

التجارية األكبر حجًما.

يضمن تصميم البناية وتباعد األعمدة سالسة االنتظار للطائرات وأقصى قدر من كفاءة الصيانة. 
ُتسهِّل  الطائرة.  من  العلوي  الطابق  إلى  المباشر  الوصول  من  األوسط  الطابق  مستويات  تمكن 
المنصات الُمعلقة على األرضية لصيانة وإصالح الطائرات، جنًبا إلى جنب مع الرافعات العلوية، 

عمليات الصيانة والسالمة.

مرفق حظيرة صيانة الطائرات بمطار الدوحة الدولي 
الدوحة، قطر

 المالك
مطار الدوحة الدولي

 المهندس المعماري
Ghafari Associates شركة

 المتعهد
ADCC Joint Venture 

 Aktor 

 الدرويش 
 منتجع Construzioni Cimolai Armando الصحي

 Cybarco

 مهندس دعم التشييد
Incide

 تاريخ إتمام البناء
2011

 المساحة اإلجمالية
120000 م2

Ghafari Associates صور لشركة
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ت حالة 4.05
دراسا

صور لشركة

نحن نقدم خدمات تصميم إنشائية لبرج المملكة، وهو المبنى المحوري داخل منطقة التنمية الحضرية الجديدة المعروفة باسم مدينة المملكة والمقامة على مساحة 23 مليون كم 
مربع. عند اكتماله، سوف يكون البرج أعلى مبنى في العالم بطول يزيد على 1000 متر. 

وسوف يضم المبنى متعدد االستخدامات الُمقام على مساحة بناء إجمالية تبلغ 530000 متًرا مربًعا، فندًقا فخًما وشقًقا فاخرة وشقًقا مفروشة ومكاتب وأعلى سطح مراقبة في 
العالم. وسوف يعمل نظام الجدار الخارجي عالي األداء على تقليل استهالك الطاقة من خالل تقليل األحمال الحرارية. إضافة إلى ذلك، سوف يضم كل جانب من جوانب البرج 

الثالثة سلسلة من الفتحات التي تخلق جيوًبا من الظل تحمي جوانب المبنى من الشمس وتوفر شرفات خارجية تطل على المناظر الخالبة لجدة والبحر األحمر. 

يستند تصميم النظام اإلنشائي لبرج المملكة إلى معايير األداء الصارمة للمباني الشاهقة، من خالل استخدام كل من معايير األداء الدولية وأكواد البناء اإلقليمية. تتضمن التحديات 
الرئيسية لهذا المشروع إنشاء أحمال رياح مناسبة لمكان وارتفاع المبنى، وخلق شكل للمبنى يقلل من تأثير أحمال الرياح مع تحسين النظام اإلنشائي، وتصميم العناصر الممشوقة 

لقمم البرج وتصميم نظام تأسيس قادر على دعم األحمال الناجمة عن الهيكل الثقيل المحمل مع تخفيف االستقرار التبايني.

برج المملكة 
جدة، المملكة العربية السعودية

 المالك
شركة المملكة القابضة

 المطّور
شركة جدة االقتصادية

 المهندس المعماري
Adrian Smith + Gordon Gill Architecture شركة

 المتعهد
مجموعة بن الدن السعودية

 المساحة اإلجمالية
530000 م2

 ارتفاع المبنى
ما يزيد على 1000 م 

© Adrian Smith + Gordon Gill Architecture 
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ت حالة 4.04
دراسا

لقد قدمنا  تصميًما إنشائًيا باستخدام نمذجة معلومات المباني (BIM) بداية من المفهوم وحتى استكمال تصميم أول مبنى عالمي من حيث تعدد استخداماته وإيجابياته فيما يتعلق 
بالطاقة )يولد طاقة أكثر مما يستهلك(. 

لقد تعاونا مع فريق التصميم بأكمله، بما في ذلك المهندسين المعماريين والمهندسين الميكانيكيين والكهربائيين ومهندسي الصرف، لبناء نمذجة معلومات المباني بحيث تكون 
منسقة تنسيًقا كاماًل. وعمل النموذج على زيادة الكفاءة عن طريق الحد من مخاطر تضارب التصميم التي تتم مواجهتها أثناء التشييد، ومكن المتعهد من تطوير محاكاة دقيقة 

للمواد الالزمة لتقدير التكلفة، وأخرج وثائق تشييد عالية الجودة وقدم للمالك نموذًجا ثالثي األبعاد للمبنى يمكن ربطه بنماذج أخرى من المباني القائمة أو المستقبلية. 

المقرات الرئيسية لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل بمدينة مصدر 
أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة

 المالك
مبادلة )مصدر سابقاً، شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل(

 المهندس المعماري
Adrian Smith + Gordon Gill Architecture شركة

 المساحة اإلجمالية
116000 م2

 عدد الطوابق
7

© Adrian Smith + Gordon Gill Architecture© Adrian Smith + Gordon Gill Architecture
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ت حالة 4.03
دراسا

Henning Larsen Architects صورة لشركة -Villas in the Sky برج Henning Larsen Architects صورة لشركة - Crystal Towers فندق ومنتجع Crystal Towers فندق ومنتجع

مركز الملك عبد الله المالي
الرياض، المملكة العربية السعودية

 المالك
المؤسسة العامة للتقاعد 

 المطّور
شركة االستثمارات الرائدة

 المهندس المعماري
Henning Larsen Architects شركة

 المتعهد العام
مجموعة بن الدن السعودية

 تاريخ إتمام البناء
2011

 المساحةاإلجمالية 
1,6 مليون م2

لقد قدمنا خدمات الهندسة اإلنشائية وأسطح المباني إلى شركة Henning Larsen Architects للعديد من مشروعات األبراج في مركز الملك عبد الله المالي. 

ل Crystal Towers المركز المالي الرئيسي للتنمية وهو ينقسم إلى برجين طول أحدهما 135 متًرا واآلخر 95 متًرا ويتصالن بواسطة منصة ارتفاعها 70 متًرا ليشكال  يشكِّ
معبًرا للتنمية. وقد حصل هذا المشروع على جائزة شركة Bentley Systems لعام 2010 لالبتكار في مجال البناء. 

يتكون مبنى ”Gem“ )الجوهرة( من برجين متوسطي االرتفاع من الخرسانة المسلحة يضمان وحدات سكنية ومكاتب تتصل بكال بنيتي مبنى ”Gem“، ويتكونان من إطار من 
الصلب من طابقين وطبقة خرسانية رقيقة تشكل سطًحا بلورًيا فوق مساحة للبيع خاصة بالمحال التجارية مزدوجة االرتفاع على مستوى األرض. 

برج Villas in the Sky، والمؤلف من 33 طابًقا، يتكون من 13 طابقاً للمكاتب بجانب 12 طابقاً للوحدات السكنية، يعلوها صالة األلعاب الرياضية ”sky gym“، ومنتجع صحي 
وشرفة على السطح. وقد حصل هذا المشروع على جائزة شركة Bentley Systems لعام 2010 لالبتكار في مجال التصميم التوليدي. 

وفي الواقع فإن استخدامنا لنمذجة معلومات المباني لهذا المشروع أدى إلى نمذجة أسرع لهندسة مبنى المجمع وتنسيق أسهل مع أعضاء فريق التصميم مما أدى إلى الكشف 
األسرع عن التعارضات والحلول. كما أنه سمح لنا أيًضا بإنشاء تصورات ثالثية األبعاد للمباني بسهولة إليجاد عروض أكثر فعالية للعمالء.



فندق فور سيزونز بأبو ظبي جزيرة الصوة
أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة

 المالك
مبادلة  

 المهندس المعماري
PLP Architecture شركة

 تاريخ إتمام البناء
 2013

 المساحة اإلجمالية
 برج على مساحة 40000 م2

منصة 30000 م2

المستوى،  رفيع  المشروع  لهذا  المبنى  لواجهة  هندسية  وخدمات  ومدنية  إنشائية  هندسية  خدمات  قدمنا  لقد 
والذي يشمل فندًقا مكوًنا من 34 طابًقا، و120 شقة مجهزة بالخدمات، ومساحة 1000 متًرا مربًعا مخصصة 

لالجتماعات، وقاعة ومرافق للمؤتمرات ومساحة 800 متر مربع للمنتجع الصحي ومرافق اللياقة البدنية.

وقد تضمنت حلولنا اإلنشائية المقدمة للبرج زيادة االرتفاعات بين األرضية إلى السقف إلى أقصى حد باستخدام 
بالطات خرسانية مشدودة. كما وفرنا االستقرار لألجزاء الوسطى، والتي كانت مقيدة بتصميم البرج النحيل، 
وذلك من خالل تضمين حماالت روابط صلب، مما يمكن من وجود مناطق أعمق للبالطات وزيادة مساحة 
البالطات  بين  الموجود  القوي  المنصة من خالل اإلطار  استقرار  تحقيق  الخالية من األعمدة. وتم  األرضية 
واألعمدة، األمر الذي قلل من االعتماد اإلنشائي على األجزاء المركزية وسمح بمرونة أكبر للمهندس المعماري 

في تحديد مواقعها. 

الصلب واأللومنيوم  المبنى؛ وتصميًما هيكلًيا من  لواجهة  لدينا رسوًما تفصيلية  المبنى  قدمت ممارسة سطح 
متميزة هو  واجهة  الدافع وراء تصميم  واالختبار. وكان  التشييد  بها؛ وطرق  الموصي  الزجاجية  والعناصر 

المخاوف البيئية والرغبة في زيادة المناظر الخارجية إلى أقصى حد ممكن. 

ت حالة 4.02
دراسا

PLP Architecture صورة لشركة
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نحن نقدم خدمات التصميم اإلنشائي وتصميم سطح المبنى لهذا المجمع متعدد األغراض واالستخدامات. توظف المرحلة األولى عمليات التنفيذ السريع والتصميم 
- البناء، وتتكون من إستاد رئيسي وفرعي وأربعة ساحات تدريب ومساكن لالعبين ومخفر إطفاء حرائق. 

اإلستاد الرئيسي عبارة عن مبنى متعدد المستويات مغطى بسطح مبنى معياري مركب. عملت الصياغة البارامترية للعناصر المنحنية لتصميم السطح على تحسين 
تباينها الهندسي مما قلل من تكلفة التصنيع. وهو يحتوي على 15 جناًحا كبيًرا، و215 مقعًدا لكبار الشخصيات، و4440 مقعًدا ألعضاء النادي، ومطاعم، ومرافق 

دعم، وموقف سيارات تحت األرض ونفق يوصله بالملعب الثاني. 

أما اإلستاد الفرعي فهو عبارة عن مبنى من مستوى واحد يضم مرافق للمشاهدين، ووسائل راحة للفريق والمؤدين وخدمات دعم. 

سوف تضم المرحلة الثانية ثالث حلبات، وملعب تنس ومركًزا للسباحة ومرافق تدريب ومضمار ومسجد ومدينة مالهي وموقف انتظار للسيارات وغيرها من المرافق.

مدينة البصرة الرياضية
البصرة، العراق

ت حالة 4.01
دراسا

Architecture 360صورة لشركة

 المالك
وزارة الشباب والرياضة العراقية

 العميل/المهندس المعماري
A 360 Architecture شركة

 المتعهد العام
شركة عبد الله عويز الجبوري للمقاوالت

 تاريخ إتمام البناء
2012

 المساحة اإلجمالية
 اإلستاد الرئيسي على مساحة 232260 م2

اإلستاد الفرعي

 سعة المقاعد
 اإلستاد الرئيسي 65000 مقعد
اإلستاد الفرعي 10000 مقعد
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دراسات حالة
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دراسا
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تسليم المشروع

تسليم المشروع
بداية من الطريقة التقليدية لتنفيذ المشروع “التصميم - العطاء- البناء”، إلى التنفيذ السريع، ومخاطرة إدارة التشييد (CMR) وطريقة التصميم - البناء والتسليم المتكامل للمشروع (IPD): فقد قمنا بكل ذلك. 

لقد كان النهج التعاوني الذي نتبعه في جميع أعمالنا يمثل عنصًرا حاسًما في تحقيق نجاحنا من خالل استخدام أحدث طرق تسليم المشروع مثل “التصميم-البناء” والتسليم المتكامل للمشروع. إننا نطبق بشكل 
إستراتيجي مزايا وأفضل ممارسات التكنولوجيا الجديدة والعمليات لتعزيز المشروعات الُمسلمة بشكل تقليدي. 

إن خبرتنا في سلسلة تسليم المشروع، جنًبا إلى جنب مع مجموعة مبتكرة من الخدمات والقدرات، تساعدنا على تحسين عملية التصميم والتشييد.

طريقة التصميم-البناء 
يشمل سجلنا الحافل على مدار 15 عاًما مشروعات عبر نطاق واسع من قطاعات السوق 
الصحية،  والرعاية  والتعليمي،  والثقافي،  والسكني،  والرياضي،  التجاري،  القطاع  مثل، 
والطيران، والبيع بالتجزئة، والقطاع الصناعي. فمن خالل الجمع بين التصميم والتشييد 
في عقد واحد، يعمل الفريق بأكمله من المهندسين المعماريين، والمهندسين، والمتعهدين 
والمصنِّعين مًعا منذ البداية لتحسين التنسيق وإمكانية تنفيذ أعمال اإلنشاءات. إن قدرات 
ر المبنى بأكمله في مرحلة  النمذجة لدينا تتيح لجميع أصحاب المصلحة في المشروع تصوُّ

مبكرة مما يساعد على تحسين االعتبارات الفنية والوظيفية.

التسليم المتكامل للمشروع
مثالي مع طريقة  نقدمها بشكل  التي  الفريدة  الخدمات  التعاوني ومجموعة  نهجنا  يتناسب 
التسليم المتكامل للمشروع (IPD). وتضم طريقة التسليم هذه وفًقا للتعاقد، المالك، والمهندس 
العمل  يسهل  مما  الرئيسيين،  الباطن  من  والمتعهدين  والمهندسين  والمتعهد،  المعماري، 

الجماعي من خالل أهداف مشتركة وعوامل تحفيز ومخاطر ومكافآت. 

 )BIM( نمذجة معلومات المباني
نموذج معلومات المباني هو تمثيل رقمي ثالثي األبعاد لمبنى يحتوي على معلومات ذكية 
للُمصنِّع والمتعهد وغيره من أعضاء فريق  النهائي  التسليم  ُيعد بمثابة  وبالتالي يمكن أن 
ر  التصوُّ ذلك  في  بما  متعددة  بفوائد   (BIM) المباني  معلومات  نموذج  ويتمتع  المشروع. 
المعزز، ومجموعات البيانات المترابطة، والتنسيق المحّسن بين فريق التصميم، وتسهيل 

محاكاة الكمية، والتعريف األفضل للنطاق والجدولة المحسنة. 

الرسم التفصيلي المتقدم
يمكن استخدام النماذج ثالثية األبعاد لدينا الخاصة بالرسم التفصيلي لكل من هياكل الصلب 
والخرسانة كوثائق تخص عملية التشييد. توفر هذه النماذج الوقت لفريق التصميم، والمتعهد 
مع تحديد نطاق عملية التشييد بشكل أفضل. وهي تتراوح بداية من نماذج أعضاء المرحلة 
األولى التي تضم أعضاء التشكيل اإلنشائي وحتى وصالت الصلب في المرحلة الثانية أو 

التعزيزات الخرسانية. 

التشغيل األتوماتيكي والرسوم المتحركة والرسوم الهندسية 
والتي  ملكية  بحقوق  تتمتع  التي  المخصصة  البرامج  أدوات  ونعزز  باستمرار  نطور  إننا 
المهام  تشغيل  على  نركز  ونحن  نسلمه.  ما  وجودة  كفاءتنا  لزيادة  تلقائًيا  العمليات  ل  تشغِّ
المتكررة أتوماتيكًيا في التحليل والتصميم والنمذجة وضبط العمليات لتحقيق الكفاءة. إن 
األمثل  النقل  لتحقيق  البرامج  حزم  بين  التفاعلي  التشغيل  إمكانية  تتيح  الداخلية  أنظمتنا 
وبرامج  البيانات  وجداول  المباني  معلومات  لنمذجة  األساسية  األنظمة  بين  للمعلومات 
التحليل اإلنشائي. كما أننا نعّرف أيًضا علم الهندسة المعقد حسابًيا لتقليل اإلنشاءات إلى 
مجموعة من المعلمات التي يمكن إدارتها. تشمل التسليمات لدينا رسوًما هندسية ورسوًما 
متحركة ورسوًما متطورة بداية من تمثيالت هندسية بسيطة إلى محاكات حركية متقدمة 

ر األشياء المتحركة بما يمتثل مع قواعد الفيزياء.  تصوِّ

خدمات دعم التشييد
ن بشكل كبير من  نحن نقدم مجموعة كبيرة من خدمات دعم التشييد والتي يمكن أن تحسِّ

تسليم المشروع. 
هندسة البناء ولوجستيات الموقع: إن خدماتنا تتضمن المساعدة في اختيار معدات التشييد، 
التوجيهية للسالمة.  المبادئ  العاملة ووضع  القوى  التشييد، وتقدير  وتحديد تسلسل عملية 
كما أننا نساعد أيًضا مشيدي الهياكل الفوالذية في وضع خطط ومعدات الرفع. إن خدمات 
اللوجستيات والمعدات وخدمات تخطيط الموقع تشمل الفحوصات الهندسية لقدرة الرافعة 

وفحص ظروف التربة لدعم المعدات وتحسين مواقع وضع الرافعة.

هندسة االستقرار: تخضع جميع المباني لقوى مؤقتة أثناء عملية التشييد. ونحن نقدم هندسة 
االستقرار لجميع جوانب عملية التشييد بما في ذلك بناء الهياكل الفوالذية الطويلة وتنسيق 
وترابط الهياكل الشاهقة والهياكل الخرسانية الضخمة والبنى التحتية. إننا ننسق مع المتعهد 

القائم بالتثبيت لوضع حل قابل للبناء وفّعال من حيث التكلفة.
المعدات واللوجستيات: إننا نقدم اللوجستيات والمعدات وخدمات تخطيط الموقع للمتعهدين 
إلى  التخطيط  المشروع من مرحلة  نقل  في  للمساعدة  والمشيِّدين  والمصنِّعين  بشكل عام 
الرافعة واختيار  لقدرة  إلى ذلك، فنحن نجري فحوصات هندسية  التشييد. إضافة  مرحلة 
مواقع  من  وللتحسين  المعدات  لدعم  القائمة  والمباني  التربة،  ظروف  وفحص  المعدات، 

الرافعة.

ضمان الجودة المتكاملة
يقوم مديرو ضمان الجودة ومراقبة الجودة المتخصصين لدينا بإسناد المشروعات الجديدة 
م لضمان إجراء المراجعات على فترات  لمراجعين من ذوي الخبرة ويتابعون مدى التقدُّ
زمنية مناسبة. وتسهِّل قوائم الفحص الموحدة وإجراءات التوقف من العملية وتقدم توثيًقا 

لالمتثال للبرنامج. 
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تسليم المشروع

Studios Architecture صورة لجراهام بي كليج، مهندس بشركة

بفضل خبرتنا الدولية الواسعة، يمكننا مساعدة العمالء على دمج أهداف االستدامة للمباني في مجموعة كبيرة من المناخات، بداية من المناخ الحار والجاف في الشرق األوسط إلى 
المناخ البارد والثلجي في روسيا. إننا نصمم أغطية مباني عالية األداء قابلة للتشييد تستجيب للمناخ المحلي وتسهم بصورة ملموسة في تحقيق أهداف كفاءة استخدام الطاقة. 

يتطلب المناخ الحار والجاف في الشرق األوسط تصميمات تقلل من الطلب على التبريد واستهالك المياه من خالل الدمج بشكل فّعال بين اإلستراتيجيات عالية ومنخفضة التقنية مثل 
الخاليا الشمسية، والتظليل الخارجي، والتهوية السلبية. يبتكر فريق االستدامة وخبراء أنظمة السطح والبناء لدينا حلول استدامة شاملة كما يمكنهم أيًضا إدارة أنظمة التقييم المحلية 

 .BREEAMو LEED البيئية مثل نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من “استدامة   في أبو ظبي، وشهادات أخرى مثل

منذ بدء نظام التقييم منLEED، فقد ساهمنا في اعتماد LEED لمئات المشروعات. تشمل خدمات استشارات االستدامة لدينا، والتي يدعمها أكثر من 170 من األخصائيين المعتمدين 
من نظام LEED، تطوير إستراتيجية االستدامة وإدارة نظام LEED وغيره من أنظمة التقييم البيئي، وعمليات تدقيق أداء المبنى، وتحليل أنظمة البناء وعمليات الترقية ونمذجة الطاقة 

وغيرها من عمليات المحاكاة المتقدمة للمباني.

وللتأكيد على التزامنا بالتصميم المستدام، أصبحت شركة Thornton Tomasetti في عام 2010 شركة التصميم الهندسي األولى التي توقع على التزام المعهد األمريكي للمهندسين 
المعماريين لعام 2030، وهو برنامج يشجع على االنتقال إلى مباٍن خالية من الكربون بحلول عام 2030. وللوفاء بهذا االلتزام، فنحن بصدد إعداد نظام لقياس ومتابعة وتقليل الطاقة 

المستهلكة خالل دورة حياة المنتج وقيم الكربون في المباني التي نقوم بتصميمها. 

“

االستدامة ت عامة
نظرا
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(BIM) نمذجة معلومات المباني
ن عملية التصميم لجميع أعضاء فريق المشروع. إننا نأتي في طليعة تقنيات نمذجة معلومات المباني (BIM)؛ فنحن نلقي محاضرات عن نمذجة  إن نهجنا نحو نمذجة معلومات المباني يحسِّ
معلومات المباني (BIM) في المؤتمرات في جميع أنحاء العالم، ونعمل مع الشركات المصنِّعة للبرامج لتحسين البرامج، ونكتب نصوصنا ونتخذ اإلجراءات لسد الثغرات بشأن إمكانية التشغيل 
التفاعلي. تستند خبرتنا في نمذجة معلومات المباني إلى سنوات من الخبرة في مجموعة كبيرة متنوعة من المشروعات، والتي أعدتنا لتقديم خدمات التصميم وسير العمل وتسليم المشروعات 

.Advance Concreteو Rhinoو Grasshopperو ETABSو SAPو Digital Projectو Catiaو AutoCADو Teklaو Revit بكفاءة. تشمل بعض من برامجنا التي تستخدم بشكل متكرر

مصمم النماذج الرئيسي ومساعدة نمذجة معلومات المباني
مشروع،  أي  على  المباني  معلومات  نمذجة  تطبيق  بشأن  المقدمة  في  نأتي  ما  غالًبا  إننا 
جميع  من  المدخالت  لدمج  الرئيسي  النماذج  باعتبارنا مصمم  تعاوني  بشكل  نعمل  حيث 
التخصصات. ويتمثل هدفنا في مساعدة جميع أعضاء فريق المشروع على تحقيق الكفاءات 
طوال  والمساعدة  التدريب  توفير  خدماتنا  وتشمل  المباني.  معلومات  نمذجة  تقدمها  التي 
الوقت ألعضاء فريق التصميم الذين لم يعملوا في مشروع نمذجة معلومات المباني من 

قبل، وإنشاء نماذج مشتركة فّعالة في مواقع متعددة لتسريع عملية التنفيذ.

مزايا نمذجة معلومات المباني
ال لنمذجة معلومات المباني على تحسين كفاءة الرسم، وجودة تخطيط  يعمل التطوير الفعَّ
ر، واالتصاالت بالعميل، والقابلية للتشغيل  اإلنتاج، والتنسيق بين فريق التصميم، والتصوُّ

البيني ومرونة التصميم.

الكفاءة والجودة
يمكن استخدام نمذجة معلومات المباني إلخراج وثائق دقيقة للتشييد والتي تتخلص من معظم 
أجزاء عملية الرسم التخطيطي ثنائي األبعاد المملة مما يقلل من األخطاء البشرية ويتيح إنشاء 

األقسام بشكل مباشر من نمذجة معلومات المباني.

ن التنسيق الُمحسَّ
فحص  إن  المشروع.  فريق  بين  والتواصل  التنسيق  من  المباني  معلومات  نمذجة  ُتسهِّل 
التي  التصميم  إعادة  عملية  من  يقلل  المعرفية  التخصصات  بين  يتيحه  الذي  التعارض 
تستغرق وقًتا طوياًل مما يساعد على إبقاء المشروعات في إطار الجدول الزمني المحدد 

وفي حدود الميزانية.

المرونة المتزايدة للتصميم
بتعديل  المعنية  واألساليب  األدوات  من  قوية  مجموعة  المباني  معلومات  نمذجة  تقدم 
التصميمات. فاستخدامنا الواسع لنمذجة معلومات المباني يعني أنه بإمكاننا توظيف نماذج 
بارامترية إلعداد التقارير والدراسات بسرعة مما يسمح لنا بتطبيق التغييرات على التصميم 

في اللحظة األخيرة بسهولة ودقة.

إمكانية التشغيل التفاعلي والتشغيل األوتوماتيكي
نحن نستخدم مجموعة متنوعة من البرامج لنمذجة معلومات المباني، والتحليل اإلنشائي، 
بالبرامج.  األمر  يتعلق  عندما  اللغات  متعددي  من  أنفسنا  ونعتبر  والتوثيق،  والتصميم، 
على سبيل المثال، لمعالجة أوجه القصور الحالية في إمكانية التشغيل التفاعلي الذكي بين 
تنسيقات IFC وCIS/2، يقوم فريق التشغيل األتوماتيكي المتقدم لدينا بإيجاد مترجمين داخليين 
متخصصين ونصوص إلمكانية التشغيل التفاعلي لمساعدة فرق التصميم من خالل تمكين 

سير العمل بشكل أكثر كفاءة في ظل غياب تنسيق نمذجة معلومات المباني القياسي. 

ت عامة
نظرا
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نظرات عامة حول الممارسات

ت عامة
نظرا



مقدمة

مجاالت ممارسة النشاط
إن شركتنا تنقسم إلى خمسة مجاالت ممارسة متكاملة وهي هيكل المبنى، وسطح المبنى، وأداء المبنى، وخدمات دعم المبنى واالستشارات المعنية بخسائر العقارات والتي تعمل في مجموعة 
كبيرة من قطاعات السوق على الصعيد العالمي. ومجاالت ممارسة النشاط لدينا مدرجة في جميع مكاتبنا ونحن نبني فرق المشروع باستخدام أفضل المواهب المتاحة، بغض النظر عن موقعها. 

ر وتشييد المباني. إن نهجنا المعني بحلول البناء يعني أننا نعمل ليس فقط على المباني، ولكن أيًضا على إيجاد حلول لعمالئنا. فنحن نسعى جاهدين إلعادة ابتكار طريقة تصوَّ

هيكل المبنى
وعمال  والمالك،  المعماريين،  المهندسين  مع  نتعاون  إنشائيين،  مهندسين  باعتبارنا  إننا 
ر حلول إنشائية رائعة تلبي المتطلبات الدقيقة ألصعب المشروعات من الناحية  البّناء لتصوُّ
الفنية. يصمم فريقنا أنظمة إنشائية للمباني والهياكل ذات الصلة من جميع األنواع واألحجام 
حلوالً  ونضع  البرمجية  المتطلبات  ندمج  إننا  والتحويالت.  وللتجديدات  الجديدة  للمرافق 
إنشائية تحقق العديد من األهداف على نحو أفضل من حيث الشكل، والوظيفة، والجدول 

الزمني، واالستدامة، وقابلية تنفيذ األعمال اإلنشائية، والميزانية. 

سطح المبنى
إن خبرتنا في األنظمة اإلنشائية وأنظمة سطح المباني تمتد بداية من استعمال مواد مبتكرة 
موثقة  معمارية  بيانات  تقدم  أن  يمكنها  والتي  بالكبل،  والمدعوم  النقاط  مدعوم  والزجاج 
ومعتمدة للحوائط الستائرية التقليدية ذات الميزانية المعقولة. فمن خالل استخدامنا اإلبداعي 
للمواد والتقنيات الجديدة ونهجنا العملي المعني بتوحيد المباني واألسطح، نحن نقدم لعمالئنا 

فرًصا ثمينة للتوصل إلى حلوال تتسم بأنها مذهلة ومستدامة. 

أداء المبنى 
الرطوبة،  إدارة  بشأن  دائم  بشكل  متزايدة  توقعات  المباني  ومديري  أصحاب  لدى  يكون 
وراحة البال بشأن البيئة الحرارية المحيطة، والتحكم في الضوضاء، فضالً عن االستدامة 
ه  والتدابير الوقائية وتقييم ما قبل وبعد الحدث. نحن نوصي باستخدام أنظمة صيانة ونوجِّ

أصحاب المباني من خالل التوسعات، وإعادة االستعمال القابل للتعديل، وعمليات إعادة 
المتخصصين، ونساعد  م تمثيال مشهوًدا له من جانب  نقدِّ أننا  التأهيل واإلصالحات. كما 
ض المبنى لحدث كارثي ونقيِّم مدى جدوى المبنى للبيئة المحيطة به.  المالك في حالة تعرُّ

خدمات دعم عملية التشييد
تشمل خدماتنا إستراتيجية تسليم المشروع، والتصميم - البناء، ورسومات تفصيلية للهياكل 
الفوالذية، والتشكيل مسبق الصب، والتشكيل من خالل الصب في المكان، وتشكيل واجهة 
الموقع،  ولوجستيات  البناء  لهندسة  التشييد  وهندسة  الصلب  وصالت  وتصميم  المبنى، 
م األخصائيون الهندسيون التخطيط  وهندسة االستقرار والثبات والمعدات واللوجستيات. يقدِّ
نمذجة  وكذلك  البناء   - التصميم  ومشروعات   (IPD) للمشروع  المتكامل  للتسليم  المبكر 

معلومات المباني (BIM) وخدمات التنسيق والتوثيق. 

االستشارات بشأن خسائر العقارات
إننا نساعد شركات التأمين ومحاميها ومحققيها في تقييم الخسائر الناجمة عن الحوادث الطبيعية 
م نطاًقا لحدود الضرر، بما في ذلك التحقيق  أو الناتجة عن التصرفات البشرية. ونحن نقدِّ
في السبب والمنشأ؛ وعمليات تقييم األنظمة الهندسية والمعمارية وأنظمة البناء؛ واستشارات 
كود البناء؛ والمطالبات المتعلقة بالعقارات المعتمدة من LEED؛ وتقارير وشهادات الخبراء 

واستبيانات العناية الواجبة.
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شركة Thornton Tomasetti هي شركة رائدة في التصميم الهندسي اإلنشائي والفحص والتحليل حيث تقدم خدماتها للعمالء حول المشروعات من كافة األحجام ودرجات التعقيد. إننا 
نعمل في إنشاء أطول المباني وأكبر المساحات وأكثر المباني الخاصة ابتكاًرا. إن ممارساتنا المتكاملة في هيكل المبنى وسطح المبنى وأداء المبنى وخدمات دعم التشييد واالستشارات 
المعنية بخسائر العقارات تمكننا من التعامل مع دورة حياة المشروع بالكامل. تأسست الشركة في عام 1956، وقد أصبحنا اآلن مؤسسة تضم 550 شخًصا من المهندسين والمهندسين 

المعماريين الذين يتعاونون من مكاتب في مختلف أنحاء العالم. 

نحن نطبق االبتكار العملي على عملنا لتلبية متطلبات عمالئنا فيما يتعلق بالشكل، والوظيفة واالستدامة، والجدول الزمني، وإمكانية تنفيذ أعمال اإلنشاءات والميزانية. فنحن نجمع 
بين أحدث التقنيات وأفضل الممارسات المستقاه من أكثر من 50 عاًما من الخبرة. إن كفاءتنا في البرامج “متعددة اللغات” تسهِّل التواصل والتنسيق الفّعال في مختلف النظم والمناطق 

الزمنية، مما يضمن تسليم المشروع في حدود الميزانية، وغالًبا ما يكون وفًقا لجداول زمنية سريعة. 

لمحة عن الشركة

مقدمة
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