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مقدمة

© Adrian Smith + Gordon Gill Architecture



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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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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نظرات عامة حول الممارسات

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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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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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. 



دراسات حالة

ت حالة
دراسا
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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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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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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.
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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 4.05
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 4.06
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 4.07
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 4.08
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 4.09
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



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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