
لألعمال املدنية 
واإلنشائية

كيســون



بناء عامٍل أفضل 
ألجيال املستقبل



الرؤى واملهام
البناء على المستوى العالمي من خالل تنمية القدرات البشرية والمؤسساتية في سبيل االرتقاء بحياة اإلنسان■■

القيم
احترام البشر والقيم وحقوقهم.■■
رعاية األخالق المهنية والتقيد بااللتزامات.■■
التأكيد على السالمة، الصحة وحماية البيئة.■■
التأكيد على توفير الجودة عالية ■■
اإلبداع واالبتكار.■■
التطوير والتحسين المستمر على الصعيد الفني واإلداري.■■
معادلة ربح – ربح – ربح.■■

املجموعات التخصصية
النفط والغاز والصناعة

مرافق المصافي والصناعات البتروكيميائية■■
غرف المضخات ومرافق تعزيز الضغط.■■
محطة توليد الطاقة وخطوط النقل ومحطة الكهرباء.■■
المجمعات االنتاجية الصناعية.■■
الخزانات وخطوط األنابيب.■■
مشاريع ضخ الغاز.■■

اإلسكان وتشييد املدن:
تشييد المساكن بكميات كبيرة.■■
المجمعات السكنية.■■
بناء األحياء.■■
مرافق البنى التحتية والمناظر.■■

أنظمة النقل عرب السكك احلديدية:
قطار داخل المدينة■■
الخط الحديدي أحادي السكة■■
السكة الحديدية■■

املياه والصرف:
السدود■■
االنفاق النقل و تحويل المياه■■
شبكات الري والتصريف■■
مرافق تكرير المياه والصرف■■
خطوط نقل الصرف ■■
خطوط نقل و تجميع المياه )بطريقة بايب جكينك(■■

األعمال املدنية واإلنشائية:
المجمعات اإلدارية والتجارية■■
المجمعات الرياضية والترفيهية والثقافية والرفاهية والعالجية■■
مطارات ■■
شوارع وطرق عامة وأنفاق■■
جسور وتقاطعات غير مستوية■■



جممع■جتاري■إيران■مول■■
مقر■مبىن■البنك■اينده ■
مشروع■مد■األنابيب■لشبكة■الصرف■يف■طهران■■■

)منطقة■شريعين■–■خواجه■هبداهلل(
مشروع■الـ■16.080■وحدة■سكنية■يف■مدينة■برند■اجلديدية■■
مشروع■حديقة■الكتاب■يف■طهران■■
جممع■برند■السكين■)552■وحدة(■■
سوق■ستارخان■الكبري■■
تصميم■وتنفيذ■نظام■ختطيط■ومراقبة■مشروع■■■

قطار■األنفاق■يف■طهران■)اخلط■1■و■2(
جممع■امري■كبري■التجاري■■
نفق■امري■كبري■للسيارات■■
املشروع■اخلاص■مبطار■اإلمام■اخلميين■الدويل■■
جممع■نواب■السكين■■
جسر■يادكار■امام■■
السوق■الرئيسي■لتوزيع■اخلضار■والفواكه■يف■طهران■)املرحلة■1■و■2(■■
تقاطع■افسريه■الثالثي■غري■املستوي■■
قنوات■سرخه■و■حصار■والفجر■■
أعمال■احلفريات■واحلقن■لنفق■اخلط■1■و■2■لقطار■األنفاق■يف■طهران■■
قنوات■نقل■مياه■الطرق■والقنوات■يف■طهران■إىل■سهل■ري■وورامني■■

طهران
ساوه

كرمانشاةمهذان

 أهواز

عسلويه

بندر عباس 

آغاجاري

سياه بيشه

تربيز
اهر

بندر انزيل

بلدشت

نكا
شاهرود

السدود■العلوية■والسفلية■ملحطة■سياه■بيشه■للضخ■بالتخزين■■

مباين■املضخات■ومرافق■خط■أنابيب■النفط■اخلام،■نكا■-■ري■■

مصفاة■تكرير■مياه■الصرف■شرقي■بندر■انزيل■■

سد■ستارخان■الترايب■)اهر(■واملرافق■املرتبطة■به■■

موقع■العملية■العطرية■الرابعة■■
جتهيز■أراضي■بارس■اجلنوبية■)املرحلة■4■و■5(■■
جتهيز■األراضي■وأعمال■تقاطع■الطرقات■وتنمية■■■

حقل■بارس■اجلنوبية■للغاز)املرحلة■2■و■3(
االعمال■املدنية■وتنمية■حقل■بارس■■■

اجلنوبية■للغاز■)املرحلة■1(
االعمال■املدنية■الصناعية■و■UG■قسم■■■

األولفني■يف■بتروكيمياء■بوشهر

دورود

رفسنجان

خط■أنابيب■نقل■الغاز■16■اينش■بطول■■■
70■كم■علي■آباد■كتول■-■شاهرود

أصفهان

مرودشت

الهيجان 

شبكة■الري■والتصريف■D1■فومنات■■

تربت حيدرية 

قم 

السد■التحويلي■وشبكة■التصريف■والري■يف■بلدشت■■

أبنية،■ملعب،■حبرية■ترفيهية-■جممع■رفسنجان■الثقايف■■
خط■نقل■الغاز■16■اينش■بطول■232■كم، رفسنجان - اصفهان■■
خط■نقل■الغاز■26■اينش■بطول■104■كم،■■■

رفسنجان■–■بندر■عباس

مصنع■االمسنت■الرمادي■يف■ساوه■بسعة■انتاج■7200■طن■يف■اليوم■■

طريق■اصفهان■السريع■–■فوالد■شهر■)القطعة■2(■■

خط■نقل■الغاز■16■اينش■بطول■72■كم■كريوم■-■مرودشت■■

خزانات■النفط-■تربت■حيدرية■■

مشروع■اخلد■احلديدي■أحادي■السكة■يف■قم■■

خط■نقل■النفط■بطول■364■كم■،■ري■–■ايده■لو■■

شبكة■الصرف■يف■مهدان■بطرقه■بايب■جكينك■■

املجمع■السكين■)400■وحدة(■اخلاص■■■
بعمال■مصنع■دورود■لالمسنت

جممع■املهدي■لأللومنيوم■■

مشهد

مصفاة■تكرير■مياه■الصرف■–■التيمور-■مشهد■■

كنكان

مشروع■حقن■غاز■آغا■جاري■■

فراشبند
سريجان

مصنع■كل■كهر■لتصنيع■الكريات■■

■■)EPC2(■12تنمية■حقل■بارس■اجلنوبية■للغاز،■املرحلة

االلتزام الوطين

■■ مشروع■العامرية■املؤلف■من■1920■وحدة■سكنية

مشروع■4.920■وحدة■سكنية■يف■كرمنشاه■■

مصفاة■ملعاجلة■مياه■الصرف■شرق■اهواز■■
مشروع■قطار■مدينة■اهواز■■
املجموعة■السكنية■املؤلفة■من■1.505■وحدة■■■

اخلاصة■باملعلمني■يف■اهواز
شبكة■الري■والتصريف■يف■سهل■محيدية■-■قدس■■
االعمال■املدمية■واملرافق■األساسية■للمنطقة■7■يف■حي■شريين■شهر■■

مشروع■تنمية■قسم■املعاجلة■يف■مصفاة■فراشبند■للغاز■■



البناء على املستوى العاملي

فزنويال

بيالروس

عمان اهلند

قرغيزيا

املركز■احلضري■اجلديد■يف■مينسك■■ ■■ إعادة■إعمار■وتتوسيع■طريق■بيشكك■-■اوش

■■ ■إعادة■إعمار■وتوسيع■الطرق■العامة■يف■والية■آندر■ابرادش■يف■اهلند

غينيا 
األستوائية

طريق■آين■سوك■إىل■بيزنام■■

مركز■بريليسه■اللوجسيت■■

كامريون

طريق■سنكمليما■–■مكوك■-■بيكوال■■

العراق

■■ مشروع■العامرية■املؤلف■من■1920■وحدة■سكنية

مشروع■الـ■10.008■وحدة■سكنية■يف■فزنويال■■

■■ مشروع■مصفاة■وشبكة■نقل■املياه■-■الكفل

■■ مشروع■مصفاة■وشبكة■نقل■املياه■-■الناصرية

مشروع■الـ■10.000■وحدة■سكنية■يف■فزنويال■■

■■ ■توســـيع■دائـــرة■الشـــحن■اجلـــوي■و■جعلهـــا■قرية■للشـــحن■التابعة
اخلطوط■اجلوية■العراقية■و■الكائن■يف■مطار■بغداد■الدويل

■■ ■إنشاء■مركز■التدريب■و■التطوير■اجلوي■التابع■اخلطوط■اجلوية■
العراقية■و■الكائن■يف■مطار■بغداد■الدويل

مشروع■تشييد■طريق■خصب■–■اخلالدية■■
إنشاء■جسر■على■طريق■بين■سوق■يف■والية■رستاق■■■



وصف إمجايل عن املشروع
لقد■قامت■شركة■كيسون■حىت■اآلن■بتنفيذ■مشاريع■كثريًة■

يف■حمافظـــة■طهـــران■الكبرية■ومن■هذه■املشـــاريع■نذكر،■

جســـر■يادكار■اإلمام،■معرب■امري■كبري■الســـفلي،■جســـر■

)ورقة■الربســـيم(■افســـريه،■مشروع■تصميم■وبناء■مطار■

اإلمام■اخلميين)رض(■وغريها■من■املشاريع■األخرى.

إن■حاجـــة■حمافظـــة■كبـــرية■ذات■مســـاحة■ضخمة■وعدد■

هائـــل■مـــن■الســـكان■كطهران■واليت■تتمتـــع■أيضًا■خبلفية■

ثقافيـــٍة،■إىل■مركـــز■كبري■ودائم■لتجمع■املهتمني■بالثقافة■

وحمـــي■الكتـــب■هـــي■حاجة■واضحة■وحتمية.■يتم■إنشـــاء■

جمموعـــة■حديقـــة■الكتـــاب■يف■طهـــران■واليت■تســـتقر■يف■

قلب■تالل■عباس■آباد■هبدف■دعم■الثقافة■واللغة■املكتوبة■

وخصوبتهـــا■وإبتكارهـــا■املبدع■يف■ســـاحات■العلم■واألدب■

والفكر■والفن.■

تتكـــون■أبنيـــة■هذه■املجموعـــة■من■أربعة■مباين■على■النحو■

التايل:■■

املبىن■A)الشـــمايل(■ويتكون■من■املباين■A1■وحىت■■�

A4

املبىن■B■■)حمور■الثقافة(■�

املبـــىن■C■)األوســـط(■ويتكون■مـــن■املباين■C1■إىل■■�

C4(■C4■يسمى■بوادي■الكتاب(

املبـــىن■D■)اجلنـــويب(■ويتكـــون■من■املباين■D1■إىل■■�

D4

تســـتخدم■أبنيـــة■األقســـام■الشـــمالية■واجلنوبيـــة■■�

للمعارض■وأما■القســـم■األوســـط■فيســـتخدم■لألغراض■

املســـرحية.■هـــذا■ومت■األخـــذ■بعـــني■االعتبـــار■فضـــاءات■

داخـــل■هذه■األبنية■تســـتخدم■ألغـــراض■متنوعة■كاملطعم■

واملعـــارض■املؤقتـــة■واألغراض■اإلداريـــة■واملطبخ■وغرفة■

التحكم■واملســـتودع■ومواقف■للســـيارات.■اجلدير■بالذكر■

أنه■مت■اعتماد■تقنية■متطورة■تدعى■الســـقف■األخضر■يف■

تشـــييد■السقف■هلذا■املشروع.■ومن■الفضاءات■اجلانبية■

هلذا■املشروع■ميكن■ذكر■اجلامع■وَمطَعَمني.

مشروع حديقة الكتاب يف طهران

صاحــب العمل: ش��������ركة تطوير الفض��������اءات الثقافية يف 
مدينة طهران

جهاز الرقابة: بل مري للهندسة االستشارية
نوع املقاولة: هندسية، إمدادات، بناء

مدة املقاولة: 24 شهر
موقع العمل: أراضي عباس آباد يف طهران

احلالة: قيد التنفيذ



نطاق العمل
املباين■الرئيســـية■للمكتبة■واملســـرح■وأبنية■الفضاء■■�

املحيط■مبساحة■تبلغ■حوايل■62.635■مترمربع.

مبىن■غرفة■التحكم■مبساحة■2.365■مترمربع.■�

غرف■تولىي■اهلواء■مبساحة■4.090■مترمربع.■�

جدار■عازل■بطول■600متر.■�

اإلحصائيات واألرقام الرئيسية للمشروع
احلفريات■45.000■مترمكعب.■�

الردم■)التالل■الشرقية(:■45.000■مترمكعب.■�

التسليح:■6.061■طن.■�

تركيب■القالب:■115.000■مترمربع.■�

اإلنشاءات■اخلرسانية:■56.320■مترمكعب.■�

السقف■األخضر:■13.500■مترمربع.■�

غطاء■السقف■املستعار:■13.300■مترمربع.■�

واجهة■زجاجية■عنكبوتية:■6.600■مترمربع.■�

واجهة■زجاجية■منحدرة:■7.800■مترمربع.■�

تركيب■البالط■والسرياميك:■6.000■مترمربع.■�

التلوين■والطالء:■106.000■مترمربع.■�

جدار■عمودي■جاف:■6.0800■مترمربع.■�

جدار■منحدر■جاف:■7.300■مترمربع.■�

هيكل■حميط■العمل:■9.300■مترمربع.■�

تشييد■املناظر:■73.000■مترمربع.■�

اللوحات■البصوتية■للسقف:■13.600■مترمربع.■�

حجارة■األرضية■والدرج:■8.000■مترمربع.■�

الغرز■املشبكة)Geogrid(:■39.600■مترمربع.■�

�■■:)Geocells( باملشـــبكات■ املســـلحة■ اخلاليـــا■

13.000■مترمربع.

حجم■التالل■اخلضر:■53.000■مترمكعب.■�

واجهة■سراميكية■جافة:■4.200■مترمربع.■�



صاحب العمل: وزارة النقل واملواصالت يف سلطنة عمان
االستشاري:

Consulting Engineers Renardet S.A & Partner 
نوع املقاولة: تنفيذ

مدة املقاولة: 41 شهر
املكان: مدينة خصب، حمافظة مسندم، سلطنة عمان

احلالة: إنتهى

الطريـــق■الرئيســـية■مـــن■نـــوع■الطرقـــات■الرئيســـية■من■

الدرجة■األوىل■بعرض■13■متر،■ويتكون■مقطعها■العرضي■

من■حارتني■بعرض■3.5■م■)باملجموع■7■أمتار(■إىل■جانب■

أكتاف■اسفلتية■عدد■2■بعرض■2م■وكتف■ترابية■بعرض■1م■

يف■كل■جانـــب.■يبلـــغ■عرض■الطريق■الفرعية■9م■وهي■من■

نوع■الطرق■الرئيسية■من■الدرجة■األوىل.■ويتكون■مقطعها■

العرضـــي■مـــن■حارتـــني■بعرض■3/5■)املجمـــوع■7أمتار(■

باإلضافة■إىل■كتف■اسفلتية■بعرض■5/.م■وأخرى■ترابية■

بعرض■0/5■على■كل■جانب.

األجزاء■األخرى■للعقد■هي:■إنشاء■إنشاء■املجاري■املائية■

■Irish(■املرفوعـــة■الضروريـــة،■إنشـــاء■هيـــاكل■احلمايـــة

cross(■عند■أماكن■مرور■الســـيول■على■الطريق،■تركيب■

اجلـــداول■اخلرســـانية■يف■األماكـــن■املطلوبـــة،■صناعـــة■

وتركيـــب■حواجـــز■الطـــرق■وقطـــع■احلمايـــة■اخلرســـانية■

يف■األماكـــن■املطلوبـــة،■املحافظـــة■على■احندار■أســـطحة■

الطرق■بطريقة■الـ■Riprap■أو■بالطرق■املماثلة■حبســـب■

الرسومات■واملواصفات■الفنية،■ختطيط■الطريق■وتركيب■

عالمات■السالمة■الضرورية■عليه.■

وصف إمجايل عن املشروع
يقع■املشـــروع■يف■حمافظة■مســـندم■يف■ســـلطنة■عمان■وهو■

عبارة■عن■إنشـــاء■طرق■اســـفلتية■بطول■حوايل■20.6كم■

حيث■ميتد■القســـم■األول■منها■من■خصب■–■دبا■البيعة،■

إضافة■إىل■21.9■كم■طريق■اسفلتية■فرعية■تصل■بالقرى■

املجاورة■للطريق■الرئيسية.■

مشروع تشييد طريق خصب – اخلالدية – عمان

اإلحصائيات واألرقام الرئيسية للمشروع
احلفريات:■66.311■مترمكعب.■�

الردم:■389.008■مترمكعب.■�

طبقة■األساس:■96.462■مترمكعب.■�

طبقة■االسفلت:■26.479■مترمكعب.■�

سكب■اخلرسانة:■31.769■مترمكعب.■�

التسليح:■752.5■طن.■�

أعمال■احلفاظ■على■احندار■االســـطحة■بطريقة■الـ■■�

Riprap:■39.546■مترمكعب.

أعمال■احلفاظ■على■احندار■األســـطحة■بطريقة■الـ■■�

Gabions:■38.349■مترمكعب.

تركيـــب■النســـيج■األرضـــي■للمحافظـــة■على■احندار■■�

األسطحة:■121.019■متر■ربع.

بناء■وتركيب■جداول■الشوارع:■بطول■400م.■�

بناء■وتركيب■قطع■احلماية■اخلرســـانية■القياســـية:■■�

بطول■■2.300م.



اإلحصائيات واألرقام الرئيسية للمشروع
احلفريات:■23.904■مترمكعب.■�

الردم:■75.470■مترمكعب.■■�

سكب■اخلرسانة:■13.027■مترمكعب.■�

تركيب■القالب:■31.418■مترمربع.■�

التسليح■والكابالت■سابقة■اإلجهاد:■1585■طن.■�

طبقة■حتت■األساس:■14.079■مترمكعب.■�

طبقة■األساس:■8.842■مترمكعب.■�

الطلي■بالقري:■44.211■مترمربع.■�

الطلي■السطحي:40.433■مترمربع.■�

صاحــب العمل: وزارة البلدي��������ات االقليمية وموارد 
املياه يف سلطنة عمان

االستشاري: شركة املنارة للهندسة االستشارية
نوع املقاولة: بناء

مدة املقاولة: 18 شهر
موقع املشروع: والية رستاق، سلطنة عمان

احلالة: قيد التنفيذ

إنشاء جسر على طريق بين سوق يف والية رستاق – عمان

وصف إمجايل عن املشروع
إن■هدف■صاحب■العمل■من■تنفيذ■هذا■املشـــروع■يتمحور■

حول■تنفيذ■جســـر■على■طريق■بين■ســـوق■وتســـهيل■عملية■

التـــردد■يف■واليـــة■رســـتاق■أثنـــاء■فترات■هطـــول■األمطار.■

الفقرات■املحولة■من■هذا■املشـــروع■هي:■طريق■رئيســـي،■

جسر،■طريق■حتويلي،■بربخ،■إنارة■الطريق،■الفتات■املرور■

واملناظر■الطبيعية.

نطاق العمل 
إعداد■ورشة■العمل■�

إنشاء■طريق■حتويلي■بطول■2كم■تقريبًا.■�

إنشـــاء■جســـرين■خرسانيني■ســـابقي■اإلجهاد■بطول■■�

196م■وعرض■36م■بـ■7■فوهات.■

إنشاء■طريق■رئيسي■بطول■1/5■كم.■�

توفري■اإلنارة■على■طول■املسري.■�

تركيب■الالفتات■املرورية.■■�



وصف إمجايل عن املشروع 
لقـــد■حتولت■مســـألة■تطويـــر■وتنمية■النقـــل■واإلمكانيات■

اللوجســـتية■إىل■حلقـــة■رئيســـية■وأساســـية■يف■التنميـــة■

االقتصاديـــة■يف■دولـــة■بيالروســـيا.■بالتماشـــي■مـــع■هـــذه■

احلاجة■االستراتيجية■قررت■حكومة■بيالروسيا■بالتعاون■

مع■املنطقة■االقتصادية■احلرة■يف■مينســـك■إنشـــاء■جمّمع■

■■متطـــور■جـــدًا،■وقـــد■أوكلت■مهمة■إنشـــاء■هذا■ لوجســـيتٍّ

املشروع■الوطين■الضخم■إىل■شركة■بريلسيه.

تعد■شركة■بريلسيه■واحدًة■من■الشركات■التابعة■لكيسون■

الدوليـــة،■وقـــد■أوكلت■هلـــا■احلكومة■البيالروســـية■مهمة■

تصميـــم■وتنفيـــذ■هـــذا■املركـــز■احلديـــث■وكذلـــك■عملية■

االستثمار■فيه.■يوفر■مركز■مينسك■اللوجسيت■إمكانيات■

متنوعة■أمهها:

مستودعات■البضائع■واجلمارك.■�

اخلدمات■اإلدارية■والدعم.■�

معرض،■فضاءات■إدارية■وأماكن■للبيع.■�

خدمات■متعلقة■جبوانب■الطرقات.■�

يتكـــون■هـــذا■املجمع■إمجاليـــًا■من■حوايل■200.000■■�

مترمربع■)فضاء■املستودع(■و■5.000■مترمربع■)خمتلف■

مباين■الدعم(.

امُلّنفِّذ واملســتثمر: ش��������ركة بريلس��������يه )كيسون املساهم 
الرئيسي(

موقــع العمــل: املنطقة االقتصادية احلرة يف مينس��������ك، 
بيالروسيا

احلالة: قيد التنفيذ

مركز بريلسية اللوجسيت – بيالروسيا



اإلحصائيات واألرقام الرئيسية للمشروع
فضاء املستودع:

مستودع■البضائع■اجلافة:■150.000■مترمربع.■�

مستودع■التخزين■البارد:■30.000■مترمربع.■�

مستودعات■اجلمارك:■10.000■مترمربع.■�

مستود■املواد■اخلطرة:■10.000■مترمربع.■�

املحطة املتعددة الوجوه:
مساحة■أرض■املحطة:■80.000■مترمربع.■�

املكاتب■اإلدارية:■2.000■مترمربع.■�

اخلدمات■املتعلقة■جبانب■الطرقات:■�

فندق■ومطعم:■12.000■مترمربع.■�

مكان■لتصليح■االحنات:■10.000■مترمربع.■�

حمظة■وقود،■مغســـلة■للســـيارات■و■دكان:■10.000■■�

مترمربع.

موقف■للشاحنات:■250■موقف.■�

الفضاء اإلداري: 
املكاتب■اإلدارية:■13.000■مرمربع.■�

مكاتب■التأمني■واملصرف:■3.200■مترمربع.■�

مكاتب■املسؤولني■املحليني:■2.400■مترمربع.■�

مبىن■اإلدارة:■1.500■مترمربع.■�

موقف■للشرطة■ومستوصف:■1.300■مترمربع.■�

�■
فضاء املعارض والبيع:

معرض:■12.000■مترمربع.■�

مكاتب■ومستودعات■الدعم:■2.000■مترمربع.■�

املرافق: 
حمطة■كهرباء■�

مصفاة■ملعاجلة■املياه■■■■■■■■■■■■�

مركز■اتصاالت■■■■■■■■■■■■■■■■�

غرفة■املحركات■■�

■■■■■■■)التحكم(■املركزية

■املساحة■اإلمجالية:

■45.000■مترمربع



مركز مينسك احلضري اجلديد – بيالروسيا

امُلّنفِّذ واملســتثمر: شركة شركة بل بارس )من الشركات 
التابعة لكيسون(

 BRT  مصمم املشــروع: الشركة االستشارية الدولية
االملانية

موقع العمل: مينسك، بيالروسيا
احلالة: قيد التنفيذ

وصف إمجايل عن املشروع 
مركـــز■مينســـك■احلضـــري■اجلديـــد■عبـــارة■عـــن■مبىًن■

متعدد■األغراض■يتم■إنشـــاؤه■على■أرٍض■تبلغ■مســـاحتها■

ســـبعة■هكتـــاراٍت.■يقـــع■هـــذا■املبىن■عند■تقاطع■شـــارعي■

نزاويسيمســـيت■وكالينوفســـكي■يف■القســـم■اجلديـــد■من■

املدينة■على■بعد■850■متر■من■املكتبة■الوطنية■واليت■تعترب■

أشهر■املباين■اجلديدية■يف■بيالروسيا.■إن■هذا■املركز■على■

شـــكل■حرف■U■■يقع■جنوبه■برج■)فندق(■مؤلف■من■11■

طابـــق■بارتفـــاع■46■م،■ومشالـــه■برج■إداري■مؤلف■من■10■

طوابق■بارتفاع■39■م■ويف■قسمه■األوسط■يقع■جممع■جتاري■

ترفيهي■مؤلف■من■طابقني■بارتفاع■12■م.

يعترب■الفندق■ذات■اخلمس■جنوم■الذي■حيتوي■على■200■

غرفة■أكرب■فندق■مخس■جنوم■يف■بيالروسيا.■وباإلضافة■

إىل■الغـــرف■فـــإن■الفنـــدق■حيتـــوي■علـــى■25■وحـــدة■يف■5■

طبقات.■وباقي■الفضاءات■عبارة■عن:■صالة■اجتماعات،■

ردهـــة■الفندق،■اإلمكانيـــات■الترفيهية،■املطبخ■واملطعم،■

املجموعة■الرياضية،■املســـبح■والســـاونا■وصالة■مؤمترات■

مجيع■هذه■املباين■هي■أقسام■من■الفندق.

يتوضـــع■القســـم■التجـــاري■–■الترفيهـــي■البالغ■مســـاحته■

53.500■مترمربـــع■يف■اجلـــزء■األوســـط■من■املبىن■حيث■

يعترب■أكرب■قسم■يف■هذا■املبىن.■



نطاق العمل 
املساحة■اإلمجالية■للمشروع:■146.000■مترمربع.■�

فنـــدق■5■جنـــوم■باإلضافـــة■إىل■فنـــدق■)شـــقق(:■■�

26.000■مترمربع.

مكاتب■إدارية:■23.500■مترمربع.■�

مركز■للتسوق■والترفيه:■53.500■مترمربع.■�

موقف■سيارات:■37.000■مترمربع.■■�



صاحب العمل: وزراة اإلنشاء واإلعمار يف الكامريون
ECCOM :االستشاري

املستثمر: مصرف التنمية اإلسالمية
نوع املقاولة: تنفيذ

مدة املقاولة: 30 شهر
موقع العمل: الكامريون / سنكمليما – مكوك

احلالة: قيد التنفيذ

مشروع تشييد طريق من سنكمليما إىل بيكوال – الكامريون

وصف إمجايل عن املشروع
يعتـــرب■ســـوق■القـــارة■االفريقيـــة■النامـــي■مكانًا■مناســـب■

بغيـــة■االســـتثمار■يف■جمـــال■تصديـــر■اخلدمـــات■الفنيـــة■

واهلندســـية،■ويف■هذا■الســـياق■تشغل■دولة■الكامريون■من■

خـــالل■برناجمهـــا■التنمـــوي■املمتد■لـ■30■ســـنة■)2035م(

يف■جمـــاالت■النقـــل■والنفـــط■والغـــاز■واملناجـــم،■احلصة■

الرئيسية■هلذا■السوق.■

لذلك■ميكن■ملشـــروع■إنشـــاء■طريق■بطول■65■كم■يف■دولة■

الكامـــريون■أن■يلعـــب■دورًا■مهمـــًا■يف■الوصـــول■إىل■هدف■

)البناء■على■املستوى■العاملي(.■

إن■إنشاء■هذا■الطريق■)سنكمليما■–■بيكوك(■يعلب■دورًا■

فاعاًل■ومهمًا■يف■جتارة■اخلشب■بني■الكامريون■وكينيا.

■لذلك■فإن■النجاح■يف■هذا■املشـــروع■ميكن■اعتباره■بدايًة■

لتوســـيع■األنشـــطة■الفنية■واهلندسية■يف■دولة■الكامريون■

والقارة■االفريقية.

نطاق العمل 
يشـــتمل■مشـــروع■إنشـــاء■طريـــق■بطـــول■65■كـــم■يف■دولـــة■

الكامـــريون■)حمور■ســـنكمليما■–■بيكـــوال(■على■األجزاء■

التالية:

بناء■مكان■إقامةحفل■افتتاح■املشـــروع■يف■الكيلومتر■■�

000+00■)مرفقات(

�■■Sangmelima■–■،القســـم■األول:■إنشـــاء■طريـــق

PK57■اىل■PK0■من■:Mekok

اإلحصائيات واألرقام الرئيسية للمشروع
التخريب والتنظيف:

إزالة■التراب■النبايت:■1.106.000■مترمربع.■�

إزالة■األشجار:■3.000■شجرة■�

هدم■املنازل■السكنية:■580■مترمكعب.■�

نقل■شبكة■الكهرباء:■14■كم■�

األعمال الترابية:
إزالة■التراب■الرطب:■1.060.544■مترمكعب.■�

إزالة■احلجارة:■5.640■متر■مكعب.■�

الردم:■1.560.544■مترمكعب.■�

تشييد■أساس■وسطح■الطريق:■�

طبقة■األساس:■266.470■مترمكعب.■�

طبقة■ما■حتت■األساس:■140.600■مترمكعب.■�

االسفلت:■52.000■مترمكعب.■�

بناء املجاري املائية املسلحة:
1.■تنفيذ■جمرى■مائي■بفوهتني:■بطول■27م■�

2.■تنفيذ■جمرى■مائي■بثالث■فوهات:■بطول■213م.■�

�■■Sangmelima■–■،القســـم■الثاين:■إنشـــاء■طريق

.PK56■اىل■PK57■من■:Mekok

بناء■8■جماري■مائية■بفوهتني■وثالث■فوهات.■�

نركيب■الالفتات■املرورية.■�

تركيب■حاجز■الطريق.■�

بناء■موقف■توزين■آيل.■�

بناء■موقف■جلي■رسوم■الطرق.■�

بناء■حمطة■حلساب■احلركة■املرورية.■�

بناء■مناطق■للتوقف■واالستراحة.■�

بناء■مدرسة■واحدة.■�

بناء■مركز■صحي.■�

بناء■تواليتات■صحرائية.■�

بناء■أماكن■للعب.■�

حفر■10■آبار■مياه■عميقة.■�

بناء■مراكز■للتجمع.■�



اإلحصائيات واألرقام الرئيسية للمشرع
طول■الطريق:■45■كم■�

عرض■الطريق:■10م■�

العرض■النهائي■لالسفلت:■7■متر■�

عرض■الكتف■اليمىن■واليسرى:■1/5■م■�

تغطيـــة■الطريـــق:■تنفيـــذ■غطـــاء■الطريق■بســـماكة■■�

إمجالية■تبلغ■57■سم

طبقة■األساس:■144.000■مترمكعب.■�

طبقة■ما■حتت■األساس:■23.000■مترمكعب.■�

احلفريات■والردم:■2.230.000■مترمكعب.■�

يبدأ■الطريق■من■الســـهول■املســـطحة■ومير■تدرجييًا■■�

من■املناطق■اجلبلية■املغطاة■بالغابات■االستوائية■الكثيفة.■

صاحب العمل: وزارة البىن التحتية وتشييد املدن
نوع املقاولة: ختطيط وبناء

موقع العمل: آين سوك، كينيا االستوائية
احلالة: انتهى

مشروع تشييد طريق آكوتوم – موكومو – جيبلو – بيزنام يف كينيا االستوائية

وصف إمجايل عن املشروع 
املخطط■اإلمجايل■للمشروع■عبارة■عن:■إنشاء■طريق■من■

■)Djipol(■إىل■بلدة■جيبلو■)Akuetom(■بلدة■آكوتوم

بطـــول■حـــوايل■45■كـــم■يف■الســـاحل■األميـــن■لنهـــر■ويلـــه■

)Wele(،■إنشـــاء■طريق■يف■الســـاحل■األيســـر■لنهر■ويله■

يصـــل■لبلـــدة■بيزنام■)Binsam(■بطـــول■حوايل■10كم،■

كذلك■إنشـــاء■جســـر■بطول■حوايل■95م■على■النهر■لوصل■

اجلانبني■وإنشـــاء■جماري■مياه■متعددة■على■طول■املســـري■

هلداية■مياه■األهنار■املوجودة■على■طول■املسري.■



صاحب العمل: وزارة الطرق واملواصالت
نوع املقاولة: ختطيط وبناء

مدة املقاولة: 24 شهر
موقع العمل: طهران

احلالة: انتهى

وصف إمجايل عن املشروع
بعـــد■املشـــاركة■يف■إنشـــاء■مطار■اإلمـــام■اخلميين■الدويل■

عـــرب■عقـــود■اجلســـور■والطرق■الواصلـــة■واملكملة■للمطار■

واحلظائر■وجسور■املدرجات■الكبرية■والغطاء■اخلرساين■

للمدرجني■الشماليني،■تولت■كيسون■مهمةتنفيذ■املشروع■

اخلاص■باملطار■من■خالل■عقد■التخطيط■والبناء.■

يعتـــرب■مشـــروع■التخطيـــط■والبنـــاء■اخلـــاص■مبطـــار■

اإلمـــام■اخلميـــين■الـــدويل■مثـــااًل■بارزًا■عن■اتســـاع■نطاق■

التخصصـــات■الـــيت■تتطلبها■املشـــاريع■الضخمة،■كإدارة■

ومراقبـــة■املشـــروع،■املشـــتريات■واإلمـــدادات،■التصميم■

والبناء،■إدارة■مقاويل■التصميم■واهلندســـة،■ونظرًا■ألنه■

مل■يسبق■أن■قام■مقاول■ايراين■بتنفيذ■مثل■هذه■املشاريع■

الضخمـــة■وذلـــك■بطريقة■التخطيـــط■والبناءأيضًا،■كان■

علـــى■كيســـون■أن■تثبت■يف■مرحلـــة■حتديد■األهلية■قدرهتا■

علـــى■ختطيـــط■ومتابعة■هذا■املشـــروع■الســـريع■والضخم■

واملتعدد■األنظمة■ومجع■الطاقات■الالزمة■له.فليس■عبثًا■

أن■كيسون■تعترب■مبثابة■واحدة■من■الشركات■اهلندسية-

البنائيـــة■القليلـــة■املعروفة■يف■الـــدول■النامية،■اليت■تتمتع■

بالعلـــم■الـــالزم■إلنشـــاء■املطارات■الدوليـــة،■وأن■معاونية■

رئاســـة■اجلمهوريـــة■للتخطيـــط■والرقابة■االســـتراتيجية■

)منظمة■اإلدارة■والتخطيط■السابقة(■قد■أهدهتا■املرتبة■

املشروع اخلاص مبطار اإلمام اخلميين الدويل

األعلى■يف■إنشاء■أنظمة■النقل.■

للحصول■على■صورة■أوضح■حول■حجم■وسرعة■األعمال■

يف■مشروع■التخطيط■والبناء■للمطار■يكفي■أن■نلقي■نظرة■

على■أرقام■خمتلف■الساحات■يف■هذا■املشروع:

تاريخ■إبرام■مقاولة■التخطيط■والبناء■بني■كيسون■ووزارة■

النقل■واملواصالت:■1995/10/10م

للتنفيـــذ:■ الرســـومات■اجلاهـــزة■ ُأوىل■ إكمـــال■ تاريـــخ■

1995/11/15م

ة■حوايل■6000ورقة. يبلغ■جمموع■الرسومات■املّعدَّ

اإلشـــراف■والرقابة■على■أكثر■من■25■ألف■نشـــاط■بشـــكل■

يومي■وأسبوعي■وشهري.

إدارة■27■شـــركة■مقاولة■واستشـــارة■من■بينها■الشـــركة■

.ADP■الفرنسية■املعروفة

اســـتهالك■500■مترمكهب■من■اخلرســـانة■و25■طن■من■

احلديد■املسلح■و■100■طن■من■االسفلت■بشكل■يومي.

اســـتخدام■300■آلـــة،■و■138■مهنـــدس■وفـــين■يف■قســـم■

التصميـــم،■و960■شـــخص■يف■قســـم■التنفيـــذ■بينهـــم■90■

مهندس■وفيّن.

■



نطاق العمل
كان■نطـــاق■مهـــام■كيســـون■يف■مطار■اإلمام■اخلميين■■�

الدويل■يشـــمل■األعمال■التصميمية■واهلندسية■والبنائية■

والتشغيلية■لألمور■التالية:

حمطة■املسافرين:■78.000■مترمربع■�

املباين■اخلدماتية■واجلانبية:■12.000■مترمربع■�

حظرية■تصليح■الطائرات:■155.000■مترمربع■�

مدّرج:■بطول■4.200م■وعرض■60■م■�

مدرج■للطائرات:■بطول■12.800م■و■عرض■45■م■�

طرق■واصلة:■بطول■27.500■م■و■عرض■35م■�

9■جســـور■ملـــرور■وســـائل■النقـــل■وأربعة■جســـور■ملرور■■�

الطائرات

مرافق■معاجلة■املياه■وشبكات■التوزيع■�

مرافق■إطفاء■احلرائق■�

شبكة■تزويد■الطائرات■بالوقود■�

موقف■سيارات■متعدد■الطبقات■�

بقية■األجزاء■الالزمة■الســـتثمار■املرحلة■األوىل■من■■�

املطار.



)APSH9( جتديد وتوسيع الطرق السريعة يف والية آندارابرادش

صاحــب العمــل: حكومة والية آنداراب��������رادش، مديرية 
الطرق واملباين

االستشاري: SEMC )من دولة استراليا(
SEVERDRUP :جهاز اإلشراف

مدة املقاولة: 24 شهر
موقع العمل: دولة اهلند، والية آندارابرادش

احلالة: انتهى

األبنية الثقيلة
جســـر■بطـــول■حـــوايل■60م■بفوهـــات■10/25م■زعدد■من■

اجلسور■اجلاهزة■على■طول■املسري.

اإلحصائيات■واألرقام■الرئيسية■للمشروع:

حجم■احلفريات:■280.000■مترمكعب■�

الردم:■280.000■مترمكعب■�

األساس:■150.000■مترمكعب■�

حتت■األساس)Subbase(:■400.000■مترمكعب■�

غطاء■االسفلت:■16.000■طن■�

الغطاء)الرصف(■اخلرساين:■35.000■مترمكعب■�

املجاري■املائية:■100■عدد■�

اجلسر:■4■فوهات■�

جدار■جابيون■)مؤقت(:■30.000■مترمكعب■�

وصف إمجايل عن املشروع
خالل■الســـنوات■األخرية■املنصرة■لعل■كيســـون■مارســـت■

أعمـــال■االســـتثمار■يف■جمـــال■تصدير■اخلدمـــات■الفنية■

واهلندسية■أكثر■من■أي■شركة■أخرى■يف■القطاع■اخلاص■

يف■ايران.■واكتسبت■بذلك■جتارب■مثينة■يف■هذه■الساحة،■

ومن■املنجزات■املهمة■هلذه■الشـــركة■االســـتثمارية■تنفيذ■

مشـــروع■توســـيع■وتعزيز■وحتسني■الطريق■رقم■9■يف■والية■

آندرابرادش.

املواصفات■اإلمجالية■للمشروع:

توســـيع■الطريـــق■مـــن■عرض■مخســـة■أمتـــار■إىل■حارتني■

بعرض■3/5■متر■إضافة■إىل■كتفني■مرصوفتني■باالسفلت■

كل■منهـــا■بعـــرض■1/5متـــر■وكتفـــني■ترابيتني■عرض■كل■

منهما■متر■واحد.

مشروع■تغطية■الطريق:

■)Subbase(وهو■عبارة■عن:■30سم■طبقة■حتت■األساس

،■25-30ســـم■طبقة■األســـاس■)Base(،■طبقة■من■القري■

يفرش■فوقها■احلصى■وطبقة■من■االسفلت■بسماكة■ثالثة■

سانتيمترات.

■



مشروع نفق أمري كبري للسيارات

صاحب العمل: بلدية املنطقة 12 يف طهران
نوع املقاولة: ختطيط وبناء

مدة املقاولة: 30 شهر
موقع العمل: طهران

احلالة: انتهى

وصف إمجايل عن املشروع
يعتـــرب■حاليـــي■اســـتخدام■األنفـــاق■بغيـــة■نقـــل■احلركـــة■

املروريـــة■واملحافظـــة■على■األراضي■املوجودة■يف■الســـطح■

هبـــدف■إحيـــاء■الفضـــاءات■املدنية■من■الطـــرق■املتداولة■

والفعالـــة.■إن■اهلـــدف■الرئيســـي■مـــن■املشـــروع■باعتباره■

جزءًا■من■مشروع■واسع■لتحسني■البىن■التحتية■للنقل■يف■

مدينـــة■طهـــران،■حفض■احلمل■املتزايد■للحركة■املرورية■

يف■املنطقـــة■مـــن■خـــالل■توفري■إمكانية■التواصل■املباشـــر■

والسلس■بني■املركز■واملناطق■الشرقية■من■املدينة.

وأهم■األصول■يف■مشروع■امري■كبري■من■الناحية■املرورية■

مايلي:

نقل■احلركة■املرورية■من■الشرق■إىل■املركز■وبالعكس■ ■•

من■خالل■النطاقات■املستوية■إىل■داخل■النفق.■

النقل■الســـريع■للحركة■املرورية■من■املبدأ■واملقصد■ ■•

باجتاه■املشروع■وفصلها■على■احلركة■املرورية■املحلية.

إعـــادة■األداء■احلقيقـــي■للحركـــة■املروريـــة■للمعابر■ ■•

املتواجدة■يف■املجال■املطلوب.

إن■مشـــروع■أمـــري■كبـــري■ال■خيفض■ويقلل■من■التلوث■ ■•

اهلوائي■والصويت■بشـــكل■كبري■فحســـب■بل■وقد■مت■اختاذ■

كافـــة■التدابـــري■املمكنـــة■أثنـــاء■تنفيذ■بغيـــة■احلفاظ■على■

النسيج■التارخيي■هلذه■الناحية■من■املدينة.

مواصفات املشروع
يعتـــرب■نفـــق■امري■كبري■البالغ■طولـــه■مايقارب■كيلومترين■

واحدًا■من■أطول■أنفاق■السيارات■يف■طهران.

األحجام■الرئيسية■للمشروع■هي■كالتايل:

احلفريات:■175.119■مترمكعب■�

سكب■اخلرسانة:■101.000مترمكعب■�

تركيب■القالب:■90.000■مترمربع■�

التسليح■واألعمال■املعدنية:■6.000■طن■�

نظام اهلياكل
يتكـــون■نظـــام■هيـــاكل■النفق■من■األساســـات■الشـــريطية■

بعـــرض■2/5■م■ومساكـــة■متر■واحد■وتتوضع■علىيها■على■

طول■النفق■اجلدران■الرئيســـية■)الشـــمالية■والوســـطى■

واجلنوبيـــة(■بســـماكة■60ســـم■وبارتفاع■متغري■من■ســـتة■

إىل■مثانيـــة■أمتـــار.■وتتكـــون■أرضيـــة■النفـــق■مـــن■بـــالط■

خرســـاين■مسلح■بسماكة■30سم■توفر■االتصال■العرضي■

بني■األســـاس■الشـــمايل■واجلنويب■واألوسط.■ويف■النهاية■

مت■رصـــف■البالطـــات■اخلرســـانية■املذكـــورة■بطبقة■من■

االسفلت■بسماكة■10■سم■مبثابة■الطبقة■النهائية.■



جسر يادكار إمام)رض( الكبري

صاحب العمل: بلدية املنطقة 2 يف طهران
نوع املقاولة: ختطيط وبناء

مدة املقاولة: 30 شهر
موقع العمل: طهران

احلالة: انتهى

وصف إمجايل عن املشروع
لقد■تســـبب■النمو■املتزايد■لعدد■الســـكن،■وازدياد■التلوث■

الصويت■وتلوث■اهلواء■والتوســـع■غري■املنضبط■للمدينة،■

بإحداث■مشاكل■معقدة■لسكان■طهران■واحلركة■املرورية.■

يعد■طريق■يادكار■إمام■من■املحاور■الشمالية■–■اجلنوبية■

من■شـــبكة■الطرق■العامة■يف■طهران■حيث■خيتص■بقســـم■

مهم■من■احلمل■املروري■لبقية■املعابر.■يقع■قسم■من■هذا■

الطريـــق■ضمـــن■نطـــاق■بلدية■املنطقـــة■الثانية■يف■طهران■

وهو■على■شـــكل■جســـر■يبلغ■طوله■حوايل■ثالثة■كيلومترات■

قامت■بإنشـــائه■شـــركة■كيســـون■حيث■يعترب■أطول■جســـر■

على■مستوى■القطر.

كانت■األهداف■الرئيسية■للمشروع■ما■يلي:

إجياد■تواصل■سريع■وسلس■بني■الطرق■العامةمشال■■�

وجنوب■املدينة.

خفـــض■محـــل■احلركة■املروريـــة■يف■املعابر■واألنفاق■■�

املوجودة■يف■منطقة■املشروع.

وقامـــت■شـــركة■كيســـون■بإنشـــاء■جممع■كبـــري■حتت■هذا■

اجلســـر■الضخـــم.■كما■وقامـــت■بتصميم■موقـــف■متعدد■

الطبقات■ومركز■إداري■وهو■اآلن■قيد■البناء.

اســـتمرت■أعمال■مشـــروع■جســـر■يادكار■إمام)رض(■18■

شـــهرًا■إىل■أن■اكتملت.■لقد■جنح■مشـــروع■جســـر■يادكار■

إمـــام■)رض(■الكبـــري■واملجموعـــة■التجاريـــة■التابعـــة■له■

يف■احلصـــول■علـــى■شـــهادة■التقدير■مـــن■املهرجان■االول■

هلندسة■البناء■سنة■1996.

املواصفات الفنية للمشروع
يشتمل■مبىن■اجلسر■على■92■قاعدة■خرسانية■مت■تنفيذها■

على■مسافات■17■إىل■32■متر■على■طول■املسري.■وتشتمل■

كل■قاعدة■على■أربعة■أعمدة.■رؤوس■األعمدة■مت■تنفيذها■

على■شكل■جتميعي■من■القطع■اخلرسانية■املسبقة■الصنع.■

ويتوضع■على■قضبان■اجلسر■بالطات■خرسانية■مسلحة.■

وقـــد■مت■تنفيـــذ■اجلزيـــرة■الوســـطية■للجســـر■على■شـــكل■

خرســـانة■يف■املكان.■اســـتخدم■يف■تنفيذ■املنحدَرين■عند■

هناييت■اجلســـر■)جالل■آل■امحد■يف■الشـــمال■والشـــهيد■

ستاري■يف■اجلنوب(■وكذلك■املنحدرات■الرباعية■لتقاطع■

الشـــيخ■فضـــل■اهلل■طريقـــة■اجلدران■الترابية■املســـلحة.■

يعترب■اســـتخدام■القطع■اخلرسانية■املسبقة■الصنع■حىت■

ضمن■العناصر■الرئيســـية■هليكل■اجلســـر■واليت■تشـــمل■

قضبـــان■غطـــاء■الفوهـــات■ورؤوس■القضبـــان■مبثـــل■هذه■

املقاســـات■واألحجام■على■مســـتوى■القطر■أمر■ال■سابق■له■

ومن■مواصفات■تصميم■هيكل■هذا■اجلسر.



األرقام الرئيسية للمشروع
األعمال■الترابية:■620.000■مترمكعب■�

سكب■اخلرسانة:■116.000■مترمكعب■�

تركيب■القالب:■270.000■مترمربع■�

التسليح■وبقية■األعمال■املعدنية:■18.000■طن■�



أعمال حتديث وتوسيع طريق بيشكك – اوش – قرغيزستان

صاحب العمل: وزارة الطرق يف قرغيزستان
االستشــاري: Carl Bro International م��������ن 

الدمنارك
مدة املقاولة: 20 شهر

موقع العمل: دولة قرغيزستان، احلد الفصل بني بيشكك 
- اوش

احلالة: انتهى

وصف إمجايل عن املشروع
يعترب■مشـــروع■طريق■بيشـــكك-اوش■أول■جتربة■خارجية■

لشـــركة■كيســـون■ويتمتـــع■بأمهية■خاصة■هلـــا.■وال■تقتصر■

هذه■األمهية■على■اجلانب■االقتصادي■فحســـب■بل■ترجع■

أساســـًا■إىل■أن■هذه■الشـــركة■خاضت■طريقًا■جديدًا■يف■

ســـبيل■منوهـــا■وتطورها■واســـتطاعت■كفرد■مـــن■املجتمع■

اهلندســـي■االيـــراين■■أن■تثبـــت■أن■املقاولـــني■االيرانيـــني■

قـــادرون■علـــى■تنفيذ■املشـــاريع■الدولية■جبودة■أفضل■ويف■

الوقت■املحدد■والســـعر■املناســـب.■إن■القسم■الذي■ُعرفت■

بأهنـــا■رحبـــت■مناقصته■هو■القســـم■الثاين■مـــن■القطعة■

الثالثة■أي■من■الكيلومتر■325■إىل■362■على■طول■37■كم.■

يبلغ■عرض■الطريق■الذي■أخذت■شركة■كيسون■مسؤولية■

تنفيـــذ■أعمـــال■التحســـني■والتعريض■له■بني■مخســـة■إىل■

سبعة■أمتار■حيث■ارتفع■ليصل■إىل■12■متر■يشمل■مثانية■

أمتار■رصيف■اسفليت■وكتفني■عرض■كل■منهما■مترين.

ويف■عقد■آخر■قامت■شركة■كيسون■بتنفيذ■أعمال■حتسني■

شوارع■مدينة■بيشكك■بنجاح■تام.

مت■افتتاح■طريق■بيشكك■–■اوش■يف■تاريخ■23■اكتوبر■سنة■

2000■يف■ذكرى■استقالل■دولة■قرغيزستان.■وخالل■هذه■

املراســـيم■الـــيت■حضرها■عدد■من■الشـــخصيات■املحلية■

والدوليـــة■مـــدح■الســـيد■عســـكر■اغايوف■رئيـــس■جهورية■

قرغيزســـتان■يف■ذلك■احلني■الكفاءة■واجلودة■التنفيذية■

لشـــركة■كيســـون■وقـــام■بإهـــداء■تقدير■للمديـــر■املفوض■

للشركة■كأفضل■مقاول■أجني■وهبذا■كانت■والدة■افتخار■

آخر■للمجتمع■اهلندسي■يف■بالدنا.■

نطاق العمل
األعمال■الترابية:■930.000■مترمكعب■�

طبقة■ما■حتت■األساس:■130.000■مترمكعب■�

طبقة■األساس:■70.000■مترمكعب■�

طبقة■األرضية:■20.000■مترمكعب■�

الطبقة■السطحية:■25.000■مترمكعب■�

عدد■املجاري■املائية:■147■�

يف■ذروة■تنفيـــذ■املشـــروع■مت■اســـتخدام■حـــوايل■300■آلـــة■

مـــن■خمتلـــف■األنـــواع■خالل■نوبتني■مـــن■العمل.■كذلك■مت■

تركيـــب■وتشـــغيل■مرافق■انتـــاج■املواد■ومصنع■االســـفلت■

وجهاز■تكســـري■احلجارة■مبساعدة■الطاقات■املتخصصة■

للشركة.



إنشاء التقاطع غري املستوي ملفترق طريق افسريه الثالثي

صاحب العمل: منظمة اهلندسة واإلعمار يف مدينة 
طهران

االستشاري: هكزا
مدة املقاولة: 12 شهر
موقع العمل: طهران

احلالة: انتهى

وصف إمجايل عن املشروع
لقد■كانت■املدة■املقررة■لتنفيذ■هذا■املشـــروع■30■شـــهرًا■

إال■أنه■وألسباب■اضطرارية■مت■خفض■املدة■إىل■12■شهر■

حيـــث■متـــت■خـــالل■هـــذه■املـــدة■القصرية■كافـــة■األعمال■

التنفيذية■واالستثمارية■من■املشروع.

وبغيـــة■إكمـــال■املشـــروع■يف■الزمـــن■املقـــرر■وداخل■نطاق■

امليزانية■املوضوعةـ■عملت■شركة■كيسون■على■الفور■على■

وضـــع■طاقـــم■إلدارة■املشـــروع■يتمتـــع■بقوة■كبـــرية■ونظام■

فعـــال■ملراقبة■املشـــروع■ومراقبة■املصاريـــف.■وعلى■طول■

املشروع■كان■التسلسل■واجلدول■الزمين■لتنفيذ■األعمال■

يتم■مراقبتها■من■خالل■جدول■زمين■طارئ■كما■ومت■تنفيذ■

كافة■متطلبات■الربنامج■من■قبيل■إزالة■العوائق■البنائية■

واليت■كانت■قد■جعلت■من■غري■املمكن■إنشاء■املنحدرات■

واحللقـــة■اجلنوبيـــة■الشـــرقية■للمشـــروع.■يف■هنايـــة■هذا■

املشـــروع■الضخم،■جنحت■شـــركة■كيســـون■يف■احلصول■

على■شهادة■تقدير■حتت■عنوان■املشروع■املنتخب■منحتها■

إياها■هيئة■احلكام■يف■املهرجان■األول■هلندسة■البناء.■

مواصفات املشروع
يشتمل■هذا■املشروع■على■حتويلة■على■شكل■ورقة■الربسيم■

مؤلفة■من■منحدرات■وحلقات■مرورية،■جســـري■افســـريه■

الرئيسيني،■منحدر■اجلسر■B1■وجسر■شارع■بوعلي■وأربع■

قنوات■رئيسية■للنقل.

إن■حتويلـــة■افســـرية■)علـــى■شـــكل■ورقة■الربســـيم(■■�

توفـــر■مـــن■خالل■إزالة■9■منحدرات■وأربع■حلقات■مرورية■

وحمورين■توفر■إمكانية■اتصال■كافة■احلركات■الداخلية■

للتحويلة■من■دون■أي■توقف.

مت■بناء■جسر■افسرية■الرئيسي■البالغ■ارتفاعه■احلر■■�

5/23■إىل■7/44■م■وطوله■102/30م■على■شكل■جسرين■

مستقلني■ومتوازيني■)جسر■غريب■و■جسر■شرقي(■يبعدان■

عن■بعضهما■مسافة■2/5■م.■تستند■اجلسور■املذكور■على■

كال■الطرفـــني■علـــى■ركائـــز■جانبية■مفتوحة■ويف■الوســـط■

على■مخس■ركائز.■يبلغ■عرض■كل■شـــارع■من■اجلســـرين■

21/75م■يتكون■كل■واحد■منها■من■مخس■حارات■بعرض■

3.65م■وحارتني■للســـالمة■بعرض■0/6م■وقد■مت■تركيب■

22■قضيـــب■خرســـاين■مســـلح■مســـبق■الصنـــع■عند■فوهة■

كل■جسر.

إن■اجلســـر■B1■البالـــغ■ارتفاعـــه■املفيـــد■ســـتة■أمتار■■�

والواقـــع■عنـــد■نقطـــة■تالقي■املنحدّرين■عبارة■عن■جســـر■

خرساين■تبلغ■فوهته■10■أمتار.

حيتـــوي■جســـر■بوعلي■البالغ■ارتفاعـــه■املفيد■5/7م■■�

على■ركيزتني■جانبيتني■من■اخلرســـانة■املسلحة■وقضبان■

معدنيـــة■تعمـــل■بشـــكل■مرّكب■مع■البالطات■اخلرســـانية■

املسلحة.



مشروع جمّمع امري كبري التجاري

صاحب العمل: كيس��������ون )املستثمر( بالشراكة مع بلدية 
املنطقة 12 يف طهران )صاحب العروض(

نوع املقاولة: ختطيط وبناء واستثمار
موقع العمل: طهران

احلالة: انتهى

وصف إمجايل عن املشروع
يقـــع■علـــى■جـــزء■مـــن■طريق■امـــري■كبري■الســـريع■)حتت■

األرض(■على■فضاء■واســـع■وســـط■شارع■ايران■وشارع■17■

شـــهريور،■جمّمع■جتاري■كبري■قيد■التنفيذ،■انتهى■العمل■

من■جزء■منه■حاليًا■وســـيتحول■يف■املســـتقبل■القريب■إىل■

مركز■لعرض■وجتارة■وتداول■اللوازم■املزنلية■على■املستوى■

الوطين.■إن■هذا■املجّمع■املؤلف■من■أربع■طبقات■والقائم■

علـــى■52■ألـــف■متـــر■مربـــع■مـــن■البىن■التحتيـــة■للوحدات■

التجـــاري■واإلاريـــة■واملرافق■الالزمـــة،■يعترب■مزجيًا■من■

التجانس■املعماري■التقليدي■االيراين■والتقنيات■احلديثة■

للعمـــارة■العصريـــة.■هذا■ومت■االخـــذ■بعني■االعتبار■لكافة■

اإلمكانيات■الالزمة■داخل■جممع■امري■كبري■التجاري:

مصاعد■متعددة،■سلم■كهربائي■بني■الطبقات،■إمكانيات■

اتصاالتية،■مطعم،■إمكانيات■رياضية-ترفيهية■وغريها.

ميكـــن■للتجـــار■املتواجـــدون■داخـــل■املجمـــع■إضافـــة■إىل■

املحالت■اســـتخدام■مكتب■للعمل■هبدف■الشؤون■اإلدارية■

ومستودع■للبضائع.

اإلحصائيات واألرقام الرئيسية للمشروع
تبلغ■املســـاحة■اإلمجالية■ملجمع■امري■كبري■التجاري■■�

القائم■على■أربع■طبقات■52.150■مترمربع■تشمل:

■ املساحة■اإلمجالية■للمبىن■الغريب:■27.150■•

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■مترمربع

■ املساحة■اإلمجالية■للمبىن■الشرقي:■2500■■■•

■■■■■■■■■■■■■■■■■■مترمربع

املساحة■اإلمجالية■ملبىن■اخلدمات■اجلانبية■للمبىن■■�

البالغ■مساحته■25.000مترمربع■تشمل:

■ موقف■عام■وخاص■للسيارات:■420■وحدة.■•

■ املستودع■ومرافق■تسليم■البضائع:■6.100■•

■■■■■■■■■■■■■■■■■■مترمربع

■ مطعم،■حميط■رياضي■وإداري■و■...:■1.300■•

■■■■■■■■■■■■■■■■■■مترمربع

■ يبلغ■عدد■الوحدات■التجاري■يف■املبىن•

■■■■■■■■■■■■■■■■■■الغريب■حوايل■390■وحدة■وأما■يف■املبىن

■■■■■■■■■■■■■■■■■■الشرقي■فسيتحدد■عددها■بعد■إجماز

■■■■■■■■■■■■■■■■■■التنقيحات■النهائية.■

■ احلد■األدىن■ملساحة■الوحدات■التجاري•

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■املنجزة■12/5مترمربع،■واحلد■األقصى

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■57■مترمربع■وأما■الوحدات■األخرى

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■كاملصرف■واملعرض■فتبلغ■مساحتها■ما■بني

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■200■إىل■250■مترمربع.

■ احلد■األدىن■ملساحة■املكاتب■اإلدارية■50■متر•

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■مربع■واحلد■األقصى■100■مترمربع.



صاحب العمل: كيس��������ون )املس��������تثمر( بالشراكة مع 
بلدية املنطقة 2 يف طهران )صاحب العروض(

نوع املقاولة: ختطيط وبناء واستثمار
موقع العمل: طهران

احلالة: انتهى

سوق ستارخان الكبري

وصف إمجايل عن املشروع
مت■تصميم■مشروع■سوق■ستارخان■الكبري■عند■احلد■■�

الفاصل■بني■كل■من■طريقي■الشيخ■فضل■اهلل■نوري■وجالل■

آل■امحـــد■عنـــد■الفناء■الســـفلي■واملحيط■جبســـر■يادكار■

إمـــام،■وذلـــك■يف■مخـــس■قطـــع■علـــى■مســـاحة■72.000■

مترمربع.

مت■تنفيـــذ■واســـتثمار■القطعتـــني■1■و■4■مـــن■ســـوق■■�

ســـتارخان■الكبري■يف■املرحلة■األوىل■للمشـــروع■إىل■جانب■

بقيـــة■أقســـام■جمموعـــة■مشـــروع■يـــادكار■امام.■تشـــتمل■

األعمـــال■التنفيذيـــة■للقطـــع■2■و■3■و■5■البالـــغ■مســـاحتها■

اإلمجاليـــة■28.580مترمربع■علـــى■621■وحدة■جتارية-

إداريـــة■وتقـــع■علـــى■قالب■عقـــد■مقاولة■للمرحلـــة■الثانية■

ملشروع■سوق■ستارخان■الكبري■ضمن■جدول■أعمال■بلدية■

املنطقـــة■2■)منظمة■االســـتثمار■واملشـــاركة■الشـــعبية■يف■

مدينة■طهران(■وشركة■كيسون.

بالعنايـــة■إىل■طبيعـــة■املشـــروع■القائمـــة■على■شـــكل■■�

ختطيـــط■وتنفيـــذ،■عمـــدت■شـــركة■كيســـون■إىل■مراجعة■

وحتســـني■فضـــاءات■املشـــروع.■واجهـــة■املشـــروع،■مزيج■

بـــني■العمـــارة■التقليدية■واحلديثة■اســـتطاعت■من■خالل■

اســـتخدام■أربعة■عناصـــر■)القرميد،■احلجارة،■الزجاج■

والصفائـــح■االلومنيوميـــة■املمزوجة(■أخذ■شـــكل■نســـيج■

مناســـب■يف■حميـــط■املنطقة■الرتبطة.■ومـــن■اإلمكانيات■

املتخـــذة■بعـــني■االعتبـــار■يف■هـــذه■القطـــع■نذكـــر■املداخل■

املتناســـبة■مع■فضاءات■القطع■وتشـــمل■األبواب■والستائر■

االتوماتيكية،■وفضاء■خيتص■مبواقف■الســـيارات■يف■كل■

قطعة■ومصاعد■وسالمل■كهربائي■أيضًا.

نظرة أخرى إىل املشروع من بعد آخر
لقد■حتول■إنشـــاء■مشـــروع■سوق■ســـتارخان■الكبري■عناية■

إىل■النسيج■السكين■يف■املنطقة■حتّول■إىل■عامل■مهم■يف■

خلق■األرضية■لألنشطة■االجتماعية■البّناءة.■

وكذلك■ونظرًا■التصاله■الســـهل■بشـــبكة■الطرق■السريعة■

يف■طهران،■يعترب■سوق■ستارخان■الكبري■مكايًن■مناسي■

خللق■فرٍص■للعمل.

فيما■يلي■بعٌض■من■أهم■امليزات■واخلصائص■اليت■يتمتع■

هبا■سوق■ستارخان■الكبري:

احتوائـــه■علـــى■نظام■هتوية■مناســـب،■نظام■صويت،■■�

ونظـــام■إلعـــالن■وإطفـــاء■احلرائـــق■وكهربـــاء■للحـــاالت■

الطارئة.

إشـــرافه■علـــى■مناظر■خضراء■وحديقـــة،■واحتوائه■■�

علـــى■موقـــف■خـــاص■مفتوح■خاص■يتســـع■لـ■458■ســـيارة■

وكذلك■حلقة■تصله■بالسيارات.■

احتوائه■على■أماكن■اتصال■اختصاصية■بني■القطع■■�

التجاريـــة■عنـــد■مكان■التقاطع■مع■الشـــوارع■الفرعية■عرب■

جسور■للمشاة■ذات■تصميم■متناسب■مع■التصميم■الكلي■

للمجموعة.

احتوائه■على■فضاءات■عامة■مفتوحة■مزودة■بواجهات■■�

مائية■وسالمل■عمومية■وبقية■العالمات■احلضرية■املطلة■

على■الشوارع■الرئيسية■وفضاءات■التجمع■البديعة.■■
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