كيســون

لألعمال املدنية
واإلنشائية

مل أفضل
بناء عا ٍ
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

االلتزام الوطين
■ ■مباين املضخات ومرافق خط أنابيب النفط اخلام ،نكا  -ري
■ ■السدود العلوية والسفلية ملحطة سياه بيشه للضخ بالتخزين
■ ■شبكة الري والتصريف  D1فومنات
■ ■مصفاة تكرير مياه الصرف شرقي بندر انزيل
■ ■سد ستارخان الترايب (اهر) واملرافق املرتبطة به
■ ■خط نقل النفط بطول  364كم  ،ري – ايده لو
■ ■السد التحويلي وشبكة التصريف والري يف بلدشت

بلدشت

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

اهر

■ ■مصفاة تكرير مياه الصرف – التيمور -مشهد

■ ■خزانات النفط -تربت حيدرية

تربت حيدرية

شاهرود

مشهد

بندر انزيل
نكا
الهيجان
سياهبيشه
طهران
قم

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

ساوه

■ ■شبكة الصرف يف مهدان بطرقه بايب جكينك
■ ■مشروع  4.920وحدة سكنية يف كرمنشاه

مهذان

■ ■مشروع اخلد احلديدي أحادي السكة يف قم

كرمانشاة

دورود
أصفهان

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

مرودشت
■ ■خط نقل الغاز  16اينش بطول  72كم كريوم  -مرودشت
■ ■أبنية ،ملعب ،حبرية ترفيهية -جممع رفسنجان الثقايف
■ ■خط نقل الغاز  16اينش بطول  232كم ،رفسنجان  -اصفهان
■ ■خط نقل الغاز  26اينش بطول  104كم،
رفسنجان – بندر عباس

■ ■جممع جتاري إيران مول
■ ■مقر مبىن البنك اينده
■ ■مشروع مد األنابيب لشبكة الصرف يف طهران
(منطقة شريعين – خواجه هبداهلل)
■ ■مشروع الـ  16.080وحدة سكنية يف مدينة برند اجلديدية
■ ■مشروع حديقة الكتاب يف طهران
■ ■جممع برند السكين ( 552وحدة)
■ ■سوق ستارخان الكبري
■ ■تصميم وتنفيذ نظام ختطيط ومراقبة مشروع
قطار األنفاق يف طهران (اخلط  1و )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  1و )2
■ ■تقاطع افسريه الثالثي غري املستوي
■ ■قنوات سرخه و حصار والفجر
■ ■أعمال احلفريات واحلقن لنفق اخلط  1و  2لقطار األنفاق يف طهران
■ ■قنوات نقل مياه الطرق والقنوات يف طهران إىل سهل ري وورامني

رفسنجان
سريجان

تربيز

فراشبند
عسلويه

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

أهواز
آغاجاري
كنكان

بندر عباس
■ ■مصفاة ملعاجلة مياه الصرف شرق اهواز
■ ■مشروع قطار مدينة اهواز
■ ■املجموعة السكنية املؤلفة من  1.505وحدة
اخلاصة باملعلمني يف اهواز
■ ■شبكة الري والتصريف يف سهل محيدية  -قدس
■ ■االعمال املدمية واملرافق األساسية للمنطقة  7يف حي شريين شهر

■ ■موقع العملية العطرية الرابعة
■ ■جتهيز أراضي بارس اجلنوبية (املرحلة  4و )5
■ ■جتهيز األراضي وأعمال تقاطع الطرقات وتنمية
حقل بارس اجلنوبية للغاز(املرحلة  2و )3
■ ■االعمال املدنية وتنمية حقل بارس
اجلنوبية للغاز (املرحلة )1
■ ■االعمال املدنية الصناعية و  UGقسم
األولفني يف بتروكيمياء بوشهر

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

■ ■مصنع كل كهر لتصنيع الكريات

■ ■جممع املهدي لأللومنيوم

■ ■مشروع حقن غاز آغا جاري
■ ■مشروع تنمية قسم املعاجلة يف مصفاة فراشبند للغاز

البناء على املستوى العاملي

إعادة إعمار وتتوسيع طريق بيشكك  -اوش ■■

■ ■املركز احلضري اجلديد يف مينسك

■ ■مركز بريليسه اللوجسيت

مشروع العامرية املؤلف من  1920وحدة سكنية ■■

مشروع مصفاة وشبكة نقل املياه  -الكفل ■■

قرغيزيا
اهلند

مشروع مصفاة وشبكة نقل املياه  -الناصرية ■■

■ ■طريق آين سوك إىل بيزنام

بيالروس
العراق
عمان

كامريون

غينيا
األستوائية

فزنويال
■ ■طريق سنكمليما – مكوك  -بيكوال

توس���يع دائ���رﺓ الش���حن اجل���وﻱ و جعله���ا قرية للش���حن 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

■■

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

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

■ ■مشروع الـ  10.000وحدة سكنية يف فزنويال

■ ■مشروع الـ  10.008وحدة سكنية يف فزنويال

مشروع حديقة الكتاب يف طهران

صاح��ب 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

وصف إمجايل عن املشروع
لقد قامت شركة كيسون حىت اآلن بتنفيذ مشاريع كثري ًة
يف حمافظ���ة طه���ران الكبرية ومن هذه املش���اريع نذكر،
جس���ر يادكار اإلمام ،معرب امري كبري الس���فلي ،جس���ر
(ورقة الربس���يم) افس���ريه ،مشروع تصميم وبناء مطار
اإلمام اخلميين(رض) وغريها من املشاريع األخرى.
إن حاج���ة حمافظ���ة كب�ي�رة ذات مس���احة ضخمة وعدد
هائ���ل م���ن الس���كان كطهران واليت تتمت���ع أيضًا خبلفية
ثقافي���ةٍ ،إىل مرك���ز كبري ودائم لتجمع املهتمني بالثقافة
وحم�ب�ي الكت���ب ه���ي حاجة واضحة وحتمية .يتم إنش���اء
جمموع���ة حديق���ة الكت���اب يف طه���ران واليت تس���تقر يف
قلب تالل عباس آباد هبدف دعم الثقافة واللغة املكتوبة
وخصوبته���ا وإبتكاره���ا املبدع يف س���احات العلم واألدب
والفكر والفن.
تتك���ون أبني���ة هذه املجموع���ة من أربعة مباين على النحو
التايل	 :

 املبىن (Aالش���مايل) ويتكون من املباين  A1وحىت
A4
 املبىن (  Bحمور الثقافة)
 املب�ن�ى ( Cاألوس���ط) ويتكون م���ن املباين  C1إىل
 C4( C4يسمى بوادي الكتاب)
 املب�ن�ى ( Dاجلن���ويب) ويتك���ون من املباين  D1إىل
D4
 تس���تخدم أبني���ة األقس���ام الش���مالية واجلنوبي���ة
للمعارض وأما القس���م األوس���ط فيس���تخدم لألغراض
املس���رحية .ه���ذا ومت األخ���ذ بع�ي�ن االعتب���ار فض���اءات
داخ���ل هذه األبنية تس���تخدم ألغ���راض متنوعة كاملطعم
واملع���ارض املؤقت���ة واألغراض اإلداري���ة واملطبخ وغرفة
التحكم واملس���تودع ومواقف للس���يارات .اجلدير بالذكر
أنه مت اعتماد تقنية متطورة تدعى الس���قف األخضر يف
تش���ييد السقف هلذا املشروع .ومن الفضاءات اجلانبية
هلذا املشروع ميكن ذكر اجلامع َومط َع َمني.

نطاق العمل

اإلحصائيات واألرقام الرئيسية للمشروع

 املباين الرئيس���ية للمكتبة واملس���رح وأبنية الفضاء 

املحيط مبساحة تبلغ حوايل  62.635مترمربع.

 مبىن غرفة التحكم مبساحة  2.365مترمربع.

 غرف تولىي اهلواء مبساحة  4.090مترمربع.

 جدار عازل بطول 600متر.










احلفريات  45.000مترمكعب.
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( 39.600 :)Geogridمترمربع.
 اخلالي���ا املس���لحة باملش���بكات (:)Geocells
 13.000مترمربع.
 حجم التالل اخلضر 53.000 :مترمكعب.
 واجهة سراميكية جافة 4.200 :مترمربع.

مشروع تشييد طريق خصب – اخلالدية – عمان

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

وصف إمجايل عن املشروع
يقع املش���روع يف حمافظة مس���ندم يف س���لطنة عمان وهو
عبارة عن إنش���اء طرق اس���فلتية بطول حوايل 20.6كم
حيث ميتد القس���م األول منها من خصب – دبا البيعة،
إضافة إىل  21.9كم طريق اسفلتية فرعية تصل بالقرى
املجاورة للطريق الرئيسية.

الطري���ق الرئيس���ية م���ن ن���وع الطرق���ات الرئيس���ية من
الدرجة األوىل بعرض  13متر ،ويتكون مقطعها العرضي
من حارتني بعرض  3.5م (باملجموع  7أمتار) إىل جانب
أكتاف اسفلتية عدد  2بعرض 2م وكتف ترابية بعرض 1م
يف كل جان���ب .يبل���غ عرض الطريق الفرعية 9م وهي من
نوع الطرق الرئيسية من الدرجة األوىل .ويتكون مقطعها
العرض���ي م���ن حارت�ي�ن بعرض ( 3/5املجم���وع 7أمتار)
باإلضافة إىل كتف اسفلتية بعرض ./5م وأخرى ترابية
بعرض  0/5على كل جانب.
األجزاء األخرى للعقد هي :إنشاء إنشاء املجاري املائية
املرفوع���ة الضروري���ة ،إنش���اء هي���اكل احلماي���ة (Irish
 )crossعند أماكن مرور الس���يول على الطريق ،تركيب
اجل���داول اخلرس���انية يف األماك���ن املطلوب���ة ،صناع���ة
وتركي���ب حواج���ز الط���رق وقط���ع احلماي���ة اخلرس���انية
يف األماك���ن املطلوب���ة ،املحافظ���ة على احندار أس���طحة
الطرق بطريقة الـ  Riprapأو بالطرق املماثلة حبس���ب
الرسومات واملواصفات الفنية ،ختطيط الطريق وتركيب
عالمات السالمة الضرورية عليه.

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 االس���طحة بطريقة الـ
 39.546 :Riprapمترمكعب.
 أعمال احلفاظ على احندار األس���طحة بطريقة الـ
 38.349 :Gabionsمترمكعب.
 تركي���ب النس���يج األرض���ي للمحافظ���ة على احندار
األسطحة 121.019 :متر ربع.
 بناء وتركيب جداول الشوارع :بطول 400م.
 بناء وتركيب قطع احلماية اخلرس���انية القياس���ية:
بطول  2.300م.

إنشاء جسر على طريق بين سوق يف والية رستاق – عمان

صاح��ب 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

وصف إمجايل عن املشروع
إن هدف صاحب العمل من تنفيذ هذا املش���روع يتمحور
حول تنفيذ جس���ر على طريق بين س���وق وتس���هيل عملية
الت���ردد يف والي���ة رس���تاق أثن���اء فترات هط���ول األمطار.
الفقرات املحولة من هذا املش���روع هي :طريق رئيس���ي،
جسر ،طريق حتويلي ،بربخ ،إنارة الطريق ،الفتات املرور
واملناظر الطبيعية.
نطاق العمل
 إعداد ورشة العمل
 إنشاء طريق حتويلي بطول 2كم تقريبًا.
 إنش���اء جس���رين خرسانيني س���ابقي اإلجهاد بطول
196م وعرض 36م بـ  7فوهات.
 إنشاء طريق رئيسي بطول  1/5كم.
 توفري اإلنارة على طول املسري.
 تركيب الالفتات املرورية.

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.

مركز بريلسية اللوجسيت – بيالروسيا

املُّنفِّذ واملس��تثمر :ش� � � ��ركة بريلس� � � ��يه (كيسون املساهم
الرئيسي)
موق��ع العم��ل :املنطقة االقتصادية احلرة يف مينس� � � ��ك،
بيالروسيا
احلالة :قيد التنفيذ

وصف إمجايل عن املشروع
لق���د حتولت مس���ألة تطوي���ر وتنمية النق���ل واإلمكانيات
اللوجس���تية إىل حلق���ة رئيس���ية وأساس���ية يف التنمي���ة
االقتصادي���ة يف دول���ة بيالروس���يا .بالتماش���ي م���ع ه���ذه
احلاجة االستراتيجية قررت حكومة بيالروسيا بالتعاون
مع املنطقة االقتصادية احلرة يف مينس���ك إنش���اء جم ّمع
ٍّ
لوجس�ت�ي  متط���ور ج���دًا ،وق���د أوكلت مهمة إنش���اء هذا
املشروع الوطين الضخم إىل شركة بريلسيه.
تعد شركة بريلسيه واحد ًة من الشركات التابعة لكيسون
الدولي���ة ،وق���د أوكلت هل���ا احلكومة البيالروس���ية مهمة
تصمي���م وتنفي���ذ ه���ذا املرك���ز احلدي���ث وكذل���ك 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.
 يتك���ون ه���ذا املجمع إمجالي���ًا من حوايل 200.000
مترمربع (فضاء املستودع) و  5.000مترمربع (خمتلف
مباين الدعم).

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 ،مغس���لة للس���يارات و دكان10.000 :
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
املساحة اإلمجالية:
 مصفاة ملعاجلة املياه           
 مركز اتصاالت                45.000مترمربع
 غرفة املحركات
       (التحكم) املركزية

مركز مينسك احلضري اجلديد – بيالروسيا

املُّنفِّذ واملس��تثمر :شركة شركة بل بارس (من الشركات
التابعة لكيسون)
مصمم املش��روع :الشركة االستشارية الدولية BRT
االملانية
موقع العمل :مينسك ،بيالروسيا
احلالة :قيد التنفيذ

وصف إمجايل عن املشروع
مرك���ز مينس���ك احلض���ري اجلدي���د عب���ارة ع���ن مب ً
ىن
أرض تبلغ مس���احتها
متعدد األغراض يتم إنش���اؤه على ٍ
���ارات .يق���ع ه���ذا املبىن عند تقاطع ش���ارعي
س���بعة هكت ٍ
نزاويسيمس�ت�ي وكالينوفس���كي يف القس���م اجلدي���د من
املدينة على بعد  850متر من املكتبة الوطنية واليت تعترب
أشهر املباين اجلديدية يف بيالروسيا .إن هذا املركز على
ش���كل حرف   Uيقع جنوبه برج (فندق) مؤلف من 11
طاب���ق بارتف���اع  46م ،ومشال���ه برج إداري مؤلف من 10
طوابق بارتفاع  39م ويف قسمه األوسط يقع جممع جتاري
ترفيهي مؤلف من طابقني بارتفاع  12م.
يعترب الفندق ذات اخلمس جنوم الذي حيتوي على 200
غرفة أكرب فندق مخس جنوم يف بيالروسيا .وباإلضافة
إىل الغ���رف ف���إن الفن���دق حيت���وي عل���ى  25وح���دة يف 5
طبقات .وباقي الفضاءات عبارة عن :صالة اجتماعات،
رده���ة الفندق ،اإلمكاني���ات الترفيهية ،املطبخ واملطعم،
املجموعة الرياضية ،املس���بح والس���اونا وصالة مؤمترات
مجيع هذه املباين هي أقسام من الفندق.
يتوض���ع القس���م التج���اري – الترفيه���ي البالغ مس���احته
 53.500مترمرب���ع يف اجل���زء األوس���ط من املبىن حيث
يعترب أكرب قسم يف هذا املبىن.

نطاق العمل
 املساحة اإلمجالية للمشروع 146.000 :مترمربع.
 فن���دق  5جن���وم باإلضاف���ة إىل فن���دق (ش���قق):
 26.000مترمربع.
 مكاتب إدارية 23.500 :مترمربع.
 مركز للتسوق والترفيه 53.500 :مترمربع.
 موقف سيارات 37.000 :مترمربع.

مشروع تشييد طريق من سنكمليما إىل بيكوال – الكامريون

 القس���م الثاين :إنش���اء طريق Sangmelima – ،اإلحصائيات واألرقام الرئيسية للمشروع
صاحب العمل :وزراة اإلنشاء واإلعمار يف الكامريون
التخريب والتنظيف:
 :Mekokمن  PK57اىل .PK56
االستشاريECCOM :
 إزالة التراب النبايت 1.106.000 :مترمربع.
 بناء  8جماري مائية بفوهتني وثالث فوهات.
املستثمر :مصرف التنمية اإلسالمية
 إزالة األشجار 3.000 :شجرة
 نركيب الالفتات املرورية.
نوع املقاولة :تنفيذ
 هدم املنازل السكنية 580 :مترمكعب.
 تركيب حاجز الطريق.
مدة املقاولة 30 :شهر
 نقل شبكة الكهرباء 14 :كم
 بناء موقف توزين آيل.
موقع العمل :الكامريون  /سنكمليما – مكوك
األعمال الترابية:
 بناء موقف جليب رسوم الطرق.
احلالة :قيد التنفيذ
 إزالة التراب الرطب 1.060.544 :مترمكعب.
 بناء حمطة حلساب احلركة املرورية.
 إزالة احلجارة 5.640 :متر مكعب.
 بناء مناطق للتوقف واالستراحة.
 الردم 1.560.544 :مترمكعب.
 بناء مدرسة واحدة.
 تشييد أساس وسطح الطريق:
 بناء مركز صحي.
 طبقة األساس 266.470 :مترمكعب.
 بناء تواليتات صحرائية.
 طبقة ما حتت األساس 140.600 :مترمكعب.
 بناء أماكن للعب.
وصف إمجايل عن املشروع
 االسفلت 52.000 :مترمكعب.
يعت�ب�ر س���وق الق���ارة االفريقي���ة النام���ي مكانًا مناس���ب  حفر  10آبار مياه عميقة.
بناء املجاري املائية املسلحة:
بغي���ة االس���تثمار يف جم���ال تصدي���ر اخلدم���ات الفني���ة  بناء مراكز للتجمع.
واهلندس���ية ،ويف هذا الس���ياق تشغل دولة الكامريون من
  .1تنفيذ جمرى مائي بفوهتني :بطول 27م
خ�ل�ال برناجمه���ا التنم���وي املمتد لـ  30س���نة (2035م)
  .2تنفيذ جمرى مائي بثالث فوهات :بطول 213م.
يف جم���االت النق���ل والنف���ط والغ���از واملناج���م ،احلصة
الرئيسية هلذا السوق.
لذلك ميكن ملش���روع إنش���اء طريق بطول  65كم يف دولة
الكام�ي�رون أن يلع���ب دورًا مهم���ًا يف الوص���ول إىل هدف
(البناء على املستوى العاملي).
إن إنشاء هذا الطريق (سنكمليما – بيكوك) يعلب دورًا
فاع ًال ومهمًا يف جتارة اخلشب بني الكامريون وكينيا.
لذلك فإن النجاح يف هذا املش���روع ميكن اعتباره بداي ًة
لتوس���يع األنش���طة الفنية واهلندسية يف دولة الكامريون
والقارة االفريقية.
نطاق العمل
يش���تمل مش���روع إنش���اء طري���ق بط���ول  65ك���م يف دول���ة
الكام�ي�رون (حمور س���نكمليما – بيك���وال) على األجزاء
التالية:
 بناء مكان إقامةحفل افتتاح املش���روع يف الكيلومتر
( 00+000مرفقات)
 القس���م األول :إنش���اء طري���قSangmelima – ،
 :Mekokمن  PK0اىل PK57

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

صاحب العمل :وزارة البىن التحتية وتشييد املدن
نوع املقاولة :ختطيط وبناء
موقع العمل :آين سوك ،كينيا االستوائية
احلالة :انتهى

وصف إمجايل عن املشروع
املخطط اإلمجايل للمشروع عبارة عن :إنشاء طريق من
بلدة آكوتوم ( )Akuetomإىل بلدة جيبلو ()Djipol
بط���ول ح���وايل  45ك���م يف الس���احل األمي���ن لنه���ر ويل���ه
( ،)Weleإنش���اء طريق يف الس���احل األيس���ر لنهر ويله
يص���ل لبل���دة بيزنام ( )Binsamبط���ول حوايل 10كم،
كذلك إنش���اء جس���ر بطول حوايل 95م على النهر لوصل
اجلانبني وإنش���اء جماري مياه متعددة على طول املس�ي�ر 
هلداية مياه األهنار املوجودة على طول املسري.

اإلحصائيات واألرقام الرئيسية للمشرع
 طول الطريق 45 :كم
 عرض الطريق10 :م
 العرض النهائي لالسفلت 7 :متر
 عرض الكتف اليمىن واليسرى 1/5 :م
 تغطي���ة الطري���ق :تنفي���ذ غط���اء الطريق بس���ماكة
إمجالية تبلغ  57سم
 طبقة األساس 144.000 :مترمكعب.
 طبقة ما حتت األساس 23.000 :مترمكعب.
 احلفريات والردم 2.230.000 :مترمكعب.
 يبدأ الطريق من الس���هول املس���طحة ومير تدرجييًا
من املناطق اجلبلية املغطاة بالغابات االستوائية الكثيفة.

املشروع اخلاص مبطار اإلمام اخلميين الدويل

صاحب العمل :وزارة الطرق واملواصالت
نوع املقاولة :ختطيط وبناء
مدة املقاولة 24 :شهر
موقع العمل :طهران
احلالة :انتهى

وصف إمجايل عن املشروع
بع���د املش���اركة يف إنش���اء مطار اإلم���ام اخلميين الدويل
ع�ب�ر عق���ود اجلس���ور والطرق الواصل���ة واملكملة للمطار
واحلظائر وجسور املدرجات الكبرية والغطاء اخلرساين
للمدرجني الشماليني ،تولت كيسون مهمةتنفيذ املشروع
اخلاص باملطار من خالل عقد التخطيط والبناء.
يعت�ب�ر مش���روع التخطي���ط والبن���اء اخل���اص مبط���ار
اإلم���ام اخلمي�ن�ي ال���دويل مث���ا ًال بارزًا عن اتس���اع نطاق
التخصص���ات ال�ت�ي تتطلبها املش���اريع الضخمة ،كإدارة
ومراقب���ة املش���روع ،املش���تريات واإلم���دادات ،التصميم
والبناء ،إدارة مقاويل التصميم واهلندس���ة ،ونظرًا ألنه
مل يسبق أن قام مقاول ايراين بتنفيذ مثل هذه املشاريع
الضخم���ة وذل���ك بطريقة التخطي���ط والبناءأيضًا ،كان
عل���ى كيس���ون أن تثبت يف مرحل���ة حتديد األهلية قدرهتا
عل���ى ختطي���ط ومتابعة هذا املش���روع الس���ريع والضخم
واملتعدد األنظمة ومجع الطاقات الالزمة له.فليس عبثًا
أن كيسون تعترب مبثابة واحدة من الشركات اهلندسية-
البنائي���ة القليل���ة املعروفة يف ال���دول النامية ،اليت تتمتع
بالعل���م ال�ل�ازم إلنش���اء املطارات الدولي���ة ،وأن معاونية
رئاس���ة اجلمهوري���ة للتخطي���ط والرقابة االس���تراتيجية
(منظمة اإلدارة والتخطيط السابقة) قد أهدهتا املرتبة

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 واملواصالت1995/10/10 :م
تاري���خ إكم���ال ُأوىل الرس���ومات اجلاه���زة للتنفي���ذ:
1995/11/15م
يبلغ جمموع الرسومات املعّدَّ ة حوايل 6000ورقة.
اإلش���راف والرقابة على أكثر من  25ألف نش���اط بش���كل
يومي وأسبوعي وشهري.
إدارة  27ش���ركة مقاولة واستش���ارة من بينها الش���ركة
الفرنسية املعروفة .ADP
اس���تهالك  500مترمكهب من اخلرس���انة و 25طن من
احلديد املسلح و  100طن من االسفلت بشكل يومي.
اس���تخدام  300آل���ة ،و  138مهن���دس وف�ن�ي يف قس���م
التصمي���م ،و 960ش���خص يف قس���م التنفي���ذ بينه���م 90
مهندس وف ّ
ين.

نطاق العمل
 كان نط���اق مه���ام كيس���ون يف مطار اإلمام اخلميين
الدويل يش���مل األعمال التصميمية واهلندسية والبنائية
والتشغيلية لألمور التالية:
 حمطة املسافرين 78.000 :مترمربع
 املباين اخلدماتية واجلانبية 12.000 :مترمربع
 حظرية تصليح الطائرات 155.000 :مترمربع
 مد ّرج :بطول 4.200م وعرض  60م
 مدرج للطائرات :بطول 12.800م و عرض  45م
 طرق واصلة :بطول  27.500م و عرض 35م
  9جس���ور مل���رور وس���ائل النق���ل وأربعة جس���ور ملرور
الطائرات
 مرافق معاجلة املياه وشبكات التوزيع
 مرافق إطفاء احلرائق
 شبكة تزويد الطائرات بالوقود
 موقف سيارات متعدد الطبقات
 بقية األجزاء الالزمة الس���تثمار املرحلة األوىل من
املطار.

جتديد وتوسيع الطرق السريعة يف والية آندارابرادش ()APSH9

صاح��ب العم��ل :حكومة والية آنداراب� � � ��رادش ،مديرية
الطرق واملباين
االستشاري( SEMC :من دولة استراليا)
جهاز اإلشرافSEVERDRUP :
مدة املقاولة 24 :شهر
موقع العمل :دولة اهلند ،والية آندارابرادش
احلالة :انتهى

وصف إمجايل عن املشروع
خالل الس���نوات األخرية املنصرة لعل كيس���ون مارس���ت
أعم���ال االس���تثمار يف جم���ال تصدير اخلدم���ات الفنية
واهلندسية أكثر من أي شركة أخرى يف القطاع اخلاص
يف ايران .واكتسبت بذلك جتارب مثينة يف هذه الساحة،
ومن املنجزات املهمة هلذه الش���ركة االس���تثمارية تنفيذ
مش���روع توس���يع وتعزيز وحتسني الطريق رقم  9يف والية
آندرابرادش.
املواصفات اإلمجالية للمشروع:
توس���يع الطري���ق م���ن عرض مخس���ة أمت���ار إىل حارتني
بعرض  3/5متر إضافة إىل كتفني مرصوفتني باالسفلت
كل منه���ا بع���رض 1/5مت���ر وكتف�ي�ن ترابيتني عرض كل
منهما متر واحد.
مشروع تغطية الطريق:
وهو عبارة عن30 :سم طبقة حتت األساس()Subbase
30-25 ،س���م طبقة األس���اس ( ،)Baseطبقة من القري
يفرش فوقها احلصى وطبقة من االسفلت بسماكة ثالثة
سانتيمترات.

األبنية الثقيلة
جس���ر بط���ول ح���وايل 60م بفوه���ات 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( 400.000 :)Subbaseمترمكعب
 غطاء االسفلت 16.000 :طن
 الغطاء(الرصف) اخلرساين 35.000 :مترمكعب
 املجاري املائية 100 :عدد
 اجلسر 4 :فوهات
 جدار جابيون (مؤقت) 30.000 :مترمكعب

مشروع نفق أمري كبري للسيارات

صاحب العمل :بلدية املنطقة  12يف طهران
نوع املقاولة :ختطيط وبناء
مدة املقاولة 30 :شهر
موقع العمل :طهران
احلالة :انتهى

وصف إمجايل عن املشروع
يعت�ب�ر حالي���ي اس���تخدام األنف���اق بغي���ة نق���ل احلرك���ة
املروري���ة واملحافظ���ة على األراضي املوجودة يف الس���طح
هب���دف إحي���اء الفض���اءات املدنية من الط���رق املتداولة
والفعال���ة .إن اهل���دف الرئيس���ي م���ن املش���روع باعتباره
جزءًا من مشروع واسع لتحسني البىن التحتية للنقل يف
مدين���ة طه���ران ،حفض احلمل املتزايد للحركة املرورية
يف املنطق���ة م���ن خ�ل�ال توفري إمكانية التواصل املباش���ر
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 الس���ريع للحركة املرورية من املبدأ واملقصد
باجتاه املشروع وفصلها على احلركة املرورية املحلية.
• إع���ادة األداء احلقيق���ي للحرك���ة املروري���ة للمعابر
املتواجدة يف املجال املطلوب.
• إن مش���روع أم�ي�ر كب�ي�ر ال خيفض ويقلل من التلوث
اهلوائي والصويت بش���كل كبري فحس���ب بل وقد مت اختاذ
كاف���ة التداب�ي�ر املمكن���ة أثن���اء تنفيذ بغي���ة احلفاظ على
النسيج التارخيي هلذه الناحية من املدينة.

مواصفات املشروع
يعت�ب�ر نف���ق امري كبري البالغ طول���ه مايقارب كيلومترين
واحدًا من أطول أنفاق السيارات يف طهران.
األحجام الرئيسية للمشروع هي كالتايل:
 احلفريات 175.119 :مترمكعب
 سكب اخلرسانة101.000 :مترمكعب
 تركيب القالب 90.000 :مترمربع
 التسليح واألعمال املعدنية 6.000 :طن
نظام اهلياكل
يتك���ون نظ���ام هي���اكل النفق من األساس���ات الش���ريطية
بع���رض  2/5م ومساك���ة متر واحد وتتوضع علىيها على
طول النفق اجلدران الرئيس���ية (الش���مالية والوس���طى
واجلنوبي���ة) بس���ماكة 60س���م وبارتفاع متغري من س���تة
إىل مثاني���ة أمت���ار .وتتك���ون أرضي���ة النف���ق م���ن ب�ل�اط
خرس���اين مسلح بسماكة 30سم توفر االتصال العرضي
بني األس���اس الش���مايل واجلنويب واألوسط .ويف النهاية
مت رص���ف البالط���ات اخلرس���انية املذك���ورة بطبقة من
االسفلت بسماكة  10سم مبثابة الطبقة النهائية.

جسر يادكار إمام(رض) الكبري

صاحب العمل :بلدية املنطقة  2يف طهران
نوع املقاولة :ختطيط وبناء
مدة املقاولة 30 :شهر
موقع العمل :طهران
احلالة :انتهى

ش���هرًا إىل أن اكتملت .لقد جنح مش���روع جس���ر يادكار
وصف إمجايل عن املشروع
لقد تس���بب النمو املتزايد لعدد الس���كن ،وازدياد التلوث إم���ام (رض) الكب�ي�ر واملجموع���ة التجاري���ة التابع���ة له
الصويت وتلوث اهلواء والتوس���ع غري املنضبط للمدينة ،يف احلص���ول عل���ى ش���هادة التقدير م���ن املهرجان االول
بإحداث مشاكل معقدة لسكان طهران واحلركة املرورية .هلندسة البناء سنة .1996
يعد طريق يادكار إمام من املحاور الشمالية – اجلنوبية
من ش���بكة الطرق العامة يف طهران حيث خيتص بقس���م املواصفات الفنية للمشروع
مهم من احلمل املروري لبقية املعابر .يقع قسم من هذا يشتمل مبىن اجلسر على  92قاعدة خرسانية مت تنفيذها
الطري���ق ضم���ن نط���اق بلدية املنطق���ة الثانية يف طهران على مسافات  17إىل  32متر على طول املسري .وتشتمل
وهو على ش���كل جس���ر يبلغ طوله حوايل ثالثة كيلومترات كل قاعدة على أربعة أعمدة .رؤوس األعمدة مت تنفيذها
قامت بإنش���ائه ش���ركة كيس���ون حيث يعترب أطول جس���ر على شكل جتميعي من القطع اخلرسانية املسبقة الصنع.
ويتوضع على قضبان اجلسر بالطات خرسانية مسلحة.
على مستوى القطر.
وق���د مت تنفي���ذ اجلزي���رة الوس���طية للجس���ر على ش���كل
كانت األهداف الرئيسية للمشروع ما يلي:
 إجياد تواصل سريع وسلس بني الطرق العامةمشال خرس���انة يف املكان .اس���تخدم يف تنفيذ املنحد َرين عند
هناييت اجلس���ر (جالل آل امحد يف الش���مال والش���هيد
وجنوب املدينة.
 خف���ض مح���ل احلركة املروري���ة يف املعابر واألنفاق ستاري يف اجلنوب) وكذلك املنحدرات الرباعية لتقاطع
الش���يخ فض���ل اهلل طريق���ة اجلدران الترابية املس���لحة.
املوجودة يف منطقة املشروع.
وقام���ت ش���ركة كيس���ون بإنش���اء جممع كب�ي�ر حتت هذا يعترب اس���تخدام القطع اخلرسانية املسبقة الصنع حىت
اجلس���ر الضخ���م .كما وقام���ت بتصميم موق���ف متعدد ضمن العناصر الرئيس���ية هليكل اجلس���ر واليت تش���مل
قضب���ان غط���اء الفوه���ات ورؤوس القضب���ان مبث���ل هذه
الطبقات ومركز إداري وهو اآلن قيد البناء.
اس���تمرت أعمال مش���روع جس���ر يادكار إمام(رض)  18املقاس���ات واألحجام على مس���توى 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
االستش��اري Carl Bro International :م� � � ��ن
الدمنارك
مدة املقاولة 20 :شهر
موقع العمل :دولة قرغيزستان ،احلد الفصل بني بيشكك
 اوشاحلالة :انتهى

قرغيزس���تان يف ذلك احلني الكفاءة واجلودة التنفيذية
وصف إمجايل عن املشروع
يعترب مش���روع طريق بيش���كك-اوش أول جتربة خارجية لش���ركة كيس���ون وق���ام بإه���داء تقدير للمدي���ر املفوض
لش���ركة كيس���ون ويتمت���ع بأمهية خاصة هل���ا .وال تقتصر للشركة كأفضل مقاول أجنيب وهبذا كانت والدة افتخار
هذه األمهية على اجلانب االقتصادي فحس���ب بل ترجع آخر للمجتمع اهلندسي يف بالدنا.
أساس���ًا إىل أن هذه الش���ركة خاضت طريقًا جديدًا يف
س���بيل منوه���ا وتطورها واس���تطاعت كفرد م���ن املجتمع نطاق العمل
اهلندس���ي االي���راين  أن تثب���ت أن املقاول�ي�ن االيراني�ي�ن   األعمال الترابية 930.000 :مترمكعب
ق���ادرون عل���ى تنفيذ املش���اريع الدولية جبودة أفضل ويف  طبقة ما حتت األساس 130.000 :مترمكعب
الوقت املحدد والس���عر املناس���ب .إن القسم الذي ُعرفت  طبقة األساس 70.000 :مترمكعب
بأهن���ا رحب���ت مناقصته هو القس���م الثاين م���ن القطعة  طبقة األرضية 20.000 :مترمكعب
الثالثة أي من الكيلومتر  325إىل  362على طول  37كم  .الطبقة السطحية 25.000 :مترمكعب
يبلغ عرض الطريق الذي أخذت شركة كيسون مسؤولية  عدد املجاري املائية147 :
تنفي���ذ أعم���ال التحس�ي�ن والتعريض له بني مخس���ة إىل
سبعة أمتار حيث ارتفع ليصل إىل  12متر يشمل مثانية يف ذروة تنفي���ذ املش���روع مت اس���تخدام ح���وايل  300آل���ة
أمتار رصيف اسفليت وكتفني عرض كل منهما مترين .م���ن خمتل���ف األن���واع خالل نوبتني م���ن العمل .كذلك مت
ويف عقد آخر قامت شركة كيسون بتنفيذ أعمال حتسني تركي���ب وتش���غيل مرافق انت���اج املواد ومصنع االس���فلت
وجهاز تكس�ي�ر احلجارة مبساعدة الطاقات املتخصصة
شوارع مدينة بيشكك بنجاح تام.
مت افتتاح طريق بيشكك – اوش يف تاريخ  23اكتوبر سنة للشركة.
 2000يف ذكرى استقالل دولة قرغيزستان .وخالل هذه
املراس���يم ال�ت�ي حضرها عدد من الش���خصيات املحلية
والدولي���ة م���دح الس���يد عس���كر اغايوف رئي���س جهورية

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 املش���روع  30ش���هرًا
إال أنه وألسباب اضطرارية مت خفض املدة إىل  12شهر
حي���ث مت���ت خ�ل�ال ه���ذه امل���دة القصرية كاف���ة األعمال
التنفيذية واالستثمارية من املشروع.
وبغي���ة إكم���ال املش���روع يف الزم���ن املق���رر وداخل نطاق
امليزانية املوضوعةـ عملت شركة كيسون على الفور على
وض���ع طاق���م إلدارة املش���روع يتمت���ع بقوة كب�ي�رة ونظام
فع���ال ملراقبة املش���روع ومراقبة املصاري���ف .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
واحللق���ة اجلنوبي���ة الش���رقية للمش���روع .يف هناي���ة هذا
املش���روع الضخم ،جنحت ش���ركة كيس���ون 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 ،جس���ري افس���ريه
الرئيسيني ،منحدر اجلسر  B1وجسر شارع بوعلي وأربع
قنوات رئيسية للنقل.

 إن حتويل���ة افس���رية (عل���ى ش���كل ورقة الربس���يم)
توف���ر م���ن خالل إزالة  9منحدرات وأربع حلقات مرورية
وحمورين توفر إمكانية اتصال كافة احلركات الداخلية
للتحويلة من دون أي توقف.
 مت بناء جسر افسرية الرئيسي البالغ ارتفاعه احلر
 5/23إىل  7/44م وطوله 102/30م على شكل جسرين
مستقلني ومتوازيني (جسر غريب و جسر شرقي) يبعدان
عن بعضهما مسافة  2/5م .تستند اجلسور املذكور على
كال الطرف�ي�ن عل���ى ركائ���ز جانبية مفتوحة ويف الوس���ط
على مخس ركائز .يبلغ عرض كل ش���ارع من اجلس���رين
21/75م يتكون كل واحد منها من مخس حارات بعرض
3.65م وحارتني للس�ل�امة بعرض 0/6م وقد مت تركيب
 22قضي���ب خرس���اين مس���لح مس���بق الصن���ع عند فوهة
كل جسر.
 إن اجلس���ر  B1البال���غ ارتفاع���ه املفي���د س���تة أمتار
والواق���ع عن���د نقط���ة تالقي املنحد ّرين عبارة عن جس���ر
خرساين تبلغ فوهته  10أمتار.
 حيت���وي جس���ر بوعلي البالغ ارتفاع���ه املفيد 5/7م
على ركيزتني جانبيتني من اخلرس���انة املسلحة وقضبان
معدني���ة تعم���ل بش���كل مر ّكب مع البالطات اخلرس���انية
املسلحة.

جممع امري كبري التجاري
مشروع ّ

صاحب العمل :كيس� � � ��ون (املستثمر) بالشراكة مع بلدية
املنطقة  12يف طهران (صاحب العروض)
نوع املقاولة :ختطيط وبناء واستثمار
موقع العمل :طهران
احلالة :انتهى

وصف إمجايل عن املشروع
يق���ع عل���ى ج���زء م���ن طريق ام�ي�ر كبري الس���ريع (حتت
األرض) على فضاء واس���ع وس���ط شارع ايران وشارع 17
ش���هريور ،جم ّمع جتاري كبري قيد التنفيذ ،انتهى العمل
من جزء منه حاليًا وس���يتحول يف املس���تقبل القريب إىل
مركز لعرض وجتارة وتداول اللوازم املزنلية على املستوى
الوطين .إن هذا املج ّمع املؤلف من أربع طبقات والقائم
عل���ى  52أل���ف مت���ر مرب���ع م���ن البىن التحتي���ة للوحدات
التج���اري واإلاري���ة واملرافق الالزم���ة ،يعترب مزجيًا من
التجانس املعماري التقليدي االيراين والتقنيات احلديثة

للعم���ارة العصري���ة .هذا ومت االخ���ذ بعني االعتبار لكافة
اإلمكانيات الالزمة داخل جممع امري كبري التجاري:
مصاعد متعددة ،سلم كهربائي بني الطبقات ،إمكانيات
اتصاالتية ،مطعم ،إمكانيات رياضية-ترفيهية وغريها.
ميك���ن للتج���ار املتواج���دون داخ���ل املجم���ع إضاف���ة إىل
املحالت اس���تخدام مكتب للعمل هبدف الشؤون اإلدارية
ومستودع للبضائع.
اإلحصائيات واألرقام الرئيسية للمشروع
 تبلغ املس���احة اإلمجالية ملجمع امري كبري التجاري
القائم على أربع طبقات  52.150مترمربع تشمل:
	•املساحة اإلمجالية للمبىن الغريب27.150 :
                   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 البضائع6.100 :
                  مترمربع

	•مطعم ،حميط رياضي وإداري و 1.300 :...
                  مترمربع
	•يبلغ عدد الوحدات التجاري يف املبىن
                  الغريب حوايل  390وحدة وأما يف املبىن
                  الشرقي فسيتحدد عددها بعد إجماز
                  التنقيحات النهائية.
	•احلد األدىن ملساحة الوحدات التجاري
                   املنجزة 12/5مترمربع ،واحلد األقصى
                    57مترمربع وأما الوحدات األخرى
                   كاملصرف واملعرض فتبلغ مساحتها ما بني
                    200إىل  250مترمربع.
	•احلد األدىن ملساحة املكاتب اإلدارية  50متر
                   مربع واحلد األقصى  100مترمربع.

سوق ستارخان الكبري

صاحب العمل :كيس� � � ��ون (املس� � � ��تثمر) بالشراكة مع
بلدية املنطقة  2يف طهران (صاحب العروض)
نوع املقاولة :ختطيط وبناء واستثمار
موقع العمل :طهران
احلالة :انتهى

األعم���ال التنفيذي���ة للقط���ع  2و  3و  5البال���غ مس���احتها
اإلمجالي���ة 28.580مترمربع عل���ى  621وحدة جتارية-
إداري���ة وتق���ع عل���ى قالب عق���د مقاولة للمرحل���ة الثانية
ملشروع سوق ستارخان الكبري ضمن جدول أعمال بلدية
املنطق���ة ( 2منظمة االس���تثمار واملش���اركة الش���عبية يف
مدينة طهران) وشركة كيسون.
 بالعناي���ة إىل طبيع���ة املش���روع القائم���ة على ش���كل
ختطي���ط وتنفي���ذ ،عم���دت ش���ركة كيس���ون إىل مراجعة
وحتس�ي�ن فض���اءات املش���روع .واجه���ة املش���روع ،مزيج
ب�ي�ن العم���ارة التقليدية واحلديثة اس���تطاعت من خالل
اس���تخدام أربعة عناص���ر (القرميد ،احلجارة ،الزجاج
والصفائ���ح االلومنيومي���ة املمزوجة) أخذ ش���كل نس���يج
مناس���ب يف حمي���ط املنطقة الرتبطة .وم���ن اإلمكانيات
املتخ���ذة بع�ي�ن االعتب���ار يف ه���ذه القط���ع نذك���ر املداخل
املتناس���بة مع فضاءات القطع وتش���مل األبواب والستائر
االتوماتيكية ،وفضاء خيتص مبواقف الس���يارات يف كل
قطعة ومصاعد وسالمل كهربائي أيضًا.

وصف إمجايل عن املشروع
 مت تصميم مشروع سوق ستارخان الكبري عند احلد
الفاصل بني كل من طريقي الشيخ فضل اهلل نوري وجالل
آل امح���د عن���د الفناء الس���فلي واملحيط جبس���ر يادكار
إم���ام ،وذل���ك يف مخ���س قط���ع عل���ى مس���احة 72.000
مترمربع.
 مت تنفي���ذ واس���تثمار القطعت�ي�ن  1و  4م���ن س���وق نظرة أخرى إىل املشروع من بعد آخر
س���تارخان الكبري يف املرحلة األوىل للمش���روع إىل جانب لقد حتول إنش���اء مش���روع سوق س���تارخان الكبري عناية
بقي���ة أقس���ام جمموع���ة مش���روع ي���ادكار امام .تش���تمل إىل النسيج السكين يف املنطقة حت ّول إىل عامل مهم يف

خلق األرضية لألنشطة االجتماعية الب ّناءة.
وكذلك ونظرًا التصاله الس���هل بش���بكة الطرق السريعة
يف طهران ،يعترب سوق ستارخان الكبري مكا ً
ين مناسيب 
فرص للعمل.
خللق ٍ
فيما يلي ٌ
بعض من أهم امليزات واخلصائص اليت يتمتع
هبا سوق ستارخان الكبري:
 احتوائ���ه عل���ى نظام هتوية مناس���ب ،نظام صويت،
ونظ���ام إلع�ل�ان وإطف���اء احلرائ���ق وكهرب���اء للح���االت
الطارئة.
 إش���رافه عل���ى مناظر خضراء وحديق���ة ،واحتوائه
عل���ى موق���ف خ���اص مفتوح خاص يتس���ع لـ  458س���يارة
وكذلك حلقة تصله بالسيارات.
 احتوائه على أماكن اتصال اختصاصية بني القطع
التجاري���ة عن���د مكان التقاطع مع الش���وارع 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  .

مشروع حديقة الكتاب يف طهران

عنوان املكتب املركزي :طهران ،شارع سعادت آباد ،شارع الثانيه (عبقری) ،الرقم  ،18الرمز الربيدي 1998618871
هاتف)+98 21( 24801000  :
املوقع االلكتروينhttp://www.kayson-ir.com :
الربيد االلكتروينinfo@kayson-ir.com :

