
 

العامة نيابة اللمبنى  الحديدمن  متري  طن 2000اإلمارات ألنظمة المباني الحديدية توفر 
  دبي الجديد لبلدية

فازت اإلمارات ألنظمة المباني الحديدية، الشركة  - [2020يو ليو  08اإلمارات العربية المتحدة،  -]دبي 
التابعة والمملوكة بالكامل لدبي لالستثمار، وإحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الهياكل الفوالذية في 

مواقف و لمبنى النيابة العامة الجديد لبلدية دبي الحديد من متري طن  2000توريد ، بعقد الشرق األوسط
 قة أم هرير في دبي.بمنط ،لسياراتا

وصمم المشروع بأسلوب عصري ومميز، ليكون رمًزا معمارًيا يطل على ضفاف خور دبي، بمساحة مبنية تبلغ 
 ،طوابق متكررة 5مربع، ويتكون من طابق أرضي وطابقين لمواقف السيارات، وطابق ميزانين و  قدمألف  53

قف مواقف ممتد مع الطابق األرضي وطابقي الموا مبنىوملحق به يعلوها سقف يشكل هيكل المبنى الرئيسي، 
، وستعطى األولوية إلنجاز مواقف السيارات 2021ومن المتوقع إنجاز المشروع في ديسمبر  وسقف السطح.

 .2020قبل نهاية العام الجاري 

ة، يوبموجب االتفاق مع المقاول الرئيسي، سيغطي نطاق المشروع الهندسة وتصنيع وتركيب الهياكل الفوالذ
مبنى نطاق ال، أنظمة مقاومة الحريق. ويشمل عقد شركة اإلمارات ألنظمة المباني الحديدية رإضافة إلى توفي

، العلوي قف الخامس والسو الرابع  ينطابقوال، الميزانينو أسقف الطوابق للمنصتين األولى والثانية و  الرئيسي
تشمل و األيمن.  يسقف الجانبالاأليسر ومظلة  يسقف الجانبالمظلة و ، سقف منطقة المسرحباإلضافة إلى 

غطي ما يالفوالذية وسقوف األلواح العازلة، كالجسور و الساللم  ،الميزانينو الثانية و األولى  أعمال أسقف المنصتين
 السيارات في المشروع.مواقف نطاق مبنى ال

 خبراتناو الفعالة اإلنتاجية  ناقدرات إن" :وقال جوزيف شدياق، مدير عام شركة اإلمارات ألنظمة المباني الحديدية
ن علينا في هذا المشروع ويتعيمثل مبنى النيابة العامة.  ة،ع سريعاريدوًرا رئيسًيا في تنفيذ مشالفنية العالية تلعب 

مع هذه العناصر  والتعامل ،نتا  وتوافر الموادالتقيد باإل، و ةوتوفير الموارد بدقة متناهي، االلتزام بالجدول الزمني
، والتنسيق بين فرق الهياكل الكهروميكانيكية على الرغم من أوقات العمل الصعبةأولوية قصوى جميعها ك

ي تنفيذ وبعد نجاحنا ف. فائقة هندسية ما نتمتع به من قدراتيعكس بوضوح ما  ،واأللمنيوم والزجا  والصلب



 

دبي العالمي ومركز في مركز  مثل مشروع مترو دبي ومحطة الركاب ،قوية من المشاريع الحكوميةة مجموع
وق في مكانتنا كشريك فعال وموثكما يسهم في تعزيز ، منجزاتناإلى المشروع إضافة أخرى يمثل هذا ، الشحن

لبدية دبي  تسليم هذه المشروع المرموق عمل عن كثب مع المقاول الرئيسي لضمان الكبيرة. إننا نتنفيذ المشاريع 
 في الوقت المناسب".

والجهات يين وفرق العمالء واالستشار  الشركات المعماريةعمل بشكل وثيق مع والتنفيذ المشاريع ة الشركتواصل و 
ة ومستدامة آمن واشتراطات العمل األخرى، لضمان توفير مبان  متطلبات التصميم وضمان االلتزام ب، المختصة

 .فعالةبتكاليف و 

 -انتهى-


