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جائزة التميز واإلبداع الهندسي

تحفيــز  إلــى  الهندســي  واإلبــداع  التميــز  جائــزة  تســعى 
المهندســين وتشــجيعهم علــى االبتــكار واالختراع وتطوير 
أعمالهــم، كمــا تســلط الضــوء علــى أفضــل الممارســات 
الهندســية المبتكــرة ومحاولــة االســتفادة منهــا وتفعيــل 
فــي  الهندســية  المشــاريع  تطــور  ظــل  فــي  دورهــا 
مختلــف المجــاالت الهندســية ) المدنيــة والمعماريــة، 
الكهروميكانيــة، وغيرهــا( وذلــك بهــدف مواكبــة عجلــة 
ــة ممــا يســهم فــي تقــدم  النمــو المســتمرة فــي الدول
تبنــي  خــال  مــن  وذلــك  الهندســي  القطــاع  وازدهــار 
المشــاريع الفائــزة واألفــكار االبداعيــة الرائــدة والمبتكــرة 

فــي المجــاالت الهندســية وتنفيذهــا.

دولــة  فــي  األولــى  مرحلتهــا  فــي  الجائــزة  انطلقــت 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتخطــط لتوســعة نطاقهــا 

المختلفــة. العالــم  دول  مشــاركة  ليشــمل 

16 يونيو 2022
فتح باب تقديم طلبات الترشح

14 أكتوبر 2022
إغاق باب تقديم طلبات الترشح

17 اكتوبر 2022
انطاق أعمال التحكيم للجائزة

21 نوفمبر 2022
إعتماد الفائزين

7 ديسمبر 2022
حفل توزيع الجوائز

العمل  إبراز أهمية 
الوطني. الهندسي 

ثقافة  نشر وتشجيع 
التميز واإلبداع واالبتكار 

المشاريع  في جميع 
الهندسية.

إذكاء روح التنافس 
واإلبداع والريادة والتميز 

في مجاالت العمل 
المختلفة  الهندسي 
النمو  عجلة  لمواكبة 
المستمرة. العالمية 

الهندسية  الكفاءات  تحفيز 
واإلبداع  للتطور  الوطنية 

والريادة.

األهداف

10

جائزة التميز واإلبداع الهندسي 2022 



أرقام من الدورة األولى
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الملفات المترشحة

الفئات الفردية 

الشخصيات االعتبارية

الفائزين
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فئات الجائزة وقيمتها:
ضمت الجائزة في دورتها األولى ثمان فئات تنقسم إلى فئتين رئيسيتين »الشخصيات االعتبارية وفئات األفراد« 

وتتكون الجوائز من شهادة تقدير ودرع تذكاري ومبلغ مالي للفائزين ضمن فئات األفراد.

شهادة تقدير ودرع الجائزة

الشخصية الريادية

فئات األفراد

مهندس المستقبل

الطالب المتميز

الفائز األول: مكافئة مالية قدرها 30,000 ألف درهم 	 
إماراتي، باإلضافة إلى شهادة تقدير ودرع الجائزة

الفائز الثاني: مكافئة مالية قدرها 15,000 ألف درهم 	 
إماراتي، باإلضافة إلى شهادة تقدير ودرع الجائزة

الفائز الثالث: مكافئة مالية قدرها 7,500 ألف درهم 	 
إماراتي، باإلضافة إلى شهادة تقدير ودرع الجائزة

الفائز األول: مكافئة مالية قدرها 20,000 ألف درهم 	 
إماراتي، باإلضافة إلى شهادة تقدير ودرع الجائزة

الفائز الثاني: مكافئة مالية قدرها 10,000 درهم 	 
إماراتي، باإلضافة إلى شهادة تقدير ودرع الجائزة

الفائز الثالث: مكافئة مالية قدرها 5,000 ألف درهم 	 
إماراتي، باإلضافة إلى شهادة تقدير ودرع الجائزة

الفائز األول: مكافئة مالية قدرها 10,000 ألف درهم 	 
إماراتي، باإلضافة إلى شهادة تقدير ودرع الجائزة

الفائز الثاني: مكافئة مالية قدرها 5,000 ألف درهم 	 
إماراتي، باإلضافة إلى شهادة تقدير ودرع الجائزة

الفائز الثالث: مكافئة مالية قدرها 3,000 ألف درهم 	 
إماراتي، باإلضافة إلى شهادة تقدير ودرع الجائزة

المهندس المتميز
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فئات الشخصيات االعتبارية

شهادة تقدير ودرع الجائزة للفائزين األول 
والثاني والثالث

شهادة تقدير ودرع الجائزة للفائزين األول 
والثاني والثالث

شهادة تقدير ودرع الجائزة للفائزين األول 
والثاني والثالث

شهادة تقدير ودرع الجائزة للفائزين األول 
والثاني والثالث

المشروع الهندسي الرائد

أفضل شركة إنشاءات

أفضل شركة استشارات 
او خدمات هندسية

أفضل شركة او مؤسسة 
صناعية
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اللجنة العليا

ــا  ــج، كم ــة واعتمــاد خطــط العمــل والتســويق والتروي ــة والمالي ــزة اإلداري ــى إدارة شــؤون الجائ ــة عل ــت اللجن وعمل
قامــت باعتمــاد فئــات الجائــزة وجــدول أعمــال دورتهــا، وتشــكيل اللجــان الفرعيــة، باإلضافــة إلــى التوصيــة بالفائزيــن 

لرئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة.

أقر رئيس الجمعية تشكيل اللجنة العليا لجائزة التميز واإلبداع الهندسي كاآلتي:

اختيار الفائزين
يتــم اختيــار )األفــراد، او المؤسســات او الشــركات او الهيئــات( الفائزيــن بفئــات الجائــزة بواســطة لجنــة تحكيــم مؤلفــة 
مــن نخبــة مــن الخبــراء واألكاديمييــن المختصيــن بالقطــاع الهندســي علــى مســتوى الدولــة، علــى أن تتخــذ لجنــة 
ــم أعمــال  ــي تعقــد لمراجعــة ملفــات الترشــح وتقيي ــر سلســلة مــن االجتماعــات الت ــم قراراتهــا باإلجمــاع وعب التحكي

المشــاركين حســب معاييــر كل فئــة.

رئيسًاالمهندس/ رشاد محمد بوخش 

نائب الرئيسالمهندس/ منذر أكرم جمعة حلوم

عضوًاالمهندس/ عبد الله الشيزاوي 

عضوًاالمهندس/ محمد آل علي 

عضوًاالمهندس/ عبد الرحمن أهلي 

عضوًاالمهندس/ عمر البستكي 

عضوًاالمهندس/ محمد الهاشمي
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لجنة التحكيم

السرية

المعلومات المقدمة

تتألــف لجنــة التحكيــم للجائــزة مــن أكاديمييــن وخبــراء بارزيــن فــي المجــاالت المختلفــة فــي القطــاع الهندســي، ويقــرر 
هــؤالء الخبــراء باإلجمــاع الفائزيــن فــي فئــات الجائــزة المختلفــة. ويقــدم كل طلــب إلــى فريــق المقيميــن المختــص، 
ويتولــى مقيمــو جائــزة التميــز واإلبــداع الهندســي مراجعــة كل طلــب منفرديــن ومجتمعيــن. وتمــت عمليــة التقييــم 

وفقــًا لمعاييــر اختيــار الفــوز بالجائــزة المقــررة ســلفًا.

عضوًارئيسًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

ُتعاَمــل كافــة المعلومــات والمــواد المتعلقــة بطلبــات التقــدم إلــى جائــزة التميــز واإلبــداع الهندســي بســرية تامــة 
ولــن يطلــع عليهــا أي شــخص مــا لــم يكــن ضالعــًا بشــكل مباشــر فــي عمليــة الجائــزة وفضــًا عمــا تقــدم، يلتــزم جميــع 
ــزة بعــدم اإلفصــاح عــن أي معلومــات  ــح الجائ ــة من ــة بعملي ــن تربطهــم صل ــم واألشــخاص الذي ــة التحكي أعضــاء لجن

لضمــان معالجــة كافــة المعلومــات والمــواد فــي إطــار مــن الســرية التامــة.

جميــع المعلومــات والمــواد المقدمــة مــن المشــاركين او الفائزيــن فــي فئــات الجائــزة  تقــع علــى عاتــق مســؤوليتهم 
الشــخصية وتــم اإلقــرار علــى صحــة المعلومــات المقدمــة عنــد تقديــم طلب المشــاركة. وتشــمل البيانات الشــخصية، 
البيانــات المقدمــة عــن الشــركة او المؤسســة المشــاركة او التــي يعمــل بهــا الفــرد المشــارك فــي الجائــزة، وال 

تتحمــل جمعيــة المهندســين باإلمــارات أي مســؤولية تجــاه هــذه المعلومــات.

د. راشد الشعالي 

د. عيسى محمد البستكي 

د. غانم كشواني 

د. عبد الله إسماعيل الزرعوني 

د. حنان طالب 

الشيخة الدكتورة نهلة القاسمي  د. رياض عبد اللطيف المهيدب 
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حفل التكريم
حضــر حفــل تكريــم الفائزيــن فــي الــدورة األولــى المقامــة تحــت رعايــة الشــيخ راشــد بــن حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، 
ــه  ــد الل ــدس عب ــز كًا مــن المهن ــألداء التعليمــي المتمي ــوم ل ــن راشــد آل مكت ــى لمؤسســة حمــدان ب ــس األعل الرئي
يوســف آل علــي، رئيــس جمعيــة المهندســين باإلمــارات، والمهنــدس رشــاد بوخــش، رئيــس اللجنــة العليــا لجائــزة 
التميــز واإلبــداع الهندســي، وأعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة ولجنــة التحكيــم وعــدد مــن كبــار المســؤولين والعامليــن 

فــي المجــاالت الهندســية علــى المســتويين الفــردي والمؤسســي مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص.

كمــا حضرهــا المشــاركين فــي الجائــزة مــن أفــراد وممثلــي الشــركات، والجهــات الداعمــة التــي تضمنــت دبــي الجنوب، 
وبلديــة دبــي، جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وكليــات التقنيــة العليــا، ومجلــة جلفكونستركشــن، ومجلــة 

كونستركشــن بزنــس نيــوز الشــرق االوســط، فضــًا عــن وســائل اإلعــام المختلفــة.
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ــدورة األولــى، لُيلقــي بعدهــا  ــاح ال اســتهل الحفــل برنامجــه بالســام الوطنــي تبعــه عــرض فيلــم تســجيلي عــن افتت
المهنــدس عبــد اللــه يوســف آل علــي، رئيــس جمعيــة المهندســين باإلمــارات كلمتــه االفتتاحيــة.

حيــث تقــدم رئيــس الجمعيــة بخالــص الشــكر والعرفــان للشــيخ راشــد بــن حمــدان آل مكتــوم الرئيــس األعلــى 
ــى أن  ــزة، مشــيرًا إل ــز، لدعمــه وتشــجيعه للجائ ــألداء التعليمــي الُمتميِّ ــوم ل ــن راشــد آل مكت لمؤسســة حمــدان ب
هــذا الدعــم الــذي نبــع عــن بصيــرة قياديــة، سيســهم فــي نشــر ثقافــة التميــز ويعــزز مــن الريــادة اإلماراتيــة فــي 
القطــاع الهندســي ومــن ثــم كلمــة للمهنــدس رشــاد بوخــش حــول جهــود اللجنــة العليــا ولجنــة تحكيــم جائــزة التميــز 

واإلبــداع الهندســي فــي نجــاح المراحــل الزمنيــة للجائــزة. 

ــوري القابضــة بعــرض  ــذي لمجموعــة إم جل ــورة ماجــدة العزعــزي، المؤســس والرئيــس التنفي وشــاركت أيضــًا الدكت
ــداع “. ــز واإلب ــوان “ التمي تقديمــي بعن
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وتفضــل بعدهــا الشــيخ راشــد بــن حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم الرئيــس األعلــى لمؤسســة حمــدان بــن راشــد لــألداء 
التعليمــي المتميــز ويرافقــه المهنــدس عبــد اللــه يوســف آل علــي بتكريــم الجهــات والشــخصيات الفائــزة بفئــات 
الجائــزة وهــي الجوائــز لفئــات الشــخصيات االعتباريــة وتمثلهــا المكاتب الهندســية والمؤسســات والشــركات والدوائر 

وفئــة الجوائــز الفرديــة التــي تســتهدف األفــراد المبدعيــن.

واســتعرض الحفــل فيلمــًا توثيقيــًا لمناقــب ومآثــر المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ حمــدان بن راشــد آل مكتــوم واختياره 
ــم  ــم القطــاع الهندســية باإلضافــة إلــى قطاعــات التعليـ ــر بدعـ ــجله الزاخـ ــرًا لسـ ــزة تقديـ ــة“ للجائ “ الشــخصية الريادي
والرياضـــة وغيرهـــا، فضــًا عــن أياديــه البيضــاء التــي امتــدت لتقديــم المســاعدات اإلنســانية للمحتاجيــن، إلــى جانــب 

مــا حققــه خــال مســيرة ثريــة زاخــرة باإلنجــازات.
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ــى لمؤسســة  ــس األعل ــوم الرئي ــن حمــدان آل مكت ــز تفضــل الشــيخ راشــد ب ــع الجوائ ــام مراســم حفــل توزي وفــي خت
ــرًا لتشــريفه  ــة تقدي ــة مــن الجمعي ــة الفخري ــز بتســلم العضوي ــألداء التعليمــي المتمي ــوم ل ــن راشــد آل مكت حمــدان ب

ــن. ودعمــه الحفــل وتكريمــه الفائزي

جائزة التميز واإلبداع الهندسي 2022 



كلمة رئيس جمعية المهندسين باإلمارات
الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم

ز الرئيس األعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي الُمتميِّ
أصحاب المعالي والسعادة

ممثلو الجهات الخاصة والحكومية 
الرعاة والشركاء االستراتيجيون

شركائنا اإلعالميون 
السيدات والسادة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

بدايــًة ارفــع أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات إلــى مقــام ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
ــس  ــب رئي ــوم نائ ــن راشــد آل مكت ــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب ــام أخي ــى مق ــه، وإل ــة حفظــه الل ــس الدول رئي
ــوزراء، حاكــم دبــي رعــاه اللــه، أصــدق معانــي التهنئــة والمباركــة، بمناســبة عيــد االتحــاد  ــة، رئيــس مجلــس ال الدول

ــا فــي رحابــه نحتفــي بإنجــازات نوعيــة وفريــدة، حققتهــا الدولــة فــي غضــون واحــد وخمســين عامــًا. الــذي مــا زلن
وفــي الحقيقــة إن وجودنــا اليــوم هــو ثمــرة لذلــك الفكــر النيــر الــذي عّبــد الطريــق، وأنــار المســير،،، ذلــك الفكــر 
المشــرف الــذي نشــأ فــي عقــول اآلبــاء المؤسســين، عندمــا راوا أن االســتثمار فــي اإلنســان هــو المرتكــز األساســي 
لألمــة التــي تعتــزم النهــوض والتطــور واالرتقــاء بيــن األمــم، فتحققــت تلــك اإلنجــازات خــال نصــف قــرن، رغــم أنهــا 

تحتــاج ألضعــاف هــذه المــدة.
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ومــا جائــزة التميز واإلبداع الهندســي التــي تحتفي بتكريم 
تنظيمهــا  جــاء  والتــي  األولــى،  دورتهــا  فــي  الفائزيــن 
بنــاًء علــى توجيهــات مــن المغفــور لــه بــإذن اللــه تعالــى 
الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم طيــب اللــه ثــراه، 
عندمــا اســتقبل وفــد الجمعيــة فــي العــام 2018، بهــدف 
مواكبــة التطــور فــي المجــال الهندســي، فلــم تكــن يــده 
الهندســي،  للقطــاع  فقــط  الرحيمــة ممتــدة  الســمحة 
بــل فــي جميــع قطاعــات الحيــاة اليمــان ســموه بأهميــة 

ــاء االنســان. عمــران األرض وبن

المؤسســون  اآلبــاء  بــدأه  مــا  نســتكمل  اليــوم  نحــن 
اإلمــارات،  دولــة  فــي  الرشــيدة  القيــادة  رســخته  ومــا 
التــي حرصــت وتحــرص علــى إطــاق المبــادرات والجوائــز 
اإلبــداع  ثقافــة  تعزيــز  بهــدف  والمبتكــرة،  الرياديــة 
ــِح  ــن، وبهــدف تكريمهــم واألخــذ بيدهــم، وفت والمبدعي
تحقيــق  فــي  يســاهموا  حتــى  أمامهــم،  الفــرص  بــاب 
الريــادة والتميــز فــي المجــاالت الهندســية، اســتكمااًل 
وبنســق  البــاد  تشــهده  الــذي  التنمــوي  الهــرم  لبنــاء 

يتوقــف. ال  متصاعــد 

فــكل الشــكر والثنــاء والتقديــر والــوالء لقيــادة فــذة حكيمــة، وضعــت نصــب أعينهــا إذكاء روح التنافــس واإلبــداع 
والريــادة والتميــز فــي مختلــف المجــاالت.

الشــيخ راشــد بــن حمــدان آل مكتــوم الرئيــس األعلــى لمؤسســة حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم لــألداء التعليمــي 
ــز، نخصــك اليــوم بالشــكر والتقديــر والعرفــان، لمــا قدمتــه مــن دعــم وتشــجيع للجائــزة، فهــذا الدعــم الــذي نبــع  الُمتميِّ

عــن بصيــرة قياديــة،،، سيســهم فــي نشــر ثقافــة التميــز ويعــزز مــن الريــادة اإلماراتيــة فــي القطــاع الهندســي.
وال أنســى بطبيعــة الحــال مهندســينا المبدعيــن، الذيــن اجتهــدوا فقدمــوا لنــا مــن روائــع الهندســة، فأصــدق التهانــي 
لهــم ولــكل مــن شــارك فــي فئــات الجائــزة الســبع، أهنئكــم جميعــًا، فبكــم ومــن معكــم مــن المبدعين فــي المجاالت 
األخــرى حققــت اإلمــارات ريادتهــا وتميزهــا، وبكــم وبمبدعيهــا مــن الشــباب والشــابات والرجــال والنســاء، ســتمضي 

اإلمــارات قدمــًا نحــو تحقيــق اإلنجــازات والنجاحــات تباعــًا.
وأخيــرًا يســرني أن أتوجــه إلــى جميــع الجهــات مــن مؤسســات حكوميــة وخاصــة، التــي ســاهمت فــي دعــم الجائــزة، 
وأخــص بالذكــر شــركائنا االســتراتيجيين والرعاة:”دبــي الجنــوب، بلديــة دبــي، جامعــة اإلمــارات العربية المتحــدة، كليات 
التقنيــة العليــا “، كمــا أشــكر دور المؤسســات اإلعاميــة، فهــم شــركاء أساســيين فــي صناعــة الحــدث والشــكر 

موصــول لكــم جميعــًا.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

المهندس عبد الله يوسف آل علي
رئيس جمعية المهندسين باإلمارات
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كلمة رئيس اللجنة العليا لجائزة التميز واإلبداع الهندسي
الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم

ز الرئيس األعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي الُمتميِّ
أصحاب السعادة..

الحضور الكريم..
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

منــذ إطــاق جائــزة التميــز واإلبــداع الهندســي بتوجيهــات ورؤيــة حكيمــة مــن المغفــور لــه بــإذن اللــه تعالــى الشــيخ 
ــة، بمــا يليــق  ــرة مــن أجــل تحقيــق تلــك الرؤي حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، بذلــت جمعيــة المهندســين جهــودًا كبي
بمكانــة دولــة اإلمــارات التــي شــّكلت نموذجــًا ملهمــًا لمختلــف المجتمعــات فــي تحــدي الصعــاب وتحقيــق اإلنجــازات 

والنجاحــات النوعيــة.

ولضمــان نجــاح الجائــزة كان ال بــد مــن وضــع خارطــة طريــق واضحــة المعالــم لتحقيــق المتطلبــات، فانعقــدت 
االجتماعــات، وأثمــرت عــن تشــكيل لجنــة عليــا صاغــت األهــداف وحــددت الفئــات، واختــارت لجنــة تحكيــم مســتقلة، 
ــاءة والقــدرة، كمــا  ــًا لمنظــور الكف ــف المجــاالت الهندســية، ووفق ــرة فــي مختل ــع أعضاؤهــا بالمعرفــة والخب يتمت

ــار الرجــل المناســب فــي المــكان المناســب. ــي كّرســت ثقافــة اختي ــة اإلمــارات الت ــا فــي دول تعودن

ومــا حفــل تكريــم الفائزيــن إال ثمــرة جهــود ومشــاركة واســعة مــن المبدعيــن فــي مجــاالت الهندســة على المســتويين 
المؤسســي والفــردي، ونجحنــا كفريــق عمــل واحــد فــي إنجــاح الجائــزة فــي دورتهــا األولــى والحمــد للــه، عبــر متابعــة 

األعمــال بشــكل مســتمر، وتحقيــق األهــداف العامــة للجائــزة، بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجيات الجمعيــة وتطلعاتهــا.
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ــي  ــزة، والت ــى للجائ ــدورة األول وقــد شــارك فــي هــذه ال
قســمت إلى 8 فئات 333 متقدمًا من كافة المواطنين 
والمقيميــن علــى أرض الدولــة، وهــي مشــاركة متميــزة 
فــي هــذه الــدورة األولــى مــن الجائــزة، والتــي ســوف 

تســتمر فــي الســنوات القادمــة إن شــاء اللــه.

الحضور الكريم 

ــر  ــي أن أتوجــه بالشــكر والتقدي ــام اســمحوا ل ــل الخت وقب
لراعــي الحفــل الشــيخ راشــد بــن حمــدان بــن راشــد آل 
لنــا، والشــكر  مكتــوم علــى رعايتــه ودعمــه وتشــريفه 
للجائــزة،  العليــا  للرعــاة والداعميــن، واللجنــة  موصــول 
علــى  المشــاركين،  ولــكل  التحكيــم،  لجنــة  وألعضــاء 
ــن  ــئ الفائزي جهودهــم وتفانيهــم فــي العمــل، كمــا أهن
معنــا اليــوم، متمنيــًا لهم دوام التفــوق والتميز والنجاح.

المهندس رشاد بوخش والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته....
رئيس اللجنة العليا لجائزة التميز واإلبداع الهندسي
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اختصاصي أول المشاريع الخاصة و االبتكار

مدير قسم التصميم

كليات التقنية العليا

مدير أول اإلنشاءات الرقمية

مهندس كهرباء

كليات التقنية العليا

مدير إدارة الدعم الفني للبنية التحتية

رئيس قسم تنفيذ المشاريع

كليات التقنية العليا

هيئة كهرباء و مياه دبي

برنامج إسكان الشارقة

تيرنر كونستراكشن انترناشيونال

مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية

بلدية مدينة أبوظبي

بلدية مدينة أبوظبي

الدكتور فؤاد أبوشقرا

المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - طيب الله ثراه -

المهندس عبدالله محمود 
محمد محمود سالم

فاطمه عبدالله سرور بن عفي

الدكتور مروان محمد أبوعبيد

المهندسة مريم عبدالله
سالم الكتبي

شيخة سلطان سيف سالم
الماجد المطروشي 

المهندس أحمد محفوظ باعبيد

المهندس خليفه  عبدالله 
درويش الصيري القمزي

حمده عيسى محمد المنصوري

جوائز الفئات الفردية

جائزة المهندس المتميز

جائزة الشخصية الريادية

جائزة مهندس المستقبل

جائزة الطالب المتميز
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جائزة الشخصية الريادية

قــام المهنــدس عبداللــه يوســف آل علــي بتســيّلم الشــيخ 
راشــد بــن حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، الرئيــس األعلــى 
لمؤسســة حمــدان بــن راشــد لــألدء التعليمــي المتميــز 
ــإذن  ــه ب ــور ل ــة “ باســم المغف ــزة الشــخصية الريادي “ جائ
اللــه تعالــى الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم تقديــرًا 

إلنجــازات ومآثــر الفقيــد رحمــه اللــه.
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خبيــر فــي الشــبكات الذكيــة وأنظمــة الطاقــة، مديــر برامــج يتمتــع بخبــرة هندســية وإداريــة واســعة فــي المشــاريع 
الضخمــة مــع أدوار كمقــاول )AREVA T&D ، CCC( ، مستشــار )EDF( ، مرافــق الطاقــة )DEWA( و األبحــاث 
ــة  )SUPELEC( فــي التحــول الرقمــي واألمــن الســيبراني واتصــاالت أنظمــة التحكــم واســتراتيجية الشــبكات الذكي
ــة  ــة والوطني ــة ومراكــز إرســال األحمــال اإلقليمي ــة المحطــات الفرعي ــات األمــن الســيبراني وأتمت وتنفيذهــا وعملي

ــدان. ــف البل وأنظمــة إدارة الطاقــة فــي مختل

الدكتــور فــؤاد ُمقيــم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ 17 عامــًا وســاهم فــي تطويــر البنيــة التحتيــة الوطنية 
ــاء  ــاه وكهرب ــة مي ــه كموظــف او مقــاول او مستشــار لهيئ ــة مــن خــال خدمات ــة لشــبكات الطاقــة الكهربائي الحيوي
ــة. قــدم مشــاريع  ــاه الشــارقة وشــبكة اإلمــارات الوطني ــاء ومي ــة كهرب ــي وهيئ ــاه دب ــاء ومي ــة كهرب ــي وهيئ أبوظب
وأنظمــة حيويــة بــارزة ولعــب دورًا رائــدًا رئيســيًا فــي الشــبكة الذكيــة والرقمنــة وخريطــة طريــق الطاقــة النظيفــة فــي 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

يعمــل حاليــًا فــي هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي كاختصاصــي أول - المشــاريع الخاصــة واالبتــكار، وهــو مســؤول عــن بنــاء 
قــدرات االبتــكار وتنفيــذ المشــاريع حــول التقنيــات الناشــئة مثــل الــذكاء االصطناعــي والتقنيــات الغامــرة وهندســة 

المؤسســات.

مــع خبــرة مثبتــة فــي االستشــارات، والتعاقــد، والبحــث، وتدريــس هندســة األنظمــة الكهربائيــة والطاقــة، لديــه أكثــر 
ــة للنظــام  ــاكاة االفتراضي ــة والمح ــة واألتمت ــكار والشــبكات الذكي ــات الغامــرة واالبت ــول التقني مــن 35 منشــورًا ح
والمحطــات الفرعيــة وتحســين العمليــات وأنظمــة المراقبــة علــى نطــاق واســع وتخزيــن الطاقــة فــي المجــات 

ــة. والمؤتمــرات الدولي

الدكتور فؤاد أبوشقرا
اختصاصي أول - المشاريع الخاصة واالبتكار - هيئة كهرباء ومياه دبي
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يعمــل لــدى شــركة تيرنــر كونستراكشــن إنترناشــيونال 
بنجــاح متكــرر فــي توجيــه المشــاريع الكبيــرة متعــددة 
التصميــم  فــي  المشــاريع  تطويــر  وفــرق  الوظائــف 
وإعــادة التصميــم واإلطــاق حلــول اإلنشــاءات الرقمية 

الرائــدة. 

أهم اإلنجازات:
الوطنــي 	  الدليــل  تأليــف  فــي  مشــارك   مؤلــف 

العربيــة  اإلمــارات  لحكومــة  الذكيــة  لإلنشــاءات 
 . ة لمتحــد ا

عضو مؤسس لمركز التميز في البناء الذكي	 
األمريكيــة 	  للجامعــة  االستشــاري  المجلــس   عضــو 

الهندســة  قســم   – الهندســة  كليــة   – بالشــارقة 
المدنيــة

 استشــاري تأســيس وعضــو لمركــز أبحــاث اإلنشــاءات 	 
الذكيــة فــي جامعــة هیریــوت وات فــي دبــي

عضو هیئة التدریس – جامعة هیریوت وات – دبي	 
مؤلف لعدد من األبحاث االكادیمیة	 

المؤهالت األكاديمية والشهادات:
 دكتــوراه فــي إدارة المشــاریع االنشــائیة – 2019 – 	 

ــي معتمــدة مــن حكومــة دب
 ماجســتیر فــي إدارة المشــاریع االنشــائیة – 2010 – 	 

معتمــدة مــن حكومــة دبــي
 بكالریوس في الهندســة المدنیة – 2001 – معتمدة 	 

مــن وزارة التعلیــم العالي والبحث العلمي
 شــهادة فــي إدارة االســتراتيجیات الرقمیــة – جامعــة 	 

هارفــرد – الوالیــات المتحــدة األمریكیــة - 2021
  شــهادة فــي التحــول الرقمــي – معهــد ماساتشــوتس 	 

للتقنیــة – الوالیــات المتحــدة األمریكیــة - 2020

دوليــة  وفعاليــة  مؤتمــر   15 مــن  أكثــر  فــي  متحــدث 
وإقليميــة منــذ عــام 2016 وحتــى 2022م فــي دولــة 
المتحــدة  والواليــات  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
ســنغافورة  ودولــة  المتحــدة  والمملكــة  األمريكيــة 
العربيــة  والمملكــة  الهاشــمية  األردنيــة  والمملكــة 

الســعودية

الدكتور مروان محمد أبوعبيد
مدير أول اإلنشاءات الرقمية - تيرنر كونستراكشن إنترناشيونال

28

جائزة التميز واإلبداع الهندسي 2022 



فئة المهندس المتميز

بــدأ رحلتــه المهنيــة فــي شــركة أدمــا العاملــة فــي عــام 
بلديــة مدينــة أبوظبــي عــام  لــدى  ثــم  2001م ومــن 
بدرجــة  األكاديميــة  دراســته  اســتكمل  ولقــد  2003م 
الماجســتير فــي االستشــعار عــن بعــد ونظــم المعلومات 
كبيــرًا  دافعــًا  يمتلــك  الفتــرة كان  خــال  و  الجغرافيــة 
لتطويــر ذاتــه مــن خــال منظومــة العمــل وأثنــاء تولــي 
مناصــب قياديــة مختلفــة بــدًء مــن عــام 2003 لــدى 

بلديــة مدينــة أبوظبــي.
بلديــة 	  التحتيــة،  للبنيــة  الفنــي  الدعــم  إدارة   مديــر 

اآلن( وحتــى   2019 )أكتوبــر  أبوظبــي  مدينــة 
مدينــة 	  بلديــة  التحتيــة،  البنيــة  تطويــر  إدارة   مديــر 

)2019 أكتوبــر  وحتــى   2018 )مــارس  أبوظبــي 
 رئيــس مجموعــة فــرق عمــل تطويــر البنيــة التحتيــة – 	 

المقــر الرئيســي، بلديــة مدينــة أبوظبــي )يوليــو 2016 
وحتــى يوليــو 2018(

وكبيــر 	  الداخليــة  الطــرق  صيانــة  قســم   رئيــس 
أبوظبــي  مدينــة  بلديــة  لجنــة  وعضــو  مستشــارين 
)2012 وحتــى   2009 )مــارس  والطــوارئ،  لألزمــات 

 رئيــس قســم تنفيــذ المشــاريع باإلنابــة، بلديــة مدينــة 	 
أبوظبــي )أغســطس 2008 وحتــى مــارس 2009(

بلديــة مدينــة 	  متعــددة(،،  )مناطــق   مديــر مشــاريع 
)2006 وحتــى   2001( أبوظبــي 

 مهنــدس مدنــي، شــركة أدامــا العاملــة )1999 حتــى 	 
)2001

أبرز اإلنجازات
21 سنة - خبرة عملية

200 مشروع - إنجاز مشاريع
15 مشروع – إدارة مشاريع

25 جائزة محلية ودولية
34 مشاركة في مؤتمرات وورش عمل

50 مبادرة ابتكارية
26 دليل فني

بالمجلــس  الممارســات  أفضــل  ضمــن  ممارســات   5
لتنفيــذي ا

المهندس أحمد محفوظ باعبيد
مدير إدارة الدعم الفني للبنية التحتية - بلدية مدينة أبوظبي
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ــاء(  ــة وإدارة البن ــة التحتي ــة وماجســتير فــي اإلدارة الهندســية )البني ــوس فــي الهندســة المدني ــى بكالوري حاصــل عل
مــن جامعــة الشــارقة. وحاصــل علــى اعتمــاد LEED GA، محتــرف مؤهــل )PQP( فــي نظــام التقييــم بدرجــات اللؤلــؤ 

 .ISO 9001: 2015 )مــدرب محتــرف معتمــد، ومدقــق داخلــي معتمــد ) نظــم إدارة الجــودة ،PBRS( للمبانــي

تتركــز اهتماماتــه فــي العمــل فــي المبانــي الخضــراء والمســتدامة وأنظمــة الطاقــة الشمســية المنزليــة وإدارة 
الهندســة واالبتــكار وإدارة التكاليــف.

 
ــة فــي جامعــة الشــارقة  ــة والبيئي ــه عضــو فــي المجلــس االستشــاري للهندســة المدني ــد الل ــدس عب كمــا أن المهن
وعضــو فــي المجلــس االستشــاري للهندســة الصناعيــة والهندســة فــي جامعــة الشــارقة وعضــو منتســب فــي 

مجموعــة أبحــاث إدارة األصــول الهندســية المســتدامة. 

ــدورات  ــد مــن ال ــة، حضــر العدي ــة الدولي ــة فــي المجــات والمؤتمــرات األكاديمي ــد مــن المقــاالت البحثي نشــر العدي
التدريبيــة والمؤتمــرات فــي القيــادة وإدارة المشــاريع واالبتــكار والمــدن الذكيــة واإلســكان األخضــر. كمــا حصــل علــى 
عــدة جوائــز مثــل جائــزة الشــارقة لاســتدامة عــن جائــزة الطالــب المتميــز فــي مســابقة تقييــم البحــث العلمــي )الــدورة 
الســابعة 2019-2018(. باإلضافــة إلــى حصولــه علــى بعــض الشــهادات والجوائــز عــن مبــادرات وإنجــازات اســتثنائية 

فــي المجــاالت العمليــة واألكاديميــة.

المهندس عبد الله محمود محمد محمود سالم
مدير قسم التصميم - برنامج إسكان الشارقة

فئة مهندس المستقبل
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ــن 3000 شــاب  ــم اختيارهــا مــن بي ــران الهندســية، ت ــي لمشــاريع الطي ــاء فــي مؤسســة دب ــدس كهرب تعمــل كمهن
وشــابة كعضــو مجلــس إدارة هيئــة التأميــن بهــدف تمثيــل الشــباب فــي مجلــس اإلدارة علــى مســتوى الدولــة، وكمــا 
أنهــا حاليــًا عضــو فــي مجلــس جمعيــة المهندســات بجامعــة الشــارقة، وتــم اختيارهــا لانتســاب فــي منتــدى النســاء 

. )WISER2021( مــن مصــدر ) فــي االســتدامة والبيئــة والطاقــة المتجــددة ) برنامــج الرائــدات

 وفيما يتعلق بالمؤهالت العلمية التي تمتلكها :
دكتوارة في اإلدارة الهندسية من جامعة الشارقة - قيد الدراسة	 
ماجستير في إدارة النظم الهندسية من الجامعة األمريكية في الشارقة ) األولى على دفعة عام 2019(	 
بكالوريوس في هندسة الطاقة المستدامة و المتجددة بامتياز مع مرتبة الشرف.	 

 تعمــل كمهنــدس وتديــر  الكثيــر مــن المشــاريع الحيويــة التابعــة لمطارات دبي في تطوير وزيادة الســعة االســتيعابية، 
مصمم لألنظمة الكهربائية والطاقة الشمســية.

المهندسة مريم عبد الله سالم الكتبي
مهندس كهرباء - مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية

فئة مهندس المستقبل
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يعمــل كرئيــس لقســم إدارة المشــاريع مــن أجــل رفــع 
ــة  ــاة المواطنيــن والقاطنيــن فــي دول كفــاءة وجــودة حي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة عبــر تطبيــق أفضــل النظــم 
المســتدامة فــي تصميــم وتنفيــذ الطــرق والبنيــة التحتية، 
وتتلخــص مهامــه الوظيفيــة فــي اإلشــراف علــى إدارة 
تنفيــذ مشــاريع الطــرق والبنيــة التحتيــة فــي بلديــة مدينــة 
أبوظبــي حيــث بلــغ عــدد المشــاريع التــي قــام باإلشــراف 
عليها خال الثمان ســنوات االخيرة 36 مشــروع وبميزانية 
تراوحــت ثاثــة مليــار درهــم، ويتــم ذلــك بمشــاركة فريــق 
هندســي متخصــص وبالتنســيق مع الجهــات األخــرى داخل 

البلديــة وخارجهــا ومــع  الشــركاء االســتراتيجيين .
الفعلــي  اإلنفــاق  ضمــان  علــى  شــديد  بحــرص  يعمــل 
للمشــاريع بمــا ال يقــل عــن ٪95 مــن التدفقــات النقديــة 
المعتمــدة، والــرد علــى المراســات دون تأخيــر، باإلضافــة 
إلــى المســاهمة فــي تخفيــض كلــف المشــاريع خــال فترة 
التصميــم والتنفيــذ مــع ضمــان تنفيــذ اجــراءات الهندســة 
القيميــة واالشــتراطات الفنيــة المحدثة لمختلــف الجهات 

ذات العاقــة.
 

قــام بالعديــد مــن المشــاركات والمبــادرات التــي كان لهــا 
ــر فــي تحســين وجــودة األداء ورفــع مؤشــرات  ــر الكبي األث
األداء وتحقيــق رســالة البلديــة ومنهــا، تطبيــق أفضــل 
الممارســات فــي التواصــل واالتصــال الفعــال مــع فريــق 
العمــل وورش  اوراق  تقديــم  الجهــات،  العمــل وباقــي 
العمــل التدريبيــة بالملتقيات والمؤتمرات لنشــر المعرفة، 
ــة فــي  اعتمــاد أفضــل التطبيقــات والممارســات العالمي
تصميــم وتنفيــذ المشــاريع، المشــاركة فــي تحضيــر الدليــل 
التشــغيلي للقســم، المشــاركة فــي أتمتــه اإلشــراف علــى 
إدارة  المشــاريع والربــط داخليــًا وخارجيــًا مــع المعنييــن، 
المشــاركة فــي أتمتــه إدارة المشــاريع باســتخدام البرامــج 
وتشــجيعهم  الموظفيــن  دعــم  الحديثــة،  الحاســوبية 
للمشــاركة فــي الجوائــز وتحقيــق التميــز وتفعيــل الصــف 
الثانــي بيــن موظفــي القســم، بمــا فــي ذلــك وضــع خطــة 
تدريبيــة لموظفــي القســم ومتابعتهــا بقيــاس أثــر التدريب 
علــى أداء الموظفيــن، عقــد ورش تدريبيــة والتأكيــد علــى 
أهميــة التميــز بالمشــاركة باألفــكار االبداعيــة والمبتكــرة.

المهندس خليفه عبد الله درويش الصيري القمزي      
رئيس قسم تنفيذ المشاريع - بلدية مدينة أبوظبي
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مهتمــة  الصناعيــة،  الهندســة  تخصــص  فــي  طالبــة 
جمعيــة  فــي  عضــو  التطــورات،  وآخــر  بالتكنولوجيــا 
ومســاهمة  مقــاالت  كاتبــة  باإلمــارات،  المهندســين 
فــي مجــال البحــوث إلثــراء المحتــوى العلمــي، شــغوفة 
بالعمــل التطوعــي ومؤمنــة بــإن التطــوع يســاهم فــي 

الفــرد والمجتمــع. رفعــة 
المؤهالت التعليمية:

 – الصناعيــة  الهندســة  تكنولوجيــا  فــي  بكالوريــوس 
اآلن( وحتــى   2018( العليــا  التقنيــة  كليــات 

الثانويــة العامــة – متقــدم ، بمعــدل %93.99 مدرســة 
واســط للتعلــم الثانــوي )2018(

المنــح البحثيــة: هيئــة كهربــاء ومياه دبــي 2022، برنامج 
الباحــث لمشــاريع التخــرج / كليــات التقنيــة العليا 2020، 

الزمالــة البحثيــة الصيفية
إرثــي  مجلــس  مــع  التعــاون  البحثيــة:  التعاونــات 
ــال األنظمــة  ــول فــي مج ــكار حل ــرف المعاصــرة البت للح
ومبــادرة  للمنتجــات  اإلمــداد  وساســل  اللوجســتية 
بالعقــول نســتثمر، شــرطة دبــي، ديســمبر 2020 وحتــى 

2021 ينايــر 

الجوائز:
لــألداء  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  حمــدان  الشــيخ  جائــزة 
التعليمــي المتميــز عــن فئــة الطالــب الجامعــي الــدورة 
24 – 2022المركــز األول فــي مســابقة كليــات التقنيــة 
تطبيقــات  شــعار  تحــت  الصناعيــة  للهندســة  العليــا 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة – 2022شــهادة إنجــاز المعــدل 
التراكمــي المرتفــع فــي كليــات التقنيــة العليــا بالشــارقة 
التقنيــة  كليــات  مســابقة  فــي  األول  2022المركــز   –
العليــا للهندســة الصناعيــة تحــت شــعار نمذجــة وتحســين 
النظــم الصناعيــة والبنيــة التحتيــة فــي اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة – 2021المركــز الثانــي فــي مســابقة التصميــم 
ــا  ــة العلي ــات التقني ــة الهندســة فــي كلي الســنوية لطلب
– 2021المركــز األول فــي مســابقة البرمجــة الســنوية 
مــات الــب عــام 2021.جائــزة الشــارقة للعمــل التطوعــي 
عــن فئــة الطالــب الجامعــي – 2020وســام الطالــب 
ــا - 2019 ــة العلي ــات التقني ــى مســتوى كلي ــز عل المتمي

 2018 عــام  منــذ  متطوعــة  التطوعيــة:  األعمــال 
فــي مجــاالت متعــددة لخدمــة كبــار الســن وتنظيــم 
المؤتمــرات والفعاليــات. أنجــزت مــا يفــوق 300 ســاعة 

تطوعيــة

فاطمة عبد الله سرور بن عفي
كليات التقنية العليا
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شيخة سلطان سيف سالم الماجد المطروشي
كليات التقنية العليا

ــاز مــع  ــر امتي ــى تقدي ــة عل ــرج وحاصل ــة التخ ــة حديث طالب
تخصــص  العليــا،  التقنيــة  كليــات  مــن  الشــرف  مرتبــة 
الهندســة الكهربائيــة، قضيــت أكثــر مــن 250 ســاعة فــي 
األنشــطة والفعاليــات الخارجيــة كمســاهمة مجتمعيــة.
والمثابــرة  التكيــف  علــى  والقــدرة  للتعلــم  شــغفي 
يميزنــي عــن اآلخريــن، أحــب العمــل الجماعــي وأعمــل 
علــى تحفيــز النــاس، إدرك إمكاناتهــم وأســاعدهم علــى 
إنجازاتــي  القائــد.  يفعلــه  مــا  بالضبــط  وهــو  التطــور، 
التعليميــة كثيــرة، بمــا فــي ذلــك المدرســة الثانويــة 
وعلــى المســتوى الجامعــي. لقــد تخرجــت مــن المدرســة 
الثانويــة للتكنولوجيــا التطبيقيــة وحصلــت علــى التطويــر 

المهنــي فــي برنامــج العلــوم التطبيقيــة.
أبرز اإلنجازات:

 الفــوز بالمركــز األول فــي مســابقة خريجــي كليــات  	
 .”TriTech“ مشــروع  خــال  مــن  العليــا  التقنيــة 

2022 ســبتمبر 
 التدريــب فــي إدارة الطــرق والبنيــة التحتيــة فــي دائــرة  	

البلديــة والتخطيــط فــي عجمــان والمشــاركة فــي 
وتــم  الميدانيــة،  والزيــارات  المشــاريع  مــن  العديــد 

انتخابــي لقيــادة المتدربيــن الجــدد بســبب أدائــي الرائع 
ــى أغســطس 2022 ــو إل ــب. ماي ــرة التدري خــال فت

االستشــارية  	 اللجــان  فــي  الطــاب  وممثــل   عضــو 
للبرنامــج

 حضــور ورشــة عمــل تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة،  	
أغسطس 2022

ــا ضمــن الطــاب  	 ــة العلي ــات التقني ــم فــي كلي  التكري
2022  -  2018 المتفوقيــن، 

ابتــكار  	 مســابقة  فــي  الفضيــة  بالميداليــة   الفــوز 
لألعمــال الســنوية الخامســة بالشــراكة مــع القيــادات 

2022 أبريــل  الشــابة،  العربيــة 
ــرم  	 ــكار، مــن ح ــز األول فــي تحــدي االبت ــز بالمرك  الفائ

الشــارقة للطالبــات. فبرايــر 2022
	  ASET الفــوز بالمركــز الثانــي فــي مســابقة ملصــق 

الدوليــة الرابعــة. فبرايــر 2022
والطــاب  	 للمجتمــع  عمــل  ورشــة  وتقديــم   إعــداد 

وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن فــي كليــات 
التقنيــة العليــا حــول مصنف صور العمات باســتخدام 

الــذكاء االصطناعــي.
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حمده عيسى محمد المنصوري
كليات التقنية العليا

ــي فــي  ــم والتفان ــة للتعل ــرة، أظهــرت باســتمرار إرادة قوي ــا - الظف ــة العلي ــات التقني ــرج مــن كلي ــة بصــدد التخ طالب
النجــاح. وبســبب الرغبــة الجــادة بالحصــول علــى أعلــى الدرجــات فــي االختبــارات، حصلــت علــى معــدل تراكمــي عالــي. 
كمــا أنهــا أكملــت 101 ســاعة تطوعيــة، وشــاركت فــي العديــد مــن المســابقات والمشــاريع واألنشــطة المشــتركة 

وحصلــت علــى العديــد مــن الجوائــز.

الشهادات:
شهادة تقدير لحصولها على معدل تراكمي عالي في العام األكاديمي 2021-2022 	
المشاركة في مسابقة تصميم المشاريع، كليات التقنية العليا 	
المركز األول في مسابقة االبتكارات من طاب كلية الهندسية بكليات التقنية العليا، مايو 2022 	
شهادة تقدير عن التفوق األكاديمي، كليات التقنية العليا – الظفرة 	
	 MATLAB Cody المركز األول ضمن مسابقة
	 MATHWORKS أنهت دورات تدريبية من
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السويدي لالستشارات الهندسية

مشروع المداخل وأعمال البنية التحتية لمول 
تالل دبي و تطوير شارع أم سقيم 

الشركة الصينية العامة للهندسة 
المعمارية في الشرق االوسط 

بلو راين للصناعة

ديوان العمارة

مشروع محطة خدمة اينوك 
المستقبلية في إكسبو 2020 دبي 

ستراباك

مصنع الوافي للمنتجات الغذائية 

X Architectsفيرنر فالسي لالستشارات الهندسية

مشروع حرم جامعة برمنجهام في دبي 

شركة تروستن الصناعية

جوائز الشخصيات االعتبارية

جائزة أفضل شركات خدمات او استشارات هندسية

جائزة المشروع الهندسي الرائد

جائزة أفضل شركات إنشاءات

جائزة أفضل شركة او مؤسسة صناعية
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مشروع المداخل وأعمال البنية التحتية لمول تالل دبي و تطوير شارع أم سقيم
الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية في الشرق االوسط

 يســهم مشــروع الطــرق والجســور المؤديــة لـــ )دبـــي هيلــز مــول( وأعمــال البنيــة التحتيــة وتطويــر شــارع أم ســقيم،  	
فـــي توفيــر مداخــل ومخــارج مباشــرة مــن شــارعي الخيــل وأم ســقيم لتوفيــر حركــة انســيابية وحــرة للدخــول إلـــى 
دبـــي هيلــز مــول مــن كافــة االتجاهــات، حيــث ســيتم توفيــر ثاثــة مداخــل للقادميــن مــن منطقــة ديــرة ومنطقــة 
ــر مخــارج مباشــرة علــى شــارعي الخيــل وأم ســقيم، كمــا يســهم  أم ســقيم وكذلــك منطقــة جبــل علــي، وتوفي
ــة  ــداده وضمــان انســيابية الحركــة المروري ــى امت ــي رفــع كفــاءة شــارع أم ســقيم والتقاطعــات عل المشــروع فـ
ــز الربــط بيــن شــارع الشــيخ زايــد وشــارع الخيــل وشــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد وشــارع  باالتجاهيــن، وكذلــك تعزي
اإلمــارات، وخفــض زمــن الرحلــة علــى شــارع أم ســقيم مــن 18 دقيقــة إلـــى 7 دقائــق فـــي الجــزء الممتــد مــن شــارع 

الشــيخ محمــد بــن زايــد إلـــى شــارع الخيــل.

 شــمل المشــروع تنفيــذ 13 جســرًا، بطــول إجمالـــي 3700 متــر، وعــرض يتــراوح بيــن 11 و22 متــرًا، وطاقــة اســتيعابية  	
تقــدر بنحــو 23500 مركبــة فــي الســاعة، كمــا شــمل تنفيــذ منحــدرات للجســور بطــول حوالـــي 2500 متــر، وتشــكل 
10 مــن هــذه الجســور مداخــل ومخــارج مــن وإلـــى مبنــى )دبـــي هيلــز مــول( مــن شــارع الخيــل )تــم االنتهــاء منهــا 
وســيتم افتتاحهــا بالتزامــن مــع افتتــاح دبـــي هيلــز مــول(، باإلضافــة إلـــى ثاثــة جســور تشــكل مداخــل ومخــارج مــن 
شــارع أم ســقيم، حيــث تــم فصــل الحركــة المروريــة القادمــة مــن شــارع أم ســقيم وشــارع الخيــل والمتجهــة إلـــى 
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دبـــي هيلــز مــول عــن المــرور العابــر، بواســطة الجســور الجديــدة التــي تتألــف مــن خمســة مســارات للدخول المباشــر 
إلـــى المول، بطاقة اســتيعابية تصل إلـــى حوالـــي 7500 مركبة فـــي الســاعة.

 يوفــر جســر شــارع أم ســقيم حركــة مروريــة حــرة علــى امتــداد شــارع أم ســقيم عنــد تقاطعــه مــع مدخــل منطقتــي  	
دبـــي هيلــز والبرشــاء، ويبلــغ طولــه 500 متــر، بســعة أربــع مســارات فــي كل اتجــاه، وتقــدر طاقتــه االســتيعابية 
بنحــو 8 آالف مركبــة فـــي الســاعة فـــي كل اتجــاه، ويخــدم المشــروع أكثــر مــن 115 ألــف نســمة مــن ســكان 

المناطــق القريبــة مثــل البرشــاء جنــوب، وارجــان، ودبـــي هيلــز وغيرهــا. 

 وتضمــن المشــروع أيضــًا تطويــر بعــض الطــرق الداخليــة فــي منطقــة )دبـــي هيلــز اســتيت(، لتســهيل الحركــة  	
ــدة  ــا بالطــرق والجســور الجدي ــث ســيتم ربطه ــة، حي ــى والثاني ــوب األول ــي البرشــاء جن ــة لســكان منطقت المروري
ــي هيلــز اســتيت(، كمــا شــمل تنفيــذ اإلشــارات المروريــة وتحويــل خطــوط الكهربــاء واالتصــاالت،  ومنطقــة )دبـ

ــري والتشــجير. ــاه وال وخطــوط المي
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مشروع محطة خدمة اينوك المستقبلية في إكسبو 2020 دبي
إينوك للتجزئة

تســاهم المحطــة فــي دعــم االحتياجــات اللوجســتية ألســطول مركبــات إكســبو 2020 قبــل انطــاق الحــدث العالمــي 
ــر الخدمــات للجمهــور فــي “دســتركت 2020”، المشــروع الحضــري المتكامــل الــذي  المرتقــب، باإلضافــة إلــى توفي
يتميــز بموقــع ســهل الوصــول إليــه، والــذي ســيكون جــزءًا مــن اإلرث الفعلــي إلكســبو بعــد انتهــاء فعالياتــه فــي 31 

مــارس 2022.
ونالــت محطــة الخدمــة الجديــدة التصنيــف الباتينــي فــي “الريــادة فــي تصميمــات الطاقــة والبيئــة” )LEED(، النظــام 
العالمــي لتصنيفــات البنــاء مــن “المجلــس األمريكــي لألبنيــة الخضــراء”، والــذي يتحقــق مــن مراعــاة التصاميــم 
والمبانــي لعوامــل تحســين األداء اســتنادًا إلــى مجموعــة مقاييــس منهــا توفيــر الطاقــة وكفــاءة اســتهاك الميــاه 
وانبعاثــات غــاز ثانــي اوكســيد الكربــون وغيرهــا. وفــي أعقــاب تفــوق اينــوك علــى كافــة االشــتراطات بإحرازهــا 93 

نقطــة، تصبــح محطــة خدمــة اينــوك الجديــدة أول محطــة خدمــة فــي العالــم تحظــى بالتصنيــف الباتينــي.
اســتوحت محطــة الخدمــة تصميمهــا مــن التــراث الغنــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة متمثــًا فــي شــكل شــجرة 
الغــاف التــي تمّثــل رمــزًا وطنيــًا. وتعتبــر هــذه أول محطــة فــي المنطقــة تضــم توربينــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة 
مــن الريــاح، فــي حيــن تــم إنشــاء مظلتهــا باســتخدام أليــاف الكربــون؛ بمــا يتــّوج إنجــازًا مبتكــرًا فــي قطــاع بيــع الوقــود 
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بالتجزئــة. شــّيد هيــكل المحطــة باســتخدام 43,000 متــر مربــع مــن أليــاف الكربــون )تعــادل 37 طــن( – وهــي مــادة 
خفيفــة صديقــة للبيئــة تعــادل قوتهــا ثاثــة أمثــال قــوة الصلــب فيمــا هــي أخــف منــه وزنــًا بخمــس مــرات. وُصمــم 
ــن  ــورو اإليثيلي ــن رباعــي فل ــى شــكل اوراق شــجرة الغــاف، تتوســطها مــادة إيثيلي ــكل باســتخدام 133 إطــارًا عل الهي
المبتكــرة والمقاومــة للتــآكل والتــي تتيــح وصــول الضــوء الطبيعــي وتوّفــر %100 حمايــة مــن األشــعة فــوق 
البنفســجية، ُمضــاءة بأكثــر مــن 3,800 ضــوء بتقنيــة اإلنــارة بالصمامــات الثنائيــة الباعثــة للضــوء LED. وتــم تشــييد 

الهيــاكل التســعة التــي تدعــم المحطــة باســتخدام 22,500 متــر مربــع أخــرى مــن أليــاف الكربــون.
ــب  ــم تركي ــز كفــاءة الطاقــة فــي المحطــة، ت ــد الطاقــة المتجــددة وتعزي ــات تولي ــال تقني ــة إلدخ وفــي خطــوة جريئ
283 لوحــًا للطاقــة الشمســية لتوليــد 143 ميغاواط/ســاعة مــن الطاقــة الشمســية ســنويًا، إضافــًة إلــى توربينــات 
ريــاح بحجــم 25 متــرًا لتوليــد 12.7 ميغاواط/ســاعة مــن طاقــة الريــاح ســنويًا. وتأتــي هــذه الخطــوة فــي أعقــاب قــرار 
مجموعــة اينــوك بتوظيــف الطاقــة النظيفــة لتزويــد شــبكة محطاتهــا بالطاقــة الكهربائيــة، وذلــك بمــا ينســجم مــع 

أهــداف اســتراتيجية دبــي المتكاملــة للطاقــة 2030، واســتراتيجية دبــي للطاقــة النظيفــة 2050.
تــم تزويــد المحطــة بتقنيــة إرشــاد المركبــات باســتخدام اإلضــاءة األرضيــة التــي تحــدد االتجــاه الــذي يقــود المركبــات 
إلــى منطقــة التــزّود بالوقــود ومداخــل ومخــارج المحطــة، عــاوًة علــى أجهــزة استشــعار تواجــد المركبــات واإلشــارات 
ــو إحــدى مضخــات الوقــود فــي المحطــة.  ــور االنتظــار بخل ــزّود بالوقــود إلخطــار العمــاء فــي طاب فــي مناطــق الت
وتضــم الافتــات الرقميــة فــي المحطــة 12 مليــون شــريحة ألضــواء LED إلضــاءة الشاشــات الرقميــة فــي المحطــة.
ومــن المزايــا المتطــورة التــي تشــملها المحطــة أيضــًا محطــات شــحن الســيارات الكهربائيــة، وماكينــات البيــع الذاتــي 
ــراءات الســامة، تســتخدم المحطــة أنظمــة  ــزًا إلج ــة متعــددة الوســائط. وتعزي ــة المــزّودة بشاشــات تفاعلي الحديث
متقدمــة إلدارة وقيــاس حجــم الوقــود، تراقــب باســتمرار مخــزون وســامة الخزانــات وترصــد حــاالت التســّرب علــى 

مــدار الســاعة، وهــي مــزّودة بأنظمــة مراقبــة لواجهــة المضّخــة التوربينيــة.
يشــار إلــى أن أعمــال البنــاء والتشــييد فــي محطــة الخدمــة المســتقبلية بــدأت فــي شــهر أغســطس مــن عــام 2019، 
 ،)LTI( وســّجلت مجموعــة اينــوك خــال هــذه الفتــرة 400 ألــف ســاعة عمــل، دون أي وقــت ضائــع بســبب اإلصابــات

ممــا يؤكــد التــزام المجموعــة باالمتثــال ألرقــى معاييــر الصحــة والســامة والبيئــة.
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تــم التخطيــط لجامعــة برمنغهــام دبــي لتكــون الحــرم الجامعــي األذكــى عالمًيــا، فهــي “مختبــر حــي” حيــث إن البيانــات 
الثاقبــة واالرتباطيــة هــي مركــز البحــث والتعليــم والتعلــم. كمــا يعكــس تصميــم المختبــر ممارســات العمــل الواقعيــة 
ومســاحات العمــل االســتثنائية إلجــراء البحــوث فــي فــرق متعــددة التخصصــات. يعــد الحــرم الجامعــي األيقونــي 
الجديــد مهًمــا لمكانــة دبــي كمركــز إقليمــي للتعليــم العالــي وتنميــة المواهــب علــى المســتوى العالمــي. باإلضافــة 
الــي أن اســتكمال المشــروع يقــدم مســاهمة رئيســية فــي المجتمــع اإلماراتــي مــن خــال الشــراكة فــي مجــال التعليم 

ومجــاالت البحــث التــي تدعــم األجنــدة )األولويــة( الوطنيــة.
أظهــر الحــرم الجامعــي تميــز العديــد مــن اإلنجــازات الهندســية. ومــن التركيبــات المعياريــة الميكانيكيــة والكهربائيــة 
والســباكة إلــى وحــدات الجــدران الخارجيــة مســبقة الصــب “الجاهــزة علــى الصــب” إلــى المستشــعرات الذكيــة داخــل 
ــك.  ــا لذل ــة وفًق ــة الداخلي ــل البيئ ــى واألفــراد وتعدي ــي يتفاعــل بهــا المبن ــدرك الطريقــة الت ــي ت الحــرم الجامعــي الت
كان بنــاء “المكتبــة العائمــة” فريــًدا ممــا تطلــب تعليــق هيــكل المكتبــة فــي دعامــات ســقف الردهــة. تمتعــت 
عمليــة التصنيــع المكثفــة خــارج الموقــع التــي قامــت بهــا شــركة خانصاحــب فــي هــذا المشــروع بامتيــازات هائلــة مــن 
معلومــات التصميــم الموثوقــة والتــي يســهل الوصــول إليهــا، والتــي قللــت بشــكل كبيــر مــن حــاالت إعــادة العمــل 

المكلفــة مــن خــال تقديــم أعلــى درجــة مــن اإلدراك واليقيــن فــي البنــاء.
تــم التخطيــط لجامعــة برمنغهــام دبــي لتكــون الحــرم الجامعــي األذكــى عالمًيــا، فهــي “مختبــر حــي” حيــث إن البيانــات 
الثاقبــة واالرتباطيــة هــي مركــز البحــث والتعليــم والتعلــم. كمــا يعكــس تصميــم المختبــر ممارســات العمــل الواقعيــة 

مشروع حرم جامعة برمنجهام في دبي
شركة خانصاحب للهندسة المدنية
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ومســاحات العمــل االســتثنائية إلجــراء البحــوث فــي فــرق متعــددة التخصصــات. يعــد الحــرم الجامعــي األيقونــي 
الجديــد مهًمــا لمكانــة دبــي كمركــز إقليمــي للتعليــم العالــي وتنميــة المواهــب علــى المســتوى العالمــي. باإلضافــة 
الــي أن اســتكمال المشــروع يقــدم مســاهمة رئيســية فــي المجتمــع اإلماراتــي مــن خــال الشــراكة فــي مجــال التعليم 

ومجــاالت البحــث التــي تدعــم األجنــدة )األولويــة( الوطنيــة.
أظهــر الحــرم الجامعــي تميــز العديــد مــن اإلنجــازات الهندســية. ومــن التركيبــات المعياريــة الميكانيكيــة والكهربائيــة 
والســباكة إلــى وحــدات الجــدران الخارجيــة مســبقة الصــب “الجاهــزة علــى الصــب” إلــى المستشــعرات الذكيــة داخــل 
ــك.  ــا لذل ــة وفًق ــة الداخلي ــل البيئ ــى واألفــراد وتعدي ــي يتفاعــل بهــا المبن ــدرك الطريقــة الت ــي ت الحــرم الجامعــي الت
كان بنــاء “المكتبــة العائمــة” فريــًدا ممــا تطلــب تعليــق هيــكل المكتبــة فــي دعامــات ســقف الردهــة. تمتعــت 
عمليــة التصنيــع المكثفــة خــارج الموقــع التــي قامــت بهــا شــركة خانصاحــب فــي هــذا المشــروع بامتيــازات هائلــة مــن 
معلومــات التصميــم الموثوقــة والتــي يســهل الوصــول إليهــا، والتــي قللــت بشــكل كبيــر مــن حــاالت إعــادة العمــل 

المكلفــة مــن خــال تقديــم أعلــى درجــة مــن اإلدراك واليقيــن فــي البنــاء.
تطويــر حلــول التعــاون فــي جامعــة برمنجهــام تمثــل ابتــكارًا رئيســيًا لشــركة خانصاحــب علــى كل مــن مســتوى التنظيــم 
ــب االســتدامة  ــع جوان ــى جمي ــاًء عل ــة بن ــدورات التدريبي ــد مــن ال ــراء العدي ــم إج ــك، ت ــى ذل والمشــروع. باإلضافــة إل
الممكنــة لخلــق الوعــي والتحســين تضمــن: التدريبــات فــي مــكان العمــل والمكتــب لسياســة التقليــل، إعــادة 
االســتخدام، إعــادة التدويــر؛ إدارة المــواد والفصـــل مــا بيــن النفايــات والتخلــص منهــا؛ الحــد مــن اســتخدام الباســتيك 
والكهربــاء ومنــع اإلســراف فــي اســتخدام الميــاه. دون أي شــك، كان أكبــر إنجــاز إداري خــال المشــروع هــو إرســال 
كل شــخص إلــى المنــزل بأمــان بعــد عملــه. وخــال مــدة العقــد، عمــل فريــق خانصاحــب أكثــر مــن 7 ماييــن ســاعة 
ــن فــي المشــروع  ــدد العمــال العاملي ــاوز ع ــة للوقــت. كمــا تج ــى إضاع ــؤدى إل ــدة ت ــة واح عمــل دون تســجيل إصاب
ألكثــر مــن 2200 عامــل فــي اليــوم. وفــي ذروة انتشــار كوفيــد19- تــم تحقيــق العمــل رغــم القيــود المفروضــة خــال 
صيفييــن متتالييــن.  ســاهم هــذا المشــروع لشــركة خانصاحــب فــي تطويــر العديــد مــن ُنهــج إدارة المشــاريع المبتكــرة 
وتســليمها التــي تتبايــن مــع المنهجيــات التقليديــة وحســنَتها. ولذلــك لعــب هــذا المشــروع دوًرا رئيســًيا فــي تطويــر 

االبتــكار فــي الشــركة، والمضــي قدًمــا فــي اســتراتيجيتها.
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فئة أفضل شركات خدمات او استشارات هندسية

ســعادة  بــادارة   1988 عــام  تاسيســه  منــذ  اســتطاع 
المهنــدس محمــد عبــد اللــه صالــح الســويدي والمهنــدس 
ميســرة بــدر الديــن ديــاب أن يضــع بصمتــه الهندســية فــي 
الدولــة كمؤسســة وطنيــة رائــدة مــن خــال التركيــز علــى 
النزاهــة المهنيــة والمصداقيــة والســعي الحثيــث للتميــز 
كمبــادئ اساســية بنــي عليهــا وعلــى رأســها مبــدأ “القــوة 
فــي المهنــة، مــع االمانــة فــي األداء” األمــر الــذي ســاهم 
فــي بنــاء روابــط متينــة  اســتمرت علــى مــدى ســنوات 
عديــدة اســتطاع خالهــا اإلســتحواذ علــى ثقــة عمــاءه 
ــرام الوســط الهندســي فــي إمــارة أبــو ظبــي خاصــة  وإحت
وعلــى مســتوى دولــة اإلمــارت بشــكل عــام. كان لمكتــب 
الســويدي االثــر الواضــح والطابــع المميــز بالمشــاركة فــي 
النهضــة العمرانيــة فــي واحــدة مــن اكثــر الــدول نمــوا 
فــي العالــم نحــو مســتقبل أكثــر إســتدامة يراعــي الشــروط 
البيئيــة والخــواص المحليــة، واســتطاع بمــا يمتلكــه مــن 
كــوادر ذات خبــرات مميــزة بنــاء الصــورة البصريــة للمدينــة 
مــن خــال مشــاريعه العديــدة والمتنوعــة والتــي توزعــت 
علــى كافــة اراضــي الدولــة حيــث أنجــز مــا يزيــد عــن 1000 
مشــروع شــملت طيفا واســعا من االســتخدامات بما في 
ذلــك األبــراج والمجمعــات الســكنية والمبانــي المكتبيــة 

ومراكــز التســوق والمــدن الســكنية للعمــال والمــدارس 
والمستشــفيات والمســاجد ومحطــات الوقــود ومراكــز 
المعلومات والعديد غيرها لمجموعة كبيرة وواسعة من 
ــر الحكوميــة والشــركات التطويريــة والمؤسســات  الدوائ
شــبه حكوميــة وشــريحة واســعة مــن القطــاع الخــاص 
ــف الخدمــات والتخصصــات الهندســية  ــك فــي مختل وذل
تبــدا مــن لحظــة اتخــاذ المالــك لقــرار البنــاء وتســتمر لمــا 
ــل  ــي للمشــروع واســتخدامه مــن قب بعــد التســلم النهائ
ــة،  ــت مؤسســات حكومي الجهــة المســتفيدة ســواء كان

ــة ،شــركات اســتثمارية او أفــراد. شــركات تطوري
يحمــل رخصــة استشــارات هندســية بالدرجــة الخاصــة فــي 
أبــو ظبــي والعيــن ورخصــة غيــر محــدودة فــي دبــي كمــا و 
عمــل مكتــب الســويدي مــع كبــرى الشــركات الوطنية بما 
فيهــا أدنــوك، الــدار، موانــئ أبــو ظبــي، اتصــاالت، والعديــد 
مــن الشــركات الكبــرى االخــرى وتــم تســليم مــا يزيــد عــن 
130 مليــون قــدم مربــع مــن مختلــف المشــاريع. كمــا قــام 
مكتــب الســويدي اســتجابة لحاجــة الســوق فــي المملكــة 
ــى  ــة الســعودية إل ــة الهاشــمية والمملكــة العربي االردني
افتتــاح مكاتــب فــي كل مــن عمــان وجــدة لدعــم مشــاريع 

المكتــب الخارجيــة فــي تلــك الــدول.

مكتب السويدي لالستشارات الهندسية
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قطــاع  فــي  ازدهــار  طليعــة  فــي  الشــركة  كانــت 
التصميــم المعمــاري لمــا يقــرب مــن أربعــة عقــود فــي 
الشــرق االوســط. وتشــمل مجموعــة مــن المهندســين 
والبنائيــن  والمخططيــن  والمصمميــن  المعمارييــن، 

الرؤيــة.   وأصحــاب  والمفكريــن  والصنــاع 

منــذ تأســيس مكتبهــم األول فــي أبــو ظبــي فــي عــام 
1984 ، كان ديــوان جــزًءا ال يتجــزأ مــن تخيــل المناظــر 
المحســنة ومجتمعــات  والمــدن  المتنوعــة  الطبيعيــة 
الضواحــي فــي جميــع أنحــاء الشــرق االوســط. تشــمل 
وهــو  ريزيدنســز،  فيــوز  فاونتــن  العنــوان  مشــاريعهم 
مجمــع مذهــل متعــدد االســتخدامات فــي أفــق دبــي 
منصــة  مســتوى  علــى  ملتصقــة  ســكنية  أبــراج  مــع 
ــي مــول. ثــاث طبقــات ، -60 يتصــل جســر  توســعة دب
المركبــات والتجزئــة الــذي يبلــغ عرضــه متــًرا بمركــز دبــي 
مــول ذو الشــهرة الواســعة. ممشــى الســعديات هــو 
مجتمــع ســكني فاخــر علــى الواجهــة البحريــة مكــون مــن 
تســعة مبانــي جــزء مــن المخطــط الرئيســي الثقافــي 
والســكني علــى مســتوى عالمــي والــذي يضــم أيًضــا 
متحــف اللوفــر، متحــف جوجنهايــم ومتحــف الشــيخ زايــد.

بعــض  وتدعــم  نشــطًا  مشــاركًا  ديــوان  شــركة  تعــد 
المشــاريع الرئيســية فــي الرؤيــة الســعودية االســتثنائية 
2030. وشــمل ذلــك حديقــة القديــة المائيــة بمدينــة 
ترفيهيــة،  لعبــة ووجهــة   23 لـــ  الريــاض، هــي موطــن 
ســبعة منهــا هــي االوائــل فــي العالــم وتحتفــي بالثقافة 
إنهــا  الســعودية.  العربيــة  للمملكــة  الثــري  والتــراث 
مدينــة ماهــي عالميــة تقــدم مزيًجــا فريــًدا مــن األلعــاب 
الجافــة والرطبــة وأحــدث مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا.

ديــوان لديــه فريــق ال مثيــل لــه مــن مــا يقــرب مــن 500 
مبــدع الذيــن يحفــزون كل منهــم أخــرى. إنهــم يســعون 
جاهديــن لدفــع عجلــة وحدود العمــارة. أنهم متخصصون 
فــي الضيافــة والســكنية والتجزئــة والتجاريــة والتعليمية 

والحضريــة والمتعــددة االســتخدامات

تعمــل الشــركة فــي عشــرات البلــدان التــي تمتــد عبــر 
اوروبــا والشــرق االوســط وآســيا، ولهــا عشــرة مكاتــب 
أبــو ظبــي وبغــداد وبرشــلونة والبصــرة  رئيســية فــي 
ــة  والقاهــرة ودبــي ، مانيــا والريــاض والشــارقة ومدين

ــه. هــو تشــي من

ديوان العمارة مهندسون استشاريون

فئة أفضل شركات خدمات او استشارات هندسية
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X Architects اســتديو معمــاري إبداعــي تأســس عــام 
وفريــد  علــي  آل  أحمــد  المعمارييــن  قبــل  مــن   2003
الجريئــة  تصاميمــه  منهمــا  كل  ويســتلهم  اســماعيل. 
والعصريــة مــن مــزج الحضــارة العربيــة بالحضــارة الغربيــة. 
عــن  تعبــر  لغــة  العمــارة  أن   X Architects فــي  نــرى 
ــة تصاميمهــا تقــوم علــى البحــث إلنشــاء  المــكان، وآلي
مقاربتنــا  أن  كمــا  وســياقية.  متكيفــة  عمرانيــة  بيئــة 
الحساســة والدقيقــة فــي التصميــم تأخــذ فــي اعتبارهــا 
ر هــذا  ــث وتســخِّ ــل فــي العمــران الحدي ــد المتأّص التعقي
بــارزة  حضاريــة  هويــة  ذات  مشــاريع  إلنتــاج  التعقيــد 

ومراعيــة للمــكان وصديقــة للبيئــة.

الجوائز:
2022 – جائــزة MEED أفضــل مشــروع إعــادة تأهيــل 

للعــام: بيــت محمــد بــن خليفــة
ــزة آســيا للعمــارة “ الماضــي والحاضــر”  2A – 2021 جائ

ــة مشــاريع الشــندغة التاريخي
2019 – جائــزة آغــا خــان للعمــارة – مركــز واســط لألراضي 

الرطبة
البتــكار  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  جائــزة   –  2017

المبتكــرة الممارســة  العمــال 
2010 – جوائــز ســيتي ســكيب أبوظبــي: مشــروع متعــدد 

اإلســتعمال المستقبلي
االوســط  الشــرق  جوائــز  تطويــر  مشــروع   –  2010

بوتيــك شــركة  للمعمارييــن: 
بــن راشــد: أفضــل عمــل فــي  2009 – جائــزة محمــد 

االستشــارات
2008 – جائزة هولسيم: البناء المستدام

االعترافات:
2018 – المركــز األول فــي مســابقة متحــف الصافيــة 

المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية
روضــة  فنــدق  مســابقة  فــي  األول  المركــز   –  2017

قطــر دولــة  الدوحــة، 
المركــز األول فــي مســابقة ســيف لوســيل،   – 2016

الدوحــة، دولــة قطــر
2015 – المركــز األول فــي مســجد وحديقــة مركز التجارة 

العالمــي، أبوظبــي، اإلمــارات العربية المتحدة
2014 – المركــز األول فــي مســابقة آرت بوليفــارد جزيــرة 

الســعديات، أبوظبــي، اإلمــارات العربيــة المتحدة

X Architects
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تأســس مكتــب فيرنــر فاســي لاستشــارات الهندســية فــي إمــارة دبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام 
2008، ويقــدم نهًجــا حديًثــا ومتكامــًا لحلــول التصميــم مــع التركيــز القــوي علــى التفاصيــل ومســتوى عــاٍل مــن 

الجــودة.

يــرأس المكتــب أحــد مؤسســيها، المهنــدس المعمــاري هانــس فيرنــر، المقيــم فــي دبــي منذ عــام 2004، وقد اشــتهر 
بتميــزه فــي مفاهيــم التصميــم المعمــاري والداخلــي داخــل المنطقــة وخارجهــا. يمتلــك فيرنــر فريقــًا دوليــًا فــي دبــي. 
يجلــب المهندســون المعماريــون والمصممــون الداخليــون والمهندســون اإلنشــائيون والكهربائيــون والميكانيكيــون 

وموظفــو الموقــع ذوو الخبــرة معهــم مجموعــة واســعة مــن الخبــرات للمشــاريع. 

مــع أكثــر مــن 35 عضــًوا فــي الفريــق بــدوام كامــل، يغطــي الفريــق جميــع الحلــول المعماريــة والتقنيــة والمدنيــة التــي 
تعمــل جنًبــا إلــى جنــب مــع المتخصصيــن فــي المناظــر الطبيعيــة، واإلضــاءة، والصوتيات واالســتدامة.

تغطــي ممارســة “ فيرنــر “ مجموعــة واســعة مــن العمــاء، بــدًءا مــن المســاكن الراقيــة الرائعــة ومكاتــب الشــركات 
وصــاالت العــرض ومبانــي االتصــاالت والتكنولوجيــا الوظيفيــة عاليــة التخصــص )مركــز البيانــات والمركــز اللوجســتي( 
ــى  ــًض عل ــر” أي ــز “ فيرن ــة. يعت ــة الصحي ــة )المســجد والمركــز الثقافــي( ومشــاريع الرعاي ــة واالجتماعي والمراكــز الديني
ــدات  ــة والوح ــف األجنح ــدس رئيســي لمختل ــدس قياســي ومهن ــك كمهن ــي. وذل المشــاركة فــي إكســبو 2020 دب
التجاريــة مثــل: البحريــن، إســبانيا ، اوكرانيــا ، مصــر ، فلســطين ، كولومبيــا ، فنزويــا ، الســلفادور ، بنجاديــش وجنــوب 

إفريقيــا وأحــد أجنحــة المعــرض الرئيســية - جنــاح الفــرص المذهــل.

فيرنر فالسي لالستشارات الهندسية
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تهــدف الشــركة إلــى توفيــر “محطــة واحــدة” لضمــان الجــودة في التصميم والبناء للمشــروع من أول رســم تخطيطي 
إلــى أصغــر التفاصيــل فــي الموقــع. تســتند جميــع المشــاريع إلــى المفاهيــم الحديثة وتصميمــات المســاحات المبتكرة 

التــي تــم التكليــف بهــا مباشــرة بنــاًء على توصيــات العماء.

تنمــو الشــركة بنجــاح بســبب فلســفتها االســتثنائية فــي التصميــم الحديــث. وترمــز مشــاريعنا اإلقليميــة والدوليــة 
إلــى الشــغف والفضــول واالبتــكار والوظائــف - جنًبــا إلــى جنــب مــع الحساســية للتأثيــرات الثقافيــة المحليــة والبيئــات 
واألطــر االقتصاديــة والمناظــر الطبيعيــة الســياقية والخبــرة الفنيــة واألهــم مــن ذلــك، عمليــة التصميــم - كل ذلــك 

بهــدف إنشــاء وصنــع حلــواًل تضــع اإلنســان ورفاهيتــه فــي المقدمــة. 

ــع التخصصــات لتصميــم شــامل، وهــي جوانــب تعتبرهــا  ــن جمي ــة تجمــع بي تقــدم الشــركة خدمــات استشــارية كامل
ــا. ــا وعالمًي ــة محلًي ــة العالي ــر المعماري ــق المعايي ــة تســاهم فــي تحقي الشــركة جوهري

تــم االعتــراف بالعمــل الهــام الــذي قامــت بــه الشــركة مــن خــال العديــد مــن الجوائــز الدوليــة علــى مــر الســنين، وهــي 
إنجــازات تحملهــا بفخــر وإعتــزاز كبيــر.
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تأسســت شــركة CSCEC ME )الشــركة الصينيــة العامــة للهندســة المعماريــة فــي الشــرق االوســط ذ.م.م( فــي 26 
مــارس 2005 فــي دبــي. باعتبارهــا واحــدة مــن الكيانــات التشــغيلية الرئيســية فــي الخــارج للشــركة الصينيــة العامــة 
ــى فــي  ــال 500« واألول ــة التاســعة فــي قائمــة » فورتشــن جلوب ــل المرتب ــي تحت ــة CSCEC )الت للهندســة المعماري
ــة فــي الشــرق  ــة العامــة للهندســة المعماري ــى«( ، تغطــي الشــركة الصيني قائمــة » ENR المقــاول العالمــي األعل
االوســط أســواق اإلمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية وقطــر والبحريــن و ســلطنة 

عمــان.

الشــركة الصينيــة العامــة للهندســة المعماريــة فــي الشــرق االوســط هــي اآلن مــزود شــامل للحلــول االنشــائيه التــي 
وصلــت أعمالهــا إلــى جميــع قطاعــات صناعــة البنــاء وأصبحــت أكبــر مقــاول دولــي فــي الشــرق االوســط مــع أكثــر 
مــن 10000 موظــف. حتــى أكتوبــر 2022، أكملــت شــركة CSCEC ME أعمــال بقيمــة 14.5 مليــار دوالر مــع 115 
ــي  ــي والطــرق والجســور والمطــارات الت ــب والمبان ــادق والمستشــفيات والمكات مشــروًعا تغطــي اإلســكان والفن

قدمــت مســاهمات هائلــة فــي التنميــة االقتصاديــة المحليــة وتحســين متوســط مســتويات المعيشــة.

الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية في الشرق االوسط ذ.م.م
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ــزة  ــب مهــارات ممي ــة، وتتطل ــع األطــراف المعني ــدة لجمي ــات فري ــه تحدي ــي التراثي ــة والمبان ــل الهندســة المدني تمث
وخبــرة واســعة مــن أجــل بنــاء مشــاريع معقــدة متوســطة او كبيــرة الحجــم وفًقــا ألعلــى توقعــات الجــودة، والتــي يتــم 
تقديمهــا فــي الموعــد المحــدد وبطريقــة فّعالــة مــن حيــث التكلفــة، فــإن ســتراباك هــو شــريكك الخبيــر الــذي يتمتــع 

بتاريــخ عالمــي يبلــغ 150 عامــًا وتمثيــًا محًليــا لمــدة 50 عامــًا
ســتراباك، متخصصــة فــي توفيــر الحلــول المثلــى تقًنيــا فــي جميــع أنحــاء العالــم لجميــع أنــواع اإلنشــاءات. تشــمل 
مجموعــة ســتراباك خدمــات الهندســة المدنيــة العامــة والمتخصصــة والطرق والجســور والمباني القديمة والســكك
الحديديــة والســدود والموانــئ ومحطــات معالجــة الميــاه واألنفــاق باســتخدام أفضــل المــوارد المتاحــة محًليــا والتــي 

تكملهــا درايــة وخبــرة فريقنــا الدولــي مــن خــال تدشــين المشــاريع وتنفيذهــا وتشــغيلها.

وتتضمــن الخدمــات المقدمــة دراســات جــدوى، وتقييمــات للجــداول الزمنيــة فــي مرحلــة مبكــرة بموجــب اتفــاق مــا 
قبــل التشــييد، وحلــول التصميــم والبنــاء، فضــًا عــن التحقــق والتقييــم بشــأن قابليــة تشــغيل المشــاريع وصيانتهــا، 

مــع اســتكمالها بتطبيــق نمــاذج تمويــل بديلــة والشــروع فــي تنفيذهــا.
نظــرًا ألن النجــاح يأتــي مــن العمــل مًعــا والرؤيــة والشــغف والخبــرة، فــإن العمــاء يــرون ســتراباك كشــريك أساســي 

وموثــوق بــه.

يســتخدم فريقنــا المحتــرف أحــدث التقنيــات المبتكــرة لتنفيــذ المشــاريع وفقــًا علــى المعاييــر. ســتراباك تمكنهــا خبرتهــا 
ــذ الناجــح لمشــروعك، فــي  ــا الدولــي بضمــان التنفي ــزام فريقن مــن تقديــم حــل كامــل ومتكامــل للمشــروع، مــع الت

الوقــت المحــدد وفــي حــدود الميزانيــة. 
هذا يحدث فرًق ستراباك عندما يتعلق األمر بجعل األشياء المذهلة ممكنة. 

ستراباك تدرك أن النجاح يتحقق من خال معرفة قوقتنا والعمل مًعا كفريق واحد.

ستراباك

54

جائزة التميز واإلبداع الهندسي 2022 



فئة أفضل شركة إنشاءات

ــل  ــام 1970 مــن قب ــي ، تأسســت فــي ع ــارة أبوظب ــاوالت العامــة، مقرهــا فــي إم ــل و المق مؤسســة قمــراء للنق
الســيد مســلم أحمــد هميلــة المزروعــي )رئيــس مجلــس اإلدارة( ، ويديرهــا باحتــراف الســيد حمــد مســلم أحمــد هميلــة 
المزروعــي )المديــر العــام( ، إلــى جانــب المهنــدس/ عيســى عطيــة العيســى المديــر التنفيــذي و القائــد للمؤسســة 

نحــو النجــاح و التطــور المســتمر.

ــاء بكافــة أنواعهــا مــع  ــذ أعمــال مقــاوالت البن ــة خاصــة لتنفي ــات والنقــل كفئ ــرة البلدي ــل دائ ــم تصنيفهــا مــن قب ت
ــة. ــك المــدارس الخاصــة والحكومي ــة وكذل ــي الســكنية والتجاري ــز بشــكل رئيســي فــي تشــييد المبان التركي

باســتخدام أحــدث تقنيــات إدارة البنــاء مــن خــال االســتفادة مــن أفضل تطبيقــات الكمبيوتر وبرامج العمــل المجدولة 
ــاء واإلشــراف  ــة مــن أعمــال البن ــة كل مرحل ــم مراقب ــل ويت ــم إعدادهــا بالتفصي ــي يت ــذ المــواد الت ومخططــات تنفي
عليهــا مــن قبــل مهندســين ذوي خبــرة علــى درايــة تامــة بأســاليب إدارة المشــروع والســيطرة و ذلــك قــاد المؤسســة 
ــاء  ــز علــى أعلــى مراحــل الجــودة خــال مراحــل البن ــدة فــي مجــال المقــاوالت مــع التركي ــى إنجــازات عدي للوصــول إل
التزامــًا بكافــة متطلبــات و معاييــر البنــاء المحــددة مــن قبــل دائــرة البلديــات و النقــل و التــي نالــت رضــا المــاك بعــد 

اســتام المشــروع بالوقــت المحــدد.

أكثــر مــن خمســون ســنة مــن التطــور واإلنجــاز والعمــل المســتمر ومــا زالــت تســتمر إنجــازات المؤسســة نحــو األفضــل 
دائمًا.

مؤسسة قمراء للنقل والمقاوالت العامة
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فئة أفضل شركة او مؤسسة صناعية

بلــو رايــن للصناعــة هــي شــركة رائــدة فــي مجــال توفيــر الافتــات الرقميــة فــي دبــي وأبوظبــي والشــرق االوســط. مــع 
عقــود مــن الخبــرة فــي مهنتنــا، قمنــا بإتقــان فــن إنشــاء وتوريــد حلــول شاشــات LED مخصصــة، الفتــات إرشــادية، 

وكذلــك الفتــات داخليــة وخارجيــة.

نحــن متخصصــون فــي الهندســة اإلبداعيــة وتصنيــع وتركيــب العامــات التجاريــة فــي البيئــة المبنيــة عبــر مراكــز 
التســوق وتجــارة التجزئــة والضيافــة والترفيــه والترفيــه والســيارات والرعايــة الصحيــة والتعليــم، والنقــل، والقطاعــات 

ــة. الســكنية ،والحكومي

ســواء كنــا ننفــذ حلــول الافتــات الرقميــة او أكثــر مــن الافتــات التقليديــة، فــإن كل مشــروع نقــوم بــه هــو عمــل 
محبــب. عملنــا علــى وضــع أنفســنا كأفضــل شــركة الفتــات رقميــة فــي دبــي وأبوظبــي عبــر إبداعنــا وعزمنــا وخبرتنــا 

التقنيــة. نحــن نحــب مــا نقــوم بــه وهــذا واضــح!

لقد قمنا بتنفيذ مشاريع لنخبة من العامات التجارية والمنتجات لعمائنا في أكثر من 2000 مشروع.

شــركة بلــو رايــن للصناعــات هــي شــريك ومــورد مختــار لشــركة ثــري إم وهــي حاصلــة علــى شــهادة ISO أيضــًا. ومــن 
ــى  ــة، نحــن قــادرون عل ــة مصــر العربي ــة المتحــدة وجمهوري ــي فــي اإلمــارات العربي ــي وأبوظب ــا فــي دب خــال مكاتبن

خدمــة الشــركات فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق االوســط.

بلو راين للصناعة
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ــر مصــدر للدواجــن فــي العالــم، بــي آر إف موجــودة  أكب
تجاريــة  عامــات  وتمتلــك  دولــة   117 مــن  أكثــر  فــي 
شــهيرة، مثــل Sadia وPerdigão و Qualy. تمتلــك 
بــي آر إف 35 مصنًعــا فــي البرازيــل، فــي 10 واليــات، 
باإلضافــة إلــى 6 مصانــع أخــرى فــي الخــارج بمــا فــي 

ذلــك المصنــع فــي اإلمــارات - أبوظبــي كيــزاد.

هدفنــا هــو تقديــم طعــام أكثــر ذوًقــا وعملًيــا وذات 
جــودة عاليــة للنــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن خــال 
اإلدارة المســتدامة لسلســلة حيــة وطويلــة ومعقــدة 
توفــر للجميــع حيــاة أفضــل، مــن المزرعــة إلــى المائــدة.
نحــن متوّفــرون فــي الشــرق االوســط منــذ الســبعينيات، 
نعتــّز اليــوم بكوننــا الشــركة الرائــدة في مجــال مأكوالت 
فــي  للزبائــن  المفّضلــة  التجاريــة  والعامــة  الدجــاج، 
المنطقــة، فمنــذ البدايــات وأولوّياتنــا تقديــم المنتجــات 
عاليــة الجــودة بأعلــى معايير الســامة، تســاهم سلســلة 
التوريــد الرأســية المتكاملــة فــي توفيــر القــدرة علــى 
التحّكــم الكامــل بــكّل خطــوة عمليــة لضمــان الجــودة 

لحيــن وصولهــا إلــى رفــوف الســوبر ماركــت.

لطالمــا كانــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ســوًقا 
إســتراتيجًيا لبــي آر إف فــي المنطقــة. وهــي ثانــي أكبــر 
دولــة مــن حيــث الحجــم والقيمــة. لذلــك، أصبــح أساًســا 
بطاقــة  المنطقــة  فــي  األكبــر  يعــد  الــذي  لمصنعنــا 
80.000 طــن / ســنوًيا مــن المنتجــات  إنتاجيــة تبلــغ 

ذات القيمــة المضافــة.
تقدًمــا،  مصانعنــا  أكثــر  أحــد  اإلمــارات  مصنــع  يعتبــر 
خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بـــ ESG )البيئيــة واالجتماعيــة 
والحوكمــة(، حيــث قمنــا بنشــر أول نظــام إلعــادة تدويــر 
ــاز  ــة )الغ ــاة للبيئ ــر مراع ــاد الوقــود األكث ــاه، واعتم المي
الطبيعــي بــداًل مــن الديــزل(، وتنفيــذ الطاقــة أدوات 
المشــاريع  بدراســة  حالًيــا  ونقــوم  للمحطــة  اإلدارة 

المتعلقــة بكفــاءة الطاقــة واأللــواح الشمســية.
تعمــل بــي أر إف علــى زيــادة قدرة مصنعنا فــي اإلمارات 
حلــول هندســية  تطويــر  خــال  مــن  المتحــدة  العربيــة 
زيــادة  خــال  مــن  الخــط  المعــدات وكفــاءة  لتحســين 
إنتــاج المنتــج، بنــاًء علــى تحديثــات اآلالت واســتخدام 
منهجيــة Lean، وجلــب خبــراء العمليــات فــي الحلقــة 

مــن المصانــع األخــرى لشــركتنا.

مصنع الوافي للمنتجات الغذائية ذ.م.م
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شــركات  إحــدى  الصناعيــة،  تروســتن  شــركة  تعــد 
مجموعــة بــن دســمال، وهــي متخصصــة فــي تصنيــع 
أجهــزة تكييــف الهــواء المركزيــة وتهويــة المطبــخ التــي 
ــا  تخــدم فــي منطقــة الشــرق االوســط وشــمال إفريقي

منــذ مــا يقــرب مــن عقديــن.
تقــع مرافــق تصنيــع تروســتن فــي مجمع دبي لاســتثمار 
- 1 بمســاحة تزيــد عــن 200000 قــدم مربــع ؛ المصنــع 
 AHU و FAHU( التطبيقيــة المنتجــات  لتصنيــع  األول 
و FCU والوحــدات البيئيــة( والمصنــع الثانــي لتصنيــع 
ووحــدات  المعبــأة  )الوحــدات  األحاديــة  المنتجــات 

االنقســام DX ووحــدات التكثيــف(.
تنتشــر تركيبــات المعــدات فــي منطقة الشــرق االوســط 
ــة  ــا ودول جنــوب آســيا مــع خدمــة قوي وشــمال إفريقي
ــر منطقــة الشــرق االوســط وشــمال  ــع عب وشــبكة توزي

إفريقيــا.
يشــمل منتــج التصنيــع وحــدات مناولــة الهــواء ووحدات 
اســترداد الحــرارة ووحــدات لفائــف مروحــة المــاء المبــرد 
و   EUROVENT شــهادة  علــى  الحاصلــة   )AC & EC(
الصحيــة  الهــواء  مناولــة  وحــدات  اختبــار  تــم   .AHRI
واعتمادهــا وفًقــا لمعاييــر VDI 6022 الجــزء 1: 2011 

 TUV-SUD قبــل مــن   2008  :4 الجــزء   DIN 1946 و 
ألمانيــا.

ومــن أجــل ضمــان نظــام إدارة الجــودة، حصلــت تروســتن 
علــى شــهادة ISO 9001: 2015 مــن TUV-SUD لتصنيع 
المطبــخ  وتهويــة  المركزيــة  الهــواء  تكييــف  أجهــزة 
للمنتجــات  المســتمر  بالتحســين  االلتــزام  لضمــان 

والخدمــات لتحقيــق وكســب رضــا العمــاء.
كمــا تــم تنفيــذ نظــام اإلدارة البيئيــة المنظــم بنجــاح 
للوفــاء بالمســؤولية االجتماعيــة تجــاه حمايــة البيئــة 
 ISO 14001: خــال  مــن  التلــوث  مخاطــر  وتقليــل 
2015. تطبيــق ISO 45001: 2018 للصحــة والســامة 
المهنيــة، يضمــن نظــام اإلدارة الحفــاظ علــى بيئــة عمــل 

آمنــة ومريحــة.
تشــمل المنشــآت الرئيســية إكســبو 2020، ومحطــات 
متــرو مســار 2020، ورويــال أتانتــس فــي نخلــة جميــرا، 
بيتــش  جميــرا  فــي  بيتــش  أدريــس  جميــرا  ومنتجــع 
ريزيدنــس، وفنــدق فيــدا فــي دبــي مارينــا، ومدينــة صفــر 
كربــون - مصــدر مســاكن حــي مصــدر فــي أبوظبــي، 
وفنــدق وارنــر بــروس فــي أبوظبــي والعديــد مــن أبــراج 

ــي. ــور دب ــاء خ ــار الشــاهقة فــي مين إعم

شركة تروستن الصناعية

فئة أفضل شركة او مؤسسة صناعية
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التغطية اإلعالمية
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التغطية اإلعالمية
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الرعاة والشركاء
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الراعي الفضي

الشركاء الداعمون

الشركاء االعالميون

المنظم
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جمعية المهندسين باإلمارات
تأسســت جمعيــة المهندســين فــي اإلمــارات فــي 03 إبريــل عــام 1979 بموجــب قــرار وزاري رقــم 33 لســنة 1979 مــن 
ِقَبــل وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الخبــرة المهنيــة واعتمــادات المهندســين فــي 

دولــة اإلمــارات.

الجمعيــة قطــاع شــبه حكومــي ومنظمــة غيــر ربحيــة تســعى جاهــدًة لتوفيــر أفضــل الخدمــات ألعضائهــا الــذي يبلــغ 
عددهــم أكثــر مــن ســبع وســتون الفــًا. هــذا وقــد انضمــت جمعيــة المهندســين فــي اإلمــارات التحــاد المهندســين 
العــرب عــام 1984 ، ولاتحــاد العالمــي للمنظمــات الهندســية عــام 1985 ، ولاتحــاد الهندســي الخليجــي عــام 1986.

وبينمــا تحتفــل جمعيــة المهندســين فــي اإلمــارات بعامهــا الثالــث واألربعــون مــن الخدمــة المتميــزة، فإنهــا تفتخــر بمــا 
قدمتــه مــن إنجــازات بــارزة فــي مجــال إعتمــادات الشــهادات الهندســية، وتنظيــم الممارســات المهنيــة، والمعاييــر 

والمواصفــات، وتطويــر المهــارات والمؤهــات لجميــع مهندســي دولــة اإلمــارات عــن طريــق لجنــة االعتمــادات.

األهداف
المحلية، 	  الصناعة  وتقّدم  تطّور  في  المساهمة 

دفع  عن  فضًا  والزراعة،  والتشييد،  والهندسة، 
الكيانات  مع  بالتعاون  ُقُدمًا  الوطني  االقتصاد 

الحكومية.
القواعد 	  ومدونة  المهنية،  الممارسات  تنظيم 

المهارات  وتطوير  والمواصفات  والمعايير  األخاقية، 
والمؤهات لكل مهندسي دولة اإلمارات.

بين 	  والتحالف  والتقني،  العلمي  التعاون  تطوير   
دول  في  وزمائهم  اإلمارات  دولة  في  المهندسين 
الخليج العربي والدول العربية األخرى والدول األجنبية.

نطاق 	  توسيع  على  المهندسين  وتشجيع  مشاركة   
تبادل ومشاركة وتعميم الدراسات النظرية والعملية 
النشر،  بواسطة  الهندسي  المجال  في  واألبحاث 
الرحات  وتنظيم  والندوات،  المحاضرات  واقامة 
الميدانية، فضًا عن تبادل المعلومات ما بين جمعية 

المهندسين اإلماراتية ونظيراتها في الدول األخرى.
 توفير خدمات االستشارات الهندسية، إذا ُطِلَب منها 	 

ذلك.
كافة 	  في  المهنية  الفنية  الدورات  إقامة  تشجيع 

جميع  مهارات  تطوير  بهدف  الهندسية  المجاالت 
المهندسين في دولة اإلمارات.

الهندسية، 	  المصطلحات  تعريب  في  المساهمة 
ونقل المعايير العربية الهندسية، وذلك بالتعاون مع 
الدوائر  ومع  اإلمارات،  دولة  في  الحكومية  المعاهد 

والجمعيات في الدول العربية األخرى.

الهندسة وتفعيل دور  ”النهوض بمهنة 
بناء نهضة عمرانية وصناعية  المهندس فى 

وإقتصادية”

الهندسية بدولة  الممارسات  “نحو أفضل 
المتحدة” العربية  اإلمارات 

الــــرؤيـة

الــرسـالـة
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ــق  ــي تث ــة الت ــات الحكومي ــد مــن الهيئ ــر العدي ــم المعــارض والمؤتمــرات ( تحظــى بتقدي شــركة )االســتراتيجي لتنظي
ــم.   ــع انحــاء العال ــرة فــي جمي ــم وإدارة المؤتمــرات والمعــارض الكبي ــا فــي تنظي بتميزن

وقــد حققــت الشــركة شــهرة واســعة فــي إدارة المؤتمــرات، كمــا حققــت ســمعة عالميــة فــي مجــال تنظيــم االحداث 
والفعاليــات الدوليــة التــي وفــرت للهيئــات الحكوميــة وشــركات القطــاع الخــاص منصــات فعالــة عملــت علــى ربــط 

األطــراف الدوليــة بالنظــراء المحلييــن. 
 

ــة عــام 2000،  ــة الثالث ــم المعــارض والمؤتمــرات( فــي مســتهل االلفي ولقــد تأسســت شــركة )االســتراتيجي لتنظي
ــة  ــرة عالمي ــدان. وتفتخــر الشــركة بانهــا الجهــة المنظمــة ألحــداث كبي ــر مــن 10 بل حيــث تواجــدت مقراتهــا فــي أكث
ــة للتســامح، والقمــة  ــة لإلنســانية، والقمــة العالمي ــل ملتقــى االســتثمار الســنوي، والقمــة العالمي المســتوى مث
العالميــة لاســتثمار فــي قطــاع الطيــران، ومعــرض العقــارات الدولــي فــي دبــي والريــاض والقاهــرة، واســبوع دبــي 
لاســتثمار، ومعــارض االخشــاب فــي دبــي والقاهــرة والجابــون، وغيرهــا من المعــارض والمؤتمرات رفيعة المســتوى.

شركة االستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات 
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