
 
  

 
 

 

 مركز دبي للسلع المتعددة يحرز تقدماً مهماً في مشروع "أبتاون دبي"

 إنجاز أعمال األساسات للبرج األول شاهق االرتفاع في منطقة أبتاون دبي

 

 دعامة خرسانية تشكل األساس الذي يرتكز عليه البرج والمنصة المرتبطة به 290تم تركيب حوالي  •

 ساعة عمل متواصلة 46ألف متر مكعب من الخرسانة في األساس الحصيري، على مدار  12تم صب  •

 

 2018أغسطس  26

 

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة 

سير بخطًى سريعة، حيث تم االنتهاء السلع والمشاريع، اليوم أن أعمال البناء في مشروع "أبتاون دبي" المرتقب ت

 من أعمال بناء الدعامات الخرسانية واألساس الحصيري ألول برج شاهق االرتفاع في المشروع.

 

كثر من  دعامة  140دعامة خرسانية للبرج على أن يتم تركيب  150وشهدت األشهر القليلة الماضية تركيب أ

صة البرج، والتي ستتضمن ساحة مركزية مكونة من طابقين أخرى لتدعيم المرحلة األولى من أعمال إنشاء من

 تشتمل على منافذ عالمية للتسوق ومساحات لألطعمة والمشروبات، ومناطق مخصصة للترفيه. 

 

كثر من  2500وتم صب األساس الحصيري، والذي تطلب بناؤه  ألف متر مكعب  12طن من حديد التسليح وأ

 متواصلة. ساعة عمل  46من الخرسانة، على مدار 

 

قال أحمد بن سلّيم، الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي للسلع المتعددة: تعليقاً على إنجاز هذه األعمال، 

"يحرص مركز دبي للسلع المتعددة على إنجاز مشروع "أبتاون دبي" وفق أعلى معايير الجودة واإلتقان العالمية، 

اء األساس الحصيري والدعامات الخرسانية الرئيسية للبرج وقد عمل الفريق بال كلل على ضمان إنجاز أعمال بن

في الوقت المحدد وضمن حدود الميزانية المقررة. ويعكس اإلعالن عن هذا اإلنجاز التقدم الكبير الذي تم إحرازه في 

كثر الوجهات حيوية في دبي". كتماله أحد أ  تطوير مشروعنا المرتقب الذي سيصبح عند ا

 



د الوجهات المرتقبة الراقية متعددة االستخدامات، سيشكل مشروع "أبتاون دبي" إضافة "باعتباره أح وأضاف:

قّيمة إلى أفق دبي الرائع، ومن شأنه أن يسهم في إرساء معايير جديدة على مستوى أنماط الحياة العصرية وبيئات 

ص العمل، مما يسهم بدوره العمل والترفيه في المنطقة. واألهم من ذلك كله أن المشروع سيوفر أيضاً آالف فر 

 في دفع عجلة النمو االقتصادي في دبي". 

 

"يمثل استكمال أعمال  بول أشتون، المدير التنفيذي للعقارات في مركز دبي للسلع المتعددة:من جانبه، قال 

روع بناء األساس الحصيري والدعامات الخرسانية إنجازاً مهماً على طريق بناء أول برج شاهق االرتفاع في مش

"أبتاون دبي" إلى جانب كونها خطوة مهمة للغاية في رحلة تطوير المشروع بأكمله. ومع تقدم أعمال البناء بوتيرة 

 متسارعة، سنعلن عن اسم المقاول الرئيسي لمشروع "أبتاون دبي" في وقت الحق من العام الجاري".

 

شركة "روكويل جروب"، التي تتخذ من  وفي وقت سابق من العام الجاري، عيَّن مركز دبي للسلع المتعددة

 نيويورك مقراً لها، لتنفيذ أعمال التصميم والعمارة الداخلية ألول برج شاهق االرتفاع في منطقة "أبتاون دبي".

 

وسيشتمل البرج شاهق االرتفاع على أجنحة وغرف فندقية فاخرة، ومطاعم راقية، ونواٍد صحية، ومرافق مؤتمرات 

وحدة سكنية ذات تصاميم فريدة بالتعاون  237دث التقنيات، ومكاتب من الفئة الممتازة، ومتكاملة ومجهزة بأح

كور للفنادق" إلطالق  كة مع "أ مع عالمات تجارية عالمية. وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد وّقع اتفاقية شرا

ل برج شاهق االرتفاع في أولى فنادقها الفاخرة تحت العالمة التجارية "سو" في الشرق األوسط وذلك ضمن أو

 منطقة "أبتاون دبي" التابعة للمركز.

 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة األكثر ترابطاً في العالم، وهو 

المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خالل تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص 

مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية األداء، يوفر مركز عالمية 

دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل واالزدهار. مركز دبي للسلع 

وتنميتها كمكان للتجارة العالمية اآلن  المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي

  www.dmcc.ae وفي المستقبل البعيد.

 

 

http://www.dmcc.ae/

