
 
 

اروطم "سCكتيكرآ سإ ي= ش'إ" ةيلودلا ةسدن7لاو ميمصتلا ةكرش ن(ع' "الامأ"
ً

ايسIئر 
ً

 ةثالثلا ناNOPQا LMجول 

 روطملا لحاسلاو

 
 الامأ يف روطملا لحاسلا ةھجو        الامأ يف ةثالثلا ناجلخلا
 

 ةكلمملل يCرغلا @?امشلا لحاسلا ;:ع ةماخفلا ةقئاف ةيحايسلا ة0جولا ،"الامأ" تنلعأ :2020 سرام 17 ،ضاXرلا

 cbجول ab`_ئر روطمك "س\كتيكرآ سإ يX شKإ" ةيلودلا ةسدن0لاو ميمصتلا ةكرش نLيعK نع ،ةيدوعسلا ةيGرعلا

 تاعلطت vbلتس ثيح ةيعيبطلا ناملس نب دمحم Lrمألا ةيمحم @o الامأ عقتو .روطملا لحاسلاو ةثالثلا ناdefgا

  .رركتت ال ةد�رف تاظ�d ءاضقو ة�Lمتم ةيص�e براجت ميمصتب فوغشلاو ي}انzتسالا عمتygا تاحومطو

ازكرم الامأ ل�ش\س" :الامأل يذيفنتلا سIئرلا ،زلبIن سالوكين لاق ،ةبسانملا هذa b`و
ً

ايملاع 
ً

ادئار 
ً

 ةفاقثلاو نونفلل 

الما�ت �rكألا ةضا�رلاو ءاخ�rسالاو ة�اقنلاو مامجتسالا تا0جو ىدحإ نو�تسو
ً

 ;?إ علطتن نحنو .ملاعلا ىوتسم ;:ع 

 @o ةاي�dاب نLضبانلا نLعمتجملل ا�انعضو �bلا ةحومطلا ة�ؤرلا قيقحتل س\كتيكرآ سإ يX شKإ ةكرش عم نواعتلا

 نم ةرخافلا ةيحايسلا ةGرجتلا مو0فم ف�رعK نLت0جولا نLتا� لالخ نم ديعنسو .روطملا لحاسلاو ةثالثلا ناdefgا

ا�Lمت �rكألا ن�رفاسملل ةيئانzتسا ةيص�e براجت ميمصت لالخ
ً

 ".تاذلا فاشكتساو مامجتسالا ةعتم نم ةاحوتسم 

اذالم ةثالثلا ناdefgا رفوتس
ً

الما�تم 
ً

 تاجالعلا نم ةراتخم ةعومجم مدقتس ثيح ،ءاخ�rسالاو ة�اقنلاو مامجتسالل 

 امك .ةروطتملا ةيجالعلاو ةيصي�e\لا قفارملا ;?إ ةفاضإلاب ،ةيديلقتلا تاسرامملاو ةيل�yا ةئ_بلا نم ةاحوتسملا ةليصألا

 ;?إ ةركتبم مامجتسا براجت مدقي ةي¢¡ف�rلاو ةيضا�رلا تايلاعفلاو ةطش ألل لماش عمتجم لوأ ةثالثلا ناdefgا ل�ش\س

  .ة�Lمتم ةيلئاع ءاوجأ @o ملعتلا بناج

 راوزلل ا0مدقت �bلا ةرماغلا براجتلا لالخ نم صوغلل ملاعلا @o ةدئارلا زكارملا نم ةدحاو ة0جولا هذ� حبصت نأ عقوت�و

  .ةردانلاو ةليمdgا ةيناجرملا باعشلاو فحالسلاو نLفالدلا لمش�b Kلاو ةردانلا ةينغلا ة�رحبلا تاو�rلا فاشكتسال

 



 
 

 

 

ازكرم حبصتسف روطملا لحاسلا ة0جو امأ
ً

ا�روحم 
ً

 ثيح ،طسوألا قرشلا ىوتسم ;:ع ةرصاعملا نونفلاو ةفاقثلل 

 @»وتسKو .ةيملاعلاو ةيميلقإلاو ةيل�yا ثادحألاو نونفلاو ةفاقثلا تايلاعف نم ة�Lمتمو ةلفاح جمارب فيضتس\س

 عمتygا ا¢® �Lمتي �bلا ةيناس إلا طباورلاو ةمادتسالاو deLrا ئدابم نم ة0جولا هذ� ا�رفوت �bلا جماr¬لاو ةطش ألا

 .ةيميداXألاو ةيلمعلاو ةيعادبإلا تالاygا لمش\س ثيح يدوعسلا

افحتم روطملا لحاسلا ة0جو مضتسو
ً

 ليصألا ثا�rلا نم ةاقتنملا لامعألا عورأ ضرعتس\س ةيفاقث ة�رقو نونفلل 

 رحاسلا لحاسلا اذ� ل�ش_سو .ةي�dا تايلاعفلا ةفاضتسال م³e حرسم ;?إ ةفاضإلاب ةردانلاو ةميدقلا فر�dاو

 ةي�µ تاعجتنمو قفارم رفويس ثيح فوغشلا ي}انzتسالا عمتygاو ةيدا�رلا تايص�eلاو ن�رثؤملا ءاقتلال ةحاسم

ازكرمو لمأتلاو اغويلا ةسراممل زكارمو ةرخاف
ً

اروطتم 
ً

از0جم ةيسورفلا ةضا�رل 
ً

 تالبطسالا بناج ;?إ ،لويdeا لي�أتل 

 .نGLردملاو ةيفا�rحالا Lrياعملا تاذ ولوبلا قفارمو ةركتبملاو ةثيد�dا

 
 ع̧راشملا رفوت" :"س\كتيكرآ سإ يX شKإ" ةكرش ىدل ميمصتلاو طيطختلا ريدم ،دووردنأ ن(فيك لاق ،هرودب

ايلX ةديدج ةيحايس ة0جو ءانبل انلمع لاجم @o رركتت ال ة�Lمم ةصرف روطملا لحاسلاو ةثالثلا ناdefgا @o ة�ر�وطتلا
ً

 نم 

 @o ةقيمعلا انتفرعمو ةعساولا ةيملاعلا انتr¬خ نLب عمجنس ثيح عورشملل نLيس_ئرلا ن�روطملا نو�ن نأ اندعس̧و ةيادبلا

 ع̧راشم ميمصتل ةمخفلا تاعجتنملاو قدانفلا عم ةديدع تاونسل انلمعو ،ةضا�رلاو ة�¹لا تاعاطقل ميمصتلا لاجم

ارصنع ةمادتسالا ل�ش\سو .ةركتبم ة�رصع
ً

ايس_ئر 
ً

 o@ ب جمدنس ثيح ،انميماصت بناوج عيمجLتاحاسملا ميماصت ن 

 ”.سلسو �Lمتم بولسأب رمحألا رحبلا لحاس @o ةل�ذملا ة�رحبلاو ةيلبdgا ةيعيبطلا رظانملاو ي ابملاو ةيجراdeا

 مت_سو .راوزلل ةدCرفو ةفلتخم براجت ةعومجم "ةرCز>9ا"و "روطملا لحاسلا"و "ةثالثلا نا>;:9ا" الامأل ةثالثلا عقاوملا نم ل) رفوتسو

 .2030 ماع ةيدوعسلا ة�ؤرلا قيقحت لبق ءانبلا لامكتسا عقوت�و ،ةيس_ئر لحارم ثالث ;:ع "الامأ" عورشم ميسقت

 الامأ نع ةذبن

 هذc حبصتس ثيح ،ةيcافرلاو abرلا تاCوتسم ]`عأ ]Zإ ةيحايسلا ة̂رجتلاب ءاقترالا ]Zإ يمرت ةركتبمو ةحومط ةCؤر نم رونلا الامأ ترصبأ 

 ،رمحألا رحبلا ةسام ،ةيدوعسلا ةي̂رعلا ةكلمملا برغ Zbامش رمحألا رحبلا لحاس ]`ع ةدتمملا ةماخفلا ةقئافلا ةيئانkتسالا ةjجولا

ةاحوتسم نCرفاسملا عمتجم ةبخنل ةدCرف ةيص:t براجت ممصتسو
ً

 ءاقنو مامجتسالا ةعتمو ةيcافرلاو ةvwلاو ةفاقثلاو نونفلا ملاع نم 

 .رمحألا رحبلا



 
 |�ع ةرحاسلا رظانملا طسوو ةبال:9ا ةعيبطلا بلق zb ةنونكم ةرcوجك قلأتت ثيح ةيعيبطلا ناملس نب دمحم |}مألا ةيمحم zb الامأ عقتو

 رادم ]`ع دتمت ةدCرف ةيحايس ة̂رجت رفوتو )ع�رم ليم 1,460 لداع� ام يأ( ع�رم |�موليك 3,800 ةحاسم ]`ع دتمت ةدCرفو ةبالخ عقاوم ثالث

 يرصع معطمو رجتم Z[ 200إ ةفاضإلاب ل��مو ةقشو ةينكس اليف 800 نم |�كأو ةيقدنف ةفرغ 2,500 نع دCزي ام الامأ نضتحتو .ماعلا

 .ةيcافرلاو ف|�لا تاCوتسم ]aرأب اjعيمج مس�ي ،ھيف|�لاو ةcاقنلاو مامجتسالل زكارمو

 

 ة̂رجت ا �م ل) مدقCو .راوزلل ةدCرفو ةفلتخم براجت "ةرCز>9ا"و "روطملا لحاسلا"و "ةثالثلا نا>;:9ا" الامأل ةثالثلا عقاوملا نم ل) رفوتسو

 ة�}متمو ةرخاف رفس براجت ميمصتب فوغشلاو ي£انkتسالا عمت>¢ا تاحومطو تاعلطت ققحتو لاي:9ا مjلتو تاعقوتلا ىطختت ةفلتخم

 .رركتت ال ةدCرف تاظ9w ءاضقل

 ةيصي:©�لاو ةيبطلا قفارملا ]aرأ ]`ع يوتحيس ثيح ،مامجتسالاو ةcاقنلاو ةvwلل ةلما¨تم ةjجو ةثالثلا نا0/.-ا عورشم مدقيس •

 ةjجو ةثالثلا نا>;:9ا نو¨تس امك .ةيلw¢ا ةئ±بلا تاجايتحا عم بسان�تل ناقت°و ةيانع¯ تممُص ¬»لا ةليصألا تاجالعلاو ةثيد9wا

 .ةيضاCرلا ةطش³ألاو ھيف|�لل ةلما¨تم

ازكرم روطملا لحاسلا ة9جو حبصتس •
ً

اCروحم 
ً

 ةلفاح جمارب فيضتس�س ثيح ،طسوألا قرشلا ىوتسم ]`ع ةرصاعملا نونفلاو ةفاقثلل 

 .ةيملاعلا ةينفلاو ةيفاقثلا تايلاعفلاو ةطش³ألا نم اjل |}ظن ال ةعومجمو

 ةي̂رعلا قئاد9wا لمجأ ا ¼ف «ºغت�سو ي£انkتسالا نونفلا عمت>¢ مjلملاو ئداjلا ذالملا ودغتس ثيح دCرفلا اjعقومب ةرBز0-ا ة9جو �}متت •

 .ةع£ارلا تاتوحنملاو ةينفلا لامعألا ا ½ طيحت ¬»لا ءارض:9ا

 ةvwلاو مامجتسالاو ةيcافرلا نم ملاع zb سامغ³الل نCرفاسملل ا ½اوبأ الامأ حتفتس ،ةيقنلا ةيعيبطلا رظانملاو ةدCرفلا ا ¾فسلف لالخ نمو

 ةقطنملا zb ةس±ئرلا تاjجولا زربأ نم ة̂رقم ]`ع ع£ارلا اjعقوم لضف̂و .ةرخافلا ةاي9wا بولسأو abّرلا ءاوجأ هرمغÀ نونفلاو ةفاقثلاو

  .طسوألا قرشلا ا|}يفCر الامأ ودغتس ،لوبنطس°و ي�دو ضاCرلا)

  InLinked نإدكنيلو C�| @WelcomeToAmaalaوت ]`ع الامأ ةع¯اتم وأ www.amaala.com عقوملا ةراCز ]Äري ،تامولعملا نم دCزمل

 "س\كتيكرآ سإ يX شKإ" نع ةذبن

Öb ملا نم ةيملاع ةكرشjرامعملا ن}سدنC{راش�سملاو ن}ممصملاو نCجولاو ي³ابملا ءاش³إل م ¾قو نوسركي نيذلا رارقلا عانصو نjعمجت ¬»لا تا 

اص:t 1350 م ×دل لمع� .ةيلاعفلاو ميمصتلا لامج ن}ب
ً

 zb 23 اعقوم
ً

 ةكرشلا ردقت .دحوم فدcو ةك|�شم ةفاقث مjعمجتو ملاعلا لوح 

 ءان̂و ةعدبملا اjميماصتو اcرا¨فأب س�كتيكرآ سإ ي) شÀإ ر ¾شØb. Àادبإلا |}كفتلا ع>©Àو ا ¼فظوم ن}ب لومشلاو zbاقثلا عونتلاو قدصلا

 .ا Üالمع عم نواعتلاب ة�}متم تاjجو

https://www.hksinc.com/what-we-do/services/interiors/ 
@HKSArchitects 
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