
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 مستقلة شركةك انطالقها علن عن"أماال" ت

 العامة اتصندوق االستثمار  اأطلقه الفخامة فائقة وسكنية سياحية وجهة

  والفنون واملغامرات االستشفاء والتعافي سياحةل ومستدام فريد مالذ
 
 ونقائه البحر األحمر سحرب محاط

 

 

            

  أماال  فيالثقافي  ركزقرية الفنون وامل        أماال من بالقرب  األحمر البحر في الزاهية املرجانية بالشعب  تزخر بحرية ياةح              ألماال التنفيذي  الرئيس  زبل ينا نيكوالس            

              

.  ونموها أعمالها  مسيرة في جديدة مرحلة لتدخل  كشركة مستقلة تسجيلها عن أماال"" أعلنت :2019 ديسمبر  9 -الرياض 

 مشروعمن صندوق االستثمارات العامة    بتمويلأماال" " وتطور 
 
 ضخم   ا

 
  ا

 
في شمال غرب اململكة  االسم ذاته   يحمل وطموحا

  املشروع   يصبحأن  بهدف ،اإلنسان  يد ه تمس   لم األحمر   للبحر شاطئ  على  العربية السعودية
 
ع  جوهرة   منطقة   تاجترص 

العربية   اململكةمكانة  وسيرسخ  املستدام تطويرللمعايير جديدة   املشروع الرائد  وسيرس ي . ريفييرا الشرق األوسط

مسو  واالستشفاء التعافي  قطاع في ةالعامليالوجهات السياحية   طةيخر  علىالسعودية  وجهة حيوية  عند استكماله  يقد 

 . الثقافي الغني  املنطقة  تراثب حتفاءاال و  ستشفاءوالصحة واال  والفنون  النقاهةللترفيه و  متطورة

  ضمن محمية األمير محمد بن سلمان الطبيعيةكيلومتر مربع  3,800تجاوز ت مساحة على الضخم "أماال"مشروع  متديو 

  العديد  ممارسةو  تعافيوال  نقاهةوال ستشفاءليكون وجهة مثالية لال  املشروع م م  ص  و  .األوسط الشرق  ريفيرا  قلب شكل ي  ل

  العالم مستوى  على ائدةالر   فندقيةال تجاريةال العالمات  أرقى يضم . ومن املقرر أن واإلبداعية  االجتماعية األنشطة  من

  املعاصرة،  للفنون  تحف، وممتجر راق   200وشقة سكنية، باإلضافة إلى  فيال 800من  أكثرحيث سيحتضن  املنازل و 

  ةمن املطاعم املميز  متنوعةمجموعة إليها   يضافالحرفية، و ورش الجموعة من املعارض املميزة، وصاالت العرض، و وم

 واملالعب الرياضية.  العامليةاملرافئ و 
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 - انتهى-

 نبذة عن أماال

الوجهة السياحية فائقة الفخامة على ساحل البحر األحمر للمملكة   ويكون مشروع أماال ليرتقي بالسياحة والسفر  صمم 

ثالث مواقع سيتمكن من خاللها الضيوف/املسافرون   على موزعة العربية السعودية، حيث ستتزين أماال بمرافق عاملية  

بأروع تجارب الصحة، والفنون، والثقافة، والرياضة، كما ستقوم أماال بإعادة تعريف مفهوم السياحة   يستمتعوا أن 

 والتجارب من خالل التجربة املميزة واملصممة بعناية التي ستقدمها لضيوفها. 

(، إذ يضم  ما يزيد عن  1460كيلومتر مربع ) 3800ويغطي مشروع أماال مساحة 
 
 مربعا

 
 800ندقية وغرفة ف 2500ميال

 محل ومطعم ومؤسسة تجارية تتميز بالرقي والترف.  200فيال سكنية وشقة ومنزل، إضافة إلى 

ومرافق اليخوت ذات املستوى العاملي، سيكون باستطاعة الزائرين تمديد موسم    النقي   وبفضل نظامه اإليكولوجي

 لقربه من وجهات رئيسة في املنطقة، بما  الغوص واإلبحار في البحر األبيض املتوسط حتى شهر سبتمبر وما بعده
 
. ونظرا

قة لم يسبق   في ذلك الرياض ودبي وإسطنبول، يعيد مشروع أماال تعريف تجربة السياحة من خالل تقديمه رحالت منس 

 لها مثيل. 

ولينكدإن   WelcomeToAmaala@عة أماال على تويتر أو متاب www.amaala.comملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع 

LinkedIn. 

 

 

http://www.amaala.com/
https://twitter.com/WelcomeToAmaala
https://www.linkedin.com/company/14575247

