أماال تعين فوستر آند بارتنرز كمستشارين هندسيين
شركة التصميم والهندسة املعمارية الحائزة على عدة جوائز "فوستر آند بارتنرز" عينت من قبل أماال لتحقيق
رؤيتها في خلق وجهة سياحية فائقة الفخامة ،ولتعزيز دور السياحة املسؤولة على مستوى العالم
الرياض ،اململكة العربية السعودية 1 ،مارس :2020أعلنت أماال ،الوجهة السياحية فائقة الفخامة على الساحل
الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية ،عن تعيين شركة التصميم والهندسة املعمارية البريطانية الحائزة على عدة
جوائز "فوستر آند بارتنرز" كمستشارين معماريين للتطوير.
يمتد مشروع أماال الذي يستوحي فلسفته من الفنون واالستجمام ونقاء البحر األحمر على ثالث مواقع فريدة من نوعها
تقع ضمن محمية األمير محمد بن سلمان الطبيعية وهي :تريبل باي والجزيرة والساحل املطور .ستقدم كل من هذه
املواقع الثالث تجارب مختلفة ومميزة لزوارها ،فيما ستتولى فوستر آند بارتنرز مسؤولية تقديم تصاميم وحلول مبتكرة
ومستدامة ملخططات ومشاريع أماال الرئيسية.
وقال نيكوالس نايبلز ،الرئيس التنفيذي لشركة أماال" :تمثل أماال تجربة فريدة من نوعها ستعيد تعريف تجربة
الرفاهية الفائقة في مجملها .ونحن سعداء باختيارنا فوستر آند بارتنرز لتحقيق رؤيتنا ،فهم يعدون أحد أكثر األسماء
ً
شهرة في العالم في مجال الهندسة والتصميم .وتعاوننا معهم سيكون مثمرا حيث يتماش ى التزامهم املتواصل باالستدامة
واملشروعات الخضراء مع روحنا والتزامنا بحيادية الكربون من اليوم األول لتشغيل املشروع ،فيما نسعى لبناء واحة
ساحلية ترتقي بدور السياحة املسؤولة على مستوى العالم".
تسعى أماال إلى خلق ارتباط عاطفي مع زوارها من خالل تقديم تجربة فاخرة خاصة لكل ضيف حسب اختياره
واحتياجه ،فيما تتماش ى خصوصية الوجهة مع خبراء الحياة الراقية.
وقال ستيوارت الثام ،الشريك الرئيس في فوسترآند بارتنرز" :يتميز مشروع أماال بحجم وطموحات كبيرة ،ونحن
متحمسون ملساعدة اململكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها في خلق تجربة فاخرة ال تنس ى تحتفي بالطبيعة النقية
واملوقع اإليكولوجي الهام للسياح من جميع أنحاء العالم".
ً
استنادا إلى جمال البحر
تعمل  AMAALAعلى إعادة اختراع األنشطة ذات الخبرة الشائعة إلى "وجهة على مدار السنة"
األحمر وطبيعته التي لم تمسها  ،وتمتد موسم اليخوت في البحر املتوسط من أكتوبر إلى ديسمبر .من خالل ثالث
ً
مجموعات من املجتمعات  ،ستنش ئ ً AMAALA
معترفا به ً
عامليا للفنون والثقافة مع التركيز على الفن املعاصر ،
مركزا
ً
ً
ً
فضال عن عروض الصحة والعافية والرياضية األكثر شموال وتكامال على مستوى العالم.
وتسعى أماال إلى خلق تجارب فريدة تتخطى حدود الوجهات السياحية التقليدية إلى "وجهة مناسبة للسياحة طوال
العام" بفضل ما تتميز به من جمال شواطئ البحر األحمر وطبيعته النقية،وطقس نموذجي ،لتمد موسم اليخوت في

البحر املتوسط من أكتوبر وحتى ديسمبر .ومن خالل ثالثة مواقع خالبة مستوحاة من الفنون ونقاء البحر ومتعة
ً
ً
االستجمام ،ستضم أماال مركزا عامليا للفنون تتالقي في أرجائه أصداء الفن املعاصر ،باإلضافة إلى إنشاء مجتمع ر ٍاق
ً
لالسترخاء واالستجمام والرياضة ،يضم أرقى املرافق وأكثرها تكامال في العالم.
ً
ً
• يوفر تريبل باي مالذا استثنائيا لالستجمام ومرافق طبية تشخيصية حديثة وعالجات أصلية مصممة لتبرز
ً
ً
البيئة املحلية .وسيكون أيضا موطنا ملجتمع رياض ي وترفيهي متكامل.
ً
ً
• من املقرر أن يصبح الساحل املطور مركزا رئيسيا للفن املعاصر في منطقة الشرق األوسط ،حيث سيستضيف
أرقى الفعاليات الفنية والثقافية العاملية.
ً
ً
• ستكون الجزيرة مالذا هادئا للمجتمع الفني ،يقع وسط حديقة عربية تزينها مجموعة من القطع واملنحوتات
الفنية.
وتنسجم أماال مع أهداف رؤية اململكة  2030والتي تهدف إلى خلق مجتمع حيوي واقتصاد مستدام مع الحفاظ على
البيئة الطبيعية ،ويجري العمل على تطوير مشروع أماال من خالل ثالث مراحل رئيسية ،ومن املقرر اكتمال كافة
جميع مراحل املشروع قبل تنفيذ رؤية اململكة .2030
###

نبذة عن أماال
صمم مشروع أماال ليكون الوجهة السياحية فائقة الفخامة على ساحل البحر األحمر للملكة العربية السعودية ،حيث
ً
بات يعرف اليوم بتسمية "ريفييرا الشرق األوسط" نظرا لتوفيره مرافق استثنائية مرتكزة على النقاهة والصحة والثقافة
والفنون والرياضة والسياحة العالجية.
ً
ً
ويغطي مشروع أماال مساحة  3800كيلومتر مربع ( 1460ميال مربعا) ،إذ يضم ما يزيد عن  2500غرفة فندقية و800
فيال سكنية وشقة ومنزل ،إضافة إلى  200محل ومطعم ومؤسسة تجارية تتميز بالرقي والترف.
ً
وبفضل اإلرث الفريد واملناظر الطبيعية التي لم يسبق املساس بها .ونظرا لقربه من وجهات رئيسة في املنطقة ،مثل
الرياض ودبي وإسطنبول ،يعيد مشروع أماال تعريف تجربة السياحة لتكون "ريفيرا الشرق األوسط"
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع  www.amaala.comأو متابعة أماال على
تويتر @ WelcomeToAmaalaولينكدإن LinkedIn

