
أكوامارين



www.aquamarineprojects.com



مصممون نحن 
مبدعون نحن 

أكوامارين نحن 

ية
رؤ

ال

يم
صم

لت
ا

ت
ءا

شا
إلن

ا

يل
شغ

لت
ا

رة
دا

اإل



العامل عرب  أكوامارين  لدى  اإلبداع  فرق   تتعاون 
تحول أن  ميكن  التصميم  يف  الجودة  أن   معتقدين 

مستواها.ها وتحسن  وتلهمهم  الناس،  حياة 

فإن للمدن،  الناجح  التطوير  من  أسايس   كجزء 
السياحية، إىل جانب األسواق الرتفيه واملعامل   مراكز 
مستوى رفع  يف  تساهم  أن  ميكن  واملطاعم،   الراقية 
مجتمع وإيجاد  الناس  بني  األوارص  وتقوية   الحياة 

لوجوده.ه مشرتك  مبعنى           يستمتع 

ابتداء ياءه.  إىل  ألفه  من  بالعمل  أكوامارين   تقوم 
التجارية الرتفيه  مراكز  بتسليم  وانتهاء   بالتصميم 
 الناجحة يف املدن، باإلضافة إىل املجمعات املتعددة
ازدهارا أكرث  مجتمعات  تخدم  التي   األغراض 

وانسجاما.ه  واعتزازا 

 نحن نعيش جوا من جامل املحيط الهادئ الجنويب،
الزائرين جميع  نعطي  أن  عىل  جهدنا   ونعمل 

هذا.ه عن  ملسة  نصممها  التي   للمرافق 

5

1972
 منذ

1,100
 :املشاريع

350,000,000
زائر



تختص نيوزيلندا  مقرها  دولية  رشكة   نحن 
اإلدارة.ه ثم  املتخصصة  واإلنشاءات  بالتصميم 

     
وإدارة واإلنشاء  التصميم  يف  متخصصون   نحن 
املائية األحياء  معارض  العائيل،  الرتفيه   مراكز 
املائية، والحدائق  الرفاهية،  ومنتجعات   التجارية، 
واملعامل االكتشاف،  ومراكز  الزهور،   وحدائق 
من العديد  إىل  باإلضافة  الجديدة،   السياحية 

والتصميم.ه للعامرة  األخرى  الحلول 
     

الذي ترافيس  نيكوالس  يد  عىل  أكوامارين   تأسست 
نفذ والذي  العامل،  دولة حول  أكرث من 20   عمل يف 
السواء. والكبرية عىل  الصغرية  املشاريع   العديد من 
املصممني من  فريقا  ترافيس  السيد   يساند 
واملهندسني املعامريني،  املهندسني   املتخصصني، 
العامل. حول  املشاريع  مدراء  إىل  باإلضافة   املدنيني 
املتخصصة الفريدة  مهاراته  يظهرون   وكلهم 
حضوره واقع  من  ويرفع  يقوي  مبا  وذلك   وخربته، 

الالمع.ه  الدويل 

الرشكة عن 
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  قرار ذيك

الحل املتكامل.   التصميم  من  متميزة  تقديم خدمة  أكوامارين هي  يف   مهمتنا 
همومهم إىل  باالستامع  عمالئنا  نخدم  عروقنا.  يف  يجري  للمشاكل   اإلبداعي 

رؤيتهم.ه مشاركة  ثم  أهدافهم،    وفهم 

 

تنا خدما

الكيل اإلنجاز  أسلوب 

نقدمها التي  املشاريع  تطوير  يف  نتبعه  الذي  الكيل  اإلنجاز  أسلوب   يضمن 
زمني.ه وقت  وبأقل  املمكنة  املقاييس  أعىل  بحسب     وإدارتها 

العاملية   شبكتنا 

فإننا الفنية،  خربتنا  مع  جنب  إىل  جنبا  العاملية  األسواق  يف  خربتنا  خالل   من 
ذات مبهرة  حلوال  نقدم  وبالتايل  األعامل،  وحالة  العميل  احتياجات  عن   نعلم 

ومستديم.ه اقتصادي    طابع 
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لفكرة  ا
الرئييس واملخطط 

الفكرة تكوين 
الجدوى دراسة 

+ الرئييس   املخطط 
األويل التصميم 

+ امليزانية   تخطيط 
لتقدير ا

 واإلنش  اءات
الكيل اإلنجاز  أسلوب  باستخدام  اإلنشاء 

املائية للمعارض  التخصيص  اإلنشاء 
اإلكريليك ألواح   تصنيع 

وتركيبها
البيئي التمثيل 

املائية املصايف   توريد 
وتركيبها

لتصميم ا
املعامرية  الهندسة 

لهندسة  ا
لتشاور ا

الداخيل  التصميم 
املعارض تصميم 

الفني الجانب 
لتجديد ا

البرصية االتصاالت 

ت لعمليا ا
ت لعمليا ا

املجمعات إدارة 
نة لصيا ا

األمان
التأجري إدارة 

التسويق  نشاطات 
والرتويج

 إدارة املرشوع       
جميع ندير   نحن 

من املرشوع   جوانب 
النهاية وحتى  البداية 



لي�، ب�و

ميشيغان، الو	يات ا�تحدة ا�مريكية

كوغليم، روسيا

تاورانغا، نيوزيلندا

نيوزيلندا

كوا	 	مبور، ماليزيا

نها ترانج، فيتنام

شيانغ ماي، تايلند

جمهورية كوريا الد�قراطية الشعبية

ف�ديفوستوك، ا	تحاد الرو�

طهران، إيران

سانت بطرس�غ، ا	تحاد الرو�  

باكو، أذربيجان

إسطنبول، تركيا

كاورا، مالطة

تاي�ند

شيناي، الهند

مايسور، الهند

د£، ا¢مارات العربية ا�تحدة

كليف�ند، أوهايو، الو	يات ا�تحدة 

لي� الحوض

بورت ه�ون أكواريوم

مركز جا	كتيا ال§فيهي

أوش© 	يف أكواريوم

أكواريوم ا�حيط الهادئ الجنو£

أكواريا ®.إل.�.�.

فينب�ل أكواريوم

تشيانغ ماي أكواريوم

وونسون أكواريوم

بر�ورس¯ أوشانياريوم

تات مول أكواريوم

ب�نيت نيبتون

باكو أكواريوم

تركوازو أندرووتر وورلد

مالطة ناشنال أكواريوم

جومتي©

±.جي.£. مارين كينغدوم

مايسور أكواريوم

إع�ر، د£ مول أكواريوم

جري§ كليف�ند أكواريوم
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الرتفيهي جاالكتيا  مركز 
روسيا كوغليم، 

التوجيه الرئييس،   املصمم 
واإلدارة اإلبداعي 

أكواريوم اليف  أوشني 
نيوزيلندا تاورانغا، 

التوجيه الرئييس،   املصمم 
واإلدارة اإلبداعي 

أكواريوم مايسور 
الهند مايسور، 

التوجيه الرئييس،   املصمم 
واإلدارة اإلبداعي 

أكواريوم إعامر، ديب مول 
املتحدة العربية  اإلمارات  ديب، 

والتشغيل اإلدارة  عقد 

كينغدوم مارين  يف.جي.يب. 
الهند شيناي، 

والتوجيه الرئييس   املصمم 
اإلبداعي

سنرت ديسكفري  إعامر 
تركيا إسطنبول، 

والتوجيه الرئييس   املصمم 
اإلبداعي

أكواريوم املحيط الهادئ الجنويب
ا نيوزيلند

واإلدارة اإلنشاء  الرئييس،  املصمم 

تات مول أكواريوم
إيران طهران، 

والتوجيه الرئييس   املصمم 
اإلبداعي

جومتيني
يالند تا

الرئييس املصمم 

مالطة ناشنال أكواريوم
مالطة كاورا، 

والتوجيه الرئييس   املصمم 
اإلبداعي

أكواريوم كليفالند  جريرت 
الواليات أوهايو،   كليفالند، 

األمريكية املتحدة 
والتوجيه الرئييس   املصمم 

اإلبداعي

2016–201420132012
2011

أكواريوم بورت هريون 
املتحدة الواليات   ميشيغان، 

األمريكية
والتوجيه الرئييس   املصمم 

اإلبداعي

أكواريوم وونسون 
الدميقراطية كوريا   جمهورية 

لشعبية ا
والتوجيه الرئييس   املصمم 

اإلبداعي

2010

وورلد أندرووتر  تركوازو 
تركيا إسطنبول، 

والتوجيه الرئييس   املصمم 
اإلبداعي

أكواريوم باكو 
أذربيجان باكو، 

والتوجيه الرئييس   املصمم 
اإلبداعي

2009

أكواريوم ماي  تشيانغ 
تايلند ماي،  شيانغ 

والتوجيه الرئييس   املصمم 
اإلبداعي

أكواريوم أنطاليا 
تركيا أنطاليا، 

والتوجيه الرئييس   املصمم 
اإلبداعي

2008

أكواريوم فينبريل 
فيتنام ترانج،  نها 

والتوجيه الرئييس   املصمم 
اإلبداعي

2007

نيبتون بالنيت 
الرويس االتحاد  بطرسربغ،    سانت 

التصميم استشاري 

أوشانياريوم برميورسيك 
الرويس االتحاد  فالديفوستوك، 

التصميم استشاري 

2006

يك.إل.يس.يس .أكواريا 
ماليزيا المبور،  كواال 

التصميم استشاري 

2005

2005-1972 للعام  السابقة 

وأحواض التكلفة،  عالية  سكنية  مشاريع  بني  ترتاوح  مختلف  مرشوع   1100 من   أكرث 

متخصصة معامرية  ومشاريع  صناعية،  ومناطق  وفنادق  سفن، 

وتصميم الداخلية،  والعامرة  املعامرية،  والهندسة  التصميم،  حلول  جميع   إدارة 

الهندسية، االستشارة  وتنسيق  العمالء،  ارتباط  وتنسيق  االستشاري،  والتنسيق   الرسوم، 

للتصميم الكلية  اإلدارة  إىل   .باإلضافة 
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ميكونغ نهر  من  الفكرة  لهذه  الهام  مصدر   يأيت 
عطش ويروي  يغذي  رئييس  مايئ  ممر  وهو   الكبري، 

املجاورة.يا الست  البالد  عرب  البرش  ماليني 
 

م2،  7,250 املايئ    للحوض  الكلية  املساحة   بلغت 
يعترب  وهو 

آسيا.يا يف  املائية  األحواض  معارض   أكرب 

أكواريوم زوو  ماي  تشيانغ 
تايلند ماي،  شيانغ 

2008
 استكمل

7,250
املساحة , م 2

30
 املعارض

12
الربنامج ، شهر

التوجيه اإلبداعيواملصمم الرئييس

.باإلضافة إىل التصميم الفني وتصميم فكرة املعرض 

والهندسة املعامرية

بشكل نشغلها  التي  املائية  األحواض  من   وهو 
وقناة الحيوانات،  من  مختلفة  أنواع  وفيها   خاص 
افتتاحها تم  وقد  مرتا.   133 مدى  عىل  متتد   أكريل 
ترشين يف  ماي  تشيانغ  حيوان  حديقة  يف   للجمهور 

2008.يا   األول/أكتوبر 

يفتخر عىل جنوب حيا  متحفا  املايئ  الحوض   ويعترب 
املاء.  تظهر بأنه أكرب وأوسع ممر تحت   رشق آسيا 
التي الفذة  البيئات  من  العديد  املعارض   هذه 
املالحة واملياه  العذبة  املياه  ملخلوقات   تسمح 
أقاليم جانب  إىل  واحد  سقف  تحت  معا   للتعايش 

هامة.يا أخرى  إيكولوجية  نظم  عن     مصغرة 



القرش  وأسامك  النمرة  القرش  أسامك   مثل 
القرش وأسامك  القيثارة،  القرش  وأسامك   الحاضنة، 
 الرقطاء، وأسامك القرش ذات الرأس األبيض وكذلك

األسود.يا الرأس    ذات 

زارها تركازو،  افتتاح  من  األوىل  الخمس  األشهر   يف 
املايئ الحوض  بيع  اآلن  تم  وقد  شخص،  ألف   500 
أكرب خامس  وهي  جروب،  انرتتينمنت  مريلني   إىل 
 حوض مايئ للحياة البحرية، والواقع يف فوروم مول

اسطنبول.يا يف   بايرامباسا 
مليون  60 أن   جروب  انرتتينمنت  مريلني   وأفادت 
عام يف  االفتتاح  منذ  املايئ  الحوض  زار   شخص 

2009.يا

أكواريوم تركوازو 
تركيا  إسطنبول، 

2009
مستكمل

8,250
املساحة , م 2

32
 املعارض

15
الربنامج, شهرا

تتفرع أكرث من 10,000 سمكة  الحوض عىل   يحوي 
40 داخل  األسامك  من  مختلف  نوع   1,000  عن 
ترتواح مختلفة،  بحرية  بيئات  عرب  تأخذك   معرضا، 
واألحواض املتوسط،  األبيض  البحر  أعامق   بني 
البحرية والكائنات  بارير  جريت  وحتى   واألرصفة 

يا الخطرة.
 

سري حزام  وجود  هو  توركوازو  معامل  أبرز   ومن 
املاء نفق تحت  أطول  يأخذك خالل  مرتا   بطول 80 
270 إىل  تصل  الرؤية  من  واسعة  وبزاية  أوربا   يف 
أكرث من  بعضا  يضم  الذي  املايئ  الحوض  من   درجة 

وترويعا,يا روعة  البحر  مخلوقات 

يف إسطنبول  فوروم  يف  الواقع  املايئ  الحوض   ميتد 
طابقني بواقع  م2  مساحة8,250  عىل   بايرامباسا 
2009 نوفمرب   24 يوم  االفتتاح  ومنذ  األرض.   تحت 
السياحية املعامل  أكرث  من  واحدا  الحوض   أصبح 
اسمه كسب  وبذلك  إسطنبول،  يف  للسياح   جذبا 
عام يف  لرتكيا”  براندز  “مجلس  من  راقية   منزلة 
تريب من  التميز”  “شهادة  عىل  وحصل   ،2012 

أدفايزر يف عام 2013.يا

لتوجيه اإلبداعيواملصمم الرئييس

 باإلضافة إىل التصميم الفنيوالهندسة املعامرية

وتصميم املعرضوالتصميم الداخيل 

وكذلك جميع وسائل التواصل البرصي
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عىل باحتوائه  املائية  الحياة  معرض   وسيتميز 
يرغبون الذين  ألولئك  ومطاعم  به  خاصة   مقاهي 
املغامرة بروح  الزائرون  يتمكن  بينام  االسرتخاء،   يف 
أسامك مع  السباحة  أثناء  باإلثارة  يستمتعوا   أن 

ريز.يا ثورنباك  وأسامك    القرش 

كينغدوم مارين  يف.جي.يب. 
الهند شيناي، 

2017
 استكمل

7,500
املساحة , م 2

30
املعارض

16
الربنامج ، شهر

للغوص، مدرسة  عىل  املجمع  يشمل   وسوف 
للمعارض. ومساحات  تعليمية  وفرصا    ومطعم، 
2 م   7,500 املايئ  للمعرض  اإلجاملية  املساحة   تبلغ 
 ومتتد عىل ثالثة مستويات. من املتوقع أن يستغرق
منه االنتهاء  يتم  أن  عىل  شهر   20 الربنامج    هذا 

2017.يا عام   نهاية 

قرابة الحوض  مرافق  يزور  أن  املتوقع    من 
توسيع تم  فقد  لذلك  السنة،  يف  زائرا   1,250,000 
الزوار استمتاع  يضمن  مبا  املعارض  وجميع   املبنى 

حركتهم.يا تدفق  وحرية 

كينغدوم، مارين  يف.جي.يب.  تصبح   وسوف 
يف للجمهور  املفتوح  األول  الرئييس  املايئ   الحوض 
يف.جي. منتزة  داخل  موقعه  خالل  ومن  الهند.  
منتجعات منطقة  يف  العاملي،  املوضوعي   يب  
دورا له  سيكون  املايئ  املعرض  هذا  فإن   تشيناي، 
والتعليمية الرتفيهية  األغراض  خدمة  يف   مزدوجا 
مائيا حوضا   30 عىل  يزيد  ما  ومع  السواء.    عىل 
داخله، إىل جانب نفق مرور وحدائق، فإن يف.جي.
األحياء معارض  أول  ستكون  كينغدوم  مارين   يب. 

الهند.يا يف  العديدة  التجارية    املائية 

لتوجيه اإلبداعيواملصمم الرئييس

 باإلضافة إىل التصميم الفنيوالهندسة املعامرية

وتصميم املعرضوالتصميم الداخيل 

وكذلك جميع وسائل التواصل البرصي
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قبالة ساحل مدينة تري   يقع يف جزيرة هون   وهو 
خانة مقاطعة  عاصمة  هي  ترانج  نها  ترانغ.   نها 
الرائع. والغوص  الصافية   بشواطئها  املعروفة   هوا 
تطورت قد  ترانج  نها  مدينة  فإن  ساحلية،   كمدينة 
لتصوير ترانج  نها  معهد  مع  البحرية  العلوم   يف 
املحمية البحرية  املنطقة  أيضا  وهناك   البحار. 
مناطق أربع  أول  من  واحدة  وهو  مون،   هون 
الدويل االتحاد  بها  اعرتف  العامل  يف  محمية   بحرية 

الطبيعية.يا واملوارد  الطبيعة  عىل     للمحافظة 

اكواريوم فينبريل 
فيتنام  ترانغ،     نها 

2007
 استكمل

4,500
املساحة , م 2

22
 املعارض

7
الربنامج, شهرا

طابقني عىل  املاء  تحت  لعامل  الكلية  املساحة   تقع 
تكنولوجيا تحته  يضم  اصطناعي  جبل   يغطيها 
ومبا متقدمة،  بتكنولوجيا  مشيدة   الرفع   ذاتية 
لهذا املطلوبة  التقنية  املتطلبات  جميع  مع   يتوافق 
 النوع من البناء يف العامل. وباإلضافة إىل ذلك، ومن
بشكل للزوار  االستكشافية  االحتياجات  تلبية   أجل 
مع حديثا  نفقا  فينبريل   شيدت  فقد   أفضل،ن 
عامل وباكتشاف  فائقة.   بعناية  مصمم   مصعد 
باستخدام البحرية  الحياة  املاء، وتصور روعة   تحت 
وكأنهم يشعرون  الزوار  فإن  النفق،  داخل   املصعد 
يسبحون وأنهم  املحيط،  تحت  دخلوا  قد   فعال 
املتعدد البحرية  األحياء  من  اآلالف  مع   ويعلبون 

  األلوان.يا

قدرها مساحة  فوق    ،2007 عام  يف  استكامله   بعد 
أكرث يؤي  املاء  تحت  فينبريل  عامل  فإن   ،2 م   4,500 
والنادرة الجميلة  األسامك  من  نوعا   300  من 
عرض أقسام  إىل  مقسم  وهو  املظهر.   والغريبة 
قسم املختلفة:  املناخية  للمناطق  وفقا   مختلفة 
آسيا مناخ  ملنطقة  التابعة  البحرية   الحيوانات 
الخاصة البحرية  الحيوانات  وقسم   الشاملية، 
الحيوانات قسم  وكذلك  آسيا،  جنوب  مناخ   مبنطقة 
قسم ثم  األمازون،  مناخ  مبنطقة  الخاصة   البحرية 
املناخ مبنطقة  الخاصة  البحرية   الحيوانات 
فينبريل يف   املاء  تحت  عامل  فإن  حاليا   الساحيل. 

رقام قد حقق  الند 
يف  نوعه  من  عامل  وأحدث  أكرب  كأحد   قياسيا 

يا م.    فيتنا
وتم رسيعا،  السمك  حوض  تشييد  كان   وقد 

قيايس وقت  يف  استكامله 
أشهر.يا   7  خالل 

لتوجيه اإلبداعيواملصمم الرئييس

 باإلضافة إىل التصميم الفنيوالهندسة املعامرية

وتصميم املعرضوالتصميم الداخيل 

وكذلك جميع وسائل التواصل البرصي
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  حوض عرض 34 
عرض 10   منطقة 

معارض   5 املطرية-  الغابات    معرض 
معارض  7  - والبحريات  األنهار    معرض 

معارض   5 واالنتقال-  املانغروف     معرض 
16 معرض  الساحل-    معرض 

  )معرض يس تيوب ® معرض )145’ يف الطول 
قدما   63 طولها  أكريليك    نافذة 

2012
 استكمل

4,460
املساحة , م 2

33
 املعارض

14
الربنامج ، شهر

لتوجيه اإلبداعيواملصمم الرئييس

 باإلضافة إىل التصميم الفنيوالهندسة املعامرية

وتصميم املعرضوالتصميم الداخيل 

وكذلك جميع وسائل التواصل البرصي
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أكواريوم كليفالند  جريرت 
أمريكا الشامل  أوهايو،  من  تبدأ  رحلة  يف  الزائرين  أخذ   يتم 

األنهار أسامك  الستكشاف  ألوهايو،   الرشقي 
إىل الرحلة  نكمل  ثم  ومن  كوكبنا،  يف   الكبرية 
ويف فلوريدا.  جنوب  يف  االستوائية  املناطق   عامل 
نفق عىل  الضوء  تسليط  يتم  الرحلة   هذه 
للزائر يسمح  والذي  م،   45 بطول   األكريليك 
أسامك وبني  القرش  أسامك  بني  متاما   بالسري 

السفن.يا حطام  وبني  الالسعة     الريز 
مساحة فوق  أكواريوم  كليفالند  جريرت    وميتد 
املائية الحياة  معرض  من  مربعا  قدما   70,000 
هذا ويشمل  بها،  تتعلق  التي   واالستخدامات 
إىل باإلضافة  املايئ،  املعرض  طابق  له   مطعام 
الخاص نوتيكا  جناح  وعىل  النهر  عىل   نوافذ 
املائية.يا الحياة  مبعرض  تتعلق  التي    باملناسبات 

الثاين/ كانون  يف  أكواريوم  كليفالند  جريرت  افتتاح  تم 
زائر ألف   500 إىل   400 يجتذب   وهو   ،2012  يناير 
،2013 عام  ويف  فالتس.    كليفالند  منطقة  إىل   سنوياً 
تكيفي استخدام  أفضل  جائزة  عىل  املايئ  املعرض   حاز 

لالستعاضة.يا كليفالند  جميعة  من  البيئة     مع 
توليد مبنى  من  السفيل  الطابق  يف  املايئ  املعرض   يقع 
نوتيكا مجمع  داخل  يف  األول  التاريخي   الطاقة 
 الرتفيهي، ويغطي املعرض مساحة  4,460 مرتا مربعا،
يف مقسمة  الداخلية،  األحواض  من  معرضا   40  وفيه 

مختلفة.يا عرض  مناطق   مثانية 
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2,500 م2  سينام = 
300 م2  صالة مؤمترات = 
معرض مايئ = 5,000 م2 
مع  إليمنت  )سبورت  مائية   حديقة 

م2  5,000  = املتحركة(  األمواج  مكينة 
برك  وتركيب  املائية،  الزالجة   أبراج 
الكسولة، واألنهار  املائية،  الزالجة  من   الهبوط 
املياه وبرك  األطفال،  وبرك  األنشطة،   وبرك 
رش ولوازم  الشجرية،  والبيوت  للكبار،   الساخنة 

الغيرس ورشاشات  .املياه، 
400 م2  محالت + مطاعم )مقاهي( = 
ساونا،  وحاممات  جمباز،   صاالت 
)سبورت واستديوهات  استحامم،   ودوشات 

إليمنت( = 400 م2
2,000 م2  3 نجوم )4 غرفة( =  فندق 
املائية،  بالحدائق  )تحيط  داخلية   حدائق 

داخيل )ودهليز 
800م2  األطفال =  لعب  ساحة 
املرفق هي  لهذا  املقرتحة  املساحة   إجاميل 

38,000 م2

العائيل للرتفيه  غاالكتيكا   مركز 
روسيا سيبرييا،  كوغاليم، 

2016
استكمل

38,000
املساحة , م 2

40
وحدات بيع بالتجزئة

14
وحدات الرتفيه

الكائن العائلة  ترفيه  مركز  فكرة  مع  يشء  كل   بدأ 
وهي أويل،  لوك  لرشكة  روسيا  يف  كوغاليم،   يف 
أبدع روسيا.  يف  النفط  منتجي  أكرب  من   واحدة 
فاجيت السيد  الرشكة  رئيس  وأقرها  الفكرة   هذه 
املزمع الثاين/يناير 2013، ومن  كانون   الكبريوف يف 

2016.ي عام  آب/أغسطس  يف  البناء   استكامل 

يف والريايض  الرتفيهي  غاالكتيكا  مجمع   ويعترب 
الرتفيه وسائل  جميع  يضم  ترفيهيا  مرفقا   كوغاليم 
احتياجات ويوفر  املحالت  إىل  باإلضافة    الحديثة، 
كوغاليم لسكان  واحد، سواء   العائالت تحت سقف 
أقليم يف  مانيس  خانتي  يف  املحيطة  املناطق   أو 

املستقل.ي أكروغ 

أكروغ أقليم  يف  خانتي-مانيس  يف  كوغاليم   أما 
أنشأته ومجتمع  بلدة  فهي  روسيا  يف   املستقل 
لتوجد كوغاليم  تكن  مل  أويل”.  “لوك  نفط   صناعة 
سيبرييا، هضبة  يف  الشاملية  النفط  حقول   بدون 
البالغ السكان  لدى  يوجد  فال  التاريخ  هذا   وحتى 
الرتفيه أنواع  من  نوع  أي  نسمة   55,000  عددهم 

التجزئة.ي محالت   أو 

 سيوف هذا التطوير جرسا يربط بني القوى العاملة
إىل نتطلع  إننا  كوغاليم.   يف  املجتمع  من   املحلية 
اللحظات من  ابتداء  النشاطات  من  واسع   طيف 
الجامعية املناسبات  وحتى   والشخصية   العادية 
الرسمية واالحتفاالت  العائلية   واللحظات 
من التطوير  نجاح  قياس  يتم  سوف   للمجموعات.  
التي املتكررة  والطقوس  الجديدة  الخربات   خالل 

هناك.ي الناس  48يبتدعها 
الربنامج ، شهر

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
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هيد لوكيل  فكانوا  املرشوع  لهذا  عمالئنا   أما 
أور وفاند  سيبرييا  ويسرتن  ولوكيل   إوفيس، 
رشكة كانت  فقد  إس.يك.يك.  فإن  كذلك   فيوترش. 
وتشغيل إنشاء  أجل  من  محددة  لغاية   أنشأت 
إدارة عقد  عىل  أكوامارين  حظيت  وقد   املرشوع. 

واإلدارة.ي العمليات  فريق  ملساندة 

لتحقيق الناس  من  كبري  فريق  مع  التعاقد  تم   وقد 
 هذا املرشوع. وقد كان املقاول الرئييس من  مدينة
 كازان، وهو إريل غازستوري، والذي كان يف أساسه
إنجنرينغ. أند  مانجمنت  بروجيكت  تريكيش   فريق 
وقد املرشوع.  يف  العاملني  من  آالفا  لنا  وفروا   وقد 
تيكنيكال تريكيش  تصميم  فريق  مع  أيضا   تعاقدنا 
توثيق عىل  حصل  والذي   )إس.إف.إم.إم.( 
يف العمل  بدء  أجل  من  وبرويكيت،   أكسربتيسا 

 املرشوع.ي
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التطوير عىل أساس من مبادئ  وقد تم توجيه هذا 
توفر التي  البناء  أنظمة  مستخدمني  البيئي،   الوعي 
واألشكال، للمواد  األمثل  االختيار  مع   الطاقة، 
ويعترب البعيد.  املدى  عىل  األداء  يحقق  مبا   وذلك 
لهذه الطريق  عىل  منارة  التطويري  املرشوع   هذا 
والتقنية املعامرية  الهندسة  باستخدام   املنطقة 

املقياس.ي هذا  تلبي  التي 

كيلومرتا  1,600,000 أكوامارين  فريق  سافر   ولقد 
الغرض، أي  ذهابا وإيابا بني أوكالند وسيبرييا، لهذا 
يعادل ما  أو  القمر،  إىل  رحلتني  مسافة  يعادل   ما 

األرض.ي محيط  حول  مرة  أربعني  االلتفاف 

الرؤية
التطويري املرشوع  هذا  يكون  أن  املتوقع   من 
تحت تضم،  والتي  وملهمة،  إبداعية  أنظار   وجهة 
البيع ومرافق  والرتفيه  التسلية  واحد،   سقف 
خانتي ألقليم  املجاورة  واملناطق  كوغاليم   لسكان 
هذا داخل  املستقلة  العنارص  أما  املستقل.   مانيس 
املواقع عىل  يعتمد  تآزريا  ارتباطا  فتحمل   املرفق 
تم العنارص. وقد  لهذه  بعناية ولطف  اختريت   التي 
فرص عىل  بأكمله  املرشوع  هذا  خالل  من   الرتكيز 
هذا يصبح  أن  يضمن  مبا  وذلك  والتعليم،   الثقافة 
بعضه مع  املجتمع  بها  يلتقي  وجهة   املجمع 

البعض.ي

أعضاء تربط  أرضية  املرشوع  هذا  يوفر   وسوف 
طيفا نتوقع  إننا  البعض.  ببعضهم  املحيل   املجتمع 
اللحظات من  ابتداء  النشاطات،  من  ومتغريا   واسعا 
الجامعية املناسبات  وحتى  الشخصية   العابرة 
الجامعية واالحتفاالت  العائلية   واللحظات 
 الرسمية. وسوف يتم قياس نجاح هذا املرشوع من
التي املتكررة  والطقوس  الجديدة  التجارب   خالل 

هناك.ي الناس  يبتدعها 

لتوجيه اإلبداعيواملصمم الرئييس

 باإلضافة إىل التصميم الفنيوالهندسة املعامرية

وتصميم املعرضوالتصميم الداخيل 

وكذلك جميع وسائل التواصل البرصي

بادئ املرشوع

باإلضافة إىل استشارات التصميم و اإلرشاف والتشغيل واإلدارة



حوض اسامك

حديقة مائية

سوبر ماركت

حديقةنادي ريايض

لألطفال

لألطفال

سينام
قاعة املجتمع

محكمة الغذاء

معرض للتسوق

البولينج

مزلجة الجليد

حائط التسلق





2017
 استكمل

2,250
املساحة , م 2

22
 املعارض

12
الربنامج ، شهر

23

الدائم» واستعداده  ومهنيته  نيكوالس  صرب    إن 
كبري. تقدير  محل  املرشوع  هذا  يف  معي    للعمل 
نيكوالس مع  التعامل  سهولة  مدى  رأيت   وقد 

األوقات كل  معه يف  «والتواصل 
فان دن بريغ   انجيليك 

تاورانغا أكواريوم،  اليف   أوشن 
ا    نيوزيلند

التصميم يف  املستطيلة  األشكال  عمل  تم   وقد 
األخرض والحزام  الغابة  مع  اللوين  التباين   لتظهر 

كرييكريي.يا منطقة  به  تعرف   الذي 

لتوجيه اإلبداعيواملصمم الرئييس

 باإلضافة إىل التصميم الفنيوالهندسة املعامرية

وتصميم املعرضوالتصميم الداخيل  وخدمات التطويروكذلك جميع وسائل التواصل البرصي

باإلضافة إىل تشييد املبنى الرئييس

 وهو مرشوع تطوير ناجح عىل أساس تسليم مفتاح 

جديد عرصي  بأسلوب  املتفردة  األوىل  األماكن   من 
املستمر.يا التطوير  يهوون  الذين  للعمالء 

بهذا الجديدة  املساكن  من  العديد  تطوير  تم   وقد 
 األسلوب الجديد، يف السنوات التي تلت نجاح هذا

املعامري.يا اإلنجاز 



2017
 استكمل

6,250
املساحة , م 2

22
 املعارض

7
الربنامج ، شهر

22

عاملية وجهة  هذا  الجديد  سنرت  ديسكفري   سيكون 
من سياحي  معلم  مبثابة  وسيكون  عادية،   غري 
الزوار من  واملاليني  املحليني  للسكان  األول،   الطراز 

سكوير.يا إعامر  إىل  العامل  أنحاء   من 

يف والتطويرات  التقنيات  أحدث  تنفيذ  تم   وقد 
األنفاس تخطف  معارض  إلنشاء  الحوض   صناعة 
وتأخذ الطبيعي  العامل  وعجائب  جامل   وتعكس 
واألنهار املحيطات  عرب  تنىس  ال  رحلة  يف   الضيوف 

  والغابات.يا

موزعة م2   6,250 للحوض  الكلية  املساحة   تبلغ 
يزال وال  املول.  مساحة  يف  مستويات  ثالثة   عىل 
لبعض مواجهته  بسبب  مكتمل  غري   املرشوع 
ومن تركيا،  يف  السيايس  الوضع  نتيجة   العقبات 

2017.يا عام  يف  يسكتمل  أن  املتوقع 

سنرت ديسكفري  سكوير  إعامر 
تركيا  - إسطنبول 

من أصل  وهو   - مول  بوليفاردي  مرشوع   سيكون 
أكرب من  واحًدا   - التنمية  قطاع  يف  الرابحة   األصول 
املدينة لسكان  وسيقدم  اسطنبول  يف   املشاريع 
والرتفيه. للتسوق  األول  الطراز  من  عاملية   وجهة 
وهو ديب،  مول  من  املركز  تصميم  استوحي   وقد 
تقدم التي  الجديدة  والرتفيهية  التجارية   الوجهة 
متجر،  400 من  ألكرث  مسبوقة  غري  خيارات   للزوار 
يف مبا  فريدة  ترفيهية  ومعامل  الطعام  لتناول   ومكانا 
املاء، تحت  حيوان  وحديقة  سنرت  ديسكفري   ذلك 
الجليد عىل  للتزلج  وحلبة  العائيل،  للرتفيه   ومركزا 

األفالم.يا لعرض  ضخام  ومرسحا 

إعامر لرشكة  تابعة  رشكة  وهي  تركيا،   إعامر 
مرشوع تطوير  عن  أعلنت  ش.م.ع،    العقارية 
متعدد جديد  مرشوع  وهو   «بوليفاردي» 
ويوفر م2،   67،000 مساحة  يغطي   االستخدامات 
مذهل. جديد  حرضي  حي  يف  املستوى  عالية    حياة 
تركيز يؤكد  البالد  يف  إعامر  لرشكة  الثاين   املرشوع 
للمساهمني األمد  طويلة  قيمة  توفري  عىل   الرشكة 
الناشئة األسواق  يف  االسرتاتيجي  التوسع  خالل   من 

يا لرئيسية.  ا

لتوجيه اإلبداعيواملصمم الرئييس

 باإلضافة إىل التصميم الفنيوالهندسة املعامرية

وتصميم املعرضوالتصميم الداخيل 

وكذلك جميع وسائل التواصل البرصي
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االختصايص، نفس  مع  مشابه  ملبنى   وبتصميمنا 
البناء لشكل  املمكنة  الحدود  نعرف  .بتنا 

الجزر.يا خليج  يف  لإلقامة  وفاخًرا  جمياًل  كانًا 

 والهندسة الفنية واإلرشاف عىل املرشوع 

والهندسة املعامرية

مهندس املرشوع
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لودج ران  ريفر 
نيوزيلندا  - أيالندز  أف  باي 

الحدائق من  فدانني  بني  ريرتيت  ريفر   يقع 
مكان اختيار  تم  وقد  املمتدة.   املحلية   والنباتات 
موضع أفضل  عىل  للحصول  االسرتاتيجي   املرشوع 
لهذا الزبون  كان  وقد  الهادئ.   وايتانغي  نهر   عىل 
يف يظهر  ما  وهو  القوارب  بناء  يف  مختصا   املكان 

املبنى.يا تشييد  يف  الواضح  اليدوي   االحرتاف 

2004
 استكمل

810
املساحة , م 2

6
الربنامج ، شهر
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بني هيل،  أوبوا  عىل  مهيب  بشكل  املكان   يرتبع 
مبارشة وتقع  الصغرية.  أوبوا  ومستوطنة   باهيا 

األول الرسيع  الطريق  قبالة 

للجرف محاذيًا  األدغال،  بني  مكانه  املرشوع   ويتخذ 
ساحرة إطاللة  مع 

املحيطة.يا  والخلجان  روسيل   عىل 

لودج سانكشواري 
نيوزيلندا  - أيالندز  أف  باي 

لطيفا فندقًا  الرصح   يكون هذا  أن  املقرر  من   كان 
أيالندز.يا أف  باي  األصلية يف  الغابات  يقع يف   فذا 

عنهم يعرف  الذي  الطهاة  من  نخبة  هم   العمالء 
وما أسرتاليا  منطقة  يف  العالية  وحرفيتهم   كرمهم 

يا . حولها

2003
 استكمل

820
املساحة , م 2

10
الربنامج ، شهر

 والهندسة الفنية واإلرشاف عىل املرشوع 

والهندسة املعامرية

مهندس املرشوع
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التصميم يف  املستطيلة  األشكال  عمل  تم   وقد 
األخرض والحزام  الغابة  مع  اللوين  التباين   لتظهر 

كرييكريي.يا منطقة  به  تعرف   الذي 

الدائم» واستعداده  ومهنيته  نيكوالس  صرب    إن 
كبري. تقدير  محل  املرشوع  هذا  يف  معي    للعمل 
نيكوالس مع  التعامل  سهولة  مدى  رأيت   وقد 

األوقات كل  معه يف  «والتواصل 
بري. دن  فان  انجيليك 

فان دن بريغ رزدنس
نيوزيلندا كرييكريي، 

للعمالء جديد  عرصي  بأسلوب  املتفردة  األوىل   اكن 
املستمر.يا التطوير  يهوون  الذين 

بهذا الجديدة  املساكن  من  العديد  تطوير  تم   وقد 
 األسلوب الجديد، يف السنوات التي تلت نجاح هذا

املعامري.يا اإلنجاز 

2002
 استكمل

410
املساحة , م 2

8
الربنامج ، شهر
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املفاجأة عنرص  يوفر  بشكل  املكان  ترتيب   يتم 
النهاية. البداية إىل    واإلحساس مبتعة االكتشاف من 
ويستخدم الجنوبية  أمريكا  يف  املعرض  هذا   يقع 
العامرة عن  مبارش  حي  كمثال  الطبيعية   اآلثار 

يا هناك.

وميكن متأللئًا،  الحوض  من  الرئييس  الجزء   يقف 
ومكان للسباحة  كبحرية  الزوار  قبل  من   استخدامه 
موال أيضا  املكان  يضم  املائية.  العروض   ملشاهدة 

الشاطئي.يا عىل  صغريا 

أكواريوم ليام   حديقة 
البريو  ، مريافلوريس 

هناك سيكون  التعليمية،  العروض  إىل   باإلضافة 
الصور من  مزيد  لتوفري  وأجهزة  تفاعلية   معارض 
تغطيتها. يتم  معينة  مواضيع  عن   واملعلومات 
املرشدين خالل  من  الزوار  تجربة  تعزيز   وسيتم 
املكان. أنحاء  يف  رحلتهم  خالل  سيحدثونهم    الذين 
أية ويعطي  أسئلة  أية  عن  املرشد  يجيب   وسوف 
األسامك من  نوع  أي  عن  الزوار  يطلبها   معلومات 
الزائر. بها  التي قد يهتم  أو املواضيع  الحيوانات   أو 
خالل التجول  متابعة  عىل  الزوار  يساعد  ما   وهذا 
توجيه يف  واملساعدة  الذروة  أوقات  يف   الحوض 

اآلخرين.يا  الزوار 

2020
 استكمل

28,500
املساحة , م 2

45
 املعارض

24
الربنامج ، شهر

وألول األفراد  لجميع  عمالق  مايئ  ملعرض   تصميم 
البريو.يا يف   مرة 

الوادي إىل  التصميم  عنه  نتج  الذي  اإللهام   ويستند 
واد وهو  أروبامبا  وادي  أو  اإلنكا  لحضارة   املقدس 
هذا رؤية  لنا  وميكن  البريو.  يف  األنديز  جبال   يف 
املباين. عىل  املهيمنة  الدائرية  األشكال  يف    األمر 
عدة عرب  رحلة  لتبدأ  بداية  املكان  يستقبلكم   حيث 
املالحة املياه  كائنات  بني  خصيًصا  مختارة   مناطق 
عىل تحتوي  التي  األحواض  توضع  العذبة.   واملياه 
 األسامك الحية وغريها من الحياة املائية يف املعارض
ذات صلة أو  لالهتامم  مثرية  لكونها  مناسب   بشكل 

املحددة.يا  بالبيئة 
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وكذلك جميع وسائل التواصل البرصي

 وهو مرشوع تطوير ناجح عىل أساس تسليم مفتاح 

واإلنشاءات املتخصصة

لتوجيه اإلبداعيواملصمم الرئييس

وتصميم املعرضوالتصميم الداخيل  باإلضافة إىل التصميم الفنيوالهندسة املعامرية

باإلضافة إىل تشييد املبنى الرئييس

وخدمات التطوير
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 يبلغ حجم املكان ما بني 34،800 م2 و40،000 م2
وخيارات الكبرية  األسواق  متطلبات  عىل   بناء 

الواسعة.يا  الرتفيه 

مراكز توفري  يف  التصميم  هذا  مثالية   وتنعكس 
تثق العامل.  يف  اإلنتاج  مراكز  يف  مبارش   ترفيه 
للعامل مفرحة  بيئة  إيجاد  عىل  بقدرتها   أكوامارين 
وفرصة أفضل  إنتاج  عىل  سنحصل  لذلك،   ونتيجة 
والتقليل املهرة،  العامل  من  املزيد  عىل   للحصول 
بالعمل، املرتبطة  العقلية  الصحة  قضايا   من 
 والتعاون مع املزيد من الرشكات اإلنتاجية وتحسني

األرباح.يا

الجنوبية أمريكا  يف  النموذج  هذا  بطرح  قمنا   وقد 
يهدف املفاهيم؛  استثامر  والهند.   وروسيا   والصني 
من وملزيد  املستثمرين.  استقطاب  إىل   املرشوع 
النرشة. للحصول عىل  بنا  االتصال  يرجى  املعلومات 

يا

وأنشطة مركزي  مايئ  معرض  من  املكان   ويتكون 
والتي والرتفيه،  البيع  مرافق  بها  تحيط   مائية 

ييل:يا ما  تشمل 
الطعام، قاعات  بولينج،  صالة  الجليد،  عىل   التزلج 
ومطاعم فنية  معارض  وصحية،  طبية   مرافق 
ذلك يف  مبا  الشخصيات  لكبار  مرافق   إقليمية، 
مكتبات مع  للحفالت،  وغرف  فاخرة  بيع   منافذ 
تعمل داخلية  وحدائق  ومقاهي  للقراءة   وغرف 
مراكز توجد  كام  املكان.  داخل  الهواء  تنقية   عىل 
تحت مبمرات  مطرية  وغابات  املبكر،   للتعليم 
للتسلق، وجدران  مغامرات،  وحديقة   األشجار، 
)مكيفة آلية  داخلية  ومسارات  رياضية،   وصالة 
وغرف أفالم،  عرض  وصاالت  طعام،  وقاعة   الهواء(، 
املظيل، للتحليق  ومحاكاة  بلياردو  وصاالت   ألعاب، 

والرياضة.يا للتأمل  ومساحات  كبرية،   وأحواض 

الرتفيهي فامييل  لييل    مركز 

30 38

2020
 استكمل

40,000
املساحة , م 2

هذا يتضمن  العائلة.  أفراد  لجميع  مثرية   وجهة 
ومنافذ املستأجرين  من  متوازنًا  مزيًجا   املرشوع 
ترفيهية وأنشطة  ومطاعم  ومقاه  بالتجزئة   البيع 
فيها، الرئييس  الجذب  عنرص  إىل  باإلضافة   عائلية 
املائية.يا األحياء  معارض  مع  سنرت  ديسكفري   وهو 

زهرة شكل  من  املرفق  لهذا  التصميم   استوحي 
الصغرية. وأزهارها  العمالقة  األمازونية   الزنبق 
للبناء الدائرية  والقطاعات  الخارجية  األشكال   متثل 
يعكس يف حني  املاء،  زنبق  لنبات  قويًا  دائريًا   شكاًل 
يتم سوف  الزهرة.  شكل  والواجهة  السقف   هيكل 
هيكل مع  املبنى  وسط  يف  املايئ  املعرض   وضع 
بدخول الطبيعي  للضوء  يسمح  للسقف   شفاف 

  املكان.يا

ميزات الرتفيه وحدات التجزئة

بريو
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وكذلك جميع وسائل التواصل البرصي

 وهو مرشوع تطوير ناجح عىل أساس تسليم مفتاح 

واإلنشاءات املتخصصة

لتوجيه اإلبداعيواملصمم الرئييس

وتصميم املعرضوالتصميم الداخيل  باإلضافة إىل التصميم الفنيوالهندسة املعامرية

باإلضافة إىل تشييد املبنى الرئييس

وخدمات التطوير
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من خالبة  مناظر  رؤية  هناك  من  للزوار  تتاح   حيث 
املركزي املعرض  مساحة  عرب  املاء 

خالل من  أسفل  إىل  انحداره  الطريق   ويواصل 
األشجار بأوراق  املحيطة  االستوائية   الحديقة 
طول عىل  صغرية  مائية  أحواض  وتظهر   والشالالت. 
 املسري، وتشمل أحواًضا مرجانية حية وأحواًضا أخرى

الكائنات.يا من  فريدة  ألنواع  تطويرها   تم 

الساحلية، اللمسة  بحرية  إىل  الزوار  وصول   وعند 
من بعض  ملس  بتجربة  باالستمتاع  منهم  بعض   يقوم 
شاطئ يف  تعيش  التي  البحرية  الحياة   كائنات 
عن ليكشف  اللطيف  االنحدار  ينتهي  وأخريًا   صخري. 
هنا، ومن  املاء.   تحت  نفق  إىل  مدخاًل  ميثل   كهف 
بهم يحيط  الذي  البحر  تحت  رحلتهم  الزوار   يبدأ 

متميزة.يا مناطق  ثالث  خالل  من 

حيوان حديقة  من  الشاميل  الجانب  يف  املكان   يقع 
بحرية قبيل  محل  لوكارنجان  طريق  عىل   ميسور 
من دومنات   4 مساحة  عىل  وميتد  كريي   كارانجي 
أرض عىل  ميسور  حيوان  لحديقة  املحاذية   األرايض 

القرص.يا أمناء  من  مستأجرة 

طبيعية مناظر  مع  املركزي  املعرض  تصميم   تم 
 استوائية وحديقة تحتوي عىل سلسلة من املنحدرات
الثالثة الرئيسية  لألحواض  الزوار  بوصول  تسمح   التي 

التعليم.يا وغرف  البيع  ومرافق  املصورة  والعروض 

كشك من خالل  الفريدة  التجربة  هذه  الزوار   يدخل 
واملراقبة للمعلومات  مكتبًا  أيضا  يضم  بسيط   تذاكر 
معلق جرس  عرب  املعامل  إىل  الزوار  ويصل   األمنية. 

الرئيسية.يا األحواض  إحدى  فوق 

ميسور أوشيناريوم  وديار  ناراسيامراجا  سرييكانتاداتا  سريي 
الهند   - كارنتاكا 

2018
 استكمل

4,500
املساحة , م 2

20
 املعارض

16
الربنامج ، شهر

وكذلك جميع وسائل التواصل البرصي

 وهو مرشوع تطوير ناجح عىل أساس تسليم مفتاح 

واإلنشاءات املتخصصة

واملصمم الرئييس

لتوجيه اإلبداعي

 باإلضافة إىل التصميم الفنيوالهندسة املعامرية

والتصميم الداخيل 

وتصميم املعرض

باإلضافة إىل تشييد املبنى الرئييس

وخدمات التطوير
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فريق قبل  من  الداخيل  الديكور  تصميم  تم   وقد 
يا نوتيلوس.

من مرييف  مايك  بني  الفريق  جهود  توزعت   وقد 
كبار من  واحد  وهو  بيس،  ومارك   نيوزيلندا، 
وقد مارينسكيب.  من  وفريق  مالطا  يف   املصممني 
عىل العمل  أنهى  الذي  العميل  هو  إلربوس   كان 

مذهاًل.يا تأثريًا  وأوجد  املايئ   املعرض 

وجهد عمل  نتاج  النور  إىل  املبهر  املكان  هذا   ظهر 
نصبًا تاركًا  املختلفة،  األطراف  من  للعديد   جامعي 
التاريخية الجزيرة  للبحار حول هذه    تذكاريًا جمياًل 
التنمية صندوق  قبل  من  املرشوع  هذا  متويل   تم 
نقدمها، التي  الخدمات  وشملت  األورويب   اإلقليمية 
بني والتنسيق  املايئ  للمعرض  املتخصص   التصميم 

واملتخصصني.يا املحلية  املهارات 

أكواريوم  مالطا 
لطا ما

2012
 استكمل

2,500
املساحة , م 2

26
 املعارض

12
الربنامج ، شهر

لتوجيه اإلبداعيواملصمم الرئييس
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الشعب قبل  من  الزائر  استقبال  يتم  ذلك   وبعد 
أنبويب حوض  داخل  الكبرية  االستوائية   املرجانية 
الزائر يتجه  املستوى،  هذا  يف  أمتار.  ستة   بارتفاع 
من العديد  مع  النباتية  الحديقة  حيث  القبة   إىل 
ويضم األخرى.   والحرشات  والعناكب   الثعابني 
الرئييس للحوض  نوعه  من  الفريد   التصميم 
اللساع وأسامك القرش والراي   مجموعة من أسامك 
 أخرى ال يوجد معرض مايئ آخر يف العامل يضم هذا

التصميم.يا بهذا  التنوع 

أنواع مع  العذبة  املياه  الخارجية  الحلقة   تعرض 
الدوالر وأسامك  واألروانا  املفرتسة  البريانا   أسامك 
أحواض صغرية وذلك يف  األنواع  من  وغريها   الفيض 
عىل للحفاظ  الرتشيح  طريقة  تعتمد   منترشة. 
بشكل املياه  لتصفية  أكوابونيكس  نظام   الحياة 
ميتلك ال  لألحواض.  الكامل  النظام  داخل   طبيعي 

النظام العامل مثل هذا  أخر يف  تجاري  أي حوض 

إىل بالنظر  الفريد  املبنى  هذا  تصميم  يف   استعنا 
لإللهام.يا كمصدر  الطبيعة 

عنرص  روعة  يف  التأمل  عرب  املبنى  تصميم  تم   وقد 
يتكون يحملها.    التي  الحياة  وإمكانات   املياه 
الخارجية الحلقة  رئيسيني:  عنرصين  من   املبنى 
من قطرة  شكل  مًعا  ويشكالن  املركزية.   والردهة 

شجر.يا ورقة  عىل  ترتاح  املاء 
  

أن وكيف  الحياة،  دائرة  الهيكل  هذا  يشبه   حيث 
عليها تعتمد  متكررة  عملية  العذبة  املياه   رحلة 

كلها.يا  الحياة 

أو السيارة  أو  الحافلة  عرب  املوقع  إىل  الزوار   يصل 
 الدراجة النارية أو امليش عىل األقدام. ونظًرا لطول
املظالت استخدام  للزائر  ميكن  املبنى،  يف   املمىش 
استخدام أو  الحافلة  طريق  طول  عىل   املوزعة 

الشخصيات.يا كبار   مدخل 
من   بركة  داخل  يغطس  كان  لو  كام  الزائر   يدخل 
 املاء تحت املبنى. بعدها يحصل الزائر عىل التذاكر
صالة تقع  املنطقة،  هذه  ميني  وعىل  املدخل    من 

املعروضات.يا من  كبرية  ملجموعة 

اكواريوم ترا   سون 
فييتنام نانج   دا 

2020
 استكمل

7,500
املساحة , م 2

48
 املعارض

16
الربنامج ، شهر

لتوجيه اإلبداعيواملصمم الرئييس

 باإلضافة إىل التصميم الفنيوالهندسة املعامرية

وتصميم املعرضوالتصميم الداخيل 

وكذلك جميع وسائل التواصل البرصي
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لتشجيع خاصة  وعروض  تفاعلية  منطقة   توجد 
بشكل الرتكيز  سيكون  لألطفال.   البيئي   بالوعي 
مثل امللحة  العاملية  القضايا  بعض  عىل   خاص 
املحيطات وتلوث  السمكية  األرصدة   انخفاض 
بالخيوط التونا  وصيد  املنجرفة،  بالشباك   والصيد 
بالشبكات، البحر  طيور  وصيد  الطويلة،   الصنارية 

مراقبة أي  دون  البحار  وتدمري 

ومتجر مناسب،  بشكل  مقهى  تصميم   وسيتم 
وضمها. للتأجري  ومساحة  التذكارية     للهدايا 
بأسعار معروضة  الخالية  املساحة   وستكون 
الحفاظ عىل  املساعدة  للجامعات  كمنتدى   مخفضة 
والحياة الفرنسية  البولينيزية  الساحلية  املياه   عىل 

يا لبحرية.  ا

الغاطس العائم  البناء  الغرض من اختيار شكل   كان 
مطعم مع  24م  وعرض  40م  بطول  صلب   بهيكل 
للمشاهدة وأنابيب  املبنى  أعىل  بحرية يف   مأكوالت 
 بطول 3 م وقطر 50 م من االكريليك، معلقة تحت
للمكان واضًحا  منظًرا  الزوار  إلعطاء  الهيكل   هذا 

املطعم.يا تحت  البحرية  والحياة 

تحتوي مذهلة  قاعة  عىل  املعرض  قاعة   تحتوي 
تحتوي عىل ارض منفصلة  مناطق  أكرث من 15   عىل 

منفصلة.يا ملشاهدة  حوض   40 من  أكرث 

اكواريوم ريف  فلوتينج 
الفرنسية بولينيزيا 

وكذلك جميع وسائل التواصل البرصي

 وهو مرشوع تطوير ناجح عىل أساس تسليم مفتاح 

واإلنشاءات املتخصصة

واملصمم الرئييس

لتوجيه اإلبداعي

 باإلضافة إىل التصميم الفنيوالهندسة املعامرية

والتصميم الداخيل 

وتصميم املعرض

باإلضافة إىل تشييد املبنى الرئييس

وخدمات التطوير
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للتعليم جنويب  قطبي  عامل  إليجاد   رؤية 

نيوزيلندا. كرايستشريش،  يف  والرتفيه  والبحث 

يا

سنرت انرتاكتك  انرتناشونال   كرايستشريش 
نيوزيلندا 

القطبية القارة  كرايستشريش مع  اتصال   وقد تسبب 
والثقافية العلمية  للقاعدة  إثراء  يف   الجنوبية 
لتلبية الصناعة  تطورت  وقد  للمدينة.   واالقتصادية 
واملستكشفني والسياح  والفنانني  العلامء   احتياجات 
هم يستعدون  الذي  الوقت  يف  الدعم   وموظفي 

الجيل عىل  وقتهم  لقضاء  فيه 

2020
 استكمل

20500
املساحة , م 2

60
 املعارض

24
الربنامج ، شهر

القارة إىل  رسمية  وبوابة  مدينة  هي   كرايستشريش 
االنطالق نقطة  كانت  وقد  الجنوبية.   القطبية 
تاريخها يعود  التي  القطبية  البعثات  من   للعديد 
أوائل 1900  عندما استخدم املستكشفون، مبا ،sإىل 
شاكلتون، وإرنست  سكوت  فالكون  روبرت    فهم 
وقد لحمالتهم،  انطالق  كنقطة  ليتيلتون   بلدة 
أفراد عىل  الحمالت  هذه  من  الكثري   ضمت 

متنها.يا عىل  نيوزيلنديني 

وكذلك جميع وسائل التواصل البرصي

 وهو مرشوع تطوير ناجح عىل أساس تسليم مفتاح 

واإلنشاءات املتخصصة

واملصمم الرئييس

لتوجيه اإلبداعي

 باإلضافة إىل التصميم الفنيوالهندسة املعامرية

والتصميم الداخيل 

وتصميم املعرض

باإلضافة إىل تشييد املبنى الرئييس

وخدمات التطوير
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يضمن مبا  معدلة  تسويق  خطة  لتنفيذ  أكوامارين  تعيني  تم   وقد 

والعامل خاص،  بشكل  املحتملني  الزوار  أمام  املايئ  املعرض   ترويج 

للقدوم التصميم  الرغبة يف  البلد األم، ومن ثم غرس   بشكل أشمل، يف 

عليهم يتوجب  ما  أهم  من  املايئ  واملعرض  مول  ديب  وجعل  ديب،   إىل 

القامئة التسويقية  الخطة  مع  الخطة  هذه  دمج  زيارتهم.  عند   رؤيته 

السياحية الرؤية  يف  دمجها  وكذلك  مول  ولديب  أكواريوم  مول   لديب 

لعام 2020 .لديب 

حيوانات لحديقة  املايئ  املعرض  إدارة   عقد 
املاء تحت  للحياة   ديب 

بتعيني  2013 عام  يف  ديب  يف  مانجمنت   مول  إعامر  رشكة   قامت 

ديب زوار  عدد  لزيادة  سنوات  لثالث  إدارة  عقد  وتوقيع   أكوامارين، 

ربحيتها مستوى  رفع  وكذلك  املائية  الحيوانات  وحديقة   .أكواريوم 

اإلدارة الفنية واإلدارة التنفيذية
املتحدة العربية  االمارات  ديب 

االدارة التقنية

اإلدارة التنفيذية



بها.يا نقوم  إىل خدمات  به تحول  نقوم  ملا  إن حبنا 
املائية، للمعارض  مذهلة  بتصاميم  نقوم   إننا 
املهنية. الخدمات  من  شاملة  مجموعة   وتوفري 
من املهنيني  من  املتنوعة  شبكتنا  تساعدك   سوف 
أفضل إيجاد  عىل  بهم  واملوثوق  الخربة   ذوي 
نفسه الوقت  ويف  واالبتكارية  اإلبداعية   الحلول 
املحلية. مبجتمعاتهم  واالرتقاء  الناس  حياة  تحسني 

يا

عملنا

41

من » االنتهاء  وحتى  نيكوالس  إىل  األول  الرشوع  من  ابتداء  املقدمة  الخدمة   كانت 
لها. نظري  وال  فريدة  األمور  مختلف  يف  الجارية  واملساعدة  اإلسكان  ثم  ومن   البناء 
أبداها التي  واملقدرة  والجد  والكياسية  باالهتامم  االعرتاف  يف  تحفظ  أي  لدينا   ليس 
إليه أسندناه  الذي  العمل  يف  ترافيس  « نيكوالس 
الدكتور. لينيل ووكر والسيد جيمس بدج                        
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مؤسس وهو  ترافيس،  نيكوالس  عمل   وقد 
من العديد  يف  متعاونة  فرق  مع   أكوامارين، 
يف مضت،  عاما   15 مدى  عىل  العاملية   الرشكات 
والهندسة للتصميم  والتوجيه  االستشارة   أعامل 
الطريقة، هذه  ساهمت  وقد  واإلنشاء.   املعامرية 
نجاح يف  العمل،  فرق  مع  التعاون  عىل   املعتمدة 
وإدارة واملقرتحات  التصميم  عروض  من   الكثري 
جانب إىل  الفني  والتصميم  املوقع  يف   التصميم 

العمالء.ي أمام  الصميم  عىل  اإلرشاف 

عىل استحوذنا  فقد  والخربات  التجارب  هذه   وبعد 
املعامل تصميم  لصناعة  كأخصائيني   الشهرة 
التصميم وكذلك  املائية،  للمعارض   السياحية 
من للعديد  الداخيل  املكاين  والتصميم   املعامري 

الرتفيه.يا مشاريع 

الكامل التوافق 





2344 972 9 64+

647 448 21 64+

info@aquamarineprojects.com

www.aquamarineprojects.com

روود بارك، 200 سكول  ،وودبري 

 واميوكو 0881

نيوزيلندا أوكالند، 

الهاتف
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