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وجهة تجارية المتداد نجاح أعمالك التجارية 



المعارض التجارية

يضم AMD Center معارض بمســاحات مختلفة لتبلغ
مســاحتها األجمالية 1000 م بخدمات متكاملة

مركز استقبال

تكييف مركزينظافة دوريةمواقف سياراتفناءات داخلية واســعة

مسطحات خضراء كاميرات مراقبةخدمات أمنية

مركز األعمال

عند دخولك لـ AMD Center تبدأ بســرد قصة نجاح أعمالك
التــي تحاكي أســلوب أعمالــك وطبيعة عملك بكل فخر �
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يتميــز المبنــى بهويــة تعتمــد علــى تكويــن عناصــر متنوعــة لتحقيــق األهــداف األساســية وهــي التأكيــد علــى 
المبنــى والبعــد الرمــزي الــذي يمثلــه وهــو أســلوب الهندســة الباراماتيــة، ويعتمــد المبنــى علــى توفيــر البيئــة 
ــم عمــل مجموعــة مــن الكاســرات الرأســية المواجهــة  ــه ت ــث أن ــة مــن الداخــل المحفــزة علــى العمــل حي الصحي

للشمس بدراسة مميزة تسمح بدخول ضوء النهار وحجب اإلشعاع المباشر من الشمس 

تميــزت أيضــًا باالمتــدادات البصريــة ومســطحات خضــراء ومســطحات ميــاه فــي مقدمــة المبنــى التــي تســاعد 
ــة  ــى األفني ــة إل ــة باإلضاف ــر الخارجي ــتمتاع بالمناظ ــتخدمين باالس ــاعدة المس ــرارة ومس ــة الح ــل درج ــى تقلي عل
الداخليــة الخضــراء التــي تعمــل علــى زيــادة ضــوء النهــار داخــل المبنــى واالســتمتاع بالتناغــم بيــن بيئــة العمــل 

والبيئة الخضراء الطبيعية





يتكون الدور األرضي من � معارض تتراوح 
مســاحتها بيــن ��� و ���، و � مكاتــب 
تتــراوح مســاحتهم بيــن ���  إلــى ��� م 
ــبات رجــال األعمــال  للتماشــي مــع متطلــــ
وســوق العمــل، مــع مراعـــــاة إعطــاء كل 
مســاحة عمــل ومعــرض مــا يناســبه مــن 
الخدمــات والمرافــق ممــا يســهل علــى 
ــة  كل   ــري  ومســتخدمي  المــكان تلبي زائ

متطلباتهم.

يتكــون الــدور األول مــن �� مكاتــب تتــراوح 
ــي  ���م  لتعطـــ�ــن ��� و  مســاحتها بي
خيــــــارات أكثــر لــرواد وشركــــــاء األعمــال 
يناســب ويلبــي جميــع  اختيـــــار مــا  فــي 
إحتياجاتهــم، وقــد تــم مراعــــاة إعطاء كــــل 
مــن  يناسبهــــــا  مــا  عمــل  مســــــاحة 
الخدمــات والمرافــق ووجودهــم جميًعــا 
بالقــرب مــن عناصــر االتصــال الرأســي ممــا 
مســتخدمي  علــى  ويســاعد  يســهل 

المكان تحقيق متطلباتهم.
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� مكتب تتراوح �يتكون الدور الثاني من 
�� م  ويتكون �مساحتها بين ��� م  و 

� مكتب تتراوح مساحتها �الدور الثالث من 
�� م �بين ��� م  و 

وقــد تــم مراعــاة إعطــاء كل مساحـــــة عمــل 
ــات والمرافــق  ــا مــن الخدمـــ ــا   يناسبهـــ م
عنـــــاصر  مــن  بالقــرب  جميًعــا  ووجودهــم 

االتصـــال الرأســـي مما يسهل ويساعد 
تحقـــــيق   المــكان  مســتخدمي  علــى 

متطلباتهم.
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يتكون الدور الملحق من � مكاتب تتراوح 
مساحتها بين ���  و ��� م  لـتـعـطـــي 
خيــــارات أكثر لــرواد وشركــــاء األعــمــال 
فـي اختيـــار مــا يناســب ويــلبي جــميـــع 
احتياجاتهم، وقد تم مراعــاة إعطاء كــل 

مســــاحة عمل ما يناسبهــــا من الخدمات 
والمرافق.
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سعة القبو: 140 سيارة









انــطالقـــة بــخطــى ثابتــة نــرســم 

مــالمــح الــريــادة واالبــتــكــار فــي 

مــشاريعنا وحــرصنا لــبناء عــالقــات 

جيدة مع شركائنا وكبار المستثمرين

Dal Alqimam Real-Estate Developments



www.Heyazah.comHeyazah Heyazah-company info@Heyazah.com +966-54777-7272


