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  : ملتقى اإلبداعحي

 

 المعماريةالحقائق 
 

 
 

 فتتاحه فيا توقع لماإلبداعية في المملكة العربية السعودية. ومن ا لألعمالجديد  مركز وه" : ملتقى اإلبداع"حي
يادة األعمال اإلبداعية ور لألعمال ملتقىألف متر مربع. ويعّد بمثابة  17، على مساحة تقدر بـ 2019 ربيع

غيرهم مال وفهو يهدف إلى جمع الفنانين السعوديين، والمؤلفين، والمصورين، وصانعي األفالم، ورجال األع
 ، مع الجماهير العامة والمجتمعات المحلية. والموهوبين من المبدعين

 

 جدة اإلبداعية في لألعمال جديد ملتقى
 

  : ملتقى اإلبداعحي        اإلسم
 

متعدد االستخدامات في  موقعفي المحمدية، وهو " : ملتقى اإلبداع"حييقع   الموقع
 شمال جدة

  
 إبدا للتصميم     التصميم المعماري
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 األولي التصّور وضع عند عّدة عوامل على المعماريون المهندسون رّكز  التصميم على عامة نظرة
 ويدور قسامه.أ وترابط مرونةو لمبنىل لداخليا النفتاحا نهام للمخطط،
 بين يربط لذيا الفسيح يالمركز لفناءا ولح لمركزل لداخليا التصميم
 الجتماعيا المركز وظيفة يؤديو المختلفة، احاتوالمس لعلياا الشرفات
 المستوحى لتصميما ذاه يتيحو ألداء.ا عروضو لفعالياتا إلقامة مثاليا وموقعا

 أقصى تحقيق لمعماريينا للمهندسين ألوسط،ا لشرقا يف لتقليديةا لعمارةا من
 داخل ألشخاصا بين وكذلك لمركز،ا مساحات جميع بين لتفاعلا نم قدر

  وخارجه. المبنى
 

ميز يتوبفكر متّطور يسعى إلى خلق مساحة داخلية مفتوحة  الملتقىتم تصميم 
 "اعملتقى اإلبد :حيلمشروع "بالمرونة واالتصال. ويدور التصميم الداخلي 

 حول الفناء المركزي الفسيح الذي يربط بين الشرفات العليا والمساحات
رق التصميم المستوحى من العمارة التقليدية في الشويتيح هذا  المختلفة،

األوسط، للمهندسين المعماريين تحقيق أقصى قدر من التفاعل بين جميع 
 ، وكذلك بين األشخاص داخل المبنى وخارجه.الحاضنةمساحات 

 

أّما تصميم واجهة المبنى فقد جاء لتلبية ضرورة الحفاظ على خصوصية 
ضفي يالمساحة مع مراعاة تّدفق اإلضاءة الطبيعية للمساحات الداخلية. كما 
ثقافي هد الشكل المبنى المتّدرج شعوراً باأللفة ويلّمح إلى دوره في إثراء المش

  في المنطقة. 
 

ين لفناناوقد تّم تصميم الواجهة الرئيسية للمبنى كلوحة بيضاء تنتظر إبداعات 
 وأعمالهم التركيبة لتعرض عليها. 

 
 متر مربع  تتألف من: 17،000مساحة إجمالية    المساحة / المرافق

 متر مربع تديرها مؤسسة الفن جميل 500مركز فنون بمساحة  ●
 ستقلة مكونة من طابقينأربعة صاالت فنية للتصميم والمعارض الم ●
 ساحة متعددة األغراض للمعارض والفعاليات المختلفة ●
 مسرح ●
 استديو لتجارب األداء ●
 ساحة لعروض األداء ●
 أربعة استوديوهات للفنانين ●
 مساحة عمل مشتركة لرواد األعمال ●
 استوديو رقمي ●
 مقهى ●
 مطعم ●
ساحة مركزية في الهواء الطلق (لعروض األداء والعروض السينمائية  ●

 والفعاليات المختلفة)
 

 127مبنى ذى ثالث طوابق، باإلضافة إلى موقف سيارات للزوار بسعة   الخارجيالتصميم 
 سيارة.

 
 ألواح األلمنيوم ناصعة البياض   المواد المصنوعة منها الواجهة
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  2017يوليو     بنىبداية تشييد الم
  

  2019 ربيع      افتتاح المبنى
 

 جوائز على الحائزة "للتصميم إبدا" قبل من "اإلبداع ملتقى :"حي تصميم تم  المهندسون
 الهندسةب تخصصةم الميةع ؤسسةم هي "للتصميم إبدا" التصميم. في

 وكينيشي األعور وائل يادةق تحت  تعملو الداخلية ميموالتصا المعمارية
 الشركة سسأ وبيروت. وطوكي يف نسيقيةت بمكاتب دبي في ومقرها تيراموتو

 نواتس قضى بعدما ألوسطا الشرق لىإ ادع لذيا  0092 امع راألعو وائل
 مشاريع تنفيذ يف معروفين يابانيين هندسيينم مع يهاف ملع وكيو،ط يف عدة

 ينيتشيك اريالمعم أصبح 2012  عام فيو العالم. وحول ليابانا في متنوعة
ً  تيراموتو  تنفيذ على ثيقو بشكل سانالمهند عملو ،للتصميم" بداإ" في شريكا
 عدة. دولية مشاريع

 
كي ها تحانهج متعدد الوجهات في تنفيذ الهندسة، فإبداعات "إبدا للتصميم"لدى  

في   لوجيةالمجتمع وتحترم البيئة وتأخذ باالعتبار الجوانب االقتصادية والتكنو
. كل مشروع. هدف الشركة هو  تنفيذ الرؤية المطلوبة في السياق المناسب

فذ كل على تطوير مشاريع متفاوتة الحجم والبرامج، وتن "إبدا للتصميم"تعمل 
مزيد من ل جودة عالية. مشروع برؤية فريدة لتقدم في النهاية تصميماً مميزاً ذا

 http://ibdadesign.comالمعلومات: 
 

 البرامج

صر؛ مركز الفنون بإدارة الفن جميل: معارض عالمية للفن الحديث والمعا ●
عمال معارض ألض محلية فردية وجماعية؛ معارض دولية متجولة؛ عرو

 .؛ تكليفات؛ مشاريعمن مجموعة الفن جميل
معارض مستقلة: جدول متواصل من المعارض لفنون التصميم المحلي  ●

 والدولي.
 عروض أفالم، عروض مسرحية، ليالي كوميدية ●
 ورش العمل، وحلقات نقاش، ودورات إرشادية للفنون وريادة األعمال ●
، إضافة إلى من الفعاليات التعليمية لجميع األعماربرنامج متواصل  ●

 التدريب والتوجيه وتوفير فرص عمل
 
  المعارض التجارية  * جهات المشاركةال

  استوديوهات التصميم واألزياء
  ونوادي األداء والكوميديا 

  الشركات اإلبداعية
  المطاعم

 حاضنات ريادة األعمال
 

  بالكامل خالل األشهر المقبلة الجهات المشاركةسيتم اإلعالن عن *
  

 "إبدا للتصميم"، بتكليف من الفن جميل وتصميم ": ملتقى اإلبداع"حيشرح الصورة: 


