
والـهـندسـة   والعـمارة  للتـخطيـط  الـعــمــران  دار 

ن د ر � ا  , ن عما  

الـهنـدسـية لـ�سـتشـارات  الـعــمــران  دار 

ت ا ر ما � ا  , ظبي بو أ  
ن لبنا  , ت و 
ب  

ية د لسعو ا  , ض يا ر  

الـعــمــران دار 
والـهـندسـة والعـمارة  للتـخطيـط     

الـعــمــران دار 
الـهنـدسـية لـإلسـتشـارات   

وشركاه بدران  راسم 
الـهنـدسـية لـإلسـتشـارات     

                                           عمان- األردن

لبنان بريوت- 
السعودية رياض- 

أبو ظبي- االمارات                                        



الفهرس
 مـن نـحـن 4

اجلوائز 5

ما الذي نفعله ؟ 6

قطاعات دار العمران 7
الـتـخـطـيـط 8
 الـمـبـانـي الـرسـمـيـة 21
الـمـبـانـي الـتـعـلـيـمـيـة 61
مـبـانـي الـرعـايـة الـصـحـية 02
الـمبـانـي الـثـقافـيـة 42
مـبـانـي الـضـيـافـة 82
الـمـبـانـي الـديـنـيـة 23
الـمـبـانـي الـتـجـاريـة 63
 مـبـانـي الـمـكـاتــب 04
الـمـبـانـي الـسكـنـيـة 44
الـمـبانـي الـسكـنـيـة 84
الـمبانـي الـصناعـية 25

مكاتبنا 75

w w w. d a r a l o m r a n . c o m

%24

%25

%17

%34

األردن

السعودية

اإلمارات

أخرى

نحن نستلهم من
فــي نـصـمـم  مـا 

ة هـا لـمـضـا

املاضي
الـحـاضـر

املستقبل

شروع
800+  م

4

5

6

7
8
12
16
20
24
28
32 
36
40
44

48
52 

57

3 2



ARABIA
in associat ion with  

THE GREEN ERA AWARD

The Aga Khan Award 
for Architecture

WINNER8
Arab Investment 

s umm i t

التصنيف الدو�
ا�على 2015

1990, 2008, 2018

2009-2008
2@2013-2012
2@2014-2013 2016

1990, 1997, 2002, 2008

19952002, 2007, 2014

2008, 2010

2017

1993

2010

2007, 2008

2007, 2009

20062007 1997
سـنـة
مـن الـخـبـرة

+40

مشروع
+800

مـهـنـيـني
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دار العمران

  للتخطيط و العمارة و الهندسة
 من خالل هذه الكلمات التي صاغها املعماري العاملي د.راسم بدران - أحد مؤسسي دار العمران -
 تبلورت الرؤية الفلسفية التي يقوم عليها حمور العمل املعماري والهندسي للشركة منذ تأسيسها

 عام 1979 م. لقد تطورت الشركة خالل العقود املتتالية لتشهد إجنازات هامة مت تقديرها من خالل
جوائز إقليمية وعاملية رفيعة يف جمال العمارة والتخطيط العمراين يف املنطقة العربية واإلسالمية.

  لقد أصبحت الشركة اليوم بفضل عمق النظرة اإلسرتاتيجية واجلهود الكبرية ملؤسسيها من جهة
 وللموارد البشرية العاملة فيها من جهة أخرى، تضم فريقًا مكّونًا من 400 موظف من معماريني

 وخمططني ومهندسني وتقنيني مؤهلني من ذوي اخلربة، حيث يتوىل هذا الفريق مهمة إعداد تصاميم
 مبتكرة وممّيزة واإلشراف على تنفيذ مشاريع متنوعة يف طبيعتها ومساحاتها وحجمها وذلك حمليًا

وإقليميًا وعامليًا.

  ومن اجلدير بالذكر أن شركة دار العمران مسجلة يف عدد من الدول وخاصة العربية كشركة
 إستشارية متعددة اإلختصاصات نظرًا خلربتها اإلقليمية الواسعة، كما أن الشركة حائزة على شهادة
 اآليزو 9001، ويف اململكة األردنية الهاشمية ،حيث املقر الرئيسي للشركة فقد قامت دائرة العطاءات

احلكومية األردنية بتصنيفها  كشركة إستشارية من الدرجة األوىل فئة -أ.

 إضافة إىل كونها عضوًا يف العديد من املؤسسات املهنية األردنية والعربية والعاملية،.تنطلق
 دار العمران يف رؤيتها للعمل التخطيطي و املعماري من إدراكها خلصوصية املعطيات الثقافية

 واإلجتماعية والبيئية اخملتلفة للمنطقة ومن ثم تقدميها ألعمال مبتكرة يف سياق تصميمي معاصر،
وهي بذلك تقدم قراءة متجددة للرتاث تربطه باحلاضر واملستقبل.

 مـن نـحـن

اجلوائز
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املوصفات الفنية
وجداول الكميات

الهندسة
القيمية

إدارة املشاريع

التصميم املعماري

إدارة ا�نشاء
وا�شراف الفني

منذجة معلومات املبا�
(BIM)

التخطيط احلضري وا�قليمي
والتصميم احلضري

البنية التحتية

التصميم الداخلي

(DRV) املبا� اخلضراءمراجعة التصميم
وا�ستدامة البيئية

التصميم الهندسي

Picture٩

مــهـنـي فـريــق 
مـتـميـزة خبـرات 

مـبـتـكرة تصاميم 

ما الذي نفعله ؟

 األسلوب الذي انتهجته دار العمران يف تقدمي خدماتها للعمالء وذلك منذ تأسيسها
 وحتى اليوم، تقوم على تقدمي خدمة متكاملة وبكفاءة عالية تهدف اىل اخراج عمل

 هندسي متكامل يحقق تطلعات ومتطلبات العمالء. ومن أجل ذلك حرصت دار العمران
 دائًما على توفريالكادر املؤهل واملتميز من اخلربات الفنية، كما حرصت على توفري

 التقنيات والتجهيزات الفنية التي تكفل حتقيق هذه األهداف بجودة عالية تلتزم مبعايري
التصميم العاملية التي حتقق متطلبات البيئة املستدامة.

 تؤمن دار العمران بأن الطريق األمثل خللق طاقم عمل متكامل من جمموعات وأفراد
 مؤهلني مهنيًا وأخالقيًا ينبع من تشكيل إطار لبيئة العمل مبني على االحرتام املتبادل

آلرائهم ومهاراتهم التقنية.

 كما وتؤمن الشركة أيضًا بأن إثراء ودعم إبداعات العاملني يضمن تقدمهم يف العمل
 والذي من شأنه أن يسهم يف إيجاد حلول تصميمية مبتكرة تلبي متطلبات العمالء

وتسمو إىل توقعاتهم املرجوة مما يؤدي إىل توطيد واستمرار العالقات معهم.

قطاعات دار العمران
7 6



اخملطط الشمويل ملنطقة إربد

التصميم األساسي ملدينة كركوك

  إربد - األردن -018 2

كركوك- العراق-2.14

القاهرة- مصر- 2.15

واإلقليمي احلضري  التخطيط 

 تعترب طبيعة اجملتمع ومعطياتها الثقافية واإلجتماعية
 واإلقتصادية باإلضافة اىل مكونات وظروف البيئة احمليطة هي
 احملددات األساسية يف عملية التخطيط اإلقليمي والتصميم

 احلضري املستدام، ومن ثم فإن تكوين آراء متوافقة ومبادئ
 وتوجهات إسرتاتيجية يجتمع عليها كل من يرتبط باملشروع

 ويؤثر ويتأثر به هي احملور الرئيسي يف خلق بيئة حضرية
 ديناميكية متطورة قادرة على حماكاة تاريخ وتفاصيل املكان

 اجلميلة بكل أبعادها ضمن رؤية حتقق متطلبات احلاضر
وتطلعات املستقبل.

حوض ومرسى القوارب مدينة العقبة الرياضية
 العقبة- األردن- 2.17 العقبة- األردن- 2.17

الـتـخـطـيـط
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مشاريع القطاع

الـحـضري  الـتخـطيط 
قـليمـي إل ا و

ميناء خالد الواجهة  البحرية - اإلمارات

50 +

األردن

اخملطط الشمويل ملنطقة إربد
مدينة العقبة الرياضية

حوض ومرسى القوارب
 خمطط شمويل لتطوير مدينة احلسني الطبية

 بورتو البحر امليت
منطقة آثار البرتاء األثرية

منتجع زارا البحر امليت
حدائق امللك عبداهلل الثاين

خمطط استعماالت أراضي العقبة
مدينة امللك عبد اهلل االقتصادية

عجلون ومشروع سومية
مشروع التخطيط احلضري لوادي عمان

سوق باب املدينة املنورة
مشروع تطوير السياحة الثاين األردين

مدينة الطائف اجلديدة
مدينة املعرفة االقتصادية

حديقة املريح بالدرعية التاريخية
مشروع توسعة منطقة املطاف يف احلرم املكي

مشروع تطوير املنطقة رياض املركزية
تطوير منطقة الشامية
تطوير منطقة جبل عمر

2018
2017
2017
2014
2013
2012
2010
2008
2006
2005
2004
2004
2003
1997

2017
2016
2015
2010
2007
2003
2000

البـلـدان أخـرى
اخملطط الشمويل ملشروع السياحة يف الدقم

مشروع مثلث ماسبريو
حتديث التصميم األساسي ملدينة كركوك

إعداد خمططات شاملة ل 3 مناطق
دوحة الند

قلب الدوحة املعمارية واحلضرية
ديار دمشق

جامعة الفاحت والناصر
قرية إسكان املغرب العربي

مشروع تطوير ميناء عدن ميناء غولد مهر
مشروع استثماري يف الكويت

ساحة الشهداء
تطوير وادي بورقراق

القرية الرتاثية
مركز الزاوية

اخلطة الرئيسية لتنمية واجهة بحر صيدا
حرم اجلامعة اإلسالمية الدولية اجلديدة

2017
2015
2014
2013
2009
2008
2008
2007
2006
2006
2004
2004
2003
2003
2000
1997
1991

ُعمان
مصر

العراق
العراق

قطر
قطر

سوريا
ليبيا
ليبيا

اليمن
الكويت

لبنان
املغرب

الكويت
ليبيا

لبنان
ماليزيا

اإلمارات العربية املتحدة
ميناء خالد الواجهة البحرية

قرية دبي الثقافية
مشروع تطوير مبزرة اخلضراء

ميناء الصيد اجلديد يف جزيرة السعديات
ميناء خليفة واملنطقة الصناعية

جزيرة صري بني ياس
مشروع وسط الشارقة

اخملطط الشمويل لتطوير قناة القصباء
مشروع خطة جزيرة احلضرييات

تطوير مشروع الرباري
تطوير منطقة برج خليفة

تطوير أرض الكوز

2017
2014
2014 
2010
2009
2009
2008 
2008 
2008
2006
2004 
2004

اململكة العربية السعودية
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عـامـة خـدمـيـة  أمـاكـن 

 تعترب املباين اخلدمية العامة التي تنشئها الدولة من أجل خدمة
 اجملتمع احمللي مثل مباين احملاكم واملراكز اإلدارية ومن

 ضمنها مباين البلديات واحملافظات واملراكز اإلجتماعية وقاعة
 املدينة ومراكز اإلصالح والتأهيل...الخ تعترب من أهم النماذج

 العمرانية التي ال يقتصر دورها على أداء مهامها الوظيفية بل
 يتعداه اىل القيمة املرتبطة بها كونها تعكس هوية اجملتمع

 والعالقة التي تربط الدولة باجملتمع ضمن ما يعرف بالعقد
اإلجتماعي السياسي.

 يف ضوء هذا الفهم الشمويل ألهمية ودور املباين اخلدمية
 العامة يف بناء جمتمع مستدام، تتميز دار العمران ومن خالل

 خربتها العريقة يف هذا اجملال ضمن املنطقة باجنازات مت
تقديرها حمليا وعامليا.

 الـمـبـانـي الـرسـمـيـة

وزارة احلج
مكة- السعودية

2004

اجمللس االستشاري الوطنيمبنى احملاكم

مركز املؤمترات و املعارض

أبو ظبي- اإلمارات-10 20أبو ظبي- اإلمارات - 2007

عمان- األردن- 17 20

مبنى حمافظة الدرعية
الدرعية- سعودية- 10 20
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الـمبانـي الـرسميـة

جممع حماكم أبو ظبي - اإلمارات

43 +

مشاريع القطاع

األردن

اإلمارات العربية املتحدة

 مركز املؤمترات و املعارض يف أم العمد
سفارة اإلمارات العربية
مبنى التدريب اجلمركي

مبنى وزارة املالية
سفارة دولة قطر

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية - قاعة متعددة األغراض

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية - إدارة التسجيل و القبول

مقر معهد الدبلوماسية
قاعة مدينة عمان

املقر الرئيسي ملؤسسة التنمية األسرية
جهاز أبو ظبي للمحاسبة

اجمللس االستشاري الوطني
مبنى املوقوفني يف أبو ظبي

احملكمتني الصغرية واملتوسطة
جممع حماكم أبو ظبي

مبنى التدريب اجلمركي
جممع  احملاكم والنيابات العامة يف الشارقة

ديوان صاحب السمو ممثل احلاكم للمنطقة الشرقية

مبنى غرفة التجارة باملدينة  املنورة
أمانة املدينة املنورة

بلدية مكة املكرمة
جممع اإلمارة

مبنى مكاتب هيئة تطوير الرياض
مبنى حمافظة الدرعية

خميمات قوات الطوارئ الفئة
وزارة احلج

وزارة العمل والشؤون االجتماعية
 قصر احلكم

مبنى غرفة جتارة وصناعة ُعمان
مبنى حماكم دولة قطر

مركز املؤمترات واملسجد الكبري يف قصر الصخري
حمكمة الكويت

قصر املؤمترات يف صنعاء
مشروع احملكمة العليا

املستشفى التعليمي والقاعة الكربى جلامعة احلديدة
املقر الرئاسي

2017
2016
2008
2004
2003
2002
2002
1995
1994

2011
2011
2010
2008
2008
2007
1999
1999
1997

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2007
2004
1997
1984

2017
2012
2010
2008
2004
2004
2003
1997

ُعمان
قطر

البحرين
الكويت
اليمن

ليبيا
اليمن

فلسطني

اململكة العربية السعودية

البـلـدان أخـرى

15 14



والـتعلـيم الـتشـكيل 

 التوجه التصميمي الذي تتبناه دار العمران يف جمال املباين
 التعليمية يقوم على أسس تتجاوز جمرد إيجاد حلول معمارية

 تلبي احلاجات الوظيفية واخلدمية، اىل خلق بيئة عمرانية
 مستدامة تسهم يف إثراء التجربة التعليمية للطالب وذلك سواء

 يف مستوياتها التعليمية األوىل يف املدارس اىل مستوياتها
املتطورة يف مباين اجلامعات ومراكز البحث املتخصص.

 إن اخلربات املعمارية املرتاكمة واملمتدة ألكرث من ثالثني
 عامًا لدار العمران يف هذا اجملال فضاًل عن توفر املصممني
 املتخصصني يف هذا اجملال أسهم يف وجود نسق متطور
 ومتميز للخدمات التي تقدمها دار العمران يف جمال تصميم

املباين التعليمية.

الـمـبـانـي الـتـعـلـيـمـيـة

جممع الكليات الطبية
جامعة امللك فيصل

اإلحسا- السعودية- 14 20

مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
الشارقة- اإلمارات

20 16

اجلامعة األملانية
عمان- األردن-07 20

املركز الوطني ألبحاث املوهبة واإلبداع
مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية

اإلحساء- السعودية- 11 20
الشارقة- اإلمارات - 16 20

17 16



األردن

اإلمارات العربية املتحدة

تصميم وانشاء مبنى مركز العالج باألشعة
كلية جرش التقنية

تطوير جامعة عمان العربية
اجلامعة األملانية األردنية
جامعة احلسني بن طالل

مكتبة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية املركزية
مدرسة شكري شعشاعة للبنني

مكتبة جامعة الريموك املركزية
املدارس العصرية

جامعة البنات
املدارس العمرية

جامعة العلوم التطبيقية
 مدرسة املنهل

مكتبة للفتيات-  جامعة امللك فيصل
كلية احلقوق - جامعة امللك فيصل

مبنى كلية العلوم الزراعية والطب البيطري - جامعة امللك فيصل
كلية الدراسات التطبيقية-جامعة امللك فيصل

جممع الكليات الطبية - جامعة امللك فيصل
بالزا جامعة امللك فيصل

 مركز النشاطات البنات و البنني يف جامعة امللك فيصل املركز
الوطني ألبحاث املوهبة واإلبداع

مكتبة امللك عبد العزيز العامة
كليات األمري سلطان بن عبد العزيز

مدارس للموهوبني
جامعة البنات يف أبها

مدرسة اجلوف السعودية

قاعة اجلامعة يف جامعة املوصل
جامعة ذمار-  كلية الطب البيطري و مستشفى الطب البيطر

مكتبة جامعة الفاتخ املركزية
مكتبة جامعة دمشق املركزية
مكتبة جامعة احُلديدة املركزية

 جامعة احلديدة

مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
أكادميية الشيخ حممد بن راشد للتعليم اإلسالمي

مدارس منوذجية

2017
2016
2012
2007
2001
1999
1998
1997
1993
1990
1990
1989
1982

2016
2006
1999

2015
2015
2015
2014
2014
2013
2012
2011
2006
2002
1998
1995
1993

2018
2007
2004
2003
2002
1999

عراق
اليمن

ليبا
سوريا
اليمن
اليمن

اململكة العربية السعودية

البـلـدان أخـرى

الـمبانـي الـتعلـيميـة

املركز الوطني ألبحاث املوهبة واإلبداع  - السعودية

53 +

مشاريع القطاع

19 18



والـمختربات والعيادات  الـمستشفيات 

 أدى التطور املستمر والتقدم التقني الذي يشهده قطاع
 اخلدمات والرعاية الصحّية يف العامل ويف املنطقة، اىل إحداث

 نقلة نوعية يف جمال التخطيط والتصميم املعماري والهندسي
 ملباين الرعاية الصحية على اختالف أحجامها وأنواعها، وذلك

 إبتداًء من املراكز الصحية البسيطة وإنتهاءًا باملستشفيات
 الكربى ومراكز العالج التخصصية، يف ضوء ذلك تسعى دار
 العمران ومنذ أكرث من عشرين عامًا اىل مواكبة هذا التطور

 وتقدمي مناذج عمرانية معاصرة تلبي حاجات هذا القطاع وذلك
 باإلستعانة بأفضل اخلرباء العامليني واحملليني يف جمال

 تخطيط املستشفيات وجتهيزها.فضاًل عن ذلك كله فإن دار
 العمران حترص أن تكون احللول العمرانية املقرتحة لهذه

 اخلدمات املتخصصة منسجمة مع القيم والعادات اإلجتماعية
 من جهة كما حترص من جهٍة أخرى على خلق بيئة عالجية

 مريحة للمرضى وبيئة عمل ذات كفاءة عالية للعاملني يف هذا
 اجملال.

مـبـانـي الـرعـايـة الـصـحـية

مركز العبديل الطبي
عمان- األردن- 15 20

مستشفى الكندي
عمان- األردن

20 15

مستشفى االمرية
 بسمة اجلديد

مستشفى البشري
مبنى الطوارئ اجلديد

إربد- األردن- 17 20

عمان- األردن- 15 20

  مركز خالد احلسن للسرطان و زراعة النخاع
 رام اهلل- فلسطني- 17 20

21 20



مـبانـي الرعاية الصحية

مركز العبديل الطبي - األردن

37 +

مشاريع القطاع

األردن

 مستشفى االمرية بسمة اجلديد
أكوا باور مشروع الزرقاء

مركز العبديل الطبي
مستشفى البشري- مبنى الطوارئ اجلديد

مستشفى الكندي
 مركزإربد للعالج اإلشعاعي يف مستشفى امللك عبداهلل

 التعليمي
خمطط شمويل لتطوير مدينة احلسني الطبية

مبنى خمتربات الرقابةالدوائية الغذائية
مستشفى القويرة

 خمتربات مراقبة جودة األدوية و خمترب مراقبة جودة البيئة
 وخمترب االغذية

خمتربات الرقابة الدوائية
مستشفى ذيبان

مشروع مستشفى البشري  اخملطط العام
 توسعة املستشفى اإلسالمي

مستشفى التوتنجي يف سحاب
املستشفى الدويل أبو لغد

مستشفى إربد التخصصي
املستشفى التخصصي

مستشفى  العليا
مركز امللك فيصل للسرطان

مركز خالد احلسن للسرطان و زراعة النخاع
 مستشفى وزارة الداخلية

 املستشفى التعليمي يف اجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا
مستشفى جنني

 املستشفى التعليمي جلامعة صنعاء
مركز القلب وغسيل الكلى

2017
2016
2015
2015
2015
2015

2014
2014
2004
2003

2000
1997
1996
1995
1995
1994
1993
1992

2013
2006

2017
2016
2012
2008
2007
2001

فلسطني
قطر

باكستان
فلسطني

اليمن
كازاخستان

اململكة العربية السعودية

البـلـدان أخـرى

23 22



والـحـاضـر الـمـاضي 

 املعاين احلضارية التي حتملها املباين الثقافية، جتعل من
 عملية التصميم اخلاصة بها حتديًا هامًا كونها تتعامل بشكل

 مباشرمع قيم اجملتمع وتاريخه ورؤيته للمستقبل، ومن ثم
 فإن عملية التصميم لهذه املباين تتطلب خربات متطورة يف

 جمال التخطيط العام والتصميم وتقنية البناء وتوفري اخلدمات
 واحلماية، وأن توفر الكفاءات التصميمية من جهة واألسلوب
 املتميز الذي تتعامل به دار العمران يف تصميم هذه املباين

 من جهٍة أخرى جعلها من أهم دور التصميم يف املنطقة التي
 قدمت إجنازات ذات شهرة عاملية يف هذا اجملال، ومن ذلك
 مشاركة دار العمران ضمن الفريق العاملي يف تصميم مركز

 امللك عبد العزيز التاريخي يف مدينة الرياض، كما أن اجلائزة
 العاملية كأفضل تصميم معماري لتصميم متحف قطر للفن

 اإلسالمي هو من أهم العالمات املعمارية التي جعلت من دار
العمران رائدة يف هذا اجملال املتخصص.

الـمبـانـي الـثـقافـيـة

متحف الفنون االسالمية
الدوحة- قطر- 1997

قرية دبي الثقافية
دبي- اإلمارات

20 14

معارض املدينةتطوير منطقة البوجريي
املدينة املنورة- السعودية- 12 20الدرعية- السعودية- 07 20

متحف العني
العني- اإلمارات

1999

25 24



معارض املدينة - السعودية

األردن

اإلمارات العربية املتحدة

حمطة سكة حديد سياحية
 جامعة العلوم و التكنولوجيا االردنية-قاعات احملاضرات

املتحف اآلثار الوطني
 اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية

مركز جامع الشيخ زايد
مشروع الواحة

متحف العني

مركز الرتحيب باملدينة املنورة
بوابةاملدينة

 القصيم ومتحف مقاطعة احلدود الشمالية
مركز األمرية سارة بنت أحمد السديري ألبحاث املرأة

مؤسسة الشيخ حممد بن عبد الوهاب الثقايف
  سارة بنت أحمد السديري ألبحاث املرأة

 املركز االجتماعي للمرأة
مركز امللك عبد العزيز التاريخي

متحف واحة العلوم

قاعة مسرح الربيع شرق املوصل
مسابقة بحرية وجسر كتارا

 معرض رام اهلل
متحف الفنون االسالمية

اجلناح األردين

2016
1999
1989
1984

2010
2006
1999

2016
2013
2012
2012
2010
2007
2003
2003
1996
1989

2018
2015
2015
1997
1991

العراق
قطر

فلسطني
قطر

إسبانيا

اململكة العربية السعودية

البـلـدان أخـرى

الـمبانـي الـثقافـيـة 22 +

مشاريع القطاع
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الـسيـاحـيـة والـمشاريـع   الـفنادق 

 إن العمل يف جمال تصميم الفنادق واملنتجعات السياحية
 والرتفيهية يتطلب إعتماد توجهات تصميمة تتالءم مع متطلبات
 اجلهات التي متلك هذه املشاريع من أصحاب العالمات التجارية

 العاملية وكذلك اجلهات التي تدير هذه املشاريع من حيث
 إعتماد املعايري ومستوى اخلدمات وطبيعة الفراغات وارتباط
 ذلك كله مبيزانيات حمددة وطرز تصميمة متميزة للفراغات

الداخلية.
 يف ضوء كل هذه اإلعتبارات تسعى دار العمران من خالل

 خرباتها السابقة يف تصميم فنادق ذات شهرة عاملية وحملية
 متميزة مثل )موفنبيك وروتانا( ومن خالل فريق التصميم

 املعماري وفريق التصميم الداخلي اىل تقدمي مشاريع ذات متيز
 جمايل ووظيفي بحيث تسهم يف إثراء التجربة الفراغية للزوار

 واملقيمني على تنوع ثقافاتهم، بحيث تصبح هذه املشاريع بحد
 ذاتها مقصدًا للزوار سواء من اجملتمع احمللي أو من السائحني
 مما ينعكس بالنهاية إيجابًا على جناح هذه املشاريع وشهرتها

وبالتايل زيادة عوائدها اإلقتصادية.

مـبـانـي الـضـيـافـة

فندق روتانا املنشر
الفحيحيل- الكويت- 03 20

فندق موفينبك
البيرتا- عمان

1993

 فندق حياة  باركمساكن وفندق تراث
الرياض- السعودية- 15 20دبي- اإلمارات- 14 20

بورتو البحر امليت
البحر امليت- األردن

20 13

29 28



األردن

اإلمارات العربية املتحدة

بورتو البحر امليت
تطوير منتجع كراون بالزا البرتا

بوابة البرتاء
الواحة البحر امليت

فندق عبدون
فندق موفينبك

فندق القلعة النبطية

فندق اخلالدية باالس
بوابة الرتاث - درب املنهل

شقق فندقية رأس اخليمة
مساكن وفندق تراث

مشروع مرفأ مارينا
مشروع جبل حفيت

فندق خور دبي

فندق بارك إن - مكة
مشروع فندق بارك  - الرياض

فندق فال الرياض
جممع أعمال الكروان

فندق رحاب املسك
بوابة حائل

فندق يف املدينة املنورة
أبراج التيسري للحجاج

جتديد فندق انرتكونتيننتال
أبراج الهداية للحجاج

فندق العزيزية

 فندق شرياتون- البحرين
 باب البحرين

فندق روتانا- املزة
فندق روتانا

فندق روتانا املنشر
منتجع الغوشي

جممع فندق قمة الوحدة األفريقية
 فندق يف بيت حلم

2013
2013
2012
1996
1996
1993
1992

2016
2015
2015
2014
2008
2005
1998

2016
2015
2015
2013
2012
2012
2011
2010
2009
2009
2005

2016
2012
2010
2005
2003
1999
1999
1997

البحرين
البحرين

سوريا
لبنان
كويت

ليبيا
ليبيا

فلسطني

اململكة العربية السعودية

البـلـدان أخـرى

مـبانـي الـضيـافـة

فندق موفينبك - األردن

35 +

مشاريع القطاع
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اإلسـالمـيـة الـفـنـون  و  الـمـساجـد 

 إنطالقًا من فهمها الشمويل لدور املسجد التاريخي ضمن
 بيئته العمرانية كمركز إشعاع ثقايف وتوجه إجتماعي فضاًل عن

 كونه مكانًا للعبادة والذكر، تقدم دار العمران من خالل فريقها
 املتخصص من اخملططني واملعماريني واملهندسني رؤية

 تصميمة معاصرة تستلهم هذا الدور الهام للمسجد من
 جهة كما تقدم من جهٍة أخرى مناذج عمرانية تفيض بالروحانية

والسكينة يف تكويناتها اخلارجية ويف تصميم فراغاتها الداخلية.
 يف ضوء هذا الفهم تدرك دار العمران أن أهمية الوعي الشامل

 واملستدام للمكان واجملتمع والثقافة، من أجل خلق مباٍن
 ومراكز إسالمية بارزة وفريدة، تعكس املبادئ األساسية

 للعقيدة اإلسالمية مع احملافظة على اجلوانب اإلجتماعية
والثقافية للمكان.

الـمـبـانـي الـديـنـيـة

مسجد نواكشوط الكبري

مسجد قطر الكبري مساجد ارامكو

نواكشوط- موريتانيا- 12 20

الدوحة- قطر- 04 20 ظهران-  السعودية- 14 20
  مسجد الشيخ زايد الكبري

العقبة- األردن- 10 20
 جامع مميز يف خور دبي

املسجد الكبري

دبي- اإلمارات- 18 20

الرياض- السعودية
1984

مسجد امللك عبد العزيز
اجلرف - السعودية

1996

33 32



األردن

اإلمارات العربية املتحدة

  مسجد الشيخ زايد الكبري -  العقبة
مسجد أبو غزالة

مسجد كاظم
مسجد ضرار بن األزور

مسجد جعفر بن أبي طالب وأضرحة صحابة الرسول
مسجد أبو عبيدة

 جامع مميز يف خور دبي
 مسجد يف منطقة الهيلي- العني

مسابقة تصميم مسجد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
مسجد اخلالدية
مسجد اجلداف

مساجد ارامكو
 مساجد مشارف هيلز
 املسجد الكبري الوصل

مسجد امللك عبد العزيز
املسجد الكبري

مسجد بوابة كتارا
مسجد نواكشوط الكبري

جممع مسجد سعادة
مسجد قطر الكبري

منارة القذايف
 مسجد على بن أبي طالب

مسجد اخلور
   جامع الدولة الكبري - بغداد

2010
2003
1996
1996
1994
1994

2018
2012
2009
2007
2006

2014
2013
2008
1996
1984

2016
2012
2010
2004
2001
1986
1986
1982

قطر
موريتانيا

لبنان
قطر

نيجرييا
قطر
قطر

العراق

اململكة العربية السعودية

البـلـدان أخـرى

الـمبانـي الـديـنـيـة

مسجد بوابة كتارا - قطر

24 +

مشاريع القطاع
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التسوق وأماكن  مراكز 

 يقدم فريق دار العمران من خالل مصممني خمتصني
 وإستشاريني رؤية معاصرة ومتطورة للعديد من املشاريع

 التجارية على تنوع طبيعتها وأحجامها ،وذلك ابتداًء من املراكز
 التجارية الصغرية وصواًل اىل املشاريع التجارية الضخمة ومراكز

 التسوق الكبرية، ومن ذلك تصميم املشاريع التي تتمتع
 بواجهات بحرية والتي من شأنها أن تضيف بعدًا جماليًا للمكان
 ضمن رؤية إبداعية تلبي بل وتتجاوز إحتياجات العمالء وزوارهم.
 ومن ثم فإن املشاريع التجارية التي تقدمها دار العمران تتميز
 برؤيتها الشمولية التي تتميز باملرونة وتوفري اخلدمات بكفاءة

 عالية فضاًل عن القيمة التجارية الراقية واجلمالية املتطورة
 وذلك على مستوى املرافق التجارية والرتفيهية واخلدمية

املرتبطة بهذه املشاريع.

الـمـبـانـي الـتـجـاريـة

األسواق املركزية للجملة

تقدميات خلدا   سرايا العقبة منطقة

مكة- السعودية
20 16

العقبة- األردن- 14 20 عمان- األردن- 08 20
برج كيو شيبتطوير الواجهة البحرية ملدينة الفحيحيل

الدوحة- قطر- 11 20 الفحيحيل- الكويت-  0 0 0 2

مشروع عبدون متعدد االستعالمات
عمان- األردن- 08 20

37 36



الـمبانـي التـجـاريـة

تقدميات خلدا - األردن

39 +

مشاريع القطاع

األردن

اإلمارات العربية املتحدة

 M سرايا العقبة منطقة
تقدميات خلدا

مشروع عبدون متعدد االستعالمات
مبنى جتاري وادي عسري

البنك الوطني الكويتي
عمان مول -سي تاون

سيتي بنك مركز كساب
البنك اإلسالمي املركز التجاري

البنك املركزي األردين

تعاونية االحتاد - ند احلمر
بوابة اجلمريا

مركز اخلوانيج التجاري
برج املينا السكني التجاري

مبنى الشيخ سلطان بن زايد متعدد اإلستخدامات
مول الرتاث- أبو ظبي

العثيم مرفأ مول
جالرييا  مول

األسواق املركزية للخضار واجلملة
عثيم مول - الدمام

 الفناتيري - سيتي بالزا مول
درب املشاعر

فرع البنك العربي الوطني
مركز غرناطة للتسوق

مركز التسوق تبوك
مركز التعمري للتسوق

برج كيو شيب
 جممع طرابلس لالستثمار

جممع املنشر
تطوير الواجهة البحرية ملدينة الفحيحيل

2014
2008
2008
2006
2003
1996
1995
1993
1992

2017
2017
2016
2011
2011
2005

2017
2016
2016
2016
2007
2006
2003
1999
1998
1994

2011
2001
2000
2000

قطر
ليبيا

الكويت
الكويت

اململكة العربية السعودية

البـلـدان أخـرى
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الـجـمـاعـيـة الـعـمـل  أمـاكـن 

 من أهم متطلبات مباين املكاتب أن تعكس رؤية أصحابها من
 جهة وأن تلبي احلاجات الوظيفية للعاملني فيها من جهٍة أخرى.

 وحيث أن الفرتة الزمنية التي ميارس فيها املوظفون أعمالهم
 ضمن املكاتب قد متتد لساعات طويلة فإن إنشاء بيئة عمل

 مريحة ومرنة وتوفري فراغات لإلبداع والعمل بفعالّية تصبح
 من القضايا الهامة التي البد لتصميم املكاتب أن تأخذها بعني
 اإلعتبار. ويف ضوء ذلك تصبح مباين املكاتب إنعكاسا لفلسفة

 الشركات التي متارس العمل فيها والتي تعرب عن عالمتها
 التجارية وأسلوب عملها كما أنها تلبي جميع إحتياجات

ومتطلبات العمالء واملوظفني على حد سواء.
 إن الكفاءات التصميمية واخلربات املتعددة يف اجملاالت

 الهندسية اخملتلفة يف دار العمران متكنها من تقدمي مناذج
 تصميمية معاصرة ملباين املكاتب سواء يف جمال التصميم
 املعماري والتصميم الداخلي، بحيث تقدم لعمالئها يف هذا

 اجملال مباين ذات كفاءة عالية تعكس تطلعاتهم وتلبي حاجاتهم
ضمن رؤية متكاملة يف خلق بيئة عمل مستدامة.

 مـبـانـي الـمـكـاتــب

برج بو ليلى
طرابلس- ليبيا- 0 0 0 2

مباين املقر الرئيسي
للهيئة السعودية

املدينة املنورة- السعودية
20 14

مبنى غرفة التجارة
باملدينة  املنورة

املدينة املنورة- السعودية
20 15

اإلدارة العامة لتقنية املعلومات

بوابة الرتاث - درب املنهل

الرياض- السعودية
20 11

أبوظبي -  اإلمارات - 15 20
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األردن

اإلمارات العربية املتحدة

   CBA- توسعة وجتديد مقر بنك
شركة العرب للتأمني

 مبنى مكاتب العبديل
برج إدارة االتصاالت األردنية

برج الشيخ سيف

مباين املقر الرئيسي للهيئة السعودية
مقر شركة جمموعة العبيكان

 تصميم مشاريع تطوير وتوسعة مبنى األمانة
مكتب سمو أمري امارة املدينة املنورة

 مبنى اإلدارة العامة لتقنية املعلومات ومبنى املواقف املتعددة
األدوار

هيئة الربط الكهربائي لدول جملس التعاون اخلليجي
برج مطلق

غرفة التجارة والصناعة
 مكاتب شركة الرياض للتنمية

الهيئة العامة للكهرباء واملياه
برج القطن

برج كردفان التجاري
املقر الرئيسي لشركة التمدين

برج بو ليلى
 مركز التجارة الفلسطيني

جممع اخلياط
مبنى مكتب الدوحة

 غرفة التجارة و الصناعة يف ليبيا

2014
2008
2006
1996

2002

2014
2013
2013
2013
2011

2009
2006
1996
1994

2009
2004
2004
2002
2000
2000
1997
1997
1995

عمان
سودان
سودان

كويت
ليبيا

فلسطني
لبنان
قطر
ليبيا

اململكة العربية السعودية

البـلـدان أخـرى

مـبانـي الـمـكـاتـب

مقر شركة جمموعة العبيكان - السعودية

23 +

مشاريع القطاع

43 42



قصر اجلرف

جممع الدوحة جراند بارك السكني

قصر اجلزيرة 7

ماربيا العرب

أبو ظبي- اإلمارات
20 18

الدوحة- قطر- 14 .2

الدوحة- قطر-16 .2

 راس اخليمة- اإلمارات- 18 20

الـخاصة الـفلل  و  الـقـصور 

 تعترب طبيعة اجملتمع واملعطيات الثقافية واإلجتماعية
 واإلقتصادية باإلضافة اىل مكونات وظروف البيئة احمليطة هي
 املوجهات األساسية يف عملية التخطيط احلضري واإلقليمي
 املستدام، ومن ثم فإن تكوين آراء متوافقة ومبادئ وتوجهات
 اسرتاتيجية يجتمع عليها كل من يرتبط باملشروع ويؤثر ويتأثر

 به يعّد احملور الرئيسي خللق بيئة حضرية ديناميكية ومتطورة
 وقادرة على حماكاة تاريخ وتفاصيل املكان اجلميلة بكل أبعادها

 ضمن رؤية حتقق متطلبات احلاضر وتطلعات املستقبل.
 من هذا املنطلق يسعى فريق دار العمران من خمططني

 ومعماريني ومهندسني بالتنسيق مع اخملتصني يف جمال
 اإلقتصاد وعلم اإلجتماع والبيئة والبنية التحتية، باإلضافة إىل
 االستشاريني العقاريني، إىل تقدمي حلول تخطيطية مبتكرة

 خملططات حضرية وإقليمية تتناسب مع اإلسرتاتيجيات العامة
 للتخطيط والتنمية والتي حتقق املتطلبات اخلاصة باجملتمع

احمللي إىل أبعد مدى.

الـمـبـانـي الـسكـنـيـة

فيال خليل

CIH قصر سكن الناصر

 عمان- األردن- 0 0 20

جزيرة حوار- البحرين- 09 20 الرياض- السعودية- 07 20
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الـمبانـي الـسكـنـيـة
القصور والفلل

ماربيا العرب - اإلمارا

66 +

مشاريع القطاع

األردن

اإلمارات العربية املتحدة

فيال خاصة باالردن
 القصر امللكي

 فيال الكردي
 سكن السعيد

فيال خليل الصايغ
فيال األمري عاصم

 سكن التوتنجي
منزل هشام عز الدين

سكن احلّجار
سكن حتاحت

فيال ماضي

ماربيا العرب
قصر اجلرف

جملس قصر البحار
 مسكن الشيخ سلطان بن زايد

فيال سلطان األحبابي
جمالس املشريف

 فيال إعمار
  سكن حممد السويدي

خالد بن زيد
 قصر يف دبي

دبي VIP اسرتاحة

 سكن حمافظ الرياض
سكن العبيكان

سكن الزهور
مسكن الشواف

سكن الناصر
فيال املطلق

  سكن الهندي
 سكن املنديل

 مزرعة الدرعية
مناذج لفلل يف جدة

 سكن الراجحي
 سكن عبدالوهاب

      قصر خاص
قصر اجلزيرة 7

جممع الدوحة جراند بارك السكني
قصر يف قطر

 فيال خاصة يف الدفنة
CIH قصر

 قصر العمادي
خالد الراشد
 سكن عقيل

فيال صقر
 فيال كمال سلطان

 فلل جتارية
مساكن املرزوق

2017
2009
2005
2001
2000
1997
1990
1984
1982
1979
1974

2018
2018
2014
2011
2010
2009
2004
2002
2000
1998
1974

2016
2013
2013
2013
2007
2006
2005
2003
2003
2001
1996
1992

2017
2016
2014
2010
2010
2009
2008
2006
2005
2004
2002
2002
2001

قطر
قطر
قطر
قطر
قطر

بحرين
قطر

الكويت
ليبيا

لبنان
الكويت
الكويت
الكويت

اململكة العربية السعودية

البـلـدان أخـرى
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 CEK  مباين الشقق السكنية
املدينة املنورة- السعودية- 12 20

مدينة الشارقة املستدامة

جممع املباين السكنية اخلاص

الشارقة- اإلمارات- 16 20

أبو ظبي- اإلمارات- 0 1 20

والـشقـق الــعـمارات 

 تشكل املباين السكنية وخاصة اجملمعات السكنية قسمًا كبريًا
 من البيئة احلضرية، وبالتايل فهي تسهم بشكل كبري يف تكوين

 مالمح املدينة املعاصرة، ومن ناحية أخرى فإن إرتباطها الوثيق
 باحلياة اليومية لكل أفراد اجملتمع يجعلها ذات أهمية كبرية

 من الناحية التخطيطية على مستوى املشاريع السكنية الكبرية
ومن الناحية التصميمية على مستوى املباين املستقلة.

 إن تلبية املتطلبات الوظيفية بكفاءة عالية ضمن البيئة السكنية
 من جهة وحتقيق املستوى املرغوب به من الرفاهية والراحة

 املنسجم مع البيئة من جهٍة أخرى، فضاًل عن التعبري عن هوية
 السكان من خالل تصميم هذه املباين التي تنسجم مع حميطها
 العمراين هو من أهم مميزات البيئة املستدامة، وهو ما تتميز به

 النماذج التصميمية التي تقدمها دار العمران من خالل خربتها
 الطويلة يف مشاريع سكنية مميزة ضمن مناطق خمتلفة يف

 العامل العربي حيث يقوم فريق من املعماريني واملهندسني
 املتخصصني بتقدمي حلول وإبتكارات خالقة تنسجم ومتطلبات

كل مشروع وبيئته احمليطة.

الـمـبانـي الـسكـنـيـة

برج داماك يف العبديل
عمان- األردن- 11 20

  سرايا العقبة منطقة
العقبة- األردن- 16 20

S
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األردن

اإلمارات العربية املتحدة

مباين ديرة السكنية
 S سرايا العقبة منطقة

برج داماك يف العبديل
مشروع التوسع يف قرية رم – املرحلة األوىل

إسكان العقبة
إسكانات مصنع اإلسمنت

مشروع اسكان مطار امللكة علياء

جوار القصر
برج جزيرة رمي

مدينة الشارقة املستدامة
روضات أبو ظبي

جنمة أبو ظبي
عقارات اجلمريا للغولف

مبنى الشيخ سلطان بن زايد السكني
 مشروع الشاخمة لإلسكان الوطني

  مشروع مدن
 مشروع املشرف

برج سكني يف دبي
دار االقامة

إسكان ذوي الدخل املنخفض

 CEK  مباين الشقق السكنية
مشروع اجلبيل السكني و االستثماري التجاري

جممع ركاء السكني
مدينة األمري سلطان للخدمات اإلنسانية

تطوير سكني أسوفيد
سكن موظفي سفارة اململكة العربية السعودية

مشروع إسكان ديار احملرق
 سكن وادي أبو جميل

جممع مرتوبول بريوت
وادي صالح

جممع بيت حلم السكني

2018
2016
2011
2005
2002
1982
1982

2018
2016
2016
2015
2015
2015
2011
2009
2007
2006
2005
2005
1996

2012
2008
1999
1998

2016
2014
2009
2003
1999
1999
1997

املغرب
باكستان

البحرين
لبنان
لبنان

فلسطني
فلسطني

اململكة العربية السعودية

البـلـدان أخـرى

الـمبانـي السكـنيـة
العمارات والشقق

مشروع اجلبيل السكني و االستثماري التجاري - السعودية

37 +

مشاريع القطاع
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 LHD  املكتب الرئيسي والعمليات

مي دبي

عمان- األردن- 17 20

دبي- اإلمارات- 15 20

واملصانع املستودعات 

 تسعى دار العمران لتصميم منفرد ومتميز على الرغم من
 كون املشروع منشأة صناعية حيث عاجلت التأثري اإلجتماعي

 لتصميم املباين والذي ينعكس بدوره على الناحية اجلمالية
 للمنشأة ضمن حميطها احلضري، كما أخذ فريق دار العمران

 بعني اإلعتبار حتسني خطوط اإلنتاج واإلستغالل األمثل، مع
الرتكيز على صالبة البناء مع مراعاة الناحية البيئية واإلقتصادية.

الـمبانـي الـصناعـية

 توباكو اليابان الدولية

ميناء خليفة واملنطقة الصناعية

القسطل- األردن
20 18

أبو ظبي- اإلمارات- 09 20
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األردن

اإلمارات العربية املتحدة

LHD  مكتب البلد وعمليات
 توباكو اليابان الدولية

حمطة املنهل لتوليد الطاقة
مصنع عافية

منطقة مأدبا الصناعية
منطقة معان الصناعية

املنطقة الصناعية بالقرب من مطار امللكة علياء الدويل

مي دبي
ميناء خليفة واملنطقة الصناعية

2017
2016
2010
2006
2001
2001
1999

2015
2011

الـمبانـي الـصناعـيـة

مي دبي - اإلمارات

10 +

مشاريع القطاع
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راسم بدران و شركاه
لالستشارات الهندسية

اإلمارات, أبو ظبي

 شـارع إبـراهـيـم اخلالدي )29(
ص.ب   :182571 عمان 1118,األردن

  هاتف    : 0 0420 962656+
فاكس :  606 06 962656+

موبايل : 187 38 9627956+
dao-amman@daralomran.comاإلمييل:

شارع احلمرا - بناية ساروال
ص.ب  :45 89 - 11 رياض الصلح

 - بريوت- لبنان
موبايل : 6 00 96117420+

dao-lebanon@daralomran.comاإلمييل:

شـارع أبـو بـكـر الـرازي ,قـطـان بـالزا
ص.ب  : 8187 رياض 11482, السعودية

   هاتف   : 52189 9661146+
فاكس : 081 0 96611464+

dao-saudia@daralomran.comاإلمييل :

مكاتبنا
الشركات

موقع املشاريع

احمليط ا�طلسي
البحر ا�بيض املتوسط

البحر ا�حمر

البحر العربي

احمليط الهندي

نيج�يا

أوغندا

تنزانيا

سوريا

الكويت

املغرب

موريتانيا ُعمان

مصر
البحرين

فلسطني

جيبوتي

كازاخستان

ليبيا

قطر  

السودان 

ا�ردن

إثيوبيا 

السعودية ا�مارات  

العراق 

اليمن

لبنان  

دار الـعـمـران
للتخطيط والعمارة والهندسة

األردن, عمان

 دار الـعـمـران
لالستشارات الهندسية

لبنان, بريوت

دار الـعـمـران
 لالستشارات الهندسية

 لـسعـودية, الرياض

ص.ب  : 61274 أبو ظبي,االمارات العربية املتحدة
  هاتف   :3518145 97156+

rasembadran@daralomran.comاإلمييل :

www.daralomran.com
info@daralomran.com
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