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 مــن مواقــع التــراث 
ً
ــل جــزءا

ّ
 يف تاريــخ أبوظبــي المعاصــر، حيــث يمث

ً
 هامــا

ً
يعــد بيــت محمــد بــن خليفــة معلمــا

ــي  ــة الت ــة والمعماري ــة والتاريخي ــد االجتماعي ــى التقالي ــّرف عل ــم للتع ــدر قي ــن، ومص ــة العي ــي يف منطق العالم
ــي. ــرن الماض ــتينيات الق ــينيات وس ــال خمس ــارات خ ــة اإلم ــهدتها دول ش

ــان )1909-1979(،  ــة آل نهي ــن خليف ــد ب ــيخ محم ــه الش ــور ل ــام 1958 للمغف ــق يف ع ــزل العري ــذا المن ــي ه ُبن
وهــو والــد حــرم المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اهلل ثــراه، مؤســس دولــة 
ــس  ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف ــمو الش ــب الس ــّد صاح ــو ج ــك فه ــدة؛ وبذل ــة المتح ــارات العربي اإلم

ــه اهلل. ــدة، حفظ ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم دول

ــتينيات  ــات وس ــن ثالثيني ــة بي ــهدتها المنطق ــي ش ــة الت ــرة االنتقالي ــالل الفت ــة خ ــن خليف ــد ب ــت محم ــي بي ُبن
ــد  ــالد بع ــاد الب ــاش اقتص ــة انتع ــة نتيج ــة الهجين ــاليب المعماري ــا األس ــرزت حينه ــث ب ــرين، حي ــرن العش الق
 يجمــع بيــن أســاليب الفــن المعمــاري 

ً
 مميــزا

ً
ــل بيــت محمــد بــن خليفــة نموذجــا

ّ
اال�كتشــافات النفطيــة. يمث

 يعكــس تغّيــر نمــط حيــاة المجتمــع وتطــوره. 
ً
التقليــدي مــع مــواد وتقنيــات بنــاء حديثــة، ليكــون بذلــك رمــزا

ــل،  ــادة القبائ  لق
ً
ــرا ــتخدم مق س

ُ
ــت ت ــي كان ــة الت ــالع التقليدي ــن الق ــف ع ــي المختل ــه المحل ــن طابع ــم م وبالرغ

إال أن المنــزل حافــظ علــى التقاليــد العريقــة المتمثلــة يف إتاحــة قائــد القبيلــة منزلــه أمــام جميــع أفــراد 
المجتمــع. 

 
ً
ــا ــى احترام ــخصية تلق ــد ش ــل محم ــيخ الراح ــن، إذ كان الش ــي العي  ألهال

ً
ــدا  ومقص

ً
ــارزا  ب

ً
ــا ــت معلم ــّكل البي ش

ــب   يرح
ً
ــا  حيوي

ً
ــزا ــه مرك ــه بكون ــزل إرث ــتأنف المن ــه، يس ــود صيانت ــد جه ــوم، بع ــه. والي ــاء مجتمع ــن أبن  بي

ً
ــدا فري

ــن. ــة العي ــكان منطق ــع س بجمي

يرّحــب بيــت محمــد بــن خليفــة اليــوم بدعــوة جميــع النــاس الستكشــاف إرثــه العريــق والغــوص يف أعمــاق 
ــة. ــة التاريخي ــاحة المجتمعي ــذه المس ه

مقدمة
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المعرض
ــع  ــق ومواق ــزل العري ــذا المن ــخ ه ــن تاري ــة ع ــة عام ــة لمح ــن خليف ــد ب ــت محم ــم يف بي ــرض الدائ ــدم المع يق
ــث  ــة، حي ــرة االنتقالي ــالل الفت ــن خ ــة العي ــول مدين ــرض ح ــور المع ــن. يتمح ــة العي ــي يف منطق ــراث العالم الت
 التغيــرات التــي طــرأت 

ً
ســيّطلع الــزوار علــى قصــة بيــت محمــد بــن خليفــة وتطــوره، كمــا سيككتشــفون أيضــا

ــة.  الماضي
ً
ــا ــتين عام ــدار الس ــى م ــه عل ــة ب ــة المحيط ــى المدين عل

وتقــّدم التجربــة التفاعليــة “حيــاة وعهــد الشــيخ محمــد بــن خليفــة” مقدمــة إلــى حيــاة الشــيخ محمــد 
ــن  ــة. يمك ــدة طويل ــي لم ــت أبوظب ــي حكم ــان الت ــة آل نهي ــن عائل  م

ً
ــارزا  ب

ً
ــردا ــاره ف ــه باعتب  ل

ً
ــا ــيرته، وتكريم وس

ــه  ــى اهتمامات ــر عل ــّرف أ�كث ــد، والتع ــيخ محم ــة للش ــاة اليومي ــن الحي ــذة ع ــاف نب ــتمتاع باستكش ــزوار االس لل
ــارة.

ّ
والهوايــات التــي مارســها مثــل الزراعــة وإدارة مــزارع النخيــل وفــن الصق

كمــا يمكــن للــزّوار االســتماع إلــى أعمــال موســيقية مختلفــة لفنانيــن اشــتهروا يف زمــن تشــييد المنــزل 
أمثــال الشــاعرة اإلماراتيــة عوشــة الســويدي الملقبــة بـــ “فتــاة العــرب”، والمغّنــي اإلماراتــي علــي بــن روغــه، 
 عــن االســتمتاع بمجموعــة مــن القصــص التــي يرويهــا كبــار الســن مــن ســكان العيــن 

ً
وأم كلثــوم. فضــال

ــن. ــن الزم ــود م ــدى عق ــى م ــة عل ــم يف المنطق ــم وأعماله ــول حياته ــدور ح ــي ت ــن، والت األصليي

الدخول إلى المعرض وجميع أقسام بيت محمد بن خليفة مجاني.
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SITE OFFERINGS AND VENUE HIRE RATES

كافيــه – يوفــر ”نوتــس كافيــه” فســحة مميــزة تجمع بيــن األجــواء العصريــة والعفويــة والمحليــة، باإلضافة إلى 
ــي بمفهــوم فريــد لتقديــم القهــوة عــام 2016، ســرعان مــا 

ّ
مخبــز صغيــر يف الداخــل. بعــد افتتاحــه كمشــروع محل

عــد جهــود القائميــن عليــه 
ُ
تحــول المقهــى إلــى سلســلة شــعبية متعــددة المواقــع يف جميــع أنحــاء اإلمــارة. وت

للتميــز يف صميــم أولوياتهــم، حيــث ُيــدار المقهــى بحمــاس وابتــكار يف تقديــم ومعرفــة كل مــا يتعلــق بخدماته، 
إلــى جانــب التميــز واإلبــداع يف طــرح الفكــرة.

مركــز رفلكــت للفنــون اإلبداعيــة  –  يقــّدم بيــت محمــد بــن خليفــة سلســلة مــن ورش العمــل، وذلك بالتعــاون مع 
مركــز رفلكــت للفنــون اإلبداعيــة، والــذي تأســس يف أبوظبــي عــام 2017 مــن ِقبــل إماراتيتــان: أم وابنتهــا وُيعنــى 
بتمكيــن المجتمــع لممارســة أنــواع الفنون المختلفــة.  ويرّحب مركز ”رفلكــت” بالطالب على اختــالف أعمارهم 
 عــن الفعاليــات 

ً
 جماعيــة وأخــرى فرديــة عبــر اإلنترنــت، فضــال

ً
ومســتويات مهاراتهــم، حيــث يقــدم دروســا

المخصصــة للشــركات، والتــي تغطــي الفنــون التشــكيلية، وفنــون األداء؛ وفنــون الطهــي، والحــرف اليدويــة 
 وغيرهــا الككثيــر.   لالطــالع علــى ورش عمــل مركــز ”رفلكــت” يف بيــت محمــد بــن خليفــة، زوروا الموقــع اإللككتروني: 

www.rflct-arts.com
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السعر الكامل  فترة
االستئجار القدرة االستيعابية المساحة

 2000/ 4000 درهم 
 )باإلضافة إلى

 %5 ضريبة القيمة 
المضافة(

3 ساعات/ 
يوم كامل

ً
حتى 50 شخصا

ً
 مربعا

ً
 86 مترا

قاعة 1
تشّكل هذه القاعة الفسيحة الواقعة يف 

الطابق األول من مبنى المجلس، المكان 
المثالي إلقامة الفعاليات، والبرامج، 

والعروض األدائية وغيرها. كما يمكن تعزيز 
تجربة الضيوف بفتح المساحة على المنطقة 

خارجها وكأنها شرفة ذات إطاللة جميلة.

400/800 درهم 
 )باإلضافة إلى 

%5 ضريبة القيمة 
المضافة(

3 ساعات/ 
يوم كامل

 تصل إلى 
ً
15 شخصا

ً
 مربعا

ً
 55 مترا

قاعة 2 
تقّدم ثاني أ�بر غرفة يف البيت مساحة 

مجتمعية مخصصة، يمكن فيها استضافة 
األنشطة وورش العمل .

  500/250  درهم 
 )باإلضافة إلى

 %5 ضريبة القيمة 
المضافة(

3 ساعات/ 
يوم كامل

ً
8-12 شخصا

ً
 مربعا

ً
19 مترا

 قاعة  3
يمكن استخدام هذه القاعة من قبل جميع 

أفراد المجتمع لمختلف جلسات التعليم 
والمحاضرات.

  500/250  درهم 
 )باإلضافة إلى

 %5 ضريبة القيمة 
المضافة(

3 ساعات/ 
يوم كامل

ً
 8-15 شخصا

ً
 مربعا

ً
 24 مترا

قاعة  4
يمكن استخدام هذه القاعة من قبل جميع 

أفراد المجتمع لمختلف جلسات التعليم 
والمحاضرات.

  500/250  درهم 
 )باإلضافة إلى

 %5 ضريبة القيمة 
المضافة(

3 ساعات/ 
يوم كامل

ً
8-12 شخصا

ً
 مربعا

ً
 20 مترا

 قاعة االجتماعات 
قاعة مناسبة لتنفيذ العروض التقديمية 

ولقاءات تبادل األفكار واالجتماعات 
المختلفة.

 6000 درهم 
 )باإلضافة إلى

 %5 ضريبة القيمة 
المضافة(

 تأجير ليوم
كامل فقط

ً
حتى 250 شخصا

  1500 متر مربع
 100 متر مربع
 )المأ�والت 

 والمشروبات(
ً
 مربعا

ً
 45 مترا

)خدمات 
 التجزئة(

ً
 مربعا

ً
  68 مترا

)المكاتب(

 الفناء )الكورتيارد(
يمكن استخدام هذه المساحة لتنفيذ 

العروض التقديمية ولقاءات تبادل األفكار 
واالجتماعات المختلفة.

ويتضمــن  األول،  المقــام  يف  مجتمعــي  كمركــز  الســتخدامه  خليفــة  بــن  محمــد  بيــت  تأهيــل  إعــادة  تمــت 
ــم  ــن تقدي ــة. يمك ــة والخاص ــات العام ــع والمؤسس ــن المجتم ــة م ــل العام ــن قب ــر م ــة للتأجي ــاحات متاح مس

 عبــر زيــارة الموقــع نفســه:
ً
طلبــات الحجــز عــن طريــق البريــد اإللككترونــي أو الهاتــف أو شــخصيا

الجهات الحكومية: خصم بقيمة 30% .
الشركاء: خصم بقيمة 50% .
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الموقع وساعات العمل
خليفــة  بــن  محمــد  الشــيخ  بيــت 
بــن  زايــد  شــارع  المعتــرض،  منطقــة 

العيــن. ســلطان، 

يقــع بالقــرب مــن المواقــع الثقافية يف 
واحــة المعتــرض، وقلعــة الجاهلــي، 

ــن. ــة العي وواح

ساعات العمل:
من السبت إلى الخميس

 - 8 مساًء
ً
10 صباحا

يوم الجمعة
 - 10 مساًء

ً
2 ظهرا

لالستفســار، يرجــى االتصــال بنــا 
+971 3 711 8335 الرقــم  علــى 



لمزيد من المعلومات، قوموا بزيارة


