
   

 خبر صحفي 
 

عمار العقارية توقعان إتفاقية تطوير مشترك لمشروع الخيران  دبي القابضة وا 
  مثل إضافة جديددة إلدى اقفدل العمراادي السداحر لمديادة ( ويفدان 2841مليون متر مربع ) 6يمتد على مساحة

 دبي
 لعريلبتراثهم العربي اوتربطهم تطلعات أجيال المستقبل  لتلبي مميزة مزودة بأحدث الخدمات التقاية مدياة 
  طالمدا شد ل مرت دزاً أساسدياً لمسديرة يسدتوحي تصداميمم مدن خدور دبدي الد ي سيلبي أهداف الامدو فدي المديادة و

 التطور في المدياة
  وأخرى مخصصة لريادة اقعمالشمل ماطقة أعمال مر زية ال ي ي مشروعالبرجا دبي التوأم يتوسطان 

 

عمار العقارية اليوم اتفاقية تعاون مشتتر  لتطتوير : 3102أ توبر  7دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة؛  وقعت دبي القابضة وا 
 بتن محمتد مدينتة" دبتي ضتمن لمستتقبل الجديتد الطمتوح مشروع "الخيران" المتكامل ذو الواجهة المائية الساحرة، والذي يمثتل الوجت 

 ."راشد

 

ويمتتد مدينتة متزودة بدحتدث الختدمات التقنيتة التتي تمبتي مختمتا احتياجتات وتطمعتات شتبا  ال تد،  اكتمال  عند المشروع سيشكلو 
ككبتتر  تمتتتد عمتس مستتاحةليشتتكل بيئتة نابضتتة بالحيتاة  فتدان  2881مربت  أككثتتر متتن  متتترمميتون  6 تتجتتاوزمشتروع عمتتس مستاحة ال

 التقنيتتتات الحديثتتتةبمتتتولعين ويمبتتتي المشتتتروع المتطمبتتتات المتستتتارعة لتتتنمط معيشتتتة البتتتثمث متتترات متتتن مستتتاحة وستتتط مدينتتتة دبتتتي. 
 . والبارعين في استخداماتها

 

 ويهتتدا ؛ومهتدًا لتطوراتتا لتتتراث دبتتيمرتكتتزًا تاريخيتًا  شتكل طالمتتا التتذي دبتي ختتور متن كبنيتتت  وتصتتاميم كجتواه المشتتروع  ويستتوحي
األساستية التتي رستخت مكانتة دبتي كمركتز عتالمي يحتضتن ككثتر التمس  بتالقيم  من خملالربط بين الحداثة والتقاليد  إلس  إطمق
 جنسية. 122من 

 

 لشباب الغدمدياة مستقبلية 
لمجموعتتة "دبتتي وفتتي بيتتان مشتتتر ، قتتال محمتتد العبتتار، رئتتيس مجمتتس إدارة "إعمتتار العقاريتتة"؛ وكحمتتد بتتن بيتتات، التترئيس التنفيتتذي 

، نائت  رئتيس الدولتة رئتيس مجمتس التوزراه حتاكم دبتي، رعتا  القابضة": "يحرص صاح  الستمو الشتيم محمتد بتن راشتد تل مكتتوم
دائمتتًا عمتتس تتتذكيرنا بتتدن اانجتتازات التتتي حققتهتتا دبتتي حتتتس اليتتوم   تتتوازي ككثتتر متتن عشتترة بالمئتتة متتن اامكانتتات والمتت امت  اهلل،

ها. ولطالما كانت دبي مدينة تتطمت  نحتو المستتقبل، ومت  دخولنتا مرحمتة جديتدة متن النمتو، تبترز اليتوم كاميتة التطويرية التي تمتمك
اطتم  مشتاري  نعتمتد عميهتا فتي تعزيتز مستيرة ‘ إعمار العقارية’و‘ دبي القابضة’تضافر جهود الشركات الوطنية المرموقة مثل 

 التطور المستقبمي لممدينة".
 
 
 
 



   
 

فتتي الوقتتت التتذي تعتتزز فيتت  دبتتي موقعهتتا الرائتتد كمدينتتة عالميتتة تستتتقبل رواد األعمتتال متتن كافتتة كنحتتاه العتتالم، "وكضتتاا البيتتان: 
الراميتتة إلتتس زيتتادة عتتدد الستتياح المتوافتتدين إلتتس المدينتتة ليصتتل إلتتس عشتترين مميتتون زائتتر  1212واستتتنادًا إلتتس ر يتتة دبتتي الستتياحية 

عمتتس وضتت  ركتتائز قويتتة لمنمتتو وتتتوفير فتترص استتتثنائية لمتجتتارة وريتتادة األعمتتال. بنهايتتة العقتتد الحتتالي، ف نتت  متتن المهتتم كن نعمتتل 
لمتدف  قتدمًا بمستتيرة وسيضت  المشتروع معتايير جديتدة لمفهتوم تطتتوير المتدن المستتقبمية مت  التركيتز عمتس  الوستتائل التقنيتة الحديثتة، 

 ". النمو الطموحة اذ 

 

تمتتا متطمبتتات واحتياجتتات نمتتط المعيشتتة الحتتديث فتتي قطاعتتات التجزئتتة وكضتتاا: "نستتعس اقامتتة وجهتتة نابضتتة بالحيتتاة تمبتتي مخ 
والترفيتت  والضتتيافة وذلتت  دون إنفتتال عنصتتر التواصتتل التتدائم متت  التتتراث العربتتي. ويمبتتي اتتذا المشتتروع الطمتتوح الر يتتة المستتتقبمية 

مدن في العالم بحمتول عتام  إلس ترسيم مكانة دبي ك حدى كام عشرلصاح  السمو الشيم محمد بن راشد تل مكتوم التي تهدا 
. ويتسم المشروع بتصميم  العالمي وتوفير  لبيئة متكاممة لمسكن والعمل والترفي ، ويتضمن نخبة من المشاري  المميزة التي 1212

 تدعم النمو وا زداار في المدينة".

 

 جديد وساحر في دبي عمرااي أفل
إضافة رائعة إلس األفت  العمرانتي  يشكم ،ا ستخدامات يمتعدد برجينعن برجا دبي التوكم واما عبارة المشروع  ويترب  في وسط

 في العالم.تميزًا ناطحات السحا  وككثر  الساحر لممدينة. ويدمل كن يصبح البرجين، عند اكتمالهما، من كام

 

بااضافة إلتس ثقافية،  مراف و  ،مجمعًا متكامًم يوفر لقاطني  نمط حياة استثنائي. ويشمل منطقة كعمال مركزية،  المشروعويعتبر 
، والمنشتت ت التعميميتتة ومراكتتز الرعايتتة الصتتحية ومركتتز التستتو  المطتتل عمتتس الواجهتتة والفنتتاد  الراقيتتة ا قتصتتاديةالشتتق  الستتكنية 

المائيتتة، إلتتس جانتت  باقتتتة واستتعة متتن الخيتتارات الترفيهيتتتة. وتشتتكل اتتذ  المرافتتت  مجموعتتة متتن األحيتتاه المتصتتتمة التتتي تحتتيط بهتتتا 
 بحيرات والمساحات الخضراه البديعة.ال

 

 مر ز جديد للمدياة
ركس الختور. وسيشتكل المشتروع سمستمة مترورًا بت األراضي التي تربط  بشتارع الخيتل دبي إلسخور عمس ضفاا من مشروع اليمتد 

إلتس مراكتز األعمتال  وصتو ً  -العتالم فيمتا مضتس بتين دبتي و منطمقتًا لمتجتارة التذي كتان  -ختور المعمارية حديثتة الطتراز تمتتد متن 
 العصرية والحديثة ضمن المدينة.

 

 وستائلالعديتد متن  اة، فضتًم عتن تتوفير ممشتل تتوفر بيئتة مثمتسمميتزة  كحيتاهعمتس إنشتاه   تركيتز  فتيمشتروع لم األبترزالستمة وتتمثل 
، والقطتتار الصتتدي  لمبيئتتةالمباشتتر متت  الخطتتين األحمتتر واألخضتتر لمتتترو دبتتي، ونظتتام التتترام  ا رتبتتاطالنقتتل المستتتدامة بمتتا فيهتتا 

 . المائيوالتاكسي ، الكهربائي

 

التجاريتتة والستتكنية  متتتاجر التجزئتتة والضتتواحيمنهتتا ضتتاحية بمجموعتتة متنوعتتة متتن الضتتواحي  ممشتتروعالواجهتتة المائيتتة ل وستتتحفل
. وسينعكس النمط "األخضر" لممشروع في العديتد متن التشتكيمت البيئيتة تينمركزيحديقتين  وستتوسط اذ  المعالم العمرانية الراقية

مبيئية والمعالم المائية والحدائ . كما سيتم إنشاه عدد من المراسي الص يرة فتي مختمتا كنحتاه الواجهتة الصديقة لمثل المنتجعات 
 .ار عمس حد سواهلممقيمين والزو  ةالراقي الحياة العصريةالبحرية لتوفر طيفًا كامًم من خيارات 

  – ااتهى -



   
 

 العقارية إعمار عن اب ة

 وشمال األوسط الشر  في الناشئة األسوا  كبرز في قوي بحضور المالي، دبي سو  في المدرجة العالمية العقاري التطوير شركة العقارية، إعمار تتمت 
 التجزئة وتجارة التسو  مراكز تشمل متنوعة قطاعات في كعمالها الشركة تدير السكنية، المجمعات وبناه العقاري التطوير إلس وبااضافة. وتسيا كفريقيا

 التسو  وجهات ككبر ،"مول دبي" افتتحت كما ،العالم في بذات  قائم وايكل مبنس كطول -خميفة برج- المعمارية التحفة الشركة ودشنت. والترفي  والضيافة
تعمل "إعمار" حاليًا عمس توسعة منطقة األزياه في "دبي مول" عبر إضافة مميون قدم مربعة إلس مساحتها القائمة. كما تساام الشركة . العالم في والترفي 

 من والعديد المدينة في كوبرا دار كولوالتي تضم   ،"دبي مدينة وسط" في "دار األوبرا"  مشروع خمل من دبي لمدينة الثقافي المشهد مممح رسمفي 
  مدينة" ضمن األولس المرحمة يشكل الذي الراقية، راشد بن محمد  مدينة في دبي تمل مجمعات"كما تشار  "إعمار" في تطوير  .التصميم استديواات

 ، بالتعاون م  "مراس القابضة". "راشد بن محمد

كما تعتبر  .المنطقة في الخاص القطاع مشاري  ككبر ،"ا قتصادية عبداهلل المم  مدينة" مشروع بتطوير السعودية العربية المممكة في كيضاً  الشركة وتقوم
"إعمار" ككبر مستثمر خارجي مباشر في القطاع العقاري في الهند، ويتمت  مشروعها المشتر  انا  بحضور واس  في مختما كرجاه البمد ضمن 

   www.emaar.com:الموق  زيارة يرجس إعمار عن المعمومات من لممزيدقطاعات العقارات السكنية والتجارية وتجارة التجزئة والضيافة. 
 

 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بد: 

 كيمي اوم/ نيفين وليم 

 ، دبي، اامارات، مارستيمر-كصداه بيرسون
 +972 8 8027622ااتا: 

    Kelly.home@bm.com/   Nivine.william@bm.comبريد إلكتروني:

 

 لمحة عن دبي القابضة:
دارة محفظة شاممة من األصول المالية والعقارية عبر العالم.   دبي القابضة اي مجموعة استثمارية عالمية تقوم بتطوير وا 

برز تركز دبي القابضة عمس ا ستثمارات والخدمات المالية والعقارية وا تصا ت ومجمعات األعمال المتخصصة، بااضافة إلس امتمكها إحدى ك
 عمس مستوى العالم في مجال الضيافة. العممات الرائدة

 تزاول دبي القابضة نشاطها عبر مجموعتي كعمال:
 دارة العمميات التجارية والمشاري  العقارية السكنية وا ستثمارات في مجال الضيافة، وتضم  دبي القابضة للعمليات التجارية التي تقوم بتطوير وا 

 اربعة شركات كعمال: 
 التي تتولس تش يل محفظة ننية من الفناد  والمنتجعات السياحية العالمية، بما في ذل  فند  برج العر  في دبي. كما  مجموعة جميرا

 نمت الفناد  والمنتجعات التي تديراا جميرا لمفناد  لتصبح وجهات مميزة تحظس ب عجا  المسافرين كصحا  الذو  الرفي . 
 معات حصرية لألعمال، كما توفر تسهيمت ضريبية لمشركات التي تسعس لتدسيس مقرات لها ، التي تتولس إدارة مجتي وم لالستثمارات

وتنمية كعمالها في المنطقة. وكسهمت المناط  الحرة لألعمال التي تضمها تحت مظمتها مثل مدينة دبي لإلنترنت، ومدينة دبي لإلعمم، 
ذل  كبرز األسماه العالمية والشركات الناشئة والسريعة النمو التي وقرية دبي لممعرفة في جعل دبي وجهة مفضمة لمشركات، ويشمل 

 تستفيد من عروض مميزة تمبي احتياجات قطاعات كعمالها. 
 دارة المشاري  العقارية المتعددة ا ستعما ت، بما في ذل  الخميج التجاري، وجميرا  مجموعة دبي للعقارات التي تعمل عمس تطوير وا 

 شرو  مردا، وتحرص عمس تقديم قيمة كبيرة عمس المدى البعيد في سو  يشهد مت يرات سريعة. بيتش ريزيدنس، ومجم  
  بنجاح محفظة من كصول ا تصا ت إقميميًا وعالميًا، مثل ككسيوم و"إنتروت" ودو. اإلمارات الدولية لالتصاالتتدير 

 التي تشرا عمس تنمية األصول المالية لمجموعة دبي القابضة، ويشمل ذل  الخدمات المالية، والمصرفية،  مجموعة دبي االستثمارية القابضة
 والتدمين، وا ستثمار في الممكية الخاصة. وتضم تحت مظمتها وحدات األعمال التالية:

 لمي وااقميمي.، التي ي طي نشاطها قطاعات الصيرفة وا ستثمار والتدمين عمس المستويين العامجموعة دبي 
 التي ي طي نشاطها مجا ت ا ستثمار في الممكية الخاصة وتمتم  خبرات واسعة في مجال تنمية الشركات  دبي إاترااشيواال  ابيتال

 عبر العالم.
 iholding.comwww.dubaللمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع المجموعة االل ترواي: 

http://www.emaar.com/
mailto:Kelly.home@bm.com
mailto:Nivine.william@bm.com
http://www.dubaiholding.com/


   
 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بد:
 روبرت يونغ
 وي  الخميجز الشري ، برون

 + 4214 440 0220ااتا: 
ryoung@BrunswickGroup.com 
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