
 

 
 
 مسودة خبر صحفي

 
 "مجمعات تالل دبي" تدخالن في شراكة لتطوير"مراس القابضة" و"إعمار العقارّية" 

 محمد بن راشد" مدينة" عو مشر  المرحمة األولى منار طضمن إ
 

 مميون متر مربع مع مساحات شاسعة من  11مساحة تتجاوز شغل تاالستخدامات  ةمتعدد اتالمجمع
 المتنزىات الخضراء

  الفخمة واسعة من الفيالت حفرة، باإلضافة إلى مجموعة 11ممعب جولف عالمي مؤلف من يضم المشروع 
 السكنية ت راخياالو 

  مية عالضم مركزًا تجاريًا ووجيات تسوق ي "الشيخ محمد بن راشد مدينةفي  دبي تالل اتمجمع"وع مشر
 تضمن لساكنيو نمط الحياة عصري ومرافق حديثة زار طال

 
، في دبي أعمنت كل من "مراس القابضة"، شركة االستثمار العقاري الرائدة :3102يونيو  8اإلمارات العربّية المتحدة، ، دبي

، ةالراقي "الشيخ محمد بن راشد دبي في مدينة تالل مجمعات" مشروع الدخول في شراكة جديدة لتطويرو"إعمار العقارية"؛ عن 
محمد بن راشد"؛ المشروع العقاري األضخم من نوعو في منطقة الشرق  الشيخ مدينةضمن " الذي يشكل المرحمة األولى

 األوسط. 
 
 -مميون متر مربع 11الذي يقام عمى مساحة تتجاوز  – "الشيخ محمد بن راشد دبي في مدينة تالل مجمعات"مشروع يشكل سو 

 دقائق 10مسافة فائق الفخامة عند تقاطع شارع أم سقيم وشارع الخيل، عمى و  االستخداماتمتعدد  عقارياً مجمعًا عند اكتمالو 
تم حفرة  11لمجولف من  ممعب طمحيموزعة في الو فريدة التصميم  يشتمل عمى عدٍد من األحياء ىوو ، من "وسط مدينة دبي"

 . العالمية البطوالت مالعب مقاييس وفق تصميمو
 

مساحات شاسعة من المتنزىات والحدائق الغّناء،  "راشد بن محمد الشيخ مدينة في دبي تالل مجمعات" مشروعويتضمن 
مع  لالسترخاء والتنعم بالراحة واليدوءفي قمب مدينة دبي والممرات المتعرجة، والمناطق المفتوحة الفسيحة، مما يجعمو مالذًا 

ي ضمن العصري الراق السكنيفيالت المجمع  إضافة إلى ،وممرات ممعب الجولف طحات الخضراءإطاللة مميزة عمى المس
 .عمى أتم وجومنازليم عمى الطراز الذي يفضمونو ويمبي احتياجاتيم وأذواقيم تصميم  إمكانيةلمعمالء  يضمنالذي و ، المشروع

 
منخفضة  راقية سكنيةميزًا، ومجمعات تمركزًا تجاريًا م "الشيخ محمد بن راشد دبي في مدينة تالل مجمعات"مشروع كما سيضم 

من الخيارات  استثنائيةمخّدمة، مما يوفر لمعمالء مجموعة ال شققالسكنية و الوحدات الو  فنادقال فضاًل عن، ومتوسطة االرتفاع
 الفاخرةتجزئة المراكز عددًا من محمد بن راشد"،  الشيخ مدينةعد اإلضافة األحدث إلى "ي الذي، مشروعالتضمن يالسكنية. وس

التعميمية ومنشآت المساجد والمؤسسات  فضاًل عنالمجمعات السكنية،  التي تفتح أبوابيا بجوارمتنوعة الترفييية المرافق الو 
 .حةالراو غير مسبوٍق من المالءمة مستوًى  ضمن، بما يالرعاية الصحية

 
 مدفوعاً "مراس القابضة": "تشيد سوق العقارات بدبي انتعاشًا قويًا مجموعة  رئيس وبيذه المناسبة، قال سعادة عبداهلل الحباي،

جسد ت طموحةً  خطوة ‘محمد بن راشد الشيخ مدينة’. وتعتبر قطاعات االقتصاد المحمي جميعاً  وققحت الذي غير المسبوق النموب
دبي  حاكم الوزراء، مجمس رئيس الدولة رئيس نائب، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوملالسديدة الحكيمة رؤية ال

 مجمعات’مشروعنا المشترك  يشكلو  النمو المستقبمي إلمارة دبي. وطموحات أىدافسموه من خالليا  رسميوالتي )رعاه اهلل(، 
 إلى سوق العقارات في دبي واقتصاد اإلمارة عمومًا". مةإضافة قيّ  ‘راشد بن محمد الشيخ مدينة في دبي تالل
 



 

 
 

 
مالمح  ‘محمد بن راشد الشيخ مدينة’ سمر ت"، قال سعادة محمد عمي العّبار، رئيس مجمس إدارة "إعمار العقارية": جانبومن و 

تواصل ترسيخ مكانتيا  فيما، ، مع التركيز عمى مواكبة المتطمبات المتنامية لمدينة دبيككل جديدة لمفيوم التطوير العمراني
إلى  ‘مراس القابضة’. ونيدف من خالل تعاوننا مع الدوليو  المستويين اإلقميمي عمى الرائدة كمركز عالمي لألعمال والترفيو

 أذواق عمالئنا المميزين ويرقى إلى تطمعاتيم".يحاكي  مستوىالعالمي عقاري تطوير مجمع 
 

، مع مراعاة "الشيخ محمد بن راشد دبي في مدينة تالل مجمعات"مشروع لويجري العمل عمى قدم وساق لتنفيذ المخطط الرئيسي 
 االستدامة. ومن المتوقع أن يسيم ىذا المشروع عمى المدى الطويل في إضافة قيمة كبيرة إلى جيود التنمية أرقى معايير

يدعم نمو القطاع السياحي لممدينة عبر توفير باقة متكاممة من منشآت الجولف كما أنو  ،االقتصادية واالجتماعّية في دبي
 محمد بن راشد" في تعزيز قطاع السياحة العائمية. الشيخ مدينةمع اليدف الرئيسي لمشروع " تنسجموالمرافق الترفييية التي 

 
"، المشروع السكني الحصري جميرا لؤلؤةفي دبي، بما فييا "اريع المميزة وتعتبر "مراس القابضة" المطور الرائد لمعديد من المش

 ترفيوالو  تجارة التجزئةية جو  ،و"ذا بيتش" ،جية تجارة التجزئة الحائزة عمى العديد من الجوائزو  ،أفينيو"ذا "و، العربي الخميجعمى 
 ،العالم في نوعيا من ترفييية أكبر عجمة" يآ دبي"الترفيو عالمية المستوى التي تشتمل عمى ية جو ، "بموواترزة "زير جو  ،الرائدة

. كما أطمقت الشركة مشروع جومنخمس الفئة من منتجعًا من تتضالتي خامة فالية جو جزيرة و ال ،"Island 2" إضافة إلى
"Motion Gate ،"م عالل حو تصميمو ر حو ميته ز نمتة إلى ضافإستمد طابعو من عالم السينما، يي ذال الترفييي هز منتال
يعتبر جزءًا من و  عميبل جفي  كةالشر ع و مشر ل الرئيسيطط خمالار طضمن إم اقسي الذي "Legoland"ه منتز و  ،"بوليوود"
 .ماليين قدم مربع 3ثالث مراحل ويشغل مساحة من المؤلف مشروع ال
 

 في مبنى أطول ،"خميفة برج" ذلك في بما المميزة، المشاريع تطوير مجال في عالية كفاءة" العقارية إعمار" شركة أثبتت ولطالما
 عمى الممتدة" دبي مدينة وسط" منطقة ضمن يقع والذي العالم، في والترفيو لمتسوق وجية أكبر ،"مول دبي" ومركز العالم؛
 ما سممت حيث دبي، في المتكاممة المجمعات تطوير مجال في الرائدة الشركات من" إعمار" تعتبر كما. فدان 000 مساحة

 ،"العربية المرابع"و ،"دبي مرسى"و ،"اإلمارات روعة" مثل اإلمارة، في الراقية المشاريع من عددٍ  ضمن منزل 335000 عمى يزيد
 .الرئيسية الدولية األسواق من العديد في المتميزة مشاريعيا عن فضالً 

 -انتهى-
 

 معمومات لممحررين
 

 نبذة عن "مراس القابضة"
في دعم االقتصاد الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة. وتسعى الشركة إلى إضافة المزيد من القيمة عمى تأسست شركة "مراس" بيدف المساىمة 

ستثمارّية في مختمف القطاعات. االمشاريع ال من المدى الطويل لدفع عجمة التنمية االقتصادية واالجتماعّية في دبي، وذلك من خالل إطالق محفظةٍ 
الفرص المتاحة في دبي واإلمارات، تقود "مراس" العديد من المبادرات في مختمف قطاعات االقتصاد، بما فييا السياحة،  لالستفادة منوسعيًا منيا 

دارة األصول. ومن خالل استثماراتيا االستراتيجية، والتخطيط  دارة األصول في دورتيا الكاممة. تسيم  العمرانيوالترفيو، والعقارات، والتطوير، وا  المبتكر، وا 
 لشركة في تطوير مجمعات متكاممة تجسد أرقى معايير االستدامة الدولية مع االلتزام بأعمى معايير الجودة.ا

ألنشطة وتعمل "مراس القابضة" عمى تنفيذ رؤيتيا عبر عدد من الشركات التابعة ليا، والتي تغطي مجموعة واسعة من التخصصات اليادفة إلى تطوير ا
 عربية المتحدة وخارجيا.والعمميات داخل اإلمارات ال

 
 نبذة عن "إعمار العقارية"

وسط وشمال تتمتع إعمار العقارية، شركة التطوير العقاري العالمية المدرجة في سوق دبي المالي، بحضور قوي في أبرز األسواق الناشئة في الشرق األ
ر الشركة أعماليا في قطاعات متنوعة تشمل مراكز التسوق وتجارة التجزئة أفريقيا وآسيا. وباإلضافة إلى التطوير العقاري وبناء المجمعات السكنية، تدي

، كما افتتحت "دبي مول"، أطول مبنى وىيكل قائم بذاتو في العالم -برج خميفة-والضيافة والترفيو والخدمات المالية. ودشنت الشركة التحفة المعمارية 
 أكبر وجيات التسوق والترفيو في العالم.

 
 



 

 
 

 
لى  وبرا جانب مشروع توسعة "دبي مول" بواقع مميون قدم مربعة، تساىم "إعمار" في رسم مالمح المشيد الثقافي لمدينة دبي من خالل مشروع منطقة األوا 

يذ مشروع "مدينة لمفنون الراقية في "وسط مدينة دبي"، والتي تضم أول دار أوبرا في المدينة والعديد من استديوىات التصميم. كما تتعاون الشركة عمى تنف
رئيس محمد بن راشد" الكبير الذي يعتبر بمثابة مدينة ضمن المدينة، والذي أعمن عنو مؤخرًا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

ي يربط "مدينة محمد بن راشد" الدولة رئيس مجمس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل. ومن بين أبرز عناصر المشروع الجديد ىنالك منطقة المعبر الثقافي الذ
 بـ"وسط مدينة دبي"، ومن المقرر أن يكون أكبر منطقة مساحة لمثقافة والفنون عمى مستوى المنطقة.

ع اإلسكان وأطمقت "إعمار" شركة "الضواحي لمتطوير"، الممموكة بالكامل من قبميا، والتي تمثل الجيل الجديد من الشركات العقارية المتخصصة بمشاري
وستعمل "الضواحي لمتطوير" عمى إنشاء وحدات سكنية عصرية بأسعار مناسبة في أىم  ميز ضمن مجمعات متكاممة عالية الجودة وشاممة الخدمات.الم

 ا.األسواق الناشئة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن مع توفير وظائف وفرص لتنمية األعمال في المجتمعات المحمية التي ستعمل بي
قة، والذي قوم الشركة أيضًا في المممكة العربية السعودية بتطوير مشروع "مدينة الممك عبداهلل االقتصادية"، أكبر مشاريع القطاع الخاص في المنطوت

ممزيد من ليتألف من ست مناطق ىي الميناء البحري وحي األعمال المركزي والوادي الصناعي والمنطقة التعميمية واألحياء السكنية والمنتجعات. 
 www.emaar.com   المعمومات عن إعمار يرجى زيارة الموقع:

 
 لممزيد من المعمومات الرجاء االتصال بـ:

  كيمي ىوم/ نيفين وليم
 ، دبي، اإلمارات مارستيمر-أصداء بيرسون

 4507600 (4 971+)ىاتف: 
  Kelly.home@bm.com/   Nivine.william@bm.comبريد إلكتروني:
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