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 EFكس عورشم ر8وطتل "ر8وطتلل لوس"و "لات=با; عاعش"و "ة8راقعلا نوتغنيلإ" عمجت ةكارش

 اTUمج ةلخن PQ ة8رحبلا ةMجاولا JKع دئار
 

 كيتوبلا ةئف نم عCراشملا ر=وطتب ةصصختم ةكرشك "ة=راقعلا نوتغنيلإ" ـل رمتسملا عسوتلا دكؤت ةكارشلا •

 عCراشم ةقالطنا لثمتو يراقعلا عاطقلا WX ة=رامثUسالا "عاعش" ةيجيتاQRسال لصاوتملا حاجنلا سكعI ةكارشلا •

ارقم ندنل نم ذختت abلاو ةقطنملا WX ركيأ ثرون ةكرشل يراقعلا ر=وطتلا
ً

 اeل 

 اwrنطاق ةايح ءارثإ اqrأش نم ةدوlmا ةيلاع نكاسم ديjشUب ر=وطتلل لوس مQgلت •
 

قو :2022 <=مفون 17 ،ةدحتملا ةي/رعلا تارامإلا ،ي"د
ّ

 �~ع زكرت abلا ةيقارلا يراقعلا ر=وطتلا ةكرش ،"ة=راقعلا نوتغنيلإ" نم ل} تع

 تحت �Xاملا ي�د قوس WX ةجردملا ع.م.ش لاتjبا} عاعش و ،ةقومرملا زئاوlmا نم ديدعلا �~ع ةدصا�lاو ي�د WX ميمصتلا تايلامج

 يراقعلا ر=وطتلل اeعارذ �Rع كلذو ،ةقطنملا ىوتسم �~ع ة=رامثUسالا ةف�Rصلاو لوصألا ةرادإل ةدئارلا ةصنملا ،)SHUAA( :زمرلا

 ةلخن WX ديدج �bكس عورشم ر=وطتل ةيقافتا ،ي�د WX "ايتا�r" ةعوم�m يراقعلا ر=وطتلا عارذ ،"ر=وطتلل لوس" ةكرشو "ركيأ ثرون"

 .ا�Rمج

 

ا=وس لمعلل يراقعلا ر=وطتلاو رامثUسالا تالاجم WX ةدئار تا}رش ثالث ن�ب ةكارشلا عمجتسو
ً

 يقتري ي�ان�تسا �bكس عورشم ر=وطتل 

احنام ھينطاق ةايح طامنأب
ً

 .ةرخافلا ةاي�lا طامنأ عم مm¤£ت ةيعادبإ ميماصتب ةززعم ةبالخ تاحاسم م ايإ 

 

 نغاªr©و} نم ل} WX بتا§م كلتمتو ملاعلا WX ن�=رامعملا ن�سدنeملا زربأ نم ةبخن مضت abلا "زلجنإ كرايب ةعومجم" رايتخا مت دقو

 مضيسو ،ةينكس قباوط 9 �~ع ديدlmا عورشملا دتميسو .عورشملل ة=رامعملا ميماصتلا عضول ،ن�جنشو ةنولشر©و ندنلو كرو=وينو

اققش لمشI ةينكس ةقش 88
ً

 عورشملا سكع± نأ دكؤملا نمو .سكل©ود تادحو ��إ ةفاضإلاب ،مون فرغ تس ��إ مون abفرغ نم ةنو§م 

افيط مضيسو ،ميمصتلا تايلامج �~ع زكري يذلا �gمتملا "ة=راقعلا نوتغنيلإ" ةكرش ²³ن
ً

 abلا ة�gمملا قفارملاو ةيئان�تسالا ايازملا نم 

احنام ،ةيحايسلا تاعجتنملا X´اضت
ً

 .مr·اعقوت ىطختت ةايح طمن نا§سلا كلذب 

 

 ةوطخ ةكارشلا هذ  لثمت" :"ةGراقعلا نوتغنيلإ" ةكرشل بدتنملا وضعلاو سسؤملا كGرشلا ،ثوب تر/ور لاق ،ةبسانملا هذ�rو

 �Rعو .ميمصتلا تايلامج �~ع زكرت abلا ةرخافلا لزانملا �~ع يمانتملا بلطلا ةيبلتب ةلثمتملا انفاد أ قيقحت نم ¹Rكأ ان©رقت ةيفاضإ

 ةيسjئر عقاوم WX ةل ذم نكاسم ر=وطتل مr·ا�Rخ نم ةدافتسالا �~ع صرحنس ،اºrئف نمض لضفألا �RتعI تا}رش عم تا}ارش ماربإ

WX أش نم ي�د ءاحنأ عيمجqrنطاق ةايح طامنأ ءارثإ اwrا". 

 



  
   

 نم ¹Rكأ ان©رقتس abلا ةكارشلا هذ�r ةرشابملا ��إ علطتن" :"ركيأ ثرون" ةكرش ةرادإ سلجم سZئر ،يقيدصلا مساج لاق ،هرودب

 ةايح بولسأو ةيئان�تسا ةشjعم براجت �Rفوتب ةم اسملاو ،ةرصاعم ةينف تاسملب ةرخاف تاحاسم ديjشUب ةكQRشملا اناؤر قيقحت

¾� ."ةينeملاو ةيفر�lا �Rياعملا �~عأ نمض ليصافتلا قدأ �~ع �gكQRلا عم ةي

 

 ة�¿انلا ة=رامثUسالا ةيجيتاQRسالا عم ةكارشلا مm¤£ت" :"لاتZباj عاعش" ةعومfg يذيفنتلا سZئرلا ،ناخ قراط داؤف فاضأو

 انتظفحم عCونت هاجت انماQgلا عورشملا اذ  دكؤ=و .ةيفاضإ ةميق ن�م اسملا حنمل ةيمارلاو ،يراقعلا قوسلا WX لاتjبا} عاعشل

 ."يراقعلا عاطقلا كلذ WX امب ةيسjئرلا لامعألا تاعاطق �Rع ة=رامثUسالا

 

 ،‘ة=راقعلا نوتغنيلإ’ عم ديدج نواعI نع نالعإلا انرس±" :"رGوطتلل لوس" ةكرشل يذيفنتلا سZئرلاو سسؤملا ،ايتاkl ياجأ لاقو

امدق ÅÆbملا ةكارشلا هذ  �Rع لصاونسو .‘زسÄد=ز=ر ر=و§س X~كوأ’ ر=وطتل كQRشملا انعورشم بقع
ً

 WX شملا انفاد أ قيقحتQRةك 

 ."اwrنطاق ةايح طامنأ ي¹Rت ةدوlmا ةيلاع ةع�ار نكاسم ديjشUب

 

ارخؤم ھقالطإ مت يذلا سوا  شUيب نوتغنيلإ ÉXورشم دعÈ كلذو ،ا�Rمج ةلخن WX "نوتغنيلإ" عCراشم ثلاث ديدlmا عورشملا دسج=و
ً

 

 ديدlmا عورشملا جوت=و .ة=رحبلا ةeجاولا �~ع ةرحاس تاليف 9 مضي يذلا "نشكلو} نوتغنيلإ" عورشمو ،ةنكس ةدحو 123 مض=و

 عCراشملا ن�ب نمو .ي�د ةرامإ WX زئاوlmا �~ع ةزئا�lا ةينكسلا عCراشملا نم ةيمانتملا "ة=راقعلا نوتغنيلإ" ةظفحم �~ع ة�gمم ةفاضإ

 نوتغن=را و ؛زويم تسرموسو ؛سjلب نوتيÑو ؛1 سUيا  ايفارغل©و ؛ر=و§س ايفارغل©و ؛2 ايفارغل©و 1 ايفارغلب :ةكرشلل ةدئارلا ىرخألا

 .زسÄد=ز=ر كراب نوتل=وو ؛زسا�Rت نوتل=وو ي�د ةنيدم طسو WX "1 يI يد" ��إ ةفاضإ ،"ة=رئادلا ا�Rمج ة=رق" WX اeعيمج عقتو سوا 

 

اماع 30 �~ع د=زي امل دتمي ثرإ عم ،ندنل WX دئارلا يراقعلا روطملا ،"ركيأ ثرون" �RتعIو
ً

 WX راشم ر=وطتĆو ةيئان�تسا ةينكس عX 

ارقم ي�د نم ذختت abلا "لاتjبا} عاعش" ـل ةعÈات ةيعرف ةكرش
ً

 ة=راقع عCراشم �~ع ايلاح "ركيأ ثرون"و "لاتjبا} عاعش" لمعIو .اeل 

ارخؤمو .ةدحتملا ةكلمملاو ÖXيلlÕا نواعتلا سلجم لود دادتما �~ع رالود رايلم 3,6 ةميقب ر=وطتلا ديق
ً

 نع "ركيأ ثرون" تنلعأ 

 ØÙبأ �~ع لطملاو رالود رايلم 1,5 زواجتت ةميقب رصاعملا تامادختسالا ددعتمو �bكسلا عورشملا ،"ياودورب اذ" اeعورشم لامتكا

  .ندنل WX كراب سميج تناسو QRس£متسو ةقطنم ءايحأ

 

اعورشم 250 نم ¹Rكأ اÛrدلو دوقع ةع�رأل دتمت ة�Rخب عتمتت ةدئار يراقع ر=وطت ةكرش X´ "يراقعلا ر=وطتلل لوس" ةكرش نأ ركذُي
ً

، 

 .ةراجتلاو ةئزجتلاو ةفايضلاو ةينكسلا عCراشملا ر=وطت نمضتت

 

 

 opتنا
  



  
   

  :ن-ررحملل تامولعم

 

  "ة-راقعلا نوتغنيلإ" نع ة01

 ةينكسلا تادحولا ghوتس(و .ةدوcdا ةيلاعو ةيئان`تسا ةايح طامنأ اYZنطاقل حيVت ةليمج تائPب ر?وطت ,Mإ ،2014 ماع تسسأت ABلا ،"ة?راقعلا نوتغنيلإ" ةكرش ,+س(

 تادحولا ةكرشلا ع{راشم لمش(و .ة?رصعلا ة?ؤرلاو يxيسالكلا عuاطلا نtب جمدتو ،اrZا&%أ تاعلطت سكع( امك ،نونفلا ملاع نم اmماmلإ "نوتغنيلإ" اlرّوطت ABلا

 اmعورشمو ،"ا#tمج ةلخن"و "تارامإلا لالت"و "دشار نب دمحم ةنيدم"و "ي�د ةنيدم طسو" �h تالئاعلل ةبسانملا ةينكسلا تاعّم�dاو ةقlاشلا ي�ابملاو ،ةرخافلا ةينكسلا

 ."ة?رئادلا ا#tمج ة?رق" �h ديدcdا

 

 ي�و#�كلإلا عقوملا ةرا?ز ,�ري ،ةيلبقتسملاو ةيلا&cا ةكرشلا ع{راشم ةعومجم ,�ع فرعتللو "نوتغنيلإ" لوح تامولعملا نم د?زملل

https://ellingtonproperties.ae/ar  

 

  :ةيمالعإلا تاراسفتسالل

  مو�h lيك

 +971 4 4507600 | ويلبد B£¢ ي� ءادصأ

global.com-kelly.home@bcw 

 

 .ع.م.ش لاتXباV عاعش ةكرش لوح

 لاتPبا» عاعش فرع( .ةقطنملا ىوتسم ,�ع ة?رامثVسالا ةف#tصلاو لوصألا ةرادإل ةدئار ةصنم h° )SHUAA :زمرلا تحت Mhاملا ي�د قوس �h ةجردملا( ع.م.ش لاتPبا» عاعش

u¶dلmا اc&راقمو لفا·¸Zسالا اVضورع لالخ نم ةدئارلا ة?رامثmمتملا اtºلا ةيملاعلاو ةركتبملا تاجتنملا نم ةAB او ةماعلا قاوسألا لوح روحمتتc»تاراقعلاو نيدلاو ةصا. 

 .نامتئالا قاوسأو تباثلا لخدلا ةطش�أو ةيميلقإلا مmسألا �h رامثVسالا قيدانصو ظفا&�او ة?راقعلا ع{راشملاو قيدانصلا ةرادإ ،ةكرشلا ىدل لوصألا ةرادإ ةدحو ,Mوتت

الولح مدقت امك
ً

 ،تا»رشلا ل?ومت تاراشVسا تامدخ ة?رامثVسالا ةيفرصملا تامد«cا ةدحو رفوتو .ليدبلا رامثVسالا تايجيتا#�سا ,�ع tºك#�لا عم ءالمعلل ة?رامثVسا 

 #tغ قوسلا �h تباثلا لخدلا تاجتنم ,�ع قوسلا �h ةلويسلا تامدخ رفوت امك .نيدلا تادنس ،مmسألل ماعلا حرطلا ،صا«cا حرطلا ،تاقفصلاو تالماعملا تامدخ

 تامولعملا نم د?زملل .ةدحتملا ةي·رعلا تارامإلا ةلود �h علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيl لبق نم صيخرت ,�ع ةلصاح ة?رامثVسا ةيلام ةكرش h° لاتPبا» عاعش .ةيسPئرلا

 www.shuaa.com :ي�و#�كلإلا عقوملا :ةرا?ز ءاجرلا ،لاتPبا» عاعش لوح

 

  :"ركيأ ثرون" ةكرش لوح

ارقم ندنل نم ذختت يراقعلا ر?وطتلاو لوصألا ةرادÉو رامثVسالل ةيملاع ةكرش "ركيأ ثرون" #"تع(
ً

ايسPئر 
ً

اماع 30 ,�ع د?زي امل دتمي ثرإ عم ،اmل 
ً

 ةظفحم ةكرشلا كلتمتو .

 لثمتتو .رالود رايلم 3.6 ةميقب ةدحتملا ةكلمملاو Ðhيل«cا نواعتلا سلجم لود دادتما ,�ع ر?وطتلا ديق ة?راقع ع{راشم ,Mإ ةفاضإلاب ،رالود رايلم 7.7 اZ¸ميق ىطختت لوصأ

 Óhصلا ةاي&cا بولسأ ز?زع( ,�ع لمع(و ،ة?رامعملاو ةيÑيبلاو ةيداصتقالا دعصلا ,�ع ةtºمتمو ةعونتم ة?راقع ةظفحم ةرادÉو ر?وطتو رامثVسالا �h "ركيأ ثرون" ةلاسر

اÕdن اYZنÔتب ةكرشلا درفتتو .انلوح نم ةئPبلاو دارفألل
ً

ا?راقع 
ً

الماxتم 
ً

 ة?وق تارامثVسا ديPش( ليÔس �h كلذو ،لوصألا ةرادÉو ر?وطتلا ةرادÉو رامثVسالا ةرادإ نtب ام عمجي 

×Zا بولسأ ,�ع زكرت ةمادتسمو ةح·رم ة?راقع ع{راشم قالطإل فدc&صلا ةايÓh �h لوح تامولعملا نم د?زمل .ايق?رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمو ةدحتملا ةكلمملا 

 .www.northacre.com :ي�و#�كلإلا عقوملا ةرا?زب اولضفت ،"ركيأ ثرون"

  



  
   

 :"ركيأ ثرون" ةكرش  و ع.م.ش لاتXباV عاعش ةكرشل  لاصتالا تامولعم

 ع .م .ش لاتPبا» عاعش

lديبعلا ي�ا    

 Ú£Bسؤملا لاصتالاو ق?وسVلا سPئر

l٩٧١ ٤ ٣١٩٩ ٧٢٣ :فتا+ 

                                                                                                                         helabid@shuaa.com :ي�و#�كلإ د?رب

 ويلبد B£¢ ي� ءادصأ

 ورصن رمع

 باس&cا ريدم

l٩٧١ ٤ ٤٥٠ ٧٦٠٠ :فتا+ 

                     omar.nasro@bcw-global.com :ي�و#�كلإ د?رب

www.shuaa.com www.asdaa-bcw.com 

 

 "يراقعلا ر-وطتلل لوس" ةكرش نع ة01

اماع 40 نم #éكأل دتمت ة#"خب عتمتت ةدئار ةيلحم يراقع ر?وطت ةكرش "يراقعلا ر?وطتلل لوس" دع(
ً

اساxع�ا "يراقعلا ر?وطتلل لوس" ةكرش ةنورمو حاجن دع{و .
ً

 ةناxملل 

ازكرم اlرابتعاب ي�د ةرامإل ةقومرملا
ً

ايسPئر 
ً

 اZ×احومطب ةعوفدم ،ةقطنملا �h ةدئارلا ي�د ةناxم معد �h ةمlاسملاب ةكرشلا م�ºلتو .ةينكسلا ع{راشملاو لامعألاو ةراجتلل 

 لوس" نإف ،ليصافتلا قدأ ةعuاتم ,�ع مئاقلا اÕdmن لالخ نمو .#tياعملا ,�عأ نمض ةفايضلاو ة?راجتلاو ةينكسلا تاعاطقلا �h ع{راشم ميدقتل ةثPث&cا اlدوmجو

الضف .ي�د �h ةفايضلاو ةينكسلا ع{راشملل ةديدج تاروصت مسرت نأ اëZأش نم براجتو ة?راقع ع{راشم مدقت "يراقعلا ر?وطتلل
ً

 ر?وطتلل لوس" لصاوت ،كلذ نع 

 .ةقدلاو ةدوcdا ةيلاع ميماصت ,�ع ظاف&cا عم ،ةرامإلا �h ة·وغرملا عقاوملا نمض #tياعملا ,�عأب ة?راقع ع{راشم ر?وطت "يراقعلا

 

 ةيفارشnسالا تاح-رصتلا صوصخب يريذحت نايب

 لبقتسم نأش_ ةيلا^[ا انتاضا\]فاو انتادقتعمو انتاعقوت VWإ طقف دن>س@ امنإ ،OPبقتسملا ءادألل تانامض وأ ةيخ9رات قئاقح لAش@ ال ةيفارش>سا تاح9رصت وأ تانايب ةقيثولا هذ' نمضتت

 تاح9رصت وأ تانايب يأ mpيمت نكم9و .ةيلبقتسملا فورظلا نم ا'\mغو ةيداصتقالا فورظلاو ،ةعقوتملا تا'اجتالاو ثادحألاو ،تاريدقتلاو ،ةيلبقتسملا تايجيتا\]سالاو ططc[او ،انلامعأ

امومع ةيفارش>سا
ً

 ،"لبقتسم" ،"هاجتا" ،"ةيجيتا\]سا" ،"��رن" ،"رّدقن" ،"نمؤن" ،"يونن" ،"فد'" ،"فد~{س|" ،"ططخن" ،"مp]ع|" ،"وجرن" ،"عقوتن" لثم تادرفم مادختسا لالخ نم 

  .لبقتسملا VWإ \mش@ ��لا ا~�ا~�بش وأ ا~�اقتشم نم ا'\mغ وأ تاملAلا هذ' سكع وأ ،"فوس" ،"�Pب�ي" ،"دق" ،"نكمملا نم" ،"ةياغ"

 :صوصخب تاح9رصت ،رص^[ا ال لاثملا لي�س OWع ،ةيفارش>سالا تاح9رصتلا لمش@ دقو

 حا�رألا وأ تاداريإلا ومن لثم ةعقوتملا ةيليغش>لا جئاتنلا §

 لاملا سأر تامادختساو تاقفنلل ةعقوتملا تا9وتسملا §

 ةيلبقتسملا قوسلا فورظو نامتئالا قاوسأو لاملا سأر قاوسأ �P ةيلبقتسملا وأ ةيلا^[ا تابلقتلا §

ارظنو
ً

اجراخ ا~�م \mثكلا ّدع� ��لاو ،ا~� ؤب�تلا بعصي ��لا فورظلا �P تا\mغتلاو رطا�cاو تابلقتلل ةضرع ا~�إف ،لبقتسملاب ةقلعتم ةيفارش>سالا تاح9رصتلا نوAل 
ً

 دقو .انترطيس نع 

 لمش@و .ةيفارش>سالا تاح9رصتلا هذ' نم يأ OWع دمتع@ الأ بجي ،كلذلو .ةيفارش>سالا تاح9رصتلا �P ا~�لإ راشملا كلت نع \mبك لAش_ ةيلاملا انعاضوأو ةيلعفلا انجئاتن فلتخت

 ظاف^[ا �P انتردق :رص^[ا ال لاثملا لي�س OWع ،ةيفارش>سالا تاح9رصتلا �P ا~�لإ راشملا كلت نع VPاملا انعضوو ةيلعفلا انجئاتن �P ة\mبك تا\mغ@ VWإ يدؤت نأ نكمي ��لا ةما¢لا لماوعلا

 علسلا راعسأو ،ةدئافلا راعسأ �P تابلقتلا كلذ �P امب ،ا~�ف لمع| ��لا ةيميلقإلاو ةيملاعلا قاوسألا �P ةيلاملاو ةيداصتقالا عاضوألاو ؛تاقفنلا طبضو تاداريإلا نم ةبسانم تا9وتسم OWع

 ؛ةيجيتا\]سالا انلامعأ �P عسوتلا قيقحتو ةلاعف ةروصب ةيمومعلا ان>يناmpم ع»زوت ةداعإ ةيلمع ةرادإ OWع انتردق كلذ �P امب ،ةيجيتا\]سالا تاردابملا ذيفنتو ؛لوصألا ةميقو م¢سألاو

 نmناوقلا �P تا\mغتلاو تاروطتلاو ؛ةيسايسوي[ا ثادحألاو ؛نامتئالا قاوسأ وأ لاملا سأر قاوسأ �P تابلقتلا رارمتساو ؛رطا�cا ةرادإب ةصاc[ا ان�يلاسأو انتاءارج¬و انتاسايس ةيقوثوم

  .ا¢ل عب>ن ��لا ةمظنملا تا¢[ا ا¢قبطت ��لا \mياعملاو ةحقنملا دعاوقلاو P¯»رش>لا لمعلا لالخ نم ةيلاملا تامدc[ا ةعانص مكحت ��لا ةمظنألا فيثكت كلذ �P امب ،حئاوللاو

ايلاح انيدل ةرفوتملا تامولعملا VWإ طقف ضرعلاو ةقيثولا هذ' �P ا¢مدقن ��لا ةيفارش>سالا تاح9رصتلا نم يأ دن>س»و
ً

ارابتعا طقف قبطنت P±و ،
ً

 كان' س´لو .ھيف تردص ��لا خ9راتلا نم 

انلع �Pارش>سا ح9رصت يأ ثيدحت هاجت ماp]لا يأب د¢عتن الو .ةقيثولا هذ' �P ةدراولا ءارآلاو تامولعملا ة'ازن وأ لامتكا وأ ةقدب قلعتي اميف ،ةينمض وأ ةح9رص ،تانامض وأ ليثمت يأ
ً

 

 .ةيلبقتسملا جئاتنلا OWع ارشؤم نوAي ال دق قباسلا ءادألا نأ ملعلا ºWري .كلذ \mغ وأ ةيلبقتسم تاروطت وأ ةديدج تامولعمل ةجي>ن كلذ نا¹ ءاوس

اضرع ةقيثولا هذ' لAش@ ال
ً

اسامتلا وأ عيبل 
ً

 فرصب ةع_اتلا ا~�ا¹رش نم يأ وأ "لات´با¹ عاعش" ا¢مدقت ةمدخ وأ جتنم وأ ةيلام ةقرو يأ �P تنا¹ �[اصم يأب ةيصوتلا وأ ءارش ضرعل 

 .ةقيثولا هذ' نمض ةمدc[ا وأ جتنملا وأ ةيلاملا ةقرولا هذ' VWإ ةراشإلا نع رظنلا

ارشؤم هرابتعا نكمي ال ةكرشلل قباسلا ءادألا نأ VWإ ةراشإلا ردجت
ً

 .ةيلبقتسملا ا¢جئاتن OWع 


