
 

 متكاملة عقاریة مشروعات لتطویر تفاھمٍ  مذكرة توقعان ریةالعقا وإعمار جمیل اللطیف بدع
  السعودیة العربیة المملكة في
 ترفیھیة ومرافق للتسوق ومراكز المستوى عالمیة فنادق على تشتمل للسكن؛ التحتیة البنیة لتعزیز متكاملة سكنیة مجتمعات  
 روح وتعزیز جدیدٍة، عملٍ  فرص خلق جانب إلى السعودیة، العربیة المملكة في المنازل على المتنامي الطلب المشروعات ھذه ُتلّبي 

  المساعدة الصناعیة طاعاتالق ودعم السعودیة المبادرة
 االقتصاد إلى كبیرة قیمةً  تضیف التي المدینة "وسط" مجّمعات تطویر في لھا المشھود بكفاءاتھا المساھمة إعمار تعتزم  
 جمیل" "إعمار كیان إطار في عقاریةً  مشروعاتٍ  یطلقان جمیل اللطیف وعبد إعمار  

  2014 شباط فبرایر/ 18 المتحدة، العربیة اإلمارات دبي،
 العالميّ  المطّور وھي العقاریة، إعمار وشركة السعودیة العربیة المملكة في األعمال مجال في الرائدة جمیل اللطیف عبد شركة وقّعت

 وستطلق السعودیة. العربیة المملكة في متكاملةٍ  عقاریةٍ  مشروعاتٍ  إلنشاء تفاھمٍ  مذكرة بالبنان، إلیھا ُیشار التي العقاریة لألصول
  ».جمیل إعمار« الشراكة كیان إطار في المشروعات الشركتان

 شركة إدارة مجلس رئیس العبار مدومح جمیل اللطیف عبد شركة رئیس جمیل اللطیف عبد محمد من كل التفاھم مذكرة على وقّع وقد
 مجتمعات لتشیید المتمیز العقاري التطویر مجال في العالمیة كفاءاتھا نطاق توسیع على إعمار ستعمل المذكرة، وبموجب العقاریة. إعمار
  المملكة. في متكاملةٍ  سكنیةٍ 

 تنفیذ في حافلٍ  بسجلٍ  تحظى وھي اجتماعیة، لیةٍ مسؤو ذات تجاریة منظمة جمیل اللطیف "عبد قائالً: جمیل السید صّرح جانبھ ومن
 آالف توفیر في نجحنا المجتمعیة، مبادراتنا خالل ومن العامة. والتجارة السیارات وتجارة المستھلك، وتمویل العقاریة، المشروعات

 قیادة على التركیز ونواصل كیا،وتر أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في الدول من وغیرھا السعودیة العربیة المملكة في الوظائف
  للشباب. األعمال ریادة

 السعودیة، العربیة للمملكة الرئیسیة المتطلبات تلبي المستوى عالمیة عقاریةٍ  مشروعاتٍ  ببناء التزامنا على الضوء الیوم إعالن "ُیسلّط
 مجتمعاتٍ  تطویر في لھا المشھود كفاءتھا إعمار تستغل وسوف المنازل. على الطلب وتلبیة العمل فرص من المزید خلق في وتتمثل
  الشامل." االقتصادي النمو تدعم متكاملةٍ 

 مشروعاتٍ  تطویر في المشاركة فرصة منحتنا التي جمیل اللطیف عبد شركة إلى الشكر بجزیل نتقدم أن "نود العبار: السید وأضاف
  النظیر. منقطعة البناء وجودة المستوى عالمیة بالتصمیمات وتنفرد العالمیة، الّتمیز معاییر بأرقى تّتسم عقاریةٍ 

 بما قوي، إیجابيٍ  اقتصاديٍ  بأثرٍ  تتمتع التي المتكاملة المدینة" "وسط مجّمعات تطویر في الحافل خبراتھا سجل من إعمار تستفید "وسوف
 الطلب تلبي أن والمتكاملة تطورةالم السكنیة المجّمعات شأن ومن الشباب. لدى المبادرة روح ودعم جدیدةٍ  عملٍ  فرص خلق ذلك في

 والتجزئة الضیافة قطاع نمو تعزیز عن فضالً  السعودیة، العربیة المملكة في معقولةٍ  بأسعارٍ  الجودة وعالیة راقیة منازل على المتنامي
  النواحي." جمیع من التحتیة البنیة وتدعیم

 الذكیة. لالتصاالت المجال ستفسح كما التقنیات، أحدث على تعتمد فسو جمیل إعمار من المتكاملة السكنیة المجمعات أن بالذكر جدیرٌ 
 مجتمعیة، ومراكز األطفال للعب ومساحاتٍ  الصحیة للرعایة ومراكز تعلیمیةً  ومعاھد كبیرةً  ومساجد مركزیةً  متنّزھاتٍ  المجّمعات وتضمّ 



 

 العمل، بیئة تصّور ُتجّسد بحیث مصممة روعاتالمش ھذه وستكون سكانھا. حیاة نمط متطلبات تلبیة على تصمیماتھا ستعمل كما
 الطراز من مستوحى بأسلوبٍ  التصمیمات ستكون كما العالمیین، المھندسین ألمع من نخبة تصمیمھا على وسیشرف والترفیھ، والسكن،

  للمنطقة. المعماري

 مجال في سیما وال المجتمع، خدمة على بشدةٍ  ،1945 عام جمیل اللطیف عبد السید أنشأھا والتي جمیل، اللطیف عبد شركة ترّكز
  والتعلیم. الفنون ودعم الفقر، وطأة من والتخفیف الشباب، األعمال لرواد العمل فرص وإیجاد المجتمعي االستثمار

 تعمل تيوال لھا، التابعة األوسط الشرق إعمار شركة خالل من السعودیة العربیة المملكة في قويٍ  بحضورٍ  بالفعل العقاریة إعمار تتمتع
 مدینة تقوم ذلك، على وعالوة الستار. عنھما إعمار أزاحت فاخران عصریان مجّمعان وھما الُخبر، وبحیرات جدة بوابة تطویر على

 المجمعات أكبر أحد وھي االقتصادیة، هللا عبد الملك مدینة تطویر على تداول، في المدرجة )،Emaar.E.C( االقتصادیة إعمار
  المنطقة. يف نوعھا من المتطورة

  

  -النھایة-
  والعقارات لألراضي جمیل اللطیف عبد

 والسكنیة التجاریة العقارات قطاعي في وتوفیرھا الفرص لتحدید 2013 عام جمیل، اللطیف عبد شركة من فرعٌ  وھي والعقارات، لألراضي جمیل اللطیف عبد أنشئت
 جمیل اللطیف عبد مرافق تشیید مسؤولیة التجاریة عملیاتھ إلى باإلضافة الفرع ھذا تولى وقد وتركیا. أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األراضي وتطویر
  السعودیة. العربیة المملكة أنحاء في وصیانتھا للسیارات الشاملة

 متكاملة تجاریة ومشروعاتٍ  وشقق بوابات وذات الوحدات متعددة ةً سكنی ومجمعاتٍ  النواة لألسر منازل تطویر على لھ مقراً  جّدة من یتخذ الذي الفرع إستراتیجیة وتقوم
 الحلول بتحدید یتعلق فیما خاصة لعملھا استراتیجیین كموجھین العمل فرص وإیجاد االستدامة مبدأي المجموعة وتعتمد المكتبیة. والمباني كالفنادق االستخدامات ومتعددة

 بأسعار المنازل على الطلب ازدیاد جمیل اللطیف عبد شركة تواجھ وتركیا. أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في قعةوالمتو الحالیة السكن أزمة لمواجھة المقترحة
  لیدیة.التق العمل آلیات اتباع عند المطلوب القیاسي الوقت ثلث في التجھیز سابقة الجودة عالیة منازل لبناء مبتكرة وسائل خالل من السعودیة العربیة المملكة في میسرة

 نیسان أبریل/ شھر وفي األولى. الدرجة من مطورین مع شراكاتٍ  عقد في والعقارات لألراضي جمیل اللطیف عبد لشركة المفضلة التجاریة االستراتیجیة تتجسد
 تؤسس أن جمیل إعمار شأن ومن المتحدة. العربیة باإلمارات دبي في العقاریة إعمار مع جمیل" "إعمار مشروع بموجبھا أُسس مشتركة اتفاقیة الشركة وقّعت 2014

 وستنشئ السعودیة، العربیة المملكة في السكنیة التحتیة البنیة لتعزیز المدینة" "وسط ومجّمعاتٍ  شاملةً  عمرانیة مجتمعاتٍ  الطرفین كال لدى القوة نقاط على باالعتماد
  ترفیھیة. ومرافق تجاریةً  ومجمعاتٍ  المستوى عالمیة فنادق أیضاً 

  
  جمیل اللطیف عبد شركة عن ذةنب

 جّدة في أحدھما یقع مقّران ولھا األعمال، ومتنوعة للعائلة مملوكة شركة الشركة) باسم إلیھا (الُمشار 1945 عام إلى تأسیسھا یعود التي جمیل اللطیف عبد شركة ُتعد
 وآسیا وتركیا أفریقیا وشمال األوسط الشرق في بلداً  17 إلى للشركة الجغرافیة البصمة وتمتد المتحدة. العربیة باإلمارات دبي في واآلخر السعودیة، العربیة بالمملكة
 موزع بمثابة الشركة تعیین إلیھا یعزى والتي بھا، المرتبطة القیمة سلسلة وشركات السیارات مجال في األساسیة بعملیاتھا الشركة وتشتھر وأوروبا. الھادئ والمحیط

 والدعایة اإللكترونیات وتوزیع الغیار قطع وتصنیع التمویل لتشمل أنشطتھا الشركة نّوعت الحین، ذلك ومنذ .1955 عام في السعودیة العربیة المملكة في لتویوتا معتمد
 المتجددة الطاقة مصادر على المبدئي التركیز مع الطاقة، منھا جدیدةً  قطاعاتٍ  لتشمل إضافیةٍ  بصورةٍ  أنشطتھا الشركة نّوعت ،2012 عام وفي والفعالیات. واإلعالن
 وتفتخر العالم. حول شخص 15800 نحو توّظف الشركة أن بالذكر جدیرٌ  وتركیا. أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة ضمن والتجاریة السكنیة العقاریة والتنمیة
 اللطیف عبد اسم تحت مستقلةٍ  بصورةٍ  تشغیلھا یجري والتي الجوائز، من العدید حصدت التي األوجھ متعددة االجتماعیة المسؤولیة ببرامج جمیل اللطیف عبد شركة
 www.alj.com & www.aljci.orgاالجتماعیة. للمبادرات جمیل

  
  عامة: مساھمة شركة العقاریة إعمار عن نبذة

http://www.aljci.org/


 

 على تعزف التي الفاخرة العصریة الخدمات مزودي وأحد العقاري التطویر مجال في رائدة عالمیة شركة المالي دبي سوق في المدرجة ش.م.ع، العقاریة إعمار ُتعد
 العالم، في العقارات شركات كبرى إحدى وھي إعمار، تملك وآسیا. أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في كبیر بحضور تتمتع كما المتمیزة، الیومیة الحیاة إیقاع

  العالمیة. األسواق في مربع متر ملیون 220 مساحتھا وتفوق أمریكي، دوالر ملیار 71 قیمتھا تفوق إجمالیةً  أصوالً 

 .2001 عام منذ العالمیة األسواق من وغیرھا دبي في سكنیة وحدة 37350 على یربو ما سلمت حیث المشروعات، تسلیم في ممتاز إنجازات بسجل إعمار تتمتع و
 من أكثر تأتي والیوم، غرفة. 1900 من أكثر أروقتھا بین تضم ومنتجعاً  فندقاً  12 عن فضالً  مربع، متر 690000 ھامساحت تفوق للدخل مدرة أصوالً  إعمار تمتلك

  الدولیة والعملیات التابعة والشركات والترفیھ والضیافة والتجزئة التسوق مراكز عائدات من الشركة إیرادات من المائة في 55

 شركة توقیع تحمل التي العمالقة المتطورة الصروح بین من العالم، في والترفیھ للتسوق وجھة أكبر مول، ودبي العالم، في مبنى أطول خلیفة، برج ویعد
 www.emaar.comإعمار.

  

  مع: التواصل یرجى المعلومات، من للمزید
  

  توماس جیمس
 العامة والعالقات االتصاالت مدیر
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