
 
 

 

 في شنغهاي  2019منازل تشارك في معرض العقارات الفاخرة 

 الكبرى في دولة اإلمارات مشاريعهامنازل تستعرض أمام المستثمرين الصينيين بعض 

  المستثمرون الصينيون من بين أبرز أربع جنسيات تستثمر في القطاع العقاري في دولة اإلمارات 

يسر شركة منازل ش.م.خ، وهي إحدى أبرز الشركات الرائدة   :2019ديسمبر  5،  الخميس –أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

في مجال التطوير العقاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة، أن تعلن عن مشاركتها في معرض العقارات الفاخرة في مدينة 

 .  2019ديسمبر  8و 6الفترة ما بين  شنغهاي، وهو المعرض العقاري الرائد في العاصمة الصينية والذي ينعقد في

ع واجهة غنتوت البحرية  في إطار هذا المعرض، ستعرض منازل مجموعة من أبرز مشاريع التطويرالعقاري لديها، بما في ذلك ُمجمَّ

أكبرالمشاريع سيكون المجمع عند اكتماله واحًدا من و مليون مترمربع. 1.4الذي يقع بين إماراتي دبي وأبوظبي،  ويغطي مساحة 

العقارية المتكاملة في قطاع السياحة اإلماراتي بما يضمه من منتجعات وفلل ومرافق أخرى كالمدارس والمراكز المجتمعية 

 والمتاجر.

" في أبوظبي، اللذان أصبحا سكًنا لعشرات اآلالف واإلقبال 2" ومجمع "الريف 1وبعد النجاح الذي حققه مشروعا مجمع "الريف 

الدخل المتوسط، ستغتنم الشركة الفرصة إللقاء الضوء  أصحابلى مثل هذه الوحدات السكنية عالية الجودة التي تناسب المتنامي ع

 على مشروعها السكني الجديد، وهو مجمع المرزاب. 

 35بعد في منطقة السمحة بأبوظبي، على الطريق السريع بين أبوظبي ودبي قرب مدينة خليفة الصناعية وعلى  مشروع مرزابيقع

متًرا مربًعا ويضم  83,138، ويمتد مجمع المرزاب السكني على مساحة طابقية إجمالية قدرها 2020دقيقة عن موقع دبي إكسبو 

 .   سكنية وحدة 600أكثر من 

ا في ومن المقرر أن تسلط  الشركة الضوء على مشروعها المشترك "منازل واحة السيليكون"، والذي اختارت له موقًعا استراتيجيً 

شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين ستوديوهات ، و مؤلفة من سكنية  وحدة  66ما يقرب من  المشروعسيقدم  واحة دبي للسيليكون،

 المؤسسات التعليمية والصناعية والترفيهيةوالطالب كونه مجمعاً متكامالً بالقرب من هيئة التدريس  مما يجعله خياراً مثالياً العضاء

، والذي مثلث قرية الجميرافي  .  باإلضافة إلى هذا المشروع البارز في إمارة دبي، ستعرض منازل أيًضا مشروعها في المنطقة 

مثلث قرية "مشروع ويتألف  موقًعا استراتيجًيا بين شارع اإلمارات وشارع الخيل، وُيتيح نقاط وصول متعددة إلى مدينة دبي.يحتل 

 غرفتي نوم.وغرفة واحدة شقق مكونة من على برجين وسيضم استوديوهات و منقسمين سكنيةوحدة  490من أكثر من  "الجميرا

 :السيد يعقوب الدوسري، الرئيس التنفيذي لشركة منازلمن جانبه، قال 

، فهو يتيح لنا فرصة كبيرة للتواصل مع قاعدة من المستثمرين 2019تسرنا المشاركة في معرض العقارات الفاخرة في شنغهاي  "

الدوليين في الصين ومقابلة مشترين جدد.  لقد شهدنا تزايًدا في أعداد الجالية الصينية في دولة اإلمارات العربية المتحدة على مدى 

ففي ظل الجهود المتواصلة لتوطيد العالقات بين البلدين أصبح المستثمرون الصينيون اآلن ضمن أبرز  السنوات الخمس الماضية،

أربع جنسيات تستثمر في القطاع العقاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة في العام الماضي. وال ننسى مكانة دولة اإلمارات 

ي قطاع العقارات، وهو القطاع الذي يحظى بإقبال المستثمرين الصينيين نظًرا العربية المتحدة المتميزة كوجهة استثمارية، خاصة ف

، باإلضافة إلى مزايا البيئة االقتصادية في اإلمارات مثل اإلعفاء من الضرائب وإمكانية التملّك الحر ألسعار العقارات الجذابة 

 وعائدات اإليجار المرتفعة وغيرها من العوامل االقتصادية األخرى".  

وأّكد على أهمية المشاركة في المعرض قائاًل: "بالطبع، ُتعّد هذه فرصة مذهلة وهامة ألعمالنا في ظل استمرارنا بالنمو وتقديم قيمة 

 كبيرة للمساهمين".

 . B33في شنغهاي زيارة منازل في مقصورة رقم  2019يمكن لزّوار معرض العقارات الفاخرة 

 ***انتهى***



 
 

 نبذة عن منازل العقارية

، هي واحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بأسعار مناسبة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يبلغ  شركة منازل

مليار درهم إماراتي، وهي شركة مساهمة خاصة ُمدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية، ويبلغ عدد  2,6رأس مال الشركة 

منهم تقريبًا من الشركات والمؤسسات المالية. بفضل االلتزام باستثمارات استراتيجية، تشمل الوحدات % 30مساهم،  3000مساهميها 

السكنية والتجارية على حد سواء، نجحت منازل في تحقيق نوع من التوازن بين إيجاد مجتمعات مزدهرة ومستدامة، وفي الوقت عينه، 

 comgroupwww.manazel.د من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني تحقيق أعلى العوائد للمساهمين والمستثمرين. لمزي

 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 لالستفسارات:

 وليد جمال الدين

 رئيس االستثمار والشؤون التجارية

 ش.م.خمنازل 

 909داخلي:  +971 2 6444 466رقم الهاتف: 

   lgroup.aeinvestorrelations@manazeالبريد اإللكتروني: 

 

 التواصل اإلعالمي:

 شين دوالن

  Shane.dolan@fticonsulting.comالبريد اإللكتروني:    

 +971 4 437 2100 رقم الهاتف:

 

 ياسمين عبدالخالق

 Yasmine.Abdelkhalek@fticonsulting.comالبريد اإللكتروني:   

 +971 4 437 2115 رقم الهاتف:
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