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 إماراتي مليون درهم 500بأكثر من 
 أكوا العقارية بالشراكة معش.م.ع العقارية  االتحاد

  "موتور سيتي هيلز"المرحلة األولى من تطلقان 
 

 
 
 ثالثة طوابق مكونة من  التاون هاوسألول مره فلل  -
 غرف نوم 4وبعدد  قدم مربع 3000مساحات واسعة تصل إلى  -
 مواصفاتالمعايير والوفق اعلى  األسرة احتياجاتمخطط يلبي  -

 
المدرجة بسوق دبي المالي والمطور العقاري ش.م.ع وقعت االتحاد العقارية ، 2021ر سبتمب 26

 شركةالاتفاقية استثمار مع  ،متنوعة األنشطةاأليقوني المالك لمجموعة من الشركات التابعة 
، وهو مشروع منطقة الموتور سيتي" في موتور سيتي هيلز"أكوا العقارية إلطالق مشروع  الرائدة

من فلل  415 عدد من المشروع المرحلة األولى منتتألف حيث ، واألول في المنطقة فريد من نوعه
، غرف نوم 4مكونة من قدم مربع  3000بنظام ثالثة طوابق بمساحات تصل إلى  التهاون هاوس

 .والمبيعاتالتسويق حصري لعمليات بدور  شركة أكوا العقاريةوستقوم 
 

 ،العقارية في وسط منطقة الموتور سيتي االتحاديقام المشروع على أرض مملوكة لشركة و
 موتور سيتيالفي  ازدهارًا األكثرالتجارية  الذي سيقام بالقرب من المنطقةسيضم المشروع و

 مغرف نو 4قدم مربع وجميعها مكون من  3000إلى  2500نوعين من الفلل تتراوح مساحتها من 
 كمشروعمشروع الم يصمقد تم تو ، المساعدة للعمالةتشتمل على مرافق و en-suiteبنظام 

ويتميز المشروع بمساحات  ،مواصفاتالمعايير والوفق اعلى  األسرة احتياجات يلبيسكني 
كحمامات  عصرية متعددة االستخداماتالمرافق المشرقة وواسعة مدمجة مع مجموعة من 

 ومساحات للعب األطفال. ومالعب خضراءالسباحة 
 

يوفر سهولة الوصول إلى وموتور سيتي منطقة في قلب  "موتور سيتي هيلز"يقع مشروع و
 ٢٠يبعد حوالي و الطرق الرئيسية مثل شارع حصة وشارع أم سقيم وشارع الشيخ محمد بن زايد

 ونخلة جميرا ودبي مارينا. Down Town دقيقة عن مناطق وسط المدينة
 

 شركة  رئيس مجلس إدارة ، الحماديحسن خليفة سعادة / قال المشروع إطالق على  وتعليقًا
كما وعدنا مساهمينا ببذل الجهد المضاعف لوضع االتحاد العقارية في  ،ش.م.ع االتحاد العقارية

اليوم ثاني مشاريعنا في فندشن أهم مطوري العقارات في إمارة دبي،  بجانب المرموقة مكانتها
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األساسية المتمثلة  نامن ركائز وانطالقًا" موتور سيتي هيلز" مشروع هو ومنطقة الموتور سيتي 
تم إضافة المزيد من  فقد الخيارات التي تالئم احتياجاتهموتقديم لهم افضل في االهتمام بعمالئنا 

األسرة، وهو يعد النقلة الثانية في تنفيذ  متطلباتلتلبي الوحدات السكنية إلى هذا المشروع 
استكمال تطوير تلك المنطقة ويأتي هذا المشروع بعد وضع حجر برؤية مجلس إدارة الشركة 

خالل هذا العام وفي أقل من شهر من تدشين والثاني  "سيتي فيوز "موتور األوللمشروع األساس ل
 المشروع األول.

 
نحن متحمسون جدًا لهذا المشروع “العقارية علي تومبي مؤسس شركة أكوا السيد/ وقال 

بتصميمه الفريد من نوعه والذي يضم ثالثة طوابق،  تاون هاوسالالجديد المؤلف من مجموعة 
 ازداد، حيث الجائحةعلى نوع العقارات خالل الفترة الماضية نتيجة الطلب  فيتغير  لمسناحيث 

سيستهدف هذا المجمع السكني متوسطي الدخل و والفلل، هاوستاون المنازل  على طلبال
الذي و موتور سيتيمجتمع الالذين يرغبون في العيش في مجتمع نابض بالحياة ومتطور مثل 

 ،يضم بالفعل المحالت التجارية والمدراس والمستشفيات بما يخلق مجتمع متكامل لألسرة
المقبل، وبالفعل  في أكتوبر المشروع سيكونفي مبيعات ال أن بدأ يبوختم السيد/ علي توم

من المرحلة األولى في  االنتهاء، ومن المتوقع العديد من الطلبات من المهتمين بالمشروع تلقينا
 ".2024عام  آغسطس من

 
 -انتهى-
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