
عـــــالـم جـــــديـد، مـــــفـعـم بـــــالحـــيـاة



الـــــعافــية  .  االســـــتـدامــة



نستثمر من أجل 
مستقبل باهر  

تمثــل دبــي القلــب النابــض لدولــة ثريــة باإليجابيــة والنمــو 
والتطــورات المبتكــرة. كمــا تمثــل دولــة اإلمــارات العربيــة 
مثــال  أنهــا  بــل  والتفانــي،  للســام  نموذًجــا  المتحــدة 
للتناغــم والتســامح فــي منطقــة الشــرق األوســط لمــا 
تبديــه مــن التــزام لتعزيــز ســعادة ســكانها وصحتهــم، 
البشــرية  التنميــة  فــي  بالمســاهمة  ومبادرتهــا 

المســتدامة. 

علــى  الواســعة  شــهرتها  دبــي  مدينــة  اكتســبت  وقــد 
تعــج  فهــي  المتميــز.  لطابعهــا  نظــًرا  العالــم  مســتوى 
بمختلــف الثقافــات واأللــوان، حيــث يعيــش علــى أرضهــا 
ســكان مــن أكثــر مــن 002 جنســية ويعملــون فــي وئــام 
مثمــر، وحيــث تُطــَرح ابتــكارات عالميــة جديــدة بشــكل 

يومــي لتطويــر الحيــاة وتلبيــة كافــة االحتياجــات.



االستدامة والنمو 
والتطور العمراني 

ــي  ــة 2040، وه ــي الحضري ــة دب ــع خط ــن وض ــي ع ــت دب أعلن
إســتراتيجية شــاملة للتطويــر العمرانــي المســتدام تهدف 
إلــى تحويــل التركيز إلــى الصحــة والرفاهية واالرتقــاء بجودة 
الحيــاة. تهــدف الخطــة إلــى مضاعفــة المســاحات الخضــراء 
ــات  ــي الدراج ــاة وراكب ــة المش ــهيل حرك ــة وتس والترفيهي
ووســائل النقــل فــي أنحــاء المدينــة. تهــدف الخطــة لتوفير 
ــة  ــكنية متكامل ــاريع س ــر مش ــة لتطوي ــل مرن ــائل نق وس
بحلــول عــام 2040 ووضــع تشــريعات شــاملة ونمــوذج 

حوكمــة مــن شــأنه دعــم النمــو والتنميــة.



نبني منازل تبعث
على اإللهام  

تهتــم  متخصصــة  عقــاري  تطويــر  شــركة  باعتبارنــا 
بالتصاميــم، نهتــم فــي إلينغتــون العقاريــة بالمضمــون 
ــاء  ــوم إنش ــن بمفه ــا نؤم ــكل. وألنن ــا بالش ــدر اهتمامن بق
مســاحات تائــم األنمــاط المعيشــية للســكان وتتيــح 
لهــم التحكــم فــي حياتهــم، فإننــا نهتــم بــأدق التفاصيــل.

مــن خــال خطــة دبــي الحضريــة 2040، تشــارك إلينغتــون 
العقاريــة فــي تقديــم عقــارات ومرافــق تأخــذ بعيــن اإلعتبــار 

االســتدامة ورفاهيــة المقيميــن.



نضع معايير جديدة في كافة أنحاء دبي 

وسط مدينة دبي

ــر  ــع. يتأث ــاركة والتوس ــارف والمش ــرة التع ــر الصغي ــح لألس ــواء تتي ــز بأج ــون تيراس ــروع ويلت ــز مش يتمي
البرجــان اللذيــن يتألــف كل منهمــا مــن 12 طابًقــا بالتركيبــات واألنمــاط المســتوحاة مــن عهــد طريــق 
ــوم.  ــي ن ــدة وغرفت ــوم واح ــة ن ــاكن ذات غرف ــى مس ــم إل ــزة تنقس ــدة متمي ــان 283 وح ــر، ويضم الحري
يضــم المشــروع مركــز لياقــة بدنيــة وغرفــة يوغــا وحــوض ســباحة لألطفــال وحــوض ســباحة عائلــي 

بمحيــط شاســع ومناطــق داخليــة وخارجيــة للعــب األطفــال ومناطــق للشــواء.

مدينة محمد بن راشد

ــي  ــل وف ــي الداخ ــوازن ف ــاة مت ــط حي ــتمتاع بنم ــى االس ــكان عل ــاعد الس ــروع ليس ــذا المش ــم ه ُصمِّ
الخــارج حيــث تمتــد مســاحات الشــقق والمســاكن بانســيابية إلــى المســاحات الخارجيــة، ممــا يعطــي 
إيحــاًء بســعة المســاحات الداخليــة. يتألــف المشــروع مــن 320 وحــدة تنقســم إلــى وحــدات ســتوديو 
وشــقق بغرفــة نــوم واحــدة وغرفتــي نــوم، ويضــم بهــًوا مصمًمــا للجلــوس والعمــل. يضــم 
المجمــع أيًضــا مركــز لياقــة بدنيــة مجهــًزا بالكامــل ومســاحات داخليــة وخارجيــة لليوغــا وحدائــق 
الخدمــات  شــامل  وناديًــا  األطفــال  للعــب  وخارجيــة  داخليــة  ومناطــق  واالســتجمام  للجلــوس 
ــل  ــق وتفاصي ــاب أني ــدران وب ــز بج ــي وتتمي ــراز اللندن ــن الط ــتوحاة م ــة مس ــة جميل ــاحة داخلي ومس
خشــبية جميلــة ومصابيــح فنيــة التصميــم وأرضيــات ذات نمــط متعــرج وحــوض ســباحة ال متناهــي 

يطــل علــى الحديقــة.

يقــدم بلغرافيــا 2 لســكانه نمــط حيــاة يتميــز بمنظومــة ألــوان محايــدة اخترناهــا بعنايــة فائقــة، 
ــل  ــن الداخ ــا م ــه يبرزه ــت نفس ــي الوق ــة ف ــة وقوي ــون هادئ ــة الل ــرة أحادي ــة معاص ــى لوح ــة إل باإلضاف
والخــارج رخــام أرمانــي غــراي. يضــم المشــروع ردهتيــن أنيقتيــن مزينتيــن بتحــف فنيــة مميــزة أنتجهــا 
ــكنية  ــدة س ــروع 188 وح ــم المش ــون. يض ــون للفن ــة إلينغت ــن مؤسس ــف م ــون بتكلي ــون محلي فنان
تنقســم إلــى وحــدات ســتوديو وشــقق ذات غرفــة نــوم واحــدة وغرفتــي نــوم وثــاث غــرف نــوم 
ــل  ــكان مث ــية للس ــة المعيش ــاء بالتجرب ــة لارتق ــق مصمم ــم مراف ــا يض ــاوس، كم ــاون ه ــدات ت ووح
حــوض الســباحة وصالــة األلعــاب الرياضيــة ومنطقــة اللعــب الداخليــة والفنــاء المركــزي ذي المســاحات 

ــة. ــة الخاب الطبيعي

يتميــز مشــروع بلغرافيــا 3 بألوانــه العصريــة وتصميماتــه الجميلــة المؤلفــة مــن البــاط الدائــري 
واللمســات الخشــبية ذات الدرجــات الفاتحــة التــي تضفــي إلــى المحيــط أجــواًء ممتعــة تبعــث علــى 
االســترخاء. يضــم المشــروع أكبــر فنــاء لدينــا، باإلضافــة إلــى ردهتيــن فســيحتين مزدوجتــي االرتفــاع. 
ويضــم هــذا المجمــع الســكني ذو التصميــم الفريــد 260 وحــدة ســكنية عصريــة تشــمل وحــدات 
ســتوديو وشــقًقا ذات غرفــة نــوم واحــدة وغرفتــي نــوم ووحــدات تــاون هــاوس تتميــز بمجموعــة 
مرافــق فائقــة الروعــة مثــل حــوض الســباحة وصالــة األلعــاب الرياضيــة ومناطــق لعــب األطفــال 

الداخليــة والخارجيــة والمســاحات الخضــراء الخابــة.

ــا  ــة تماًم ــاد متوازن ــه أبع ــي تصميم ــتخدم ف ــد يس ــكني" جدي ــاع س ــى ذات "إيق ــن مبن ــارة ع ــا عب بلغرافي
وتفاصيــل دقيقــة. يضــم المشــروع 181 وحــدة ســكنية تشــمل شــقًقا ذات غرفــة نــوم واحــدة 
وغرفتــي نــوم وثــاث غــرف نــوم. يضــم مشــروع بلغرافيــا حــوض ســباحة علــى الطــراز المنتجعــي 
ــاء  ــى فن ــة إل ــة، باإلضاف ــة وخارجي ــال داخلي ــب أطف ــق لع ــة ومناط ــات أنيق ــة ورده ــاب رياضي ــة ألع وصال

فســيح ومســاحات طبيعيــة جميلــة، كمــا يوفــر لجميــع ســكانه مرافــق مجهــزة بالكامــل.  

دائرة قرية جميرا 

يتميــز هــذا المشــروع بتصميماتــه اإلســكندنافية ومجموعــة ألوانــه العصريــة المؤلفــة مــن درجــات 
الدافــئ.  والبيــج  األبيــض  اللونيــن  التــي تعكســها درجــات  الســاحرة  الجميلــة واللمســات  الرمــادي 
لســكاننا  يوفــر  ممــا  العمليــة،  والمزايــا  البســاطة  المشــروع  يمنحــان  وأجــواؤه  التصميــم  وهــذا 
تجربــة معيشــية شــاملة. ويضــم 156 وحــدة تنقســم إلــى وحــدات ســتوديو وشــقق ذات غرفــة نــوم 
واحــدة وغرفتــي نــوم تشــتمل علــى حــوض ســباحة علــى الطــراز المنتجعــي وشــرفات تطــل علــى 
حــوض الســباحة وســطح علــوي ومنطقــة شــواء وردهــة مريحــة ومطبــخ خارجــي وطــاوالت خارجيــة 

ــل. ــز بالكام ــة مجه ــة بدني ــز لياق ــال ومرك ــب األطف ــة للع ــا ومنطق ــة لليوغ ومنطق

يضــم مشــروع سومرســت ميــوز مجموعــة فاخــرة وعصريــة مــن وحــدات التــاون هــاوس التــي تتميــز 
ــة ذات ألــوان ترابيــة وشــرفات خاصــة فســيحة، ويركــز المشــروع علــى إتاحــة المزيــد  بواجهــات رائع
مــن ضــوء الشــمس فــي الوحــدات. تتميــز وحــدات التــاون هــاوس بتفاصيــل صريحــة ونوافــذ عريضــة 
وتصميمــات ُحــرة تقــدم تصــوًرا جديــًدا لألنمــاط المعيشــية للســكان التــي تنعكــس فــي النوافــذ 
ــن 17  ــة م ــا المؤلف ــف مجموعتن ــرة. اكتش ــات المبتك ــقف واللمس ــى األس ــات إل ــن األرضي ــدة م الممت
ــص. ــر الخال ــراز المعاص ــى الط ــة عل ــوم ومصمم ــرف ن ــن 4 غ ــة م ــيحة مؤلف ــاوس فس ــاون ه ــدة ت وح

ــكان  ــر للس ــت لتوف َم ــي ُصمِّ ــة الت ــة المعماري ــات الهندس ــن أيقون ــة م ــكوير أيقون ــا س ــر بلغرافي يعتب
أعلــى مســتويات الحيــاة المجتمعيــة، ويضــم 225 وحــدة رائعــة التصميــم تتألــف مــن وحــدات ســتوديو 
وشــقق ذات غرفــة نــوم واحــدة وغرفتــي نــوم. ويوفــر لــك المنــزل المثالــي لحيــاة ســعيدة، حيــث إنــه 
يتميــز بمرافــق متكاملــة مثــل الردهتيــن مزدوجتــي االرتفــاع والــدرج االســتثنائي واألكسســوارات 
المجهــز  البدنيــة  اللياقــة  ومركــز  والصغــار  بالكبــار  الخاصــة  الســباحة  وأحــواض  المميــزة  الفنيــة 
بالكامــل وغــرف تغييــر المابــس ومنطقــة لعــب األطفــال التــي تضــم منــزل الشــجرة والزالقــة والنــادي 

ــام. ــاول الطع ــوس وتن ــق للجل ــرًحا ومناط ــم مس ــذي يض ــات ال ــامل الخدم ش

يمثــل مشــروع دي تــي 1 مثــالًا يحتــذى بــه مــن حيــث معاييــر الســوق الجديــدة التــي تنطــوي علــى دمــج 
الفــن ووســائل الراحــة فــي قلــب دبــي. كمــا أنــه يعكــس مفهــوم إنشــاء وحــدات ســكنية فريــدة وفاخــرة 
ذات واجهــات بســيطة وأنيقــة فــي الوقــت ذاتــه، ويطــرح تصميمــات متميــزة حًقــا للمســاحات الداخليــة 
والخارجيــة علــى حــد ســواء. يضــم المشــروع 131 وحــدة ســكنية وشــقة علــى طــراز بنتهــاوس تتــراوح 
مســاحاتها بيــن 534 و5642 قــدم مربــع. يتميــز دي تــي 1 بمرافــق تشــمل حــوض ســباحة طويــل 
ــال  ــب األطف ــة للع ــة ومنطق ــاب رياضي ــة ألع ــة وصال ــة ترفيهي ــي وصال ــباحة ترفيه ــوض س ــار وح المس

ومســاحات طبيعيــة ومتاجــر، كمــا يقــدم لســكانه أرقــى األنمــاط المعيشــية علــى اإلطــاق. 

ــة  ــي للمعيش ــار العمل ــن الخي ــث ع ــي تبح ــر الت ــات األس ــي احتياج ــس لنلب ــون بلي ــروع إيت ــا مش صممن
دون التنــازل عــن المســاحات أو التصميمــات الجميلــة، فهــو يوفــر مجموعــة مــن 110 وحــدة تشــمل 
وحــدات ســتوديو وشــقق بغرفــة نــوم واحــدة وغرفتــي نــوم وثــاث غــرف نــوم بدرجــات اللــون الرمــادي 
التــي تزينهــا لمســات بيضــاء واألرضيــات الخزفيــة ذات المظهــر الخشــبي. كمــا يتيــح المشــروع 
لســكانه فرًصــا رائعــة للترفيــه واللياقــة البدنيــة، مثــل مركــز اللياقــة البدنيــة كامــل التجهيــز وحــوض 

الســباحة الخارجــي المحــاط بالمســاحات الخضــراء الخابــة ومناطــق اللعــب وغيرهــا مــن المرافــق.

يضــم ســلون مــن بلغرافيــا هايتــس مجموعــة متنوعــة مــن وحــدات الســتوديو والشــقق المؤلفــة مــن 
غرفتــي نــوم والمرافــق ذات الطــراز المنتجعــي، وهــو بــرج ســكني مســتوحى مــن طــراز ميامــي يعكــس 
األجــواء الســاحلية واألنمــاط المعيشــية الشــاطئية. يضــم المشــروع مركــز لياقــة بدنيــة داخلًيــا 
ــة  ــزه وصال ــة تن ــا ومنطق ــًا مطبًخ ــة .وأيض ــواء خارجي ــة ش ــة ومنطق ــينما خارجي ــًزا وس ــا متمي وخارجًي

ــطح. ــى الس ــة عل ــات األليف ــة للحيوان ــال ومنطق ــة الجم ــة رائع ــار ورده ــل المس ــباحة طوي ــوض س وح

منهًجــا  هــاوس  هارينغتــون  يجســد  الطبيعيــة،  وثرواتهــا  الســاحرة  العربيــة  الصحــراء  وحــي  مــن 
التــي  المترابطــة  العناصــر  مــن  كبيــر  عــدد  خــال  مــن  وذلــك  الحضريــة،  للحيــاة  ومتوازًنــا  شــامًلا 
تضمــن للســكان نمــط حيــاة مفعًمــا بالســعادة والصحــة. مــع 92 وحــدة واســعة، يتضمــن المشــروع 
اســتوديوهات وشــقق بغرفــة نــوم واحــدة وغرفتــي نــوم، مــع ســاحة واســعة، حمــام ســباحة، منطقــة 
ل هارينغتــون هــاوس إلــى مشــروع يرســم لوحــة مكتملــة  لعــب لألطفــال ونــادي للياقــة البدنيــة. تحــوَّ
تجمــع بيــن الصحــة والعافيــة والســعادة، وذلــك بفضــل الدرجــات المحايــدة ولوحــة األلــوان الطبيعيــة. 
تتناغــم ألــوان الرمــال والدرجــات الدافئــة مــع الخلفيــات الرماديــة الداكنــة والســماء المرصعــة بالنجــوم 

لتضيــف لمســة مــن الرقــي والفخامــة. 



لنحيا برفاهية

وتتمثــل رؤيتنــا فــي إنشــاء مســاحات معيشــية تضيــف 
إلهــام للحيــاة وتضفــي المتعــة اليوميــة وتقــدم الدعــم 
أحامهــم  نحــو  رحاتهــم  يخوضــون  بينمــا  للســكان 
وطموحاتهــم. كمــا أننــا ننشــئ مشــاريع إلينغتــون فــي 
مواقــع مختــارة بعنايــة لضمــان تحقيــق عائــد اســتثمار 
جيــد طويــل األجــل. وتشــتهر مشــاريعنا بأحــواض ســباحة 
مصممــة علــى طــراز المنتجعــات ومســاحاتها الطبيعيــة 
الشــاملة  األطفــال  ولعــب  البدنيــة  اللياقــة  ومرافــق 
المصممــة  الداخليــة  ومســاحاتها  الفندقيــة  وردهاتهــا 

خصيًصــا لتلبــي مختلــف االحتياجــات.

ــي  ــع ف ــي تق ــرة الت ــكنية الفاخ ــات الس ــب المجمع ــى جان إل
مناطــق مرموقــة مثــل وســط مدينــة دبــي ونخلــة جميــرا، 
تتضمــن مشــروعات إلينغتــون فــي دبــي وحــدات ســكنية 
راقيــة تبعــث علــى الســكينة مثــل "كنســينغتون واتــرز" 
ــا  ــا أطلقن ــدان. كلم ــي مي ــد ف ــن راش ــد ب ــة محم ــي مدين ف
مشــروًعا جديــًدا، تحدتنــا فلســفة "تصاميــم تحيــا بهــا" 
إلضافــة لمســة خاصــة وهــدف لمشــاريعنا، ممــا يتيــح لنــا 

ــاة. ــدة للحي ــم جدي ــع مفاهي ــوف ووض ــن المأل ــروج ع الخ



حصيلتنا من الجوائز

 2017 - 2016

جوائز العقارات الدولية
أفضل مبنى سكني مرتفع - دي تي 1	 
أفضل هندسة معمارية لمشروع سكني - إلينغتون كولكشن في 	 

جزر النخيل

2020 - 2019

قمة وجوائز سعادة العمالء
جائزة سعادة العماء - أفضل شركة تطوير عقاري للعام	 

مجلة بيلد 
أفضل شركة تطوير عقاري من فئة البوتيك في الشرق األوسط 	 
جائزة التميز في الحلول القائمة على التصميم 2019	 

2021 - 2020

جوائز العقارات الدولية
أفضل مشروع سكني - ويلتون بارك ريزيدنسز	 
أفضل تصميم لحمام - ويلتون بارك ريزيدنسز	 
جائزة أفضل حملة تسويق لمشروع - حملة "لنحيا برفاهية"	 
جائزة أفضل تصميم سكني داخلي - الشقق - إيتون بليس	 
جائزة أفضل تصميم سكني داخلي - شقق العرض - بلغرافيا سكوير	 

جوائز أنماط الحياة الفاخرة 2021
أفضل شركة تطوير عقاري فاخر في دبي	 

2021 - 2022

جوائز العقارات الدولية
أفضل تصميم سكني داخلي - شقة العرض - ويلتون بارك  ريزيدنسز	 
جائزة أفضل تطوير سكني - دي تي 1	 
جائزة أفضل تصميم لحمام - ويلتون تيراسز	 
جائزة أفضل تصميم لمطبخ - ويلتون بارك ريزيدنسز	 

 2019 - 2018

جوائز أريبيان بيزنس للعقارات
الشركة المبتكرة للعام	 
أفضل مشروع فاخر - دي تي 1 	 
 	

جوائز العقارات الدولية
أفضل تصميم داخلي لشقة عرض - بلغرافيا هايتس 1	 
أفضل تصميم لحمام - دي تي 1	 
أفضل عقار منفرد إقليمًيا - "فيا 181" تال اإلمارات	 
أفضل عقار منفرد عالمًيا - "فيا 181" تال اإلمارات	 
أفضل تصميم داخلي لمكتب - مكتب إلينغتون العقارية	 



 مشاريعنا التي تم تسليمها  

بلغرافيا 

تم التسليم في 2017
دائرة قرية جميرا

أول مشروع إللينغتون العقارية

ونظيــف  جميــل  طابــع  ذا  ســكنًيا  مجمًعــا  باعتبــاره 
أنيقــة  وحــدات  للســكان  بلغرافيــا  يقــدم  وكاســيكي، 
تبعــث علــى االســترخاء فــي قلــب اإلمــارة النابضــة بالحيــاة. 
يوفــر "بلغرافيــا" لســكانه الهــدوء والفخامــة فــي قلــب 
اإلمــارة بيــن شــارع الخيــل وطريــق اإلمــارات الســريع وعلــى 
ــى  ــي والمرس ــة دب ــط مدين ــن وس ــرة م ــافة قصي ــد مس بُع
وأبــراج بحيــرات جميــرا، ويقــع فــي بقعــة مثاليــة يســهل 
ــة. ــية مريح ــة معيش ــكان تجرب ــح للس ــا تتي ــول إليه الوص

ــاث  ــي وث ــة وغرفت ــن غرف ــة م ــة مؤلف ــدة عصري 181 وح
غــرف نــوم تقــع علــى مســاحة مــن المناظــر الطبيعيــة 
حــوض  وتضــم  مربــع  قــدم   100,000 تبلــغ  الخابــة 
كل  َمــت  ُصمِّ وقــد  األطفــال.  للعــب  ومناطــق  ســباحة 
مــن الوحــدات بعنايــة فائقــة لتلبــي مختلــف االحتياجــات 
وتخلــق توازًنــا رائًعــا بيــن األناقــة الكاســيكية والتصميــم 

المعاصــر.



 مشاريعنا التي تم تسليمها  

بلغرافيا 2

تم التسليم في 2018
دائرة قرية جميرا

نوعية حياة ال مثيل لها

يُعــد بلغرافيــا 2 مشــروًعا فريــًدا يقــع فــي قلــب دائــرة قريــة 
جميــرا، وقــد أُنشــئ مــع وضــع الحيــاة المجتمعيــة فــي الحســبان 
التعــارف  لهــم  تتيــح  فســيحة  مســاحة  للســكان  ليوفــر 

والتوســع. والمشــاركة 

وخلــف تلــك الواجهــة العصريــة الجريئــة تقع مجموعــة متنوعة 
مــن 188 وحــدة فســيحة تتألــف مــن منــازل التــاون هــاوس 
نــة مــن غرفــة وغرفتــي  ووحــدات الســتوديو والشــقق المكوَّ
ــن  ــزة م ــة متمي ــا 2 بتوليف ــم بلغرافي ــوم. يتس ــرف ن ــاث غ وث
الوحــدات  مــن  كل  ــم  وُصمِّ المبتكــر،  والتصميــم  األناقــة 

ليقــدم للمقيميــن تجربــة معيشــية مريحــة ال تنســى.



مشاريعنا التي تم تسليمها  

إيتون بليس 

تم التسليم في 2019
دائرة قرية جميرا

المالذ األمثل للحياة العائلية

ببســاطتها  الداخليــة  بليــس  إيتــون  مســاحات  تتميــز 
الهادئــة  الباســتيل  ألــوان  فيهــا  وتتناغــم  وهدوئهــا. 
تتميــز  كمــا  الصحــراء،  زهــور  ألــوان  مــن  المســتوحاة 
بمنظومــة ألــوان معاصــرة تضفــي البســاطة علــى الوحــدات. 
ويشــتمل المشــروع علــى حــوض ســباحة ومركــز لياقــة 
بدنيــة وردهــة أنيقــة وفنــاء مركــزي ذي مســاحات طبيعيــة 

خابــة. 

َمــت األرضيــات مــن البــاط الخزفــي ذي الطابــع الخشــبي  ُصمِّ
واللــون البيــج الــذي يضفــي عليهــا طابًعــا فريــًدا وشــعوًرا 
بالــدفء، كمــا تتميــز المطابــخ بأســطح مــن الحجــر األبيــض 
عاكســة  أحــواض  وخلفيــات  الرخامــي  الطابــع  ذي  الملبــد 
تبــرز جمــال التركيبــات الخشــبية ناصعــة البيــاض. وتكمــل 
الحمامــات تلــك الصــورة البديعــة، إذ تتميــز بجــدران مــن 
ل خلفيــة دافئــة  الخــزف ذو اللــون الرمــادي الداكــن تشــكِّ
وبــاط  األبيــض  الســيراميك  مــن  المصممــة  لألرضيــات 

ــاق. ــرو األنف مت



مشاريعنا التي تم تسليمها 

دي تي 1 

تم التسليم في 2020
وسط مدينة دبي 

حيث الحياة المعاصرة تسمو

ــروف  ــي، المع ــة دب ــط مدين ــي وس ــي 1 ف ــروع دي ت ــع مش يق
ــد  ــد حص ــن، وق ــتقطاًبا للزائري ــي اس ــاء دب ــر أحي ــه أكث بكون
مؤخــًرا جوائــز أفضــل مشــروع فاخــر وأفضــل مبنى ســكني 
الســكنية  الوحــدات  لفئــة  المعمــاري  والتميــز  مرتفــع 
للعقــارات،  بيزنــس  أريبيــان  مؤسســة  مــن  المتعــددة 

وصممتــه شــركة بيركنز+ويــل الحائــزة علــى جوائــز.

ــن  ــًدا م ــروًعا فري ــة مش ــون العقاري ــركة إلينغت ــأت ش أنش
نوعــه فــي بيئة اســتثنائية تحتضن الفخامــة والتصميمات 
أنحــاء  فــي  المنتشــرة  الفنيــة  والتحــف  التميــز  فائقــة 
المشــروع فــي تناغــم تــام. ويضــم المشــروع نادًيــا شــامل 
الخدمــات ومنطقــة للعــب األطفــال وصالــة ألعــاب رياضيــة 
وردهــة وحــوض ســباحة بحافــة مــن األكريليــك وحــوض 
ســباحة عائلــي مترامــي األطــراف وكراســي للتشــمس فــي 

حــوض الســباحة وأحــواض نفــث فقاعــي. 



مصدر الحياة

يمثــل عنصــر المــاء واحــًدا مــن أهــم مصــادر الحيــاة، ويفتــح البــاب علــى مصراعيــه الســتقبال 
نمــط حيــاة حافــل بالروائــع واإلمكانــات الهائلــة وفــرص العافيــة. وتتميــز المجتمعــات 
الســاحلية بطبيعــة ثريــة ومعطــاءة تتيــح للســكان مجموعــة متنوعــة مــن مزايــا الصحــة 

والعافيــة.

يقــع مشــروع كنســينغتون واتــرز  فــي قلــب المدينــة وتحيــط بــه مناظــر طبيعيــة ســاحرة، 
ويقــع بالقــرب مــن الطــرق والمــدارس وأهــم المعالــم فــي المدينــة مثــل وســط مدينــة دبــي 

وميــدان.

يمثــل كل عنصــر مــن عناصــر البيئــة المائيــة مصــدر إلهــام مســتقل بذاتــه. وينطــوي األمــر 
علــى إضافــة لمســة بشــرية إلــى تلــك الصــورة الثريــة والســاحرة، بــدًءا مــن الطبقــات الســائلة 

المتحركــة وماطفــة األمــواج لبشــرتك ومشــاهد الغــروب الحافلــة باأللــوان. 

مرحًبا بك في عالمك الجديد.



قلب المدينة 
النابض

تشــتهر مدينــة محمــد بــن راشــد بأحيائهــا الراقيــة وقربها 
المقيمــون  عليهــا  ويقبــل  المميــزة،  الوجهــات  مــن 
باعتبارهــا مــاًذا هادًئــا وراقًيــا يقــع فــي قلــب المدينــة. وقــد 
صممــت المدينــة لتكــون مجمًعــا ســكنًيا مكتفًيــا ذاتًيــا، 
إذ أنهــا محاطــة بالمســاحات الخضــراء الخابــة وتضــم 
مجموعــة مــن المــدارس والمطاعــم والمتاجــر. ويقــع 
كنســينغتون واتــرز  فــي قلــب المجمــع وبالقــرب مــن 
ــي  ــة دب ــط مدين ــول ووس ــي م ــل دب ــهيرة مث ــم الش المعال
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كز لمر  ا
التجــاري العالمــي

محميــة
الخور راس 

دبي حي 
للتصميــم

شــارع دبي- العين

شــارع راس الخور
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كريــك هاربور
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فيســتيفال ســيتي

مدرسة نورث 
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ئــق قا د

مدرسة هارتالند 
انترناشونال 04
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مول 10

10 مضمار ميدان
وسط مدينة

دبي 12
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وبرج خليفة 12
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مركز دبي
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ئــق قا د
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قيقــة د
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قيقــة د 17 دقيقة
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12 دقيقة
وسط مدينة دبي

20 دقيقة
دبي مرينا

ودبي مرينا مول

4 دقائق
مدرسة شمال لندن 

كوليجيت

4 دقائق
مدرسة هارتاند الدولية

10 دقائق
ميدان مول

12 دقيقة
دبي مول وبرج خليفة

10 دقائق
مضمار ميدان

15 دقيقة
مركز دبي المالي العالمي

15 دقيقة
مركز دبي التجاري العالمي

المســافة بالسيارة



 مرحًبا بك في 

كنسينغتون
واترز 



موجة معيشية 
جديدة

فــي عالــم ســريع الخطــى حيــث يأتــي كل يــوم بمغامــرات 
جديــدة، يمثــل كنســينغتون واتــرز  المحيــط المثالــي الــذي 
يوفــر لســكانه نمًطــا معيشــًيا عصرًيــا يبعــث علــى الراحــة 
والرضــا. وقــد اســتوحي المشــروع مــن عنصــر المــاء ليعبــر 
ــال  ــال الجم ــر مث ــعادة ويعتب ــة والس ــة والصح ــن العافي ع
فــي قلــب المدينــة النابضــة بالحيــاة. يتميــز المبنــى بنظــام 
إضــاءة يبــرز ســمات واجهتــه، ويضفــي لمســة دافئــة علــى 

قمتــه ليســلط الضــوء علــى أناقتــه وفخامتــه.



 انطباعات 
تدوم طويًلا

النفــوس،  فــي  خالــًدا  انطباًعــا  واتــرز   كنســينغتون  يتــرك 
ويســتقبل ســكانه وضيوفــه فــور وصولهــم فــي مســاحة 
فندقيــة تقــدم لهــم الترحــاب الــذي يليــق بهــم وتوحــي 
لهــم بتوقعــات حــول التجــارب الرائعــة التــي تنتظرهــم. 



وكأنه عالمك 
الخاص

يضــم كنســينغتون واتــرز  ردهتيــن أنيقتيــن وراقيتيــن 
مصممتيــن بأســقف مرتفعــة وطــراز ال مثيــل لــه، كمــا 
للعمــل  اســتقبال ذات مســاحة فســيحة  تضــم صالــة 
إيحــاًء  بهــا حواجــز زجاجيــة تعطــي  والجلــوس. وتحيــط 
ــة.   ــا التدريجي ــل إضائته ــة بفع ــى الرده ــاه إل ــياب المي بانس
تتميــز صالــة االســتقبال بالرخــام ذو اللــون األزرق الطبيعــي 
الدرجــات  ذي  الحجــري  بالخــزف  المغطــاة  واألرضيــات 
النهريــة، ممــا يضفــي علــى المســاحة ســمات مائيــة حيــة.

عناصــر  أهــم  علــى  الضــوء  الطبيعيــة  اإلضــاءة  تســلط 
الردهــة لتبــرز التفاصيــل التــي تزينهــا. كمــا تتميــز تلــك 
المســاحة برائحــة إلينغتــون المميــزة والفريــدة التــي تبــرز 
جمالهــا. وتضــم المســاحة أيًضــا أعمــال فنيــة رائعــة مــن 
مؤسســة إلينغتــون للفنــون تضيــف أبعــاًدا جديــدة وتخلــق 
فــور  واالزدهــار  والنمــو  اإلبــداع  للســكان  تتيــح  أجــواًء 

مرورهــم عبــر المدخــل. 



 خطة مرافق 
الطابق األرضي

منطقة الوصول والمغادرة

ردهة االستقبال

منطقة الجلوس والعمل في الردهة

موقف سيارات الضيوف

مدخل موقف سيارات السكان

مصاعد

مصاعد الخدمات

موقف الشاحنات

متاجر

مدخل الحديقة الترفيهية الخارجية
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1.  DROP-OFF & PICK-UP AREA

2. LOBBY RECEPTION

3. LOBBY SEATING & WORKING SPACE

4. GUEST PARKING

5. RESIDENTS PARKING ENTRANCE

6. LIFTS

7.  MOVE-IN LIFTS

8.  MOVE-IN TRUCK PARKING

9. RETAIL OUTLET

10.  ACCESS TO LEISURE OUTDOOR PARK
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مخطط
المرافق السفلية 

في البافيليون

منطقة األلعاب المائية لألطفال

منطقة لعب األطفال الداخلية

منطقة لعب األطفال الخارجية

حمام األطفال

مركز اللياقة البدنية البانورامي

حوض سباحة شبه أولمبي )25 م × 5 م(

حوض سباحة ترفيهي )20 م × 7 م(

منطقة كراسي التشمس حول حوض السباحة

غرفة لتبديل المابس ودش بخاري وساونا

حمام ألصحاب الهمم 

مناطق جلوس

مدخل البرج أ
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1.  KIDS SPLASH PAD

2. INDOOR KIDS PLAY AREA

3. OUTDOOR KIDS PLAY AREA

4. KIDS DEDICATED BATHROOM

5. PANORAMIC FITNESS CENTER

6. LAP POOL (25M X 5M)

7.  LEISURE LOUNGE POOL (20M X 7M)

8.  POOL SUN-LOUNGERS AREA

9. CHANGING ROOM, STEAM SHOWER & SAUNA

10. BATHROOM FOR PEOPLE OF DETERMINATION 

11.  SEATING AREAS

12.  ENTRANCE TO TOWER A

13.  ENTRANCE TO TOWER B

PAVILION CLUBHOUSE PLAN
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 مخطط
 المرافق العلوية 

في البافيليون

منطقة جلوس خارجية بمساحات شواء

صالة داخلية بمساحات للجلوس واأللعاب

مناطق جلوس/ممر

سطح مراقبة

مدخل الشرفة الترفيهية

مصعد خارجي

1.  OUTDOOR SEATING AREA WITH BARBEQUE SPACES

2. INDOOR LOUNGE WITH SEATING AND GAMING SPACES

3. SEATING AREAS/PATHWAY

4. VIEWING DECK

5. ACCESS TO THE CLUB TERRACE

6. EXTERNAL LIFT

PAVILION CLUB TERRACE PLAN
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 اعبر حدود 
الحياة اليومية

فهــذا  العالــم،  تغييــر  فــي  واتــرز   كنســينغتون  يســاهم 
فــي  المســتدامة  المعيشــية  األنمــاط  يضــع  المشــروع 
لشــحن  منطقــة  المشــروع  يضــم  تصاميمــه.  طليعــة 
وورش  الدراجــات  لركــن  وموقًفــا  الكهربائيــة  المركبــات 
تصليحمجهــزة بمضخــات هــواء وخراطيــم ميــاه وأدوات 
الراحــة واألمــان للســكان خــال  صيانــة مــن أجــل توفيــر 
ــتدامة.  ــر اس ــتقبل أكث ــم لمس ــادة، وإعداده ــرات القي مغام



 بافيليون يضعك 
في صميم الحياة

يمثــل البافيليــون مركــًزا حقيقًيــا للنشــاط والحيــاة، وهــو 
ــة  ــبل الرفاهي ــر س ــة لتوفي ــاحة مصمم ــن مس ــارة ع عب
ــة  ــن كاف ــكان م ــع الس ــة لجمي ــة والمتع ــة البدني واللياق
األعمــار. يضــم المســتوى الديناميكــي متعــدد الخدمــات 
ــي  ــف أولمب ــباحة نص ــوض س ــمل ح ــزة تش ــق متمي مراف
ومنطقــة لعــب لألطفــال وســطًحا مائًيــا وصالــة وشــرفة 
ذا  فســيًحا  بدنيــة  لياقــة  ومركــز  شــواء  منطقــة  ذات 
غرفتــي بخــار وســاونا. ويضــم  البافيليــون أيًضــا مناظــر 

ــة. ــاحات خاص ــات ومس ــة ومظ ــة خاب طبيعي



مركز اجتماعي

ــادي  ــى ن ــم إل ــوي وينقس ــطح العل ــى الس ــون عل ــع البافيلي يق
مــن  مســتوحى  وتصميمــه  وشــرفة،  الخدمــات  شــامل 
اللــون  ودرجــات  الجــاز  موســيقى  مثــل  متنوعــة  عناصــر 
المتعــة  لمرتاديــه  يوفــر  بحيــث  النــادي  ــم  ُصمِّ األزرق. 
والتواصــل االجتماعــي واالســتجمام، وهــو مجهــز بالكامــل 
ومنطقــة  الطعــام  لتنــاول  ومنطقــة  مفتــوح  بمطبــخ 
حافــل  فإنــه  الخدمــات،  متعــدد  مركــز  وألنــه  للجلــوس. 
باأللعــاب والموســيقى وركــن لاســتجمام وتلفزيــون ذي 
شاشــة عماقــة ليتمكــن مــن اســتضافة المجموعــات. 
كمــا يضــم منصــة مســرحية وشاشــة إلتاحــة األنشــطة 
الجماعيــة مثــل مشــاهدة األفــام أو تقديــم العــروض مــع 

األطفــال. 

تــؤدي  بأبــواب مزدوجــة فــي مقدمتــه  البافيليــون  يتميــز 
إلــى الشــرفة العلويــة. وتلبــي الشــرفة الكبــرى احتياجــات 
واالســتجمام  الجلــوس  يعشــقون  الذيــن  الســكان 
والتواصــل االجتماعــي فــي الهــواء الطلــق، كمــا تســتقبل 
واألصدقــاء.  األهــل  مــع  الشــواء  وحفــات  المجموعــات 



مغامرة مائية

ــم  جــدد نشــاطك مــع جولــة ســباحة منعشــة، فقــد ُصمِّ
حــوض الســباحة فــي كنســينغتون واتــرز  لتلبيــة احتياجــات 
ســباقات  تفضــل  كنــت  وســواء  المتنوعــة.  الســكان 
الســباحة أو االســتجمام وحســب، فــإن المشــروع يقــدم 
حمــام ســباحة نصــف أولمبــي مصمــم علــى أعلــى مســتوى، 
ــترخاء  ــى اإلس ــك عل ــتجمام تحث ــق اس ــى مناط ــة إل باإلضاف

ــباحة.  ــة الس ــد جول بع



ادخل عالم الخيال

يوجــد ســطح مائــي  الخــارج  الســباحة فــي  بجــوار حــوض 
وحديقــة مائيــة ترفيهيــة مصممــان لمســاعدة األطفــال 
ــاحة  ــم بمس ــاء وتزويده ــي الم ــب ف ــتمتاع باللع ــى االس عل

لعــب خارجيــة تحــت إشــراف أوليــاء أمورهــم. 

ألحــدث  معمقــة  دراســة  بعــد  األطفــال  ملعــب  صممنــا 
التوجهــات والدراســات المتعلقــة بتنميــة الطفــل، وجهزنــاه 
بالكامــل إلمــداد األطفــال بالنشــاط والراحــة وتوفيــر أفضــل 

ــم. ــم له ــرص التعل ف

تركــز  التــي  والكتــب  لأللعــاب  مدمجــة  مكتبــة  يضــم  إذ   
ــا والهندســة والرياضيــات  علــى تعلــم العلــوم والتكنولوجي
وســبل التعلــم التــي تلبــي معاييــر مونتيســوري، كمــا يضــم 
وتتيــح  واألثــاث  المــواد  مــن  للبيئــة  صديقــة  مجموعــة 
ســهولة الوصــول إلــى المناطــق الخارجيــة. كمــا تشــمل 
مناســب  حجــم  ذي  بمرحــاض  حماًمــا  أيًضــا  المنطقــة 

لألطفــال.



 ِعش بصحة، 
عقًلا وبدًنا

َمــت مرافــق كنســينغتون واتــرز  لتوفــر تجربــة شــاملة  ُصمِّ
بالطبــع.  البدنيــة  اللياقــة  للســكان، وهــذا يشــمل مركــز 
يطــل المركــز  علــى حــوض الســباحة ويحيــط بــه مــن جميــع 
ــة  ــاالت جميل ــح إط ــه يتي ــك فإن ــي، لذل ــار زجاج ــب إط الجوان
ــة  ــه بالحيوي ــد مرتادي ــجيع وتم ــز والتش ــى التحفي ــث عل تبع
ليوفــر  البدنيــة  اللياقــة  مركــز  ــم  ُصمِّ وقــد  والنشــاط. 
للســكان خيــارات اســتثنائية تلبــي جميــع احتياجاتهــم، إذ 
أنــه يضــم أرضيــات مضــادة لانــزالق مصنوعــة مــن  الفينيــل 
وأجهــزة رياضيــة مــن عامــات تجاريــة عالميــة ومناطــق 
بخــار  وغــرف  المابــس  لتبديــل  وغرًفــا  خاصــة  تمريــن 

وســاونا.  



 تصميم متناغم 
في قلب األمواج

يعكــس  الحيــاة،  يســاوي  المــاء  حيــث  عالــم  فــي 
ــل  ــال أدق التفاصي ــن خ ــدأ م ــذا المب ــرز  ه ــينغتون وات كنس
علــى  قائــم  شــامل  مجمــع  لخلــق  المتخــذة  والتدابيــر 
الصحــة والعافيــة. يتميــز المشــروع بتركيباتــه وتشــطيباته 
وألوانــه المســتوحاة مــن المــاء، ويتحلــى بلوحــة غنيــة مــن 
ــا  ــج معه ــة ويدم ــض الدافئ ــادي واألبي ــن الرم ــات اللوني درج
أبــرز درجــات اللــون األزرق المائــي أيًضــا. كمــا نواصــل تــرك 
ــة  ــواد متين ــتخدام م ــال اس ــن خ ــتدامة م ــر اس ــة أكث بصم
عاليــة الجــودة ومــواد وتشــطيبات مــن مصــادر أخاقيــة. 





مساحة تبعث على 
اإلبداع واالكتشاف

مريحــة،  تجربــة  لــك  لتوفــر  بالكامــل  الشــقق  جهزنــا 
تتســم  مخصصــة  بتصميمــات  بمطابــخ  وزودناهــا 
بالعصريــة والعمليــة والجمــال أيًضــا. كمــا توفــر كل مــن 
تفاصيلهــا األناقــة والصحــة، إذ أنهــا مــزودة بخزانــات ممتــدة 
مــن األرضيــات إلــى األســقف يمكــن اســتخدامها لتخزيــن 
ــل  ــديدة التحم ــطح ش ــزة وأدراج وأس ــي وأجه ــؤن أو األوان الم
ــزف.  ــن الخ ــات م ــح LED وأرضي ــرو ومصابي ــدن الم ــن مع م
ــام  ــواد خ ــن م ــل م ــديدة التحم ــطح ش ــك األس ــت تل َم ُصمِّ
معــاد اســتخدامها، وتضــم المطابــخ طــاوالت إفطــار أنيقــة 
ــاء  ــات العش ــاح أو وجب ــي الصب ــريعة ف ــات الس ــاول الوجب لتن

ــة. ــواء هادئ ــي أج ــك ف ــع أحبائ م

المطبخ ومنطقة تناول الطعام وغرفة المعيشة



 مساحة هادئة 
تبعث على 
االسترخاء

تتميــز غــرف النــوم بنوافــذ كبيــرة تتيــح انســياب ضــوء 
مــن  وتوليفــات  مرتفعــة  وأســقف  داخلهــا  إلــى  الشــمس 
ــا  ــت تفاصيله َم ــة، وُصمِّ ــات جميل ــة وأرضي ــوان المبهج األل
لتمنحــك الراحــة واالســترخاء والنشــاط بعــد يــوم عمــل 
مــت الخزانــات لتتيــح لــك أكبــر مســاحة تخزيــن  شــاق. وُصمِّ
خشــبية  وهيــاكل  طولهــا  علــى  ممتــدة  بمرايــا  وتتميــز 

باللــون الرمــادي الدافــئ. 

غرفة النوم



جدد حواسك

جهزنــا الحمامــات فــي كنســينغتون واتــرز  بأجــود األدوات 
الجــودة  عاليــة  الخزفيــة  األرضيــات  مــن  بــدًءا  الصحيــة، 
الضيــوف،  حمامــات  فــي  واألكسســوارات  والصنابيــر 
والتشــطيبات  المخفيــة  التخزيــن  خيــارات  إلــى  باإلضافــة 
الراقيــة فــي الحمامــات الرئيســية. وتوجــد أســفل وحــدات 
حتــى  ليــًلا  تشــغيلها  يمكــن  صغيــرة  مصابيــح  األدراج 
أيًضــا  الحمامــات  وجهزنــا  شــديدة.  األضــواء  تزعجــك  ال 
الرمــادي  باللــون  الحجــري  بالتصميــم  خزفيــة  بأرضيــات 
الفاتــح وجــدران مــن البــاط الفسيفســائي وأرفــف تمتــد إلــى 

االســتحمام. منطقــة 

الحمام



حياة مستدامة

ــا  ــو م ــتدامة، وه ــاة مس ــاط حي ــر أنم ــون بتوف ــزم إلينغت تلت
نعتمــد عليــه فــي إنشــاء مشــاريعنا. فــإن مشــاريعنا تمتثــل 
لمتطلبــات األبنيــة الخضــراء فــي دبــي وتركــز علــى العافيــة 

ــتدامة.  ــات االس ــادرات وممارس ــاع مب واتب

أدوات صحيــة ترشــد اســتهاك  ونســتخدم فــي وحداتنــا 
الميــاه ومصابيــح LED وأجهــزة توفــر اســتهاك الطاقــة 
نســتخدم  كمــا  ذلــك،  أمكــن  كلمــا  مســتدامة  ومــواًدا 
الكربونيــة.  بصمتنــا  لتقليــل  محلًيــا  مصنعــة  منتجــات 
ونواصــل أيًضــا إضافــة مرافــق مســتدامة إلــى مشــاريعنا، 
وورش  الكهربائيــة  المركبــات  شــحن  محطــات  مثــل 
ــاريعنا،  ــع لمش ــن مواق ــث ع ــد البح ــات. وعن ــف الدراج ومواق
النقــل  وســائل  مــن  القريبــة  المواقــع  علــى  اختيارنــا  يقــع 
الجماعــي ومســارات ركــوب الدراجــات والســير علــى األقــدام 
فــي بيئــات تتيــح مســاحات فســيحة لصــف الســيارات وتخلو 

مــن التلــوث الضوضائــي.
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