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 "ميسيز"الفتتاح متجري  مهمةعان اتفاقية وق  ت "لف ريليتدج"الطاير ومجموعة 

 في أبوظبي بلومينغديلز""و
 

جزئة هي األبرز في تاريخ الت محطة  خالل  "بلومينغديلز"و "ميسيز"عالمتي  نمتجرين يحمالافتتاح أول أبوظبي تشهد 
  دولة اإلماراتل

 
لكل  ةألف قدم مربع 811 بمساحة تجزئة تزيد علىعلى عدة طوابق  8102عام  ماافتتاحهر المقر  يمتد المتجران الرائدان 

 متجر ليكونا بذلك أكبر المتاجر متعددة األقسام في المنطقة
 

والر تغييرًا بارزًا مليار د بتكلفة "جلف ريليتد" الذي تنفذه من المتوقع أن يحدث مشروع التجزئة الضخم في الماريه سنترال
 م قطاع التجزئة في المنطقة في معال

 
مشروع الو  الشركة اإلقليمية للتطوير العقاري، "جلف ريليتد" أعلنت : 4102أكتوبر،  28 –أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

اليوم عن  ،متنوعةال قليميةاإلعمال شركة األ مجموعة الطاير،بالتعاون مع ، "و"ريليتد كومبانيز "بين "جلف كابيتال المشترك
 لواليات المتحدة فيا في التجزئة متاجرديلز" وهما من أشهر بلومينغمتجرْي "ميسيز" و" فتتاحة الهام  تاريخية اتفاقية  توقيع

 أبوظبي.في جزيرة الماريه ب ةمربع مليون قدم 8.2الذي يتم تطويره على مساحة  قتسو  المركز ، الماريه سنترال
 

ليكون الماريه سنترال في  ةقدم مربع آالف 812على مساحة يمتد  متجر "ميسيز" على افتتاح تاريخيةاالتفاقية الهذه  وتنص
نشاؤه أما متجر "بلومينغديلز" المزمع إ .األميركية الواليات المتحدة أراضي خارجيفتتح  زميسيمن سلسلة متاجر متجر أول 

العربية  الثاني في دولة اإلماراتو في أبوظبي  فتتاحهسلسلة يتم اهذه المن  أول متجرفهو  ةألف قدم مربع 821على مساحة 
 المتحدة. 

 
زيرة الماريه في جا يوفر للسكان والزوار ، مم  طوابقأربعة  على بأقسامهما المتعددة نن الضخميْ وسوف يمتد كل من المتجريْ 

 لتجميلوالمستلزمات المنزلية ومستحضرات اكسسوارات المتنوعة من األزياء واالق تسو  دخول عالم من خيارات الل فريدة فرصةً 
 في جميع أنحاء العالم. "ديلز"بلومينغو "زميسي"التي تشتهر بها سلسلة متاجر من أرقى العالمات التجارية 
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من خالل ، و على التوالي ةألف قدم مربع 821و ةآالف قدم مربع 812على مساحة و"بلومينغديلز" "ميسيز"  اويمتد متجر 
تسوق مركز الرائدة ك ، يرسخ الماريه سنترال مكانتهفي المنطقة التجزئة متعددة األقسام متاجر ضخممن أ نيناستضافة اث

 أنحاء المنطقة. كافةبل في  فحسب قطاع التجزئة ليس في أبوظبي بعجلة النمو والتغيير في يدفععصري 
 
موعة لتزم المجوالمطاعم وتاألزياء والمقاهي تاجر م بما في ذلكللتجزئة  اً متنوع اً متجر  81مجموعة الطاير أكثر من تشغ ل و 
 من الماريه سنترال. القابلة للتأجيرالمساحة  اجمالي التي تقدر بثلثو  ةألف قدم مربع 281تناهز تجزئة مساحة ب
 
 على جزيرة مؤخراً  تتحافت ة التيالفاخر  والترفيه التسوق وجهة، الغاليريامجمع مباشر ب الماريه سنترال بشكلمركز يتصل سو 
 من مساحات التجزئة ةمليون قدم مربع 8.9 شاسعة تقارب قغاليريا منطقة تسو  مع مجمع ال ويشكل الماريه سنترال. ماريهال

مليون  2.8التي تقد بــــ و  جزء من المساحة الكلية التي تجمع بين مربعة الصوة والماريه سنترل تعدو  .على الواجهة البحرية
 قدم مربعة.

 
ن أفضل ه من تشكيلة متميزة ممتقد   لما ارة التجزئةسلسلة متاجر ميسيز إحدى أشهر العالمات التجارية في قطاع تجعد وت  

خدمة توفير قيمة ممتازة و  فضاًل عنلتناسب احتياجات كل عميل  مصممة خصيصاً الالعالمية و  لتجاريةاوأقوى العالمات 
تحتضن  ذإالتجزئة  األسماء البارزة في قطاع غيرها من نع "ميسيز" رتميز متاجتو نسى. ال ت   قتسو   لحظاتو  عمالء فريدة

 .استثنائيةراقية و  توفير تجربة تسوقإلرضائهم و  وتسعى جاهدةً  هاءعمال
 

المتاجر من سلة سلهذه الالراقية التي تشتهر بها  سمعةمن المتوقع أن يعكس الأما متجر "بلومينغديلز" في إمارة أبوظبي ف
لتفاني في إرضاء اميزها التي يتم بيعها في أجواء راقية ي والسلع الفاخرة لكبار المصممين الماركات العالمية همأتقدم  والتي

كسسوارات الفي مجاالت األزياء وا من العالمات التجارية الراقية والمعاصرة حفظة متكاملةم "ديلزبلومينغ"وسوف يقدم  .العمالء
 المستلزمات المنزلية.واألطفال و  الراقيةوالجمال والمجوهرات  واألحذية

 
متجر إطالق أول ا نيسر  : "خالد الطاير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الطايرقال  ،الهامة وفي معرض تعليقه على هذه االتفاقية

 إمارة يف " الثاني بالدولةبلومينغديلز"افتتاح متجر  لواليات المتحدة، وكذلكخارج أراضي ا "ميسيز"ضمن سلسلة متاجر 
أن ما سيقدمه ب تامة ثقة نحن علىدبي،  في "بلومينغديلز"ما يقارب خمس سنوات من النجاح الذي حققه متجر  بعدو أبوظبي. 
قد و األوسط.  في منطقة الشرقلدى المستهلكين  الجاذبية نفس مستوىسيحظى ب المتنوعة قمن خيارات التسو   "ميسيز"متجر 
المتحدة،  في الوالياتمتعددة األقسام متاجر التجزئة سوق اد لرو  سخت مكانتها كور " ديلزغبلومين"و "ميسيز"متاجر  تميزت

 ."للعمالء في أبوظبي المتميزة ذاتها تسوقالونحن نتطلع إلى تقديم تجربة 
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نموية قيد مشاريع التال إحدى أهمشكل ي تاجر الضخمة إذهذه المستضافة ال موقع المثاليال سنترال الماريهوفر توأضاف: "
التجاري و  فيالثقا مكانة اإلمارة الرائدة على الصعيد من شأنها أن تعززالتي و في أبوظبي خالل السنوات المقبلة،  التنفيذ

 " والسياحي.
 

 مركز تسوق إقليميويضم  ةمليون قدم مربع 2.0 على مساحة 8102ر افتتاحه في عام المقر  المشروع التجاري و  هذا ويمتد
مجموعة من و  متكاماًل من أرقى السلع والمنتجات مزيجاً  لزواره ويوفر ةمليون قدم مربع 8.2مساحة حوالي  على ضخم

النادي الصحي صاالت السينما و بما في ذلك  واسعةالخيارات الترفيه العائلي  فضاًل عنالعالمات التجارية الفاخرة والمعاصرة 
 متميزة. هندسيةضمن بيئة  التجزئة واألطعمة والمشروباتت العالمية في مجالي وأرقى ما تقدمه الماركا

 
شركة قرار إن " :"دلف ريليت"ج لشركة لشريك اإلداريوا"ريليتد إيربان"  التنفيذي لشركة مديركينيث هيميل، الرئيس والوقال 

ر الثاني ضمن متاجاليات المتحدة األميركية والمتجر دولي ضمن سلسلة متاجرها خارج الو  إنشاء أول متجرب "زميسي"
قطاع  وادر شهادة ثقة قوية من  هو في مركز الماريه سنترال بالتحديدو اإلمارات العربية المتحدة " على أرض بلومينغديلز"

 "ديلزبلومينغ"و "ميسيز"وتتميز متاجر . ال مثيل لهامتميزة  تسوق كوجهةيعزز مكانة هذا المركز من شأنه أن و  العالمي التجزئة
قع يبأن  جداً  اءونحن سعد .البضائع والسلع أرقى مجموعة متنوعة منتشتهران بتقديم متين تجاريتين المعتين ونهما عالبك
 ".تسوق فريدة لكافة الزوار تجربة المتجرانعلى الماريا سنترال حيث سيقدم تيار خاال
 

تتمتع  بةجذامنطقة  ضمنأبوظبي الدولي مطار وقربه من دبي و المحوري االستراتيجي و  إن موقع الماريه سنترالوأضاف:"
ق بقعة تجعل منه ثاليةتركيبة سكانية مب جزيرة الماريه  يا علىغالير للفتتاح الناجح قد شكل االو في اإلمارة. ال مثيل لها  تسو 

 الواسعةرتنا خبمن مستفيدين في المنطقة  ع نشاطنا في مجال التجزئةبينما نوس  العام الماضي مشروعنا األول في السوق و 
الماريه أن نا ثقة بوكل  ية السكنوتوفير أفضل التجارب الفندقية و التجزئة أرقى خيارات بتقديم  نؤكد التزامنافي الواليات المتحدة، 

 والمطاعم والترفيه." للتسوقالمفضلة وجهة الصبح سي سنترال
 

نظرًا لموقعه قائاًل: " "جلف ريليتد"والشريك اإلداري لشركة  "جلف كابيتال"الرئيس التنفيذي لشركة  ،ق الدكتور كريم الصلحوعل  
بشكل  صهروتن ةالقديمة والحديثأبوظبي تجمع بين إمارة نقطة التقاء الوسطي في قلب جزيرة الماريه سيشكل الماريه سنترال 

تي األكثر جاذبية ال وجهةالماريه وبشكل متسارع لتصبح ال جزيرةتتحول اليوم و  مثالي وطبيعي  في قلب المجتمع المحلي.
هذه من شأن . و اشئةالن تجار وشركات التجزئةدى أبرز كافة متطلبات التسوق والترفيه في العاصمة والموقع المفضل ل قيتال

 "جلف كابيتال" ةوتفخر شرك المنطقة.و التجزئة في كل من أبوظبي  في قطاعر يالتنمية والتطو ة أن تعزز عملية الصفقة الرائد
 ."ومجموعة الطاير على تطوير هذا المركز التجاري الضخم في قلب العاصمة أبوظبي "ريليتد كومبانيز"شركائها ع بالعمل م

 
 والمشروبات طعمةألنفذًا لم 91فريدة سيضم مركز الماريه سنترال مجموعة واسعة من أكثر من الباإلضافة إلى قاعة الطعام 

ن خالل مالمجتمعات المحلية عات تطل   المركز لبيكما سيالحانات والمطاعم الراقية. الطلق و المقاهي في الهواء  بما في ذلك
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خارجية  حدائقو لمواد الغذائية لسوق شاشة عرض وناد  صحي و  81تضم سينما  بما في ذلك صالةلترفيه العائلي ا خيارات
للبرج الواحد.  ةمربع قدمألف  011ة ن على مساحكما يضم المركز برجْين متالصقيْ مركز نفسه. الفوق  متميز يقع مسرحو 

 .فاخرة سكنيةأما الثاني فيحتوي على وحدات  ةفندقي اً شققو  اً فندقاألول البرج  يشمل
 

لحة أصحاب المص من قبل أفضل الممارساتتضافر الجهود وتطبيق  المشروع الضخم ثمرةالتنفيذ الناجح لهذا ويعد 
ميل "لف ريليتد"ج التنمية فيالمدير اإلداري، قسم كيفن رايان، كل من  ساهمالمتعددين. وقد   في اريإلدا، المدير حبيب وا 
ع للمجتمع مواءمة المشرو ضمان البحث واالستقصاء لفعال في  شكلب "لف ريليتد"جات وتطوير األعمال في قسم االستثمار 

هي يتد و ت االستشارية لجلف ريلمهمة تقديم الخدمابشركة مارفن تروب أسوشيتس  قد اضطلعتو  .المحلي في هذه المنطقة
ين مجموعة عملت على ترتيب اتفاقية الشراكة بأنها كما  قطاع التجزئةفي  الخاصة بالشركة تقود استراتيجية التسويق العامة

 ."ميسيز"الطاير وشركة 
 

روع التنموي الضخم المش، غاليرياع المركزية على جزيرة الماريه حيث سيتصل بشكل مباشر بمجم   نقطة ويشكل الماريا سنترال
المطاعم الراقية والمقاهي ويتميز التسوق و من مساحات  ةألف قدم مربع 221لجلف ريليتد ومبادلة والذي يمتد على مساحة 

خيار  211رب اما يق وهو ةمليون قدم مربع 8.9 معًا ما يناهزاليريا ويشكل الماريه سنترال والغتنزه. رائعة للواجهة بحرية ب
 .لترفيه وتناول الطعاملتجزئة وال
 

 منها تم االنتهاءسيالمجاورة والتي  وحدات العقاريةمن ال ةمليون قدم مربع 02.7كما سيتم ربط الماريه سنترال بأكثر من 
شغالها على جزيرة الماريه  ى غاليريا علالمربعة الصوة، التي تتألف من  مزدهرةالوتضم هذه المنطقة  .8102حلول العام بوا 
 نهم روزوود أبوظبي وفور سيزونز أبوظبي )المقرر االنتهاءوفندقي ، من الدرجة األولى تجاريةجزيرة الماريه وأربعة أبراج 

لـــكل من بنك أبوظبي الوطني ومصرف الهالل، وأبراج الماريه بالزا السكنية الفاخرة الجديدة و المكاتب الرئيسية  (8108عام 
باشر مموقع محوري يسهل الوصول إليه التصالها الب العصرية منطقةوسوف تتمتع هذه ال ."أبوظبيكليفالند كلينك "ومستشفى 

 .جسراً  02و ألف موقف سيارة 02 أكثر منواحتوائها على مكيفة الممرات ال بواسطة
 

بين "جلف كابيتال"، إحدى الشركات الرائدة في قطاع إدارة األصول البديلة في الشرق  مشروعًا مشتركاً  وتعد جلف ريليتد
 األوسط، و"ريليتد كومبانيز"، إحدى أكبر شركات التطوير واالستثمار العقاري الخاصة في الواليات المتحدة األمريكية.

 


