
 

 في نهاية العام والتسليم في الفجيرة "مركز الطيف لألعمال"من مشروع  %85استكمال 
 

يقترب مركز الطيف لألعمال، المشروع الجديد متعدد االستخدامات السكنية  – [2020يونيو  24 -]الفجيرة 
 %85عد إنجاز الجاري، بالطيف لالستثمار، من التسليم قبل نهاية العام شركة طوره توالتجزئة والضيافة الذي 

من أعمال اإلنشاءات. وسيكون المشروع أيقونة متميزة في الفجيرة، وسيسهم في دعم البنية التحتية الرئيسية 
الجاري تطويرها في المدينة. وتعد الطيف لالستثمار مشروًعا مشترًكا بين دبي لالستثمار، الشركة متعددة 

ي المالي، ومؤسسة الفجيرة لالستثمار، الذراع االستثمارية لحكومة األنشطة االستثمارية والمدرجة في سوق دب
 الفجيرة.

 
مربع،  متر 96,400مليون درهم، ويتم تشييده على مساحة إجمالية قدرها  418المشروع  وتبلغ كلفة تطوير

طابقًا وسيخصص للمكاتب، وسيكون الثاني فندقًا وبرجًا سكنيًا  19كما سيضم برجين، حيث سيتكون األول من 
بما  ،غرفة فندقية 228 ،ربع نجوممن فئة األفندق الضم وسي .أيضاً  طابًقا 19ودور أرضي و  فليمع طابق س

و  نغرفة واحدة وغرفتيشقة من  79للفنادق، و ماريوت الدولية تحت إدارة شركة جناًحا صغيًرا  14في ذلك 
 باألجهزة الكهربائية. مزودةوستكون  ،غرف 3
 

تطوير تم "لقد  :وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي لالستثمارنائب رئيس مجلس اإلدارة وقال خالد بن كلبان، 
بية االحتياجات صمم بعناية لتل، و الفجيرةفي واألعمال  مثالية للترفيهف لألعمال لتقديم وجهة مشروع مركز الطي

ه الموارد تركيز متزايد على توجيمع وجود ، المتواصل لتنويع اقتصادها هاسعيالمتنامية في المدينة، في ظل 
ثمرين المحليين جذب المستبما يساعدها على  ،السياحة والتجزئة والترفيهوقطاعات نحو تعزيز التنمية الحضرية 

التنمية الحضرية  فيجديًدا معياًرا وسيرسي  ،إلمارةحكومة الرؤية االستراتيجية لمع امشروع ق الويتوافوالدوليين. 
 واألعمال". للترفيهكوجهة  عاماًل حافًزا لتعزيز جاذبيتهاوسيكون  ،هناك

 
منطقة  ،ضمن المشروعفي الطابق األرضي والطابقين األول والثاني لتسوق وهو مركز ل، الطيف مول يضموس

 5ى إضافة إل، م للمستثمرين من دون تشطيباتتقد  ماركت وسوبر متجًرا  39توفر لتجزئة مخصصة لمحالت ا
من قبل ستخدامها ال، فليسالطابق الفي مساحة  12إضافة  ،خارجيالتراس في الومطعمين وحدات للمطاعم، 

ما يعني  ،لها داخل األبراج امثاليً موقًعا التجزئة  وتتخذ مساحاتتخزين. لغرض الالتجزئة محالت مستأجري 
 سيارة. 670أكثر من كما يمكن للمواقف استيعاب . المتسوقين إليها براحة تامةوصول سهولة 



 

 
، نتقدم بدون تشطيبات للمستأجرين المهتميمكتبية  اتمساحطابقاً لتوفير  19المؤلف من مبنى المكاتب وصمم 

 .شطتهموأنمختلف احتياجاتهم لتناسب  هممكاتبفي ديكورات وتصميم خيارات ما يتيح لهم المزيد من ال
 

يقع على ث حي لهذا المشروع،مميزة واحدة من الخصائص الف لألعمال ويعتبر الموقع االستراتيجي لمركز الطي
ي في المدينة، الرئيسحمد بن عبد هللا شارع قربه من ، إضافة إلى من مطار الفجيرة الدوليتقريًبا دقائق  5بعد 
 الفجيرة.والمناطق التابعة إلمارة مع اإلمارات األخرى يساعد على الربط السهل ما 
 

 -انتهى-


