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"ت"الل" ال"عقاري"ة ت"ط"لق أول م"دي"نة ن"موذج"ية ف"ي ال"شارق"ة ب""قيمة  2م""ليار دره"م
م"رك"ز ال"شارق"ة اإلع"الم"ي 17ن"وف"مبر2014
أط$ $ل$ق$ت ش$$رك$$ة ت$$الل ال $ع$ق$اري $$ة ال$ $ي$وم اإلث$ $ن$ني م$ش $$روع "م$$دي $ن$ة ت$$الل -م$$دي $ن$ة ألج $ل$ك األول م$$ن ن$$وع$$ه ف$$ي اإلم $$ارة

ك$$ما أش$$ار ال$$شيخ س$$لطان ب$ن أح$$مد ال$$قاس$$مي إل$$ى م$ا ت$$تمتع ب$ه إم$$ارة ال$$شارق$$ة م$ن ب$$يئة اس$$تثماري$$ة ج$$اذب$$ة

ال$$ذي ت$$قدر ق$$يمته ب 2م$$ليار دره$$م وت$$بلغ م$$ساح$$ته  25م$$ليون ق$$دم م$رب$ع.

وب$$نية ت$$حتية م $$تميزة ح$$ازت ع$$لى ث$$قة املس$$تثمري$$ن م$ن م$$ختلف دول ال$$عال$$م ،وانعكس $$ت ع$$لى اس $$تقرار ق$$طاع$$ها

ج$$اء ذل$$ك خ$$الل ح $ف$ل اإلط $$الق ال $$ذي ن$ $ظ$م$ت$ه ش$$رك$$ة ت$$الل ف$$ي ق$$اع$$ة ال $ج$واه$$ر ل$ $ل$م$ن$اس$ $ب$ات وامل $$ؤت$ $م$رات ب$ $ح$ض$ور

االق $$تصادي ب$$شكل ع$$ام بش$$راك$$ة وت $$عاون ق$$طاع$$يها ال$$عام وال $$خاص.

ال$ $ش$ي$خ س$ $ل$ط$ان ب$$ن أح $م$د ال $ق$اس $م$ي رئ $ي$س م$ج $ل$س إدارة ال$ش$$رك$$ة وس$ $ع$ادة خ$ $ل$ي$ف$ة ال $ش$ي$ب$ان $$ي م$$دي$$ره$$ا ال$ $ع$ام

وأض$$اف ال$$شيخ س$$لطان ب$ن أح$$مد ال$$قاس$$مي أن ش$رك$ة ت$$الل ال$$عقاري$$ة ت$$سعى بخ $$ططها وب$$رام$$جها ال$$ى

وحش$$د ك$$بير م$ن ك$$بار ال $$شخصيات واإلع$$الم$$يني .

رس$$م م$$عال$$م أخ$$رى ت$$كمل ب$$ها ل$وح$ة ال$$شارق$$ة الج$$مال$$ية وال$$نهضوي$$ة ،ل$$تبقى ش$$ارق$$ة س$$لطان ك$$ما أراده $$ا

وق$$ال ال$$شيخ س$$لطان ب$ن أح$$مد ال$$قاس$$مي إن م$$دي$$نة ت$$الل ت$$حاك$$ي م$ا تخ$$طوه إم$$ارة ال$$شارق$$ة م$ن ت$$طور
ف$$كري ون$$هضة ت$$نموي$$ة وع$$مران$$ية ب$$ارزة ف$ي ك$اف$ة م$$يادي$$نها ،ت $$جسيدا ً ل$$رؤى وت$$وج$$يهات ص$اح$ب ال$$سمو ال$$شيخ
ال$$دك$$تور س$$لطان ب$ن مح$$مد ال$$قاس$$مي ع$$ضو املج$$لس األع$$لى ح$اك$م ال$$شارق$$ة.
وب$$ني رئ$$يس مج$$لس إدارة ت$$الل أن ه$$ذا املش $$روع ي$$تيح ت$$ملك امل $$قيمني ل$$ألراض$$ي مل$$دة م$$ئة ع$$ام وف$$قا ً ل$$نظام
االن $$تفاع ب$$ال$$عقارات امل $$عمول ب$ه ف$ي إم$$ارة ال$$شارق$$ة  ،ل$ذل$ك ف$$إن م$$دي$$نة ت$$الل ت$$منح ف$رص$ة االس $$تثمار ط$وي$ل
األم$$د ،وض$$مان االس $$تقرار ب$$ام$$تالك امل$$ساك$$ن ال$$خاص$$ة.
وأش $$ار ال$ $ش$ي$خ س$ $ل$ط$ان ب$$ن أح $م$د ال $ق$اس $م$ي إل$$ى أن م$$دي $ن$ة ت$$الل ه$$ي واح $$دة م$$ن س$ $ل$س$ل$ة م $ش$اري$$ع ع $ق$اري$$ة
س$ $ت$ع$م$ل ع$ $ل$ي$ه$ا ش$$رك$$ة ت$$الل ال$ $ع$ق$اري $$ة ،ل $ت$واك$$ب ال$ $ن$م$و ال$ $ع$ق$اري ال $$ذي ت$ش$ه $$ده ال $ش$ارق $$ة ،و ت$ $م$ت$از ب$$أن $ه$ا أول
م$$دي$$نة ن$$موذج$$ية م$$تكام$$لة امل$$راف$$ق  ،ب$$حيث ت$$حاف$$ظ ع$$لى املظه$$ر ال$$عام وال $$شكل الج$$مال$$ي ل$$كل م$$نطقة ف$$يها.
وش$$رك$$ة "ت$$الل" ال$$عقاري$$ة امل $$نبثقة ع$ن "ال$$شارق$$ة إلدارة األص$$ول" و"إس$$كان ل$$لتطوي$$ر ال $$عقاري" ت$$عمل ع$$لى
اس $$تثمار وت$$طوي$$ر املش$$روع$$ات ال$$عقاري$$ة وت$$أس$$يسها وإدارت $$ها ف$ي إم$$ارة ال$$شارق$$ة ،و ت$$رت$$كز رؤي $$تها إل$$ى
ال $$نهضة ال$$تنموي$$ة ال$$تي ح $$ققتها إم$$ارة ال$$شارق$$ة.
وأض$$اف ال$$شيخ س$$لطان ب$ن أح$$مد ال$$قاس$$مي" إن ت$$طلعات$$نا إل$$ى "م$$دي$$نة ت$$الل" أن ت$$لبي اح$$تياج$$ات ال $$قطاع
ال $$عقاري ف$ي اإلم $$ارة ،وتس $$تفيد م$ن م$$زاي$$اه$$ا ك$اف$ة ف$$ئات امل $$جتمع ،م$ن م$$واط$$نني وواف$$دي$$ن ف$ي دول$$ة اإلم $$ارات
ال$$عرب$$ية املتح $$دة ب$$شكل ع$$ام ،وأن ت$$شكل وج$$هة س$$ياح$$ية ت$$ضاف ل$$وج$$هات إم$$ارة ال$$شارق$$ة".
ول$$فت رئ$$يس مج$$لس إدارة ش$رك$ة ت$$الل إل$$ى أه$$مية ال $$قطاع ال $$عقاري مل$$ساه$$مته ف$ي زي$$ادة ال$$نات$$ج املح$$لي
اإلج$$مال$$ي وان$$عكاس$$ه ع$$لى ال$$نمو االق $$تصادي ب$$شكل ع$$ام ،م $$شيرا ً إل$$ى م$ا تشه$$ده إم$$ارة ال$$شارق$$ة م$ن ت$$طور
ب$$ارز ف$ي ق$$طاع$$ها ال $$عقاري ،وم$$ا ح$$ققته م$ن ن$$هضة ع$$مران$$ية ب$$ارزة.

$حوره$$ا دائ$$ما ه$و اإلن $$سان.
ح$$اك$$مها اإلم $$ارة امل$$تكام$$لة امل ُ$$نارة ب $$علمها وث$$قاف$$تها وع$$مران$$ها ،ومُ $
م$$ن ج$$ان $ب$ه ب$$ني س$ $ع$ادة خ$ $ل$ي$ف$ة ال $ش$ي$ب$ان $$ي م$$دي$$ر ع$$ام ش$$رك$$ة ت$$الل أن م $س$اح$$ة م$$دي $ن$ة ت$$الل ت $ب$ل$غ  25م$ $ل$ي$ون ق$$دم
م$$رب$$ع  ،ب$ $ي$ن$م$ا ت $ب$ل$غ امل $س$اح$$ة امل $ت$اح$$ة ل$ $ل$ب$ي$ع  13م$ $ل$ي$ون ق$$دم م$$رب$$ع  ،الف$ $ت$ا ً إل$$ى أن$$ه ت$$م ت$ $خ$ص$ي$ص  12م$ $ل$ي$ون
ق$$دم م$$ن أج$$ل امل$$راف$$ق ال $ع$ام$$ة وال$ $ط$رق وال$ح $$دائ $$ق  ،ل$ $ت$ك$ون م$$دي $ن$ة ت$$الل م$$ن امل $ش$اري$$ع ال $ت$ي ت$ه $ت$م ب $ت$وف $ي$ر ب $ي$ئ$ة
م$$ناس$$بة ل$$لسكن  ،وت$$بلغ ع$$دد األراض $$ي ف$ي مش$$روع م$$دي$$نة ت$$الل  1800ق$$طعة.
واس$ $ت$ع$رض ال $ش$ي$ب$ان $$ي رؤي $$ة امل$ش $$روع وم$$زاي$$اه وم$خ $ط$ط$ات $$ه م$ $ب$ي$ن$ا ً أن م$$دي $ن$ة ت$$الل ت$ $ن$ق$س$م إل$$ى  5م $ن$اط$$ق ،
ول$ $ك$$ل م$ $ن $ط $ق$$ة اس$ $ت $خ$$دام $$ات$ $ه$$ا وام $ $ت $ي$$ازات $ $ه$$ا ،ب $$ني ال $ $س $ك $ن $ي$$ة امل $ $خ $ص $ص$$ة ل$ $ل $ف $ل$$ل وامل $ $ن$$ازل وك $$ذل $$ك األراض$$ $ي
امل$ $خ$ص$ص$ة ل $ل$ب$ن$اي $$ات ال$ $س$ك$ن$ي$ة وال$ $ت$ج$اري $$ة وامل $ $ت$ع$ددة االس $ $ت$خ$دام ه$$ذا ب$$اإلض$$اف$$ة إل$$ى األرض امل$ $خ$ص$ص$ة مل$$رك$$ز
ت$$جاري وك$$ذل$$ك امل$$راف$$ق ال$$عام$$ة ك$$ال$$جوام$$ع وامل $$دارس والح$$دائ$$ق".
ج$$دي$$ر ب$$ال$$ذك$$ر أن ك $ل$وت$$ون$$س ،ش$$رك$$ة ال $ $ع$ق$ارات ال $ع$امل $ي$ة ه$$ي ال$ش$$ري$$ك ال$ $ح$ص$ري ل $ل$ت$س$وي$$ق وامل $ $ب$ي$ع$ات مل$ش $$روع
م$$دي $ن$ة ت$$الل .وي$ $م$ك$ن ل$ل$م$ه$ $ت$م$ني ب$$ال$ش$$راء زي $$ارة امل$$وق$$ع اإلل$ $ك$ت$رون $$ي  www.tilaluae.comل$ $ل$ح$ص$ول ع $ل$ى
امل$$زي$$د م$$ن امل$ $ع$ل$وم $$ات ،أو م$$ن خ$$الل ال $ت$واص$$ل ع $ل$ى ال$$رق$$م  .800 84525وس$ $ي$ت$م إف$ $ت$ت$اح م $ك$ت$ب م$ $ب$ي$ع$ات
خ$$اص ي$$وم ال$$ثالث$$اء  18ن$$وف$$مبر ف$ي ب$$رج روب$$وت ب$$ارك ف$ي ال$$شارق$$ة.

