


 مساحة
 أكبر

للسعادة
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ربى

هنا منزلك الجديد، حيث يمكنك قضاء أسعد األوقات 
مع عائلتك، واالستمتاع باللحظات الرائعة والذكريات 

التي ال تنسى. هنا »ربى«

 ربى
 اسم جديد في

 أسعد المجّمعات
السكنية في دبي

المرابــع العربيــة ااا



سة ر مد

مدخل

شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان

اإلمارات شــارع 

مدخل

خل مد

ــجد مس

ــجد مس

ــة مركزي ــة  حديق

مسار للدراجات الهوائية / 
البوليفارد

للكريكيــت ملعــب 

رياضيــة مالعــب 

بالمجمــع خــاص  تجــاري  نهرمركــز 
 صناعي

ــة مائي ــق  مناط

فــي  ســينما 
الطلــق الهــواء 

مدخل

بركة سباحة 

بى ر

شمس

ي جو

في المرابع العربية ااا، أنت بالقرب من كل ما تتمنى.

بيع ر

الترامبوليــن حديقــة 

مدخل



مرحبــً بك في 

حيث تجدك الســعادة
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ربى

 مساحة
 أكبر

للعائلة

المرابــع العربيــة ااا



بيت العائلة ليس مجرد مساحة للمعيشة واختياره أمر يحتاج 
التمعن في التفكير! مساحة لطفلك لتحتفل بخطواته األولى، 

ليمرح ويتعلم ويكتشف الحياة، مساحة أكبر ليكبر... هناك 
العديد من المحطات العائلية التي طالما حلمت أن تحتفل 
بها. لذلك، نقدم لك ربى في المرابع العربية ااا، لتختار بيت 

عائلتك الجديد، ليمنحهم السعادة كل يوم.

 بيت
 لعائلتك

 يعكس
تطلعاتك

07

ربى المرابــع العربيــة ااا



مساحة 

أجمل لذكريات 

مساحة 
للحياة أكبر 

لــكل خطوة جديدةمساحة 

08

ربى المرابــع العربيــة ااا



بساطة النهج دائما أفضل - شارلي شابلن.
من هنا استلهمنا فلسفة تصميم الحدائق 

الخاصة في ربى - مكان لكل العائلة؛ 
لالسترخاء والضحك والمرح، لقضاء لحظات 

رائعة معًا.

 مساحة
للمرح

09

ربىالمرابــع العربيــة ااا
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حديقة تمنح خيالك 
المساحة ليحّلق في السماء

ربى المرابــع العربيــة ااا
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ربى

منزلك الجديد 
يرحب بك

وحدات تاون هاوس فاخرة من 3 و4 غرف نوم، بثالث مجموعات 
من التصميمات المعمارية الملهمة، ترضي كل األذواق.

المرابــع العربيــة ااا
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ربى

مجموعة 
سيراج

يتميز الطراز المعماري لـ »مجموعه سراج« بالعصرية واألناقة في التصميم، حيث 
تتيح نوافذه الواسعة بدخول ضوء الشمس إلى كل ركن لتملؤه صحة وحيوية. 

ومن الخارج، يؤلف تناسق التصميم تناغمًا جمياًل مع المناظر الطبيعية المرحة 
يجعله مثالي للحياة العائلية الرائعة.

المرابــع العربيــة ااا
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ربى

مجموعة 
أثير

تقع »مجموعة أثير« في قلب الحدائق، ويتميز التصميم المعماري العصري من 
الخارج بأسطح متفاوتة تبرزها نوافذ كبيرة تسمح بدخول ضوء النهار إلى كل 

أرجاء المنزل.

المرابــع العربيــة ااا
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ربى

مجموعة 
منار

يتميز التصميم الخارجي لـ »مجموعه منار« باأللوان الفاتحة المتنوعة والمبهجة، 
مما يعطي إحساس بمزيج متناغم بين المناظر الطبيعية الخالبة.

ادخل إلى منزلك وانظر من حولك لتجد النوافذ الزجاجية الواسعة تسمح 
لإلضاءة الطبيعية أن تمأل المنزل لتمنحك إحساس بالرحابة.

المرابــع العربيــة ااا
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حديقة

بوليفارد

بوابة دخول خاصة

حوض سباحة

كلوب هاوس 

بركة سباحة 

مسبح لألطفال

مساحة لأللعاب

مجموعة سيراج

مجموعة أثير

مجموعة منار

N
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ربى

 مساحة
 تعزز

إبداعك

المرابــع العربيــة ااا
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استلقاء  ة  أِسرَّ
للتشمس

كلوب
هاوس

 أراجيح
شبكية

منطقة 
االستجمام 
الخارجية 

بركة 
سباحة

منطقة 
للشواء

ربىالمرابــع العربيــة ااا

عندما ترغب في االسترخاء والتأمل سوف تجد دائمًا قلب »ربى« 
النابض بالحياة مفتوح لك؛ واحة يغمرها الجمال والروعة في كل 

ركن، حيث يمكنك االستمتاع بوقتك الخاص وقتما أردت.

 عش نمط حياة
 المنتجعات

الفاخرة كل يوم
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ربىالمرابــع العربيــة ااا

مسبح خاص

واحتك الخاصة



استمتع بغطس رائع في حوض السباحة المستلهم 
من منتجعات بالي على بعد دقائق من منزلك. دلل 

نفسك واسترخ في المياه الزرقاء، أو ببساطة اقرأ في 
كتابك المفّضل بجانب المسبح.

 عندما يأتي
 المنتجع الـفاخر

إليك

19

ربىالمرابــع العربيــة ااا
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استمتع بلحظاتك الخاصة في الكلوب هاوس 
الرياضي، واستمتع بتمرينات اللياقة البدنية باستخدام 

أحدث المعدات الرياضية في أجواء مشرقة.

المساحة المثالية لتدلل نفسك باالسترخاء والترفيه 
بعد يوم طويل.

 مساحة جديدة
 لتعيد اكتشاف

نفسك

ربىالمرابــع العربيــة ااا
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مساحة 
أكبر للحياة

ربى المرابــع العربيــة ااا



ــيارات  للس ــة  الحديق ــف  موق

ــيارات  للس ــة  الحديق ــف  موق

للجــري مســار مخصــص 

ــاب لأللع ــة  ــة مخّصص منطق

الكريكيــت ملعــب 

ــة مركزي ــة  حديق

ــة مركزي ــة  حديق

رياضيــة مالعــب 

لقــدم ا كــرة  ملعــب 

ــات لنبات ا ــة  حديق

ــور لبارك ا ــب  ملع

ــج للتزل ــة  حديق

ــواء للش ــة  ــة مخصص منطق

مركزيــة ســاحة 

حديقــة ومســاحات خضــراء

المرابع العربية ااا

على بعد خطوات 
من الحديقة المركزية
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بعد يوم رائع من الترابط العائلي واالسترخاء وممارسة الرياضة، 
ولقاء الجيران واألصدقاء في مركز المجّمع تجاري الخاص القريب،

اكتشف مجموعة عديدة من خيارات المطاعم الراقية والمقاهي 
العصرية.

 على بعد خطوات
 من المجّمع

التجاري المركزي

 سوبر
ماركت 

2 مــن المقاهي العصرية

3

مطاعم 

أطفال روضة 

 عيادة
طبية

ربىالمرابــع العربيــة ااا
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ربىالمرابــع العربيــة ااا

 المرابع
 العربية ا و اا
بالقرب منك

استمتع بحياة استثنائية في المرابع العربية حيث تقدم 
لك نمط حياة فاخر داخل مجمع سكني متكامل وبالقرب 

من نادي المرابع العربية للجولف والملعب الذي يتألف 
من 18 حفرة، كما تمنحك الحياة في المرابع العربية 

أفضل تعليم ألطفالك مع معايير عالية للدراسة من أجل 
مستقبل مشرق لهم.



SHEIKH ZAYED BIN HAMDAN AL NAHYAN STREET

EMIRATES ROAD

دقائق من
 القرية العالمية

5
دقائق من نادي دبي
 للبولو والفروسية

10
دقيقة من وسط

 مدينة دبي

20
دقيقة من 
دبي مول

35
دقيقة من 
مرسى دبي

35
دقيقة من مطار 

دبي الدولي 

20
دقيقة من مطار آل 

مكتوم الدولي

35
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ستكون أنت وجيرانك في المرابع العربية III في أيد أمينة، حيث 
ستعمل إعمار إلدارة المجّمعات على جعل إقامتك تجربًة مثالّية 
بفضل فريقها الدولي من الخبراء الحائزين على الجوائز، والذي 

سيثري نمط حياتك بمؤهالته وخبراته.

ألننا
نهتم بك

إعمار المرابــع العربيــة ااا
إلدارة المجّمعــات

83
فعالية في عام 2018 في

مجمعات إعمار 

5/4 .15
درجة رضا
العمالء 

410
شجرة تم غرسها في 

عام 2018 فقط 

17.35 مليون
 قيمة التوفير من تكلفة

الكهرباء والمياه في عام 2018



* المصدر: تقرير براند فاينانس لعام 2018.
**قبـــل مراعــاة أثـــر االكتتــاب العــام إلعمــار العقاريــة وحركة فوركس. 27

%3 9 % 3 7 % 3 0

غدت إعمار شركة رائدة في التطوير العقاري في السوق المحلي، وقد 
نمت على مر السنين لتصبح من أكبر شركات التطوير العقاري خارج 

الصين وواحدة من أكبر 10 مطورين في العالم*.

إعمار العقارية

معيــار للجودةإعمار

مليار1.96

 صافـي األربـاح مقارنة
بالسـنة الماضيـة **

 اإليـرادات مقارنة
بالسـنة الماضيـة

قيمة العالمة مقارنة
بالسـنة الماضيـة

للسنة المالية 2018للسنة المالية 2018للسنة المالية 2018

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

قيمة العالمة التجاريةاإليراداتصافي الربح

مليار2.7+مليار6.99


