


ليس المهم أن نحيا فحسب، بل
أن نعيش حياة أفضل.

- سقراط

''''''
''''''
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شقق تتألف من
3 غرف نوم 2 و   ،1  

إطاللة على
 برج خليفة ودبي أوبرا

شرفة
ترفيهية مخصصة

هنــاك العديــد مــن أنمــاط الحيــاة، وهناك أيضًا برج كراون الذي يتفرد بأســلوبه. يترّبع 

برج كراون على بوليفارد الشــيخ محمد بن راشــد، ويتألف من 44 طابقًا. يضم 

البــرج وحــدات ســكنّية مــن 1، 2 و 3 غــرف، مع إطاللــة فريدة على أبرز معالم دبي.

واألكثــر مــن ذلــك، يوّفــر لك برج كراون مرافق اســتثنائية تحيط بك من كل 

الجوانــب، مــن تجــارب التســوق الفريدة والفعاليات الثقافيــة والترفيهية التي تغنيك 

عن ســواها، كل ذلك على بعد خطوات قليلة.    

موقع متميز على بوليفارد
الشيخ محمد بن راشد

 نمط حياة جديد كليًا
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يحيط بالمبنى شــارع الشــيخ زايد من الغرب، وشــارع الخيل من الشــرق، مع 

مداخل مباشــرة إلى وســط مدينة دبي ومنه إلى بقية أرجاء المدينة.

يوّفر برج كراون لســّكانه وزّواره ســهولة الوصول عبر:

مداخل مباشرة
من البوليفارد

 ممر لتحميل وإنزال ركاب سيارات األجرة
عند المدخل الرئيسي للبرج

ممر مخصص لتحميل
وإنزال الركاب في باحة البرج

شبكة
 مواصالت متكاملة

انعم بحياة عصرية



 على بعد خطواٍت قليلٍة منك أبرز معالم دبي
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برج خليفة  نافورة دبي دبي مول

حديقة البرج

 وجهــة التجزئة األكثر زيارًة

في المدينة 

الوجهــة الفنيــة األبرز في المدينة 

أطــول نافــورة راقصة في العالم

وجهــة الترفيــه المثالية العائمة

أطــول برج في العالم 

مجموعــة من المطاعم والمقاهي 
الفريــدة من نوعها 

دبي أوبرا  بوليفارد الشيخ محمد بن راشد

دبي أوبرا
برج خليفة

 دبي مول

 نافورة دبي

حديقة البرج

يتمتع برج كراون بموقع متميز على بوليفارد الشــيخ محمد بن راشــد الذي 

يعد شــريان وســط مدينة دبي، ويتوســط البرج عدد من أبرز معالم دبي 

األيقونية ومنها:

بينمــا يبعــد مطــار دبــي الدولــي نحو 10 دقائق من برج كراون، فإن وصولك 

إلى أي مكان في العالم ال يمكن أن يكون أكثر ســهولًة. 

للفخامة عنواٌن جديد
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 دبي مول

 فيرتشوال رياليتي بارك والمزيد
من الوجهات العائلية

باحة مخصصة
 إلنزال وتحميل الركاب

 دبي أكواريوم وحديقة
الحيوانات المائية

اقــِض نهــارك فــي وجهة األزيــاء العصرية والفاخرة، إلى جانب مرافق 

الترفيــه االســتثنائية. تمّتــع بخدمــات ذات 5 نجوم في العديد من 

خيارات الطعام ذات العالمات الشــهيرة.

8 مليون  0 
زائر سنويًا 



5 دقائق تفصلك عن مقعدك في دبي أوبرا 
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يزخــر بــرج كــراون بالعديــد من المرافق التي صممناهــا خصيصًا لك ولعائلتك 

لتلّبــي جميع احتياجاتك.

 مّتــع ناظريــك باإلطــالالت المميزة والمســاحات الخضراء المحيطة ببرج كراون، 

والمرافق االســثنائية التي تثري حياتك فيه. 

 للترفيه مفهوٌم آخر

شرفة ترفيهية متنوعة 
ذات مساحة واسعة 

 مساحة
مخصصة للشواء 

مساحة خارجية 
مخصصة للعب 

األطفال 

قاعة متعددة 
االستخدامات مصممة 

بعناية 

سطح ذو إطاللة فريدة 
على برج خليفة 

أحواض سباحة 
لألطفال والكبار



مالذك الملهم لالسترخاء 

 الشرفة
الترفيهية



تصاميم برونزية تضفي لمسة فخامٍة 
لعشاق الرفاهية 



مفهوم جديد للتواصل 

 صالة االستقبال
والضيوف 
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مفهــوم جديــد للرفاهية يجمع بين 

البســاطة وفخامة التصاميم الداخلية 

في برج كراون.

شــقق تتألف من 1، 2 و3 غرف تعيد 

صياغــة معالم الفخامة والرقي.

لألناقة بعٌد ثاٍن
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2 مليون زائر متوقع 0 
2 0 2 5 بحلول 

 إحدى أكثر المدن
 العالمية التي تضمن تحقيق

عائدات عقارية مجزية

 لماذا يجب عليك االستثمار
في دبي؟

موطن معرض
2 0 2 إكسبو 0

أكثر من
 200 جنسية 

بين المدن العالمية
2 01 1 األكثر زيارًة في 8 0 الـ 

أسعار تنافسية في قطاع
العقارات السكنية

المدينة العالمية األكثر زيارًة
2 0 2 بحلول 5

3 مليون أكثر من 
 مقيم
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حضور فاعل في أكثر من

12
سوقًا عالميًا

105,000+
مشتري عقاري سعيد

من حول العالم

69,000+
مشتري عقاري سعيد

في اإلمارات

56,000
وحدة منجزة حتى اآلن

في جميع أنحاء العالم

مليار  1 .6
قدم مربع من

األصول العقارية

4.5 مليار
 دوالر القيمة السوقية

 إعمار للتطوير

رائدة التطوير العقاري
في دبي

رائــــدة عالمية فــــي قطــــاع العقارات، ازدهرت إعمار على مر 

الســــنوات لتصبح أكبر مطور عقاري خارج الصين على مســتوى 

العالــم. فمــع إعمــار، أنت تســــتثمر في إحدى العالمات التجارية 

المرموقــة واألكثــر احترامًا في العالم.



وسط مدينة دبي 

حيث تبدأ فصاًل جديدًا من حياتك



للمزيــد مــن المعلومــات عن برج كراون في وســط مدينة دبي،

ُيرجى االتصال على الرقم 36227 800 )من داخل دولة اإلمارات(، وعلى الرقم  1688 366 4 971+ )من خارج الدولة(

يمكنك أيضًا التواصل مباشرة مع أحد مستشاري العقارات على الرقم 8844 4888 971+ 

من 9 صباحًا إلى 7 مساًء )بالتوقيت المحلي(، من األحد إلى الخميس.

يمكنك زيارة مركز مبيعاتنا االلكتروني من خالل emaar.com أو زيارة أحد مراكز مبيعاتنا في اإلمارات.
 

دبي

مركز مبيعات إعمار | وســط مدينة دبي

من 9:30 صباحًا إلى 10:00 مساًء، السبت - الجمعة

مركز مبيعات دبي هيلز اســتيت |  شــارع أم ســقيم

مركز مبيعات خور دبي |  شــارع راس الخور

   من 9:30 صباحًا إلى 7:00 مساًء، السبت - الخميس

من 2:00 مساًء إلى 7:00 مساًء، أيام الجمعة
 

أبوظبي

مركــز مبيعــات أبوظبــي | برج النهدة الدور األرضي، شــارع المرور

من 9:30 صباحًا إلى 7:00 مساًء، السبت - الخميس


