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والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم 

السلع والمشاريع، اليوم أنه تم تغيير اسم محطة مترو "أبراج بحيرات جميرا" إلى محطة مترو "مركز دبي للسلع 

المتعددة". وتعكس هذه الخطوة الجهود المستمرة التي يبذلها المركز لتطوير وتعزيز وربط منطقة أبراج بحيرات 

كثر من جميرا التي ت  ألف نسمة. 100حتضن اليوم مجتمعاً متنامياً يبلغ تعداد سكانه وزواره والعاملين فيه أ

 

برجاً سكنياً وتجارياً. وكان مركز  68وتعد منطقة أبراج بحيرات جميرا مجتمعاً حيوياً متعدد االستخدامات يتضمن 

جديدة تحت اسم "أبتاون دبي" والتي عن تطوير منطقة راقية  2017دبي للسلع المتعددة قد أعلن في العام 

كتمالها مساحات من الطراز العالمي للتسوق والعيش والعمل، بما في ذلك فنادق ومطاعم ومرافق  ستوفر عند ا

استجمام، باإلضافة إلى برجين شاهقي االرتفاع من تصميم شركة "أدريان سميث آند جوردن جيل" الرائدة في 

 عالم الهندسة المعمارية. 

 

أن تم التخطيط إلنشاء ممر مكيف للمشاة يوفر إمكانية الوصول مباشرًة بكشف مركز دبي للسلع المتعددة كما 

إلي كل من "أبتاون دبي" وبرج الماس من خالل محطة مترو "مركز دبي للسلع المتعددة" دون الحاجة إلى الخروج 

 إلى الخارج.

 

: "باعتباره المطور أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي للسلع المتعددةوفي هذه المناسبة، قال 

الرئيسي لمشروع أبراج بحيرات جميرا، يتطلع مركز دبي للسلع المتعددة للعب دور بارز في تطوير مجتمعه 

 ً  محورياً من خططنا المتنامي وإرساء األسس لمنطقة متكاملة وحيوية للعيش والعمل. وتمثل محطة المترو جزءا

المتعلقة بتسهيل التنقل من وإلى المنطقة حيث تساهم في ربط ودمج مجتمعنا مع عموم مدينة دبي بسهولة. 

وال نغفل اإلشارة هنا إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تغيرات ملحوظة على مستوى منظومة التنقل 



، فإننا نتطلع إلى تطبيق حلول مبتكرة من شأنها تحسين الحضري، وفي إطار برنامجنا الخاص بالمنطقة الذكية

 الجوانب المتعلقة بالتنقل من وإلى المنطقة الحرة الرائدة في العالم ضمن مجتمع مركز دبي للسلع المتعددة".

 

م ووفقاً إلحصاءات هيئة الطرق والمواصالت، فإن وسائل النقل العام في دبي، بما في ذلك المترو والحافالت والترا

كب خالل النصف األول من العام  277.91والتكسي المائي، نقلت  . وساهم خطا المترو األحمر 2018مليون را

كثر بمقدار  كب خالل الفترة المذكورة مقارنة بالفترة ذاتها من العام  2.734واألخضر في نقل ركاب أ مليون را

كثر محطات المترو الماضي. وتعتبر محطة مترو "مركز دبي للسلع المتعددة"، المعاد  تسميتها حديثاً، واحدة من أ

كب خالل العام  5.524ازدحاماً في دبي حيث نقلت   .2018مليون را

 

 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة األكثر ترابطاً في العالم، وهو 

المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خالل تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص 

ل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية األداء، يوفر مركز عالمية مث

دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل واالزدهار. مركز دبي للسلع 

تنميتها كمكان للتجارة العالمية اآلن المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي و 

  www.dmcc.ae وفي المستقبل البعيد.

 

 

http://www.dmcc.ae/

