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هــذا هــو اإلرث الرائــد إلكســبو 2020 دبــي، الحــدث العالمــي 
الفريــد الــذي اســتقبل 192 دولــة وأكثــر مــن 24 مليــون زائــرًا.

ــت  ــي، وضع ــبو 2020 دب ــتعدادات إلكس ــاق االس ــذ انط من
النمــو  فــي  يســتمر  متكامــل  مجتمــع  لتأســيس  الخطــط 
علــى  الســتار  الدولــي  الحــدث  يســدل  أن  بعــد  واالزدهــار 
ــًا مــن  ــًا جوهري ــه، ويشــكل هــذا المجتمــع اآلن مكون فعاليات
خطــة دبــي الحضريــة 2040. حافظنــا علــى 80 فــي المئــة 
مــن البنيــة التحتيــة إلكســبو 2020 دبــي ومنشــآته بمــا فيهــا 

العديــد مــن المعالــم المعماريــة المذهلــة.

واســتمتع  للمشــاة،  مصممــة  مدينــة  أرجــاء  فــي  تجــّول 
بمشــاهدة جنــاح اإلمــارات العربيــة المتحــدة المســتوحى مــن 
طائــر الصقــر، وســاحة الوصــل البديعــة، و"ألف" - جنــاح التنقل 
و"تيــّرا" - جنــاح االســتدامة وحديقــة الثريــا، وشــاالت إكســبو 

الســريالية وغيرهــا المزيــد.

كمــا تحتضــن مدينــة إكســبو دبــي مركــز دبــي للمعــارض 
وجهــة  وهــو  المســتوى،  عالميــة  خدمــات  يوفــر  الــذي 
مثاليــة للفعاليــات الدوليــة مثــل مؤتمــر اإلمــارات للمنــاخ مــع 

.(28 (كــوب   UNFCCC

إن هــذا االلتــزام باالســتدامة متأصــل فــي جميع أنحــاء المدينة 
ويبــرز فــي العديــد مــن المامــح، مــن ضمنهــا اســتخدام األلــواح 
الشمســية وأنظمــة القيــاس الذكيــة فــي جميــع المبانــي 
المجلــس  مــن  (لييــد)  شــهادة  علــى  والحاصلــة  الدائمــة، 
ــادة فــي الطاقــة  ــة (الري ــة الخضــراء الباتيني األمريكــي لألبني
والتصميــم البيئــي) المرموقــة لضمــان أعلــى المعاييــر البيئيــة.

الخامــس  الجيــل  بشــبكة  المتصلــة  المدينــة  وســتكون 
لاتصــاالت (5G) مركــزًا تجاريــًا عالميـــًا. وتعمــل الشــركات 
الدولية مثل موانئ دبي العالمية و"سيمنس" و"ترمينوس" 
علــى التأســيس لحضــور دائــم لهــا فــي منطقتهــا الحــرة، 
باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن الشــركات الناشــئة والصغيــرة 
والمتوســطة. وفــي حــال كنــت تبحــث عــن مــكان لاســترخاء 
وعيــش لحظــات ممتعــة، فســتجد فــي مدينــة إكســبو دبــي 
المــكان المثالــي لــك. بإمكانــك ركــوب متــرو دبــي علــى 
ــا  ــة وســتجد نفســك فــي قلبه المحطــة المخصصــة للمدين
ومحاطــا بالعديــد مــن مرافــق الترفيــه والفعاليــات وخيــارات 
ــة  ــن والرياض ــبة للتماري ــاحات المناس ــام والمس ــاول الطع تن
ومنافــذ البيــع بالتجزئــة والمســاحات الخضــراء وغيرهــا الكثير.

الوجهــات  مــن  الكثيــر  الواعــد  الشــباب  جيــل  وســيجد 
إكســبو  برنامــج  يرحــب  لهــم.  الملهمــة  والفعاليــات 
للمــدارس بعــودة طلبــة المــدارس مــن جميــع أنحــاء دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة للمشــاركة فــي تجــارب ترفيهيــة 

عديــدة. وتعليميــة 

نجمــع أفضــل مــا فــي الحاضــر بالعمــل نحــو المســتقبل - 
ــي. ــبو دب ــة إكس ــي مدين ــط ف فق

مدينــة تقــوم علــى قناعــة راســخة بأننــا نســتطيع دفــع التقــدم البشــري عبــر تضافــر جهودنــا معــًا. وجهة 
مثاليــة للعائــات ومحبــي االستكشــاف والشــركات الناشــئة والعالميــة علــى حــٍد ســواء. إنهــا المــاذ 
ــة  ــات والبيئ ــدث التقني ــع أح ــام م ــم ت ــة بتناغ ــراء المذهل ــاحات الخض ــه المس ــج في ــذي تندم ــاذ ال األخ

المحّفــزة لــكل مــن يســعى إلــى بنــاء غــد أكثــر إشــراقًا عبــر التعــاون معــًا.



 قصة مدينة
إكسبو دبي

قصة مدينة إكسبو دبي | 04قصة مدينة إكسبو دبي | 03

نبذة تاريخية

 بدأ كل شيء
 باحتفال عالمي

الرؤيةال ينسى
ــأن  ــة إكســبو دبــي علــى قناعــة راســخة ب تقــوم مدين
يعملــون  الذيــن  النــاس  مــن  واســع  تحالــف  بإمــكان 
معــًا، أن يســاعد فــي بنــاء مســتقبل أكثــر اســتدامة 

للجميــع. وكرامــة 

االســتدامة  أهــداف  مــع  الرؤيــة  هــذه  وتنســجم 
المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  والتنميــة 

إكســبو  مدينــة  فــي  األعمــال  بيئــة  ستســاهم 
ــكار، فــي اســتقطاب المواهــب  ــي، المدعومــة باالبت دب

والكفــاءات العالميــة. 

كمــا أن المدينــة جــزء ال يتجــزأ مــن خطــة دبــي الحضرية 
2040، والتــي تؤكــد علــى الحاجــة إلــى تحقيــق نمــو 

ــجع  ــرارًا تش ــر اخض ــات أكث ــيس مجتمع ــتدام وتأس مس
المشــاة وراكبــي الدراجــات.

قبــل إطــاق مدينــة إكســبو دبــي، كان هناك إكســبو 2020 
ــق  ــارس 2022، حق ــى 31 م ــر 2021 وحت ــن 1 أكتوب ــي. م دب
ــا  ــط وأفريقي ــرق األوس ــي الش ــام ف ــي يق ــبو دول أول إكس
ــتقبل. ــع المس ــول وصن ــل العق ــده بتواص ــيا وع ــوب آس وجن

أتاح إكســبو 2020 ســاحة دولية لإلبداع والتعاون. شــارك 
فــي فعالياتــه الفنانــون واألكاديميــون والدبلوماســيون 
والمفكــرون وكبــار عالــم األعمــال وأمهــر الطهــاة ورمــوز 

الثقافــة وخبــراء التقنيــة وقــادة الغــد.

ــذا اإلرث  ــور ه ــتمرار تط ــي اس ــبو دب ــة إكس ــتضمن مدين س
المدينــة  هــذه  ستســاهم  القادمــة.  لألجيــال  وازدهــاره 
المستدامة والمدعومة بالتكنولوجيا في دفع عجلة التقدم 

البشــري بتســخير قــوة العمــل الجماعــي.
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أبرز المزايا
المبانــي  جميــع  فــي  االســتدامة  مامــح  تبــرز  كمــا 
ــواح شمســية باإلضافــة  األخــرى، التــي تحتــوي علــى أل
إلــى أجهــزة قيــاس ذكيــة وأجهــزة استشــعار لمراقبــة 
ــف  ــة والتكيي ــة الطاق ــي أنظم ــاءة ف ــتهاك والكف االس

والميــاه. واإلضــاءة 

علــى  الطلــب  خفــض  تــم  المبــادرات،  هــذه  وبفضــل 
ــة  ــبة 20٪ مقارن ــي بنس ــبو دب ــة إكس ــي مدين ــة ف الطاق

الدوليــة. بالمعاييــر 

االستدامة
عبــر الســعي لتحقيــق صافــي انبعاثــات صفــري بحلــول عــام 
للتخطيــط  تجســيدًا  دبــي  إكســبو  مدينــة  تمثــل   ،2030

ــة. الحضــري الرفيــق بالبيئ

علــى  والخضــراء  المســتدامة  المدينــة  هــذه  تحتــوي 
45.000 متــر مربــع مــن المتنزهــات والحدائــق (مــا يرفــع 

بالكامــل  للمشــاة  مخصصــة  ومناطقهــا  الهــواء)،  جــودة 
وهــي خاليــة مــن الباســتيك الــذي يســتخدم لمــرة واحــدة.

االســتدامة مكــون أساســي فــي قلــب منشــآت مدينــة 
إكســبو دبــي وبنيتهــا التحتيــة. تم تقليــل النفايــات إلى الحد 
ــة مــن  األدنــى مــن خــال االحتفــاظ بنســبة 80 فــي المائ
المنشــآت والبنيــة التحتيــة إلكســبو 2020، وحصــل أكثر من 
120 مبنــى علــى شــهادة )لييــد( مــن المجلــس األمريكــي 

لألبنيــة الخضــراء العالميــة التــي تمنــح للريــادة فــي الطاقــة 
والتصميــم البيئــي.

وألي شــخص يبحــث عــن منظــور جديــد لكوكبنــا، والحاجــة 
الملحــة للحفــاظ عليــه، فــإن زيــارة "تيــّرا" – جنــاح االســتدامة 
أمــر ال بــد منــه. المبنــى حاصــل علــى )لييــد( مــن المجلــس 
األمريكــي لألبنيــة الخضــراء الباتينيــة، حيــث يتــم تشــغيله 

وفقـــًا ألعلــى المعاييــر البيئيــة الممكنة.

مدينة متصلة كليًا
بالغــرب –  الشــرق  فيهــا  يلتقــي  التــي  البوابــة  دبــي  ُتعــد 
ملتقــى للنــاس مــن كل مــكان تمتــزج فيــه اللغــات والثقافــات 
وتزدهــر فيــه التجــارة واألعمــال. بإمــكان ثلثــي ســكان العالــم 
الوصــول إلــى هــذه الوجهــة المتصلــة بالعالــم بأســره فــي 

ــاعات. ــي س ــون ثمان غض

تمتلــك مدينــة إكســبو دبــي محطــة متــرو خاصــة بهــا ويمكــن 
الوصــول إليهــا بســهولة مــن الطــرق الســريعة الرئيســية. كمــا 
أنهــا قريبــة مــن مطــار آل مكتــوم الدولــي وعلــى بعــد ســاعة 

واحــدة بالســيارة مــن مطــاري دبــي وأبوظبــي الدولييــن. 

فريــدة  رقمــي  اتصــال  مزايــا  دبــي  إكســبو  مدينــة  توفــر 
واســتثنائية، باعتبارهــا أكبــر مدينــة فــي العالم مغطــاة بالكامل 

.5G بشــبكة اتصــال مــن الجيــل الخامــس

بالسيارة

ســريعة  	 طــرق  أربعــة  إلــى  الوصــول  ســهولة 
رئيســية: شــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد وشــارع 

الخيــل وشــارع  اإلمــارات  وشــارع  زايــد  الشــيخ 
30 دقيقة من وسط مدينة دبي 	

أقــل مــن ســاعة بالســيارة مــن مطــار دبــي الدولي  	
ومطــار أبــو ظبــي الدولي 

بالمترو

بالطائرة

محطة مترو على مسار 2020  	
على بعد محطة واحدة من مطار آل مكتوم الدولي 	
على بعد 16 دقيقة من مرسى دبي 	

أقل من ثماني ساعات طيران لثلثي سكان العالم 	
تقع بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي 	
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ماذا تجد يف مدينة 
إكسبو دبي 

مدينة محورها اإلنسان
 مكان الستكشاف مجتمع حضري مصمم
لتلبية احتياجاتكم الحالية والمستقبلية. 

ــرات  	 كيلومت  10 بطــول مســارات 
ــات اج للدر ــة  مخصص

مسارات للجري بطول 5 كيلومترات 	
45,000 متر مربع من الحدائق والمنتزهات 	

ممرات للمشاة متصلة بالكامل مع بعضها  	
في جميع أنحاء المدينة

برنامج إكسبو 
للمدارس

تمكين وإلهام ّطاب اليوم هو طريقنا نحو 
مستقبل أفضل.

طالــب  مليــون  مــن  أكثــر  اســتقبال  بعــد 
فــي إكســبو 2020 دبــي ســيواصل برنامــج 
إكســبو للمــدارس إشــراك الجيــل القــادم 
مــن المبتكريــن وصنــاع التغييــر فــي مدينــة 
إكســبو دبــي حيــث تتوفــر مجموعــة مــن 
المثيــرة  العمــل  وورش  الغامــرة  الرحــات 
والمحتــوى المصمــم خصيصا لألطفال وغير 

ذلــك الكثيــر للطــاب مــن جميــع األعمــار.

المتاجر والمطاعم
فــي  المتاجــر  خيــارات  مــن  مجموعــة  اكتشــف 
مدينــة إكســبو دبــي، والتــي ســتضم مركــز تســوق 

ورغباتــك. احتياجاتــك  جميــع  يلبــي  بهــا  خــاص 

بعــد االنتهــاء مــن تدليــل نفســك أو تجديــد خزانــة 
مابســك، كافــئ نفســك بتنــاول أشــهى األطعمــة 
– ســواء الوجبــات الشــعبية أو مأكــوالت المطاعــم 

العالميــة الراقيــة. 

الترفيه
الناشــئة  المواهــب  المدينــة  تســتقبل 
تســتأثر  مفاجــآت  مــع  النجــوم،  وكبــار 

الجميــع. باهتمــام 

دبــي  إكســبو  مدينــة  فــي  ســتجدون 
أروع برامــج العــروض الحيــة مــن حفــات 
ــى  ــة إل ــا النابض ــوب بألحانه ــيقى الب موس
والكاســيكية  الفولكلوريــة  العــروض 

الكثيــر.   وغيرهــا  والراقصــة 



ماذا تجد في مدينة إكسبو دبي | 10ماذا تجد في مدينة إكسبو دبي | 09

ألف – جناح التنقل
إلــى  للدخــول  دعــوة  "ألــف"  يقــدم 
ــر المحــدودة  عالــم مــن االتصــاالت غي
واستكشــاف كيف يستمر التنقل في 
تشكيل حياتنا والطريقة التي نعيش 
بهــا والكيفيــة التــي نتواصــل بهــا مــع 
النــاس ونتبــادل المعــارف واألفــكار.

يمكنكم أيضًا الوقوف وجهًا لوجه 
أمام عمالقة الحضارة العربية 

 المذهلين واكتشاف كل شيء
عن مشروع اإلمارات الستكشاف 

المريخ الذي استطاع خاله مسبار 
األمل أن يدور حول الكوكب األحمر 

في عام 2021. 

ألف – جناح التنقل الذي صممته 
شركة "فوستر آند بارتنرز" على 

شكل هيكل مضلع ومنحني ثاثي 
الجوانب تكسوه طبقة معدنية 

عاكسة من الفوالذ المقاوم للصدأ 
مستوحاة من مصدات السيارات 

وأجنحة الطائرات.

تيّرا – جناح االستدامة 
جــذور  لســبر  غامــرة  رحلــة  فــي  انطلقــوا 
تأثيــر  ولفهــم  المحيطــات  وأعمــاق  الغابــات 
خيــارات اإلنســان علــى البيئــة بشــكل أفضــل 
ــا  ــة كوكبن واكتســاب المهــارات الازمــة لحماي

القادمــة. لألجيــال  عليــه  والحفــاظ 

يحتــوي جنــاح االســتدامة تيــّرا الــذي صممتــه 
ــي  ــا ف ــس" بمقره ــو آركيتكت ــركة "غريمش ش
المملكــة المتحــدة، علــى مظلــة بعــرض 130 
متــًرا و 18 شــجرة طاقــة تســاعد فــي توليــد 4 
غيغــاواط مــن الطاقــة البديلــة ســنوًيا تكفــي 
لشــحن أكثــر مــن 900,000 هاتــف محمــول.

أبرز الوجهات في مدينة إكسبو دبي
تمضــي مدينــة إكســبو دبــي قدمــا بســحر وروعــة إكســبو 2020 دبــي، وتقــدم هنــا تجــارب فــي بعــض مــن أشــهر الوجهــات 
فــي إكســبو 2020 والتــي ســتبهر الجماهيــر مــرة أخــرى باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن المزايــا الجديــدة التــي تأســر انتباهكــم 

وتثيــر فضولكــم.

ــاركة  ــن مش ــاس م ــن الن ــة وتمكي ــات العالمي ــة الموضوع ــة بمعالج ــا الترفيهي ــة مناطقه ــي كاف ــي ف ــبو دب ــة إكس ــزم مدين تلت
ــتقبل. ــال المس ــباب وأجي ــى الش ــاص عل ــكل خ ــز بش ــم والتركي آرائه

ساحة الوصل
تحمــل الســاحة االســم القديــم لدبــي وتتبنــى معناه، إنها القلب النابض إلكســبو 2020 دبي الذي شــهد أبــرز الفعاليات على 
مــدار األشــهر الســتة للحــدث الدولــي، والتــي كان بينهــا حفــا االفتتــاح والختــام وحفــل كاظــم الســاهر ومشــاركة كريســتيانو 

رونالــدو فــي حــوار مــع الجمهور وحفل موســيقي حي ومذهل قدمتــه فرقة "كولدباي".

ستشهد ساحة الوصل المزيد من اللحظات المبهرة التي تستمر في جمع الناس من كل العالم في مدينة إكسبو دبي.

تتميــز ســاحة الوصــل بقبتهــا الفوالذيــة الضخمــة التــي يبلــغ ارتفاعهــا 67.5 مترًا وتعمل كشاشــة عــرض بنطــاق 360 درجة يمكن 
مشــاهدتها مــن الداخــل والخــارج، وتعتبــر عروضهــا بمثابــة تجربــة ســاحرة للمحظوظيــن الذي حظــوا بفرصة مشــاهدتها.
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حديقة الثريا 
"حديقــة الثريــا"، هــو بــرج مراقبــة دوار مذهــل 
لاســتمتاع  متــًرا   55 علــو  إلــى  بالــزوار  يرتفــع 
بمناظر آســرة لمدينة إكســبو دبي. تضم الحديقة 
طابقيــن، وتصطــف األشــجار علــى المســتوى 
والحلقــات  البــرج  قاعــدة  وتشــع  العلــوي، 
المحيطــة بمقصــورات المراقبــة باألضــواء ليــا، 
ممــا يضفــي على هــذا المعلــم الترفيهــي الفريد 

ــدًا مــن التألــق والجاذبيــة. مزي

جناح المرأة 
ــخ واكتشــف  ــر التاري ــر قصــص نســاء ملهمــات صنعــن انتصــارات المــرأة عب تجــول عب
قصــص النســاء الاتــي يصنعــن مســتقبلنا. جنــاح المــرأة هــو مســاحة مخصصــة 
للمناقشــات الهادفــة التــي تدعــم مســاهمات المــرأة فــي تشــكيل عالــم أكثــر توازنــًا.

جناح الرؤية 
ــة  ــة عالمي ــى مدين ــي إل ــول دب ــة تح ــاهد قص ش
حديثــة، يقــدم جنــاح الرؤيــة للــزوار تجربــة فريــدة 
تحتفــي برؤيــة وقيــم وقيــادة صاحــب الســمو 
نائــب  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الدولــة  رئيــس 
دبــي – رعــاه اللــه. وذلــك عبــر العــروض المذهلــة 
والمعــارض الغامــرة والقصــص الشــخصية التــي 
تــروي تطــور دبــي، يــروي جنــاح الرؤيــة قصــة حب 
المعرفــة وفضــول الطفولــة وكيــف يمكــن لبيئتنا 
ــتقبلنا. ــكل مس ــا وتش ــم طموحن ــا أن تدع وقيمن
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المالعب 
ــبو  ــة إكس ــزورون مدين ــن ي ــار الذي ــع الصغ يتمت
ــر  ــم مــن الفــرص فــي انتظارهــم عب دبــي بعال

ثاثــة ماعــب فريــدة مــن نوعها.

ــرف  ــال التع ــن لألطف ــة، يمك ــب لطيف ــي ملع ف
علــى الكواكــب والكــون. وفــي الوقــت نفســه، 
يمكن للزوار الصغار استكشاف البحار في ملعب 
راشــد، حيــث يمكنهــم قضــاء وقــت ممتــع فــي 
منزلقــات الحيتــان وعابــرات المحيــط وأســماك 
القــرش فــي الينابيــع. هنــا، يمكن لألطفــال أيضًا 
التجــول فــي المتاهــة ثاثيــة األبعــاد، علــى غــرار 

الحــوت األحــدب المهيــب.

يدعــو ملعــب األخطبــوط المغامــر، الواقع 
خــارج جنــاح االســتدامة – تيــّرا، األطفــال 
ــلق  ــرق التس ــن ط ــلة م ــاف سلس الكتش
المثيــرة حتــى قمــة مبنــى يبلــغ ارتفاعــه 
6.2 متــرًا، والتجــول فــي متاهــة غامضــة 

ــر! ــحب الحب ــة بس مليئ

شالالت إكسبو السريالية 
ــو  ــرة. تدع ــة اآلس ــذه التجرب ــي ه ــيقى ف ــار والموس ــاء والن ــروض للم ــتمتع بع اس
شــاالت إكســبو الســريالية الزائريــن لمشــاهدة إنجــاز هندســي يتحــدى الجاذبيــة، 
يقــدم عروضــا ترافقهــا موســيقى راميــن جــوادي مؤلــف أنغــام "صــراع العــروش". 
شــاهد الميــاه تتدفــق علــى جــدران منحنيــة بارتفــاع أكثــر مــن 18 متــرًا والتــي تبــدو 

فيمــا بعــد كأنهــا تتدفــق نحــو األعلــى، بينمــا تنطلــق ألســنة اللهــب فــي الســماء. 
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متحف إكسبو 2020 دبي
عجائــب  عبــر  الماضــي  إلــى  حنيــن  رحلــة  فــي  انطلــق 
متحــف  فــي  بنجاحــه  واحتفــل  دبــي   2020 إكســبو 

قريبــًا  ســيفتتح  الــذي  دبــي،   2020 إكســبو 
والذي سيحل محل عالم الفرص – جناح الفرص.

وجهات جديدة
قصص أمم

أجنحــة “قصــص أمــم“ الثاثــة هــي أحــدث إضافــة إلى معالــم مدينة 
إكســبو دبــي المميــزة، وهــي إرث أكثــر من 200 بلــٍد ومنظمة دولية 
شاركت في إكسبو 2020 دبي، وتتوزع األجنحة في مناطق إكسبو 
الثاثــة: الفرص والتنقل واالســتدامة، وتســلط الضــوء على إبداعات 
الشــعوب وتراثها وقصصها، وُتقدم الثقافة والترفيه واإللهام ضمن 
تجربــة مميــزة تجمــع البلــدان والشــعوب، وتبــرز مقتنيــات قيمــة 

تعيدنــا بالذاكــرة إلــى أيــام إكســبو 2020 دبــي الرائعــة.
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اكتشــف منصــة عالميــة ألفــكارك الكبيــرة في دبي.
ــد، أو خطــط  ســواء كان لديــك تصــور رائــع لمشــروع جدي
المدينــة  هــي  فهــذه  الحاليــة،  أعمالــك  لتوســيع  كبيــرة 

ــك.  ــق أحام ــي تحق الت

تمتلــك منظومــة تجاريــة مــن بيــن األكثــر شــفافية فــي  	
العالــم وأفضلهــا من حيــث الحوكمة الداعمة لألعمال

توفــر أحــدث التقنيــات والبنيــة التحتيــة، بمــا فــي ذلــك  	
5G شــبكة اتصــاالت الجيــل الخامــس

قــوة عاملــة دوليــة ماهــرة وذات خبــرة مــن أكثــر مــن  	
200 جنســية

ال توجــد ضريبــة علــى الدخــل الشــخصي أو ضريبــة  	
ــاح رأس المــال أرب

نظــام ضريبــي علــى الشــركات مــن بيــن أكثــر األنظمــة  	
تنافســية في العالم

األجانــب  	 تملــك  بمزايــا  التمتــع  للشــركات  يمكــن 
 ٪100 بنســبة 

ال قيــود علــى جلب رأس المال 	
فــي عــام 2022، حصلــت اإلمــارات علــى لقــب أفضل  	

دولــة فــي العالــم لــرواد األعمــال مــن قبــل المرصــد 
العالمــي لريــادة األعمــال

مستقبل
األعمال

ســتعمل مدينــة إكســبو دبــي علــى تمكيــن مســتقبل األعمال 
مــن خــال الجمــع بيــن الشــركات مــن جميــع األحجام عبــر عدد ال 
يحصــى مــن القطاعــات، وتشــجيع التعــاون فــي بيئــة نابضــة 

ــاة تمــزج بيــن الجمــال الطبيعــي  بالحي
والتكنولوجيا المتطورة.

صممــت المســاحات التجاريــة المرنــة لتلبيــة متطلبــات أماكــن 
العمــل فــي المســتقبل والمتطلبــات الديناميكيــة للشــركات 
الحديثــة، بــدءًا مــن مناطــق العمــل الصغيــرة وصــواًل إلــى 
المكاتــب األكبــر حجمــًا، بمــا فــي ذلــك الطوابــق الكاملــة 

ــي. ــددة المبان ــات متع ــي والمجمع والمبان

جزيرة طاقة
تقــع جزيــرة طاقــة فــي تيــرا، و ســتوفر لضيــوف مدينة إكســبو 
ــن  ــا والف ــوم والتكنولوجي ــي العل ــا ف ــل م ــار أفض ــي الصغ دب

والموســيقى والنحــت. 

وســيخطو األطفــال إلــى جزيــرة نابضــة بالحيــاة ومليئــة بالمرح 
تتفاعــل مــع كل تحركاتهم، وتحفز قلوب وعقول الشــباب لحل 
المشــكات والتعــاون للحفــاظ علــى صحــة وســعادة جميــع 

ــا. ــكان كوكبن س
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مركز دبي للمعارض
تربــط مدينــة إكســبو دبــي النــاس مــن جميــع أنحــاء العالم، 
وال تقتصر هذه الروابط على المناطق الترفيهية فحســب 
بــل تمتــد إلــى مركــز دبــي للمعــارض الــذي يتميــز بامتداده 
الواســع فهــو مــكان جديــد مبنــي بأحــدث طــراز لعقــد 
ــع  ــر. يق ــا الكثي ــيقية وغيره ــات الموس ــرات والحف المؤتم
مركز دبي للمعارض بالقرب من محطة مترو إكسبو 2020 
وتحيــط بــه مناظــر خابة تطل على ســاحة الوصل الرائعة، 
ــرًا مربعــا مــن مســاحة الفعاليــات  وهــو يوفــر 45.000 مت
القابلــة للتعديــل، ويضــم 14 قاعة متعددة االســتخدامات، 
ويوفــر خدمــة تقديــم الطعــام فــي الموقــع ومــزود بأجــود 

وأفضــل أجهــزة الســمع البصريــة.

المعايير والشهادات

شــهادة )لييد( من المجلس  	
األمريكــي لألبنيــة الخضراء لجميع 

المبانــي كحد أدنى
شهادة سيكوال المتميزة لمشاريع  	

البنية التحتية والعامة
تصاميم أشهر المهندسين  	

المعماريين في العالم، ومن ضمنهم، 
"فوستر أند بارتنرز"، و"جريـم شـو 

اركيتكتس" و"هوبكنز أركيتكتس"

مجتمع محوره اإلنسان

سهولة الوصول إلى المرافق  	
التعليميــة والترفيهيــة ومراكــز 

ــة البدنية اللياق
مسارات ركوب دراجات بطول أكثر من  	

10 كم في جميع أنحاء المدينة

ولويــة  	 ٔا بئيــة عمــل تعطــي 
لرفاهيــة  وا للصحــة 

مجموعة متنوعة من المطاعم  	
والمقاهي والمتاجر

فعاليات اجتماعية وثقافية وترفيهية 	

مكان للتسلية والتعلم واالستكشاف

إرث ثقافي واجتماعي غني من  	
إكسبو 2020 دبي بما في ذلك 

ساحة الوصل

مصممة مع األخذ في الحسبان مستقبل األعمال األكثر تطورًا وحداثة

	 "A" أكثر من 135.000 متر مربع من مساحات المكاتب من الفئة
مساحات مكتبية مرنة، قابلة للتعديل مع اتجاهات ومتطلبات العمل المستقبلية 	
مكاتب بمساحات تتراوح من محطات عمل متعددة االستخدامات إلى مجمعات متعددة المباني 	
مصممة بألواح أرضية مرنة وفعالة 	
تشجع على التواصل والتجول باعتبارها تشكل مجتمعا متكاما 	
مباني منخفضة االرتفاع، طابق أرضي + 11 طابقا أو 12 طابقا كحد أقصى 	
مساحات عمل تعاونية ومناطق مشتركة 	
مساحات مفتوحة وحديقتان، تبلغ مساحة كل منهما 22.450 متر مربع 	

موطن لمركز أعمال نابض بالحياة ومجتمع متنوع

يســتمر مركــز دبــي للمعــارض باســتضافة فعاليــات عالميــة مرموقــة مثــل مؤتمــر اإلمــارات للمنــاخ مــع  	
UNFCCC )كــوب 28(

مزيج شامل ومتنوع من المستأجرين 	
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