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مرحًبا بكم يف دوسلدورف 

املوقع األملاين األكرث متيًزا   



استثامر، رسيع الربح.  
يف وقت األزمة العقارية العاملية مل ُيظهر أي سوق 

أورويب تقريًبا من املقاومة واالستقرار ما أظهره السوق األملاين. 

تحتل دوسلدورف هنا باستمرار أعىل املراكز من حيث تطوير 

القيمة والربحية - فهي تُعد حجة، يقدرها بشكل خاص أصحاب 

العقارات ورؤوس األموال يف هذه املدينة.  

أفضل التوقعات للقيم املتزايدة.

• هندسة معامرية فريدة من نوعها
• منط الحياة املدنية مع توجهات ابتكارية

•  موقع معارض دويل 
(مثل .boot، Caravan Salon، وغريهام الكثري)

• وجبات خاصة محلية
• أفخم الفنادق واملطاعم الحرصية

• خدمات ضيافة متنوعة

•  برامج الحفالت املوسيقية واألوبرا والباليه واملرسح 
املشهورة

• املتاحف واملعارض ذات الشهرة العاملية
• العديد من املهرجانات واالحتفاالت

دوسلدورف.     

هارالد روبينه:
 املدير العام لرشكةROBINÉ-IMMOBILIEN ، دوسلدورف

كيف يقدر العامل دوسلدورف:

الثقافةحسن الضيافةالحداثة

الحياة يف مستوى جديد من الجودة. 

تقع عاصمة والية نوردراين-فيستفالن عىل أكرب نهر بأملانيا، 

نهر الراين، الذي يتمتع مبناظر طبيعية متفردة ومحيط ثقايف 

فريد من نوعه. تقدم دوسلدورف أعىل جودة حياة ممكنة 

وبنية تحتية مثالية مع العديد من عروض األنشطة الرتفيهية 

وقوة اقتصادية متميزة، للزائرين واملقيمني واملستثمرين عىل 

حٍد سواء. وألنها أصبحت هدفًا جذاًبا للمعارض واملوضة 

والتسوق واألعامل فستلحق دوسلدورف قريًبا بغريها 

من العواصم األوروبية الكبرية مثل أمسرتدام، وبروكسل، 

وباريس، ولندن. 

•
•
•

Königsallee رجاتم  "رخافلا قوستلكز ارم 
ةت حرصياكيتووب

   ةصحلوا مجماتواالس لجمالل ملاشلض ارعلا
طبلوا

• مطار دويل (مثالً إىل ديب وأبو ظبي بدون توقف)
• شبكة طرق رسيعة ممتازة

(ICE) محطة قطارات إكسربيس بني املدن •

البنية التحتية الرياضة التسوق

• مالعب الجولف
• الفروسية
• املاراثون

• هويك الجليد
• البولو

• كرة القدم
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.ROBINÉ الكفاءة، الخدمة، الحامس: عقاراتك الحرصية من

خربة منذ 1989.
منذ أكرث من 26 عاًما يثق العمالء ذوي الذوق الرفيع من داخل وخارج البالد 

  .ROBINÉ يف مستوى الخدمات التي تقدمها

وبجانب الوساطة الخاصة بالعقارات السكنية والتجارية الحرصية، نقوم أيًضا 

بتطوير وتخطيط مباٍن جديدة عالية الجودة يف أكرث املواقع متيًزا بدوسلدروف. 

وعالوة عىل ذلك نقوم برتميم وتحديث العقارات القدمية، وننشئ لها قياًم 

جديدة للمستثمرين واملالكني املستقبليني.

الرفاهية، التي تناسبك. 
تشكيلة تبدأ من املساكن الخاصة واملنازل العائلية، مروًرا بالفيالت والعقارات 

 ROBINÉ :التجارية واالستثامرية، وصوالً إىل القالع والقصور واملباين التاريخية

هي مركز الوصول إىل عقارات دوسلدورف الفاخرة عىل املستوى الدويل املميز.  

نقوم بتوسيع تشكيلتنا باستمرار لنضم املزيد من العقارات التي تلبي نفس 

متطلباتنا العالية الخاصة باملوقع والتجهيزات والخدمات والبنية التحتية.

.ROBINÉ الكفاءة، الخدمة، الحامس: عقاراتك الحرصية من

الخدمة الكاملة لدى ROBINÉ: تلبية الرغبات عىل الفور. 
عند اختيارك ألحد العقارات من تشكيلة ROBINÉ فإنك ال تقرر فقط الحصول عىل غرض فريد من 

نوعه، يلبي كافة متطلباتك من حيث.الخصوصية والتفرد. 

فبفضل خربتنا الطويلة يف مجال تطوير املشاريع، فإننا منتلك شبكة قوية من الرشكاء، الذين ميكنهم 

مساعدتنا يف تكييف العقار وفًقا لرغباتك ومتطلباتك الشخصية. كام ميكننا أن نبحث لك عن قطعة األرض 

املثالية، ومن خالل التعاون الوثيق معك ميكننا إنشاء منزلك الذي تحلم به،وتسليمه لك جاهًزا.    

من يبحث عن التميز، سيجده يف دوسلدورف.
نحن نعلم من خالل تجربتنا الخاصة أن التطور االقتصادي الرسيع 

لدوسلدورف كمدينة سكنية وتجارية مستمر منذ سنوات بال هوادة. هذا املزيج 

الفريد من نوعه من املدينة الحضارية والسحر وحسن الضيافة، ومن الفن 

والثقافة، ومن الطبيعة والبنية التحتية، يجعل من دوسلدورف مدينة جذابة 

للعمالء الدوليني - سواء كمركز للحياة أو كموقع اقتصادي أو استثامري.  
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