
 

 نبذة عن "دبي القابضة"

أكثر من  ةدول 13ي شركة عالمية متنوعة األنشطة تمارس أعمالها ف  تعّد دبي القابضة ألف موظف.  20حول العالم، وتضّم تحت مظلتها 

من خاللها في دعم مسيرة نمو  مليار درهم، تساهم 130األصول بقيمة محفظة متنوعة من  2004التي تأسست عام  وتدير المجموعة

قطاعاً مختلفاً، بما في ذلك السياحة والضيافة والعقارات واإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  12وتنويع اقتصاد إمارة دبي ضمن 

 والتعليم والعلوم وتجارة التجزئة والصناعة والتصميم. 

 ا فيها:وتضم محفظة دبي القابضة عدداً من الشركات الرائدة بم

 أكثر تشمل المستوى عالمية فندقية محفظة وتدير تمتلك والتي عالمياً، والرائدة الفاخرة الضيافة شركة جميرا"، "مجموعة •

 "برج  فندق  أبرزها  ومن  وآسيا  وأوروبا  األوسط  الشرق  منطقة  في  سياحياً   ومنتجعاً   فندقاً   26  على   موزعة  فندقية  غرفة  6500  من

  العالم. أنحاء مختلف في حالياً  اإلنشاء قيد والمنتجعات الفنادق من عدد لىإ باإلضافة جميرا" العرب

 الوجهات من العديد أنشأت والتي القابضة لدبي السكنية آتللمنش  العقاري التطوير وذراع الرئيسي المطور ،"للعقارات دبي" •

 التجاري". و"الخليج ريزيدنس" بيتش "جميرا ذلك في بما دبي، في المتميزة

 و"مدينة لإلنترنت"، دبي "مدينة ذلك في بما اإلمارة، في ااألعمال مجمعات أنجح من 10 وتدير تمتلك التي تيكوم"، "مجموعة •

  لإلعالم". دبي

 الشاملة العقارية اإلدارة خدمات تقدم والتي اإلمارات، دولة في السكنية األصول إدارة شركات أكبر إحدى األصول"، رةإلدا دبي" •

 . والشركات األفراد من للمالّك  التأجير وخدمات والعقارات، المجمعات وإدارة المالك، جمعّية إدارة فيها بما والمتكاملة

 االستراتيجية التجزئة أصول من واسعة مجموعة وإدارة وتشغيل تطوير على تركز التي التجزئة تجارة ذراع للتجزئة"، "دبي •

 .الرئيسية عاتوالمجمّ  الوجهات مختلف ضمن القابضة" "دبي بمجموعة الخاصة

 العالمية" "القرية مظلتها تحت ضمت والتي الترفيه قطاع في الرائدة الشركات إحدى  وهي "، العربية اإلعالمية "المجموعة •

  إيفنتس". و"دن نتوورك" بالتفورم و"ملتي العربية" اإلذاعة و"شبكة

"، 2020لعب "دبي القابضة" دوراً مؤثراً في تحقيق استراتيجية التنويع االقتصادي إلمارة دبي ودعم مبادرات مثل "رؤية دبي السياحية ت

  ة". و"استراتيجية دبي لالبتكار" و"استراتيجية دبي الصناعي
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