


 امتلــك منزلك
فــي قلــب المدينة

عــش أجمــل معنــى للحيــاة الحضريــة مــع اإلطــاالت المذهلــة علــى أفــق دبــي الســاحر 

وأشــهر معالــم المدينــة التــي تخطــف األنظــار.

توّفــر وســط مدينــة دبــي كافــة خيــارات المعيشــة العصريــة مــن المرافــق ووســائل الراحــة 

ذات المســتوى العالمــي، ممــا يجعلهــا وجهــة مثاليــة للعمــل والترفيــه، 

وتقــّدم أفضــل العوائــد علــى االســتثمار.

3 و4 غــرف نــوم   ,2  ,1 شــقق ســكنية فاخــرة مــن 

وصول ســهل إلى أشهر 
معالــم المدينة

5 دقائــق إلى مركز 
دبــي المالي العالمي

إطالالت على 
خليفة  برج 

مقربة  على 
من دبي مول 

إطالالت ســاحرة على
 أفق دبي الســاحر
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أشــهر معالم
المدينــة مــن حولك
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دبــي أوبرا 
بــرج خليفــة

دبــي مول 

نافورة 
دبي

بــرج بارك
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 وســط مدينة دبي

  قلــب العالــم الحاضر
يضــم وســط مدينــة دبــي مزيجــً خاصــً ينبــض بالحيــاة مــن األعمــال 

والثقافــة واإلبــداع كل يــوم.

يتمتــع ســكان وســط مدينــة دبــي بالقــرب مــن الوجهــات التاليــة: 

خليفة برج 

نافورة دبي دبي مول

برج بارك

الوجهــة التســويقية 
األشــهر فــي دبي

أبــرز وجهــة فنّيــة 
وثقافيــة فــي دبــي

أكبــر نافــورة راقصــة 
فــي العالــم

ــه  ــي للترفي المــكان المثال
علــى الجزيــرة

أطــول برج 
فــي العالــم  مقاهــي ومطاعــم عصريــة

 دبي أوبرا

 بوليفارد الشــيخ
محمد بن راشــد



 اكتشــف عالم
مــن الترفيه

وجهــة التســوق والترفيــه األكثــر شــهرة فــي العالــم،

دبــي مــول باإلضافــة إلــى توســعات زعبيــل علــى بعــد

10 دقائــق ســيرًا فقــط. 
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 دبي مول
فــي قلــب وســط مدينــة دبــي المرموقــة، يقــع دبــي مــول الــذي يســتقطب أكبــر 

عــدد مــن الزائريــن كأكبــر وجهــه للتســّوق والترفيــه فــي العالــم. 

يوفــر دبــي مــول مزيجــً منقطــع النظيــر لــكل خيــارات التســوق والترفيــه 

ومناطــق الجــذب العالميــة، وتشــهد اآلن منطقــة األزيــاء الشــهيرة »فاشــن 

أڤنيــو« توســعات عديــدة، تجعلــه عاصمــة الرقــي والفخامــة فــي الشــرق األوســط.

80 مليون 
سنويًا  زائر 

مطاعم 
عالمية المســتوى

فيرتشــوال رياليتي بارك 
ومعالــم جذب عائلية

أكواريوم  دبي 
وحديقــة الحيوانات المائية 



أبــرز وجهــة للفعاليــات الثقافيــة والفنيــة فــي المدينــة

دبــي أوبرا 



 التصميــم الحضــري
والمرافــق الفاخرة

جــّدد نشــاطك فــي النــادي الصحــي العصــري، واصنــع ذكريــات رائعــة مــع عائلتــك 

فــي حــوض الســباحة، أو اســتمتع بتجربــة مجموعــة رائعــة مــن خيــارات تــذوق 

الطعــام الوفيــرة مــع أفخــم وأشــهر العامــات التجاريــة.

حوض 
سباحة

رياضي  نادي 
مجهــز بالكامل

مطاعم 
راقية

مجهزة  صالة 
األغراض متعددة 
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 الفخامة
 فــي أبهى صورها

ترســي الغــرف الفســيحة فــي داون تــاون فيــوز اا مفهــوم األناقــة العصريــة، حيــث 

توفــر مســاحات مريحــة وراقيــة للمعيشــة مغمــورة بضــوء النهــار الطبيعــي 

وإطــاالت خابــة علــى أفــق المدينــة.

4 غــرف نــوم فضــًا  3 أو   ،2  ،1 تضــم األبــراج شــققً ســكنية فاخــرة تتألــف مــن 

عــن المــواد المتميــزة المختــارة فــي التصميــم، كمــا تجّســد التشــطيبات عاليــة 

الجــودة والتصميــم األنيــق كافــة خيــارات المعيشــة العصريــة.
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معاييــر اســتثنائية جديــدة للحيــاة الفخمــة



*المصــدر: مــزود أبحــاث الســوق العالميــة يورومونيتــور إنترناشــيونال.
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عندمــا تســتثمر فــي وســط مدينــة دبــي، فأنــت تســتثمر فــي موقــع فريــد يطلــق 

عليــه »أرقــى وأشــهر كيلومتــر فــي العالــم«، ويعــرف أيضــً بـــ »قلــب العالــم الحاضــر«، 

حيــث ســتجد أعلــى مســتوى مــن الفخامــة والمرافــق الفاخــرة.

يســتمتع المقيمــون فــي دبــي بالميــزات التاليــة: 

دبــي؟ فــي  تســتثمر  ذا  لمــا

نظــرة عامة عن االســتثمار في دبي

دخل غير 
للضرائب خاضع 

مرتفعة  عوائد 
االستثمار على 

ضرائب   %0

واإلرث التمّلك 
أيقونات 

لمية عا

أمن وأمان 
منقطــع النظير
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ر عمــا إ
1997 وأصبحــت اآلن المطــور الرائــد للمجمعــات  تأسســت “إعمــار” فــي عــام 

الســكنية المتكاملــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

13 دولــة حــول العالــم.  و 

 قيمة العالمة التجارية 

للسنه المالية

 % 39

 اإليرادات

للسنه المالية

 % 37

صافي الربح 

للسنه المالية

 % 30

2 للسنة المالية 018

دوالر أمريكي

صافي الربح

1.96 مليــار
2 للسنة المالية  018

دوالر أمريكي

اإليرادات

6.99 مليــار
2 للسنة المالية  018

دوالر أمريكي

قيمة العالمة التجارية 

2.7 مليــار



للمزيــد مــن المعلومــات عــن داون تاون فيوز اا  في وســط مدينة دبي،
1688 366 4 971+ )من خارج الدولة( 36227 800 )مــن داخــل دولة اإلمارات(، وعلى الرقــم   ُيرجــى االتصــال علــى الرقــم 

7 مســاًء  9 صباحًا إلى  8844 4888 971+ من  يمكنــك أيضــًا التواصــل مباشــرة مــع أحد مستشــاري العقــارات على الرقم 
)بالتوقيــت المحلــي(، من األحد إلــى الخميس.

يمكنــك زيــارة مركــز مبيعاتنــا االلكترونــي من خالل emaar.com أو زيــارة أحد مراكــز مبيعاتنا في اإلمارات.
 

دبي
مركــز مبيعــات إعمار | وســط مدينة دبي

مســاًء، الســبت - الجمعة  10:00 صباحًا إلى   9:30 من 

مركز مبيعات دبي هيلز اســتيت |  شــارع أم ســقيم
مركــز مبيعــات خور دبي |  شــارع راس الخور
مركــز مبيعــات إعمار الجنــوب | دبي الجنوب

7:00 مســاًء، أيام الجمعة 2:00 مســاًء إلى  7:00 مســاًء، الســبت - الخميس | من  9:30 صباحًا إلى    من 

 

أبوظبي
مركــز مبيعــات أبوظبــي | برج النهدة الدور األرضي، شــارع المرور

مســاًء، الســبت - الخميس  7:00 صباحًا إلى   9:30 من 


