
مدخلك إلى دبي الجنوب 
2016 و 2018



السعادة أواًل



دبي الجنوب
مدينة أنت محور اهتمامها

من المقدر أن يصبح “دبي الجنوب”، وهو مشروع مدينة عصرية يمتد على مساحة 145 كيلومترًا مربعًا 

والموقع المستضيف لمعرض إكسبو 2020، واحدًا من أكثر الوجهات المرغوبة في العالم. يضطلع 

المشروع بمهمة تغيير مفهوم المجتمع بالكامل، إذ تتمحور أهدافه حول تحقيق سعادة األفراد. والجدير 

بالذكر أنه تم تدشين المشروع في عام 2006 من قبل حكومة دبي وهو يحتضن مطار آل مكتوم 

الدولي، الذي سيصبح أكبر مطار في العالم في المستقبل القريب، إلى جانب استضافة الموقع 

للعديد من الفعاليات الهامة.

دبي الجنوب
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المدينة ذات المساحة 
األكبر في اإلمارة

145
كيلومتر مربع

فرصة عمل 
500,000 

من المتوقع 
أن تستضيف 

المدينة حوالي 
مليون نسمة

100%

دبي الجنوب
مدينة السعادة واإلبداع

ُصممت مدينة ’’دبي الجنوب’’ العصرية لتسهل جميع األعمال التجارية 
مقارنًة بنظيراتها من المدن العالمية، ما يجعلها المكان المثالي للعيش، 

والعمل، واالستثمار. كما ستدعم المناطق الحرة األعمال المختلفة 
وريادة األعمال، غير أن األحياء السكنية ستوفر لقاطنيها مستوى 

معيشة منقطع النظير.

إعفاء من ضريبة الدخل 
إعفاء من ضريبة الدخل الشخصي

إعفاء من ضرائب الصادرات والواردات
ملكية أجنبية

حرية تحويل األرباح الرأسمالية إلى الخارج 

كيلومتر مربع

هي مساحة الممر المخصص للخدمات اللوجستية بين 
ميناء جبل علي ودبي الجنوب

200

200,000
متر مربع من المساحات 

المكتبية المرنة



مسافر متوقع في 
عام 2016

طن سنويًا هي الطاقة االستيعابية 
للبضائع بعد انتهاء التوسعات 

85 مليون 16 مليون 

4 ساعات مدة عمليات الربط بين 
خدمات النقل الجوي والبحري 

 أول منصة متكاملة متعددة
القنوات بالمنطقة 
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مطار آل
مكتوم الدولي

تم تصميم مطار آل مكتوم الدولي ليواكب متطلبات المستقبل، حيث ستبلغ طاقته 
االستيعابية 220 مليون مسافر، و16 مليون طن من البضائع سنويًا. ونظرًا الحتوائه 

على مواقف مخصصة لـ 64 طائرة، وبرج لمراقبة الحركة الجوية بارتفاع 92 مترًا به 
أحدث التجهيزات، إضافًة إلى خمس ممرات إقالع متوازية، والعديد من الميزات 

األخرى، سيصبح المطار أول ’مدينة جوية‘ على مستوى العالم.

ويمكن تحقيقها من خالل مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي

برًاجوًا بحرًا

مسافر سنويًا هي الطاقة االستيعابية 
للمطار بعد انتهاء التوسعات 

220 مليون



مترو دبي 
مسار 2020 

أعلنت هيئة الطرق والمواصالت عن خطتها لتمديد خط مترو دبي بطول 14.5 كيلومترًا، حيث يتفرع من محطة 
‘‘نخيل هاربر آند تاور’’ ليصل إلى مقر معرض إكسبو 2020 في ‘‘دبي الجنوب.’’ ومن المؤكد أن اختيارك لمشروعي 

‘‘تينورا’’ و’’سيلستيا’’ من ‘‘داماك ميزون دوفيل’’ سيوفر لك سهولة الوصول إلى مدينة دبي خالل خط المترو 
الجديد، وسهولة الوصول إلى شتى بقاع األرض من خالل مطار آل مكتوم الدولي. من المخطط له أيضًا أن يتصل 

خط المترو األحمر المنتظر، والذي ُأطلق عليه ‘‘مسار 2020’’، بمسار قطار االتحاد مما يسهل حركة سكان ‘‘دبي 
الجنوب’’ ويوفر لهم محور تنقل هام يصلهم بأحياء دبي المختلفة. 

من المتوقع 
وصولهم إلى مقر 

إكسبو 2020 عن 
طريق المترو

75,000

46,000
راكب في الساعة 

50 قطارًا 
جديدًا 
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275,000

هو العائد المتوقع تحقيقه 
من خالل إكسبو ابتداًء من 

اآلن وحتى عام 2021 -  ومن 
المقدر أيضًا إعادة استثمار 
جزء كبير من األرباح داخل 

المنطقة 

19.6

70%

فرصة عمل جديدة من المتوقع 
توفرها داخل وخارج اإلقليم لخدمة 

المعرض خالل الست سنوات القادمة
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مسافر متوقع في 
عام 2016

من الزائرين من 
خارج الدولة

مليار دوالر 
أمريكي 

85 مليون

معرض إكسبو الدولي 2020 
بكونها الموقع المستضيف لمعرض إكسبو 2020، ستصبح البنية التحتية ذات المعايير العالمية 

لمدينة “دبي الجنوب”، وربطها لكافة القنوات المختلفة، عالوة على خدماتها اللوجستية الشاملة 
موضع اهتمام العالم بأسره. وال شك أن هذا المشروع التطويري العمالق سيعزز مكانة دبي كمركز 
تجاري ولوجستي رائد، ويؤكد قدرتها على إلهام الماليين في معرض إكسبو العالمي لتترك بذلك 

إرثًا قّيمًا لألجيال القادمة.



الوجه الجديد في سماء دبي 
يّتخذ كل من مشروعي “سيلستيا” و”تينورا” من “داماك ميزون دوفيل” موقعًا ممّيزًا في قلب 

“دبي الجنوب.” وتعّد المدينة منصة متعددة القنوات للخدمات اللوجستية، حيث أنها تحتضن 
معرض إكسبو 2020، والمطار األكبر على مستوى العالم، كما توفر سهولة الوصول إلى ميناء 

جبل علي ومترو دبي. عالوة على ذلك، تتيح شبكات الطرق الرئيسية مثل شارع الشيخ زايد، وشارع 
محمد بن زايد، وشارع اإلمارات سهولة الوصول إلى أرجاء المدينة عند الحاجة. 

تمّيز بكونك من أول 
سكان دبي الجنوب 



مزيج فريد بين الراحة المنزلية 
والتجربة الفندقية الفاخرة

جـــاهـــزة 
الستقبالك

ابدأ في الحصول على عوائد مبكرة 
على استثماراتك حتى عام 2020



طفرة في عالم
الخدمات الراقية 

يبدأ التسليم في 
2018



تشرف “داماك ميزون دوفيل هوتيلز آند ريزورتس” على إدارة كل من مشروعي “سيلستيا” 

و”تينورا”، وتقدم أسلوبها الخاص في مجال الخدمات الفخمة. لن يمر على ضيوفنا يومان متشابهان، 

وستتاح لهم فرصة عيش تجربة حياتية مختلفة كل مرة يختارون فيها اإلقامة معنا، سواًء كان بداخل 

الغرف الفاخرة أو خارجها. كما سيشعر ضيوف “داماك ميزون دوفيل هوتيلز آند ريزورتس” بالراحة 

واالسترخاء مع المرافق المنزلية إلى جانب الخدمات الفندقية الراقية. 



 افرد جناحيك 
في بيتك الرحب

يقدم كل من مشروعي “سيلستيا” و”تينورا” من “داماك ميزون دوفيل” مستوى جديد من التصاميم 

المعمارية المعاصرة، ويحتوي كل منهما على غرف فاخرة إضافًة إلى أجنحة مؤلفة من غرفة، اثنتين، 

وثالث غرف. تتمّيز األجنحة بمساحات رحبة لتمألها بكل ما تحب؛ فإن أردت ضيافة األهل واألحباب أو 

شركاء العمل، ستجد غرفة معيشة وغرفة طعام منفصلة الستقبال الضيوف. كل ما نهتم به هو أن 

تشعر براحة كأنك ببيتك وليس بغرفٍة فندقية. 



 الخدمة الراقية
 بين يديك

تعتبر “داماك ميزون دوفيل هوتيلز آند ريزورتس” عالمة الضيافة المثالية لكل من يبحث عن 

الخصوصية، حيث تتمّيز األجنحة بمطبخ مجّهز بالكامل يشمل غسالة، ومجفف، وفرن، وثالجة، 

وميكروويف لتتمكن من قضاء أعمالك المنزلية اليومية في الوقت األنسب لك ودون أية رسوم 

إضافية. كما أنه إن أردت المساعدة، سيلبي فريقنا المختص جميع احتياجاتك فضاًل عن توفر خدمة 

انترنت واي فاي مجانية، وخدمات سياحية لتتعرف على أهم معالم المدينة. 

المرافق
أمتع األشياء أبسطهاها 

تكمن متعة الحياة في أبسط األشياء، وتوفر لك كل من “سيلستيا” و”تينورا” من “داماك ميزون 

دوفيل” تجربة في غاية اإلشباع؛ فلقد اهتممنا بجميع االحتياجات لتشعر بالصحة والسعادة طوال 

الوقت. 

ومن هذا المنطلق، اهتممنا بتزويد الصالة الرياضية بأحدث األجهزة، إلى جانب توفير أحواض سباحة 

فاخرة لتلبي احتياجات كل من يهتم بالصحة واللياقة البدنية. 



*حتى تاريخ 30 يونيو 2016.

داماك
 العقارية  

على مر سنوات قليلة، استحوذ أفق دبي على إعجاب واهتمام العالم بأسره. لقد 
ساهمت المباني األيقونية واألبراج الشاهقة في تحديد هوية المدينة المتألقة، 
وتأتي داماك العقارية في طليعة شركات التطوير العقاري بتصميماتها االبتكارية 

ومعمارها الجريء. 

حتى يومنا هذا، سّلمت داماك العقارية 16,000 وحدة وتحتوي محفظتها العقارية 
على أكثر من 44,000 وحدة في مراحل مختلفة من التخطيط والتطوير. عالوة على 
ذلك، ستتوسع محفظة داماك العقارية المتعلقة بمجال الضيافة لتشمل 13,000 

وحدة تقريبًا من الغرف الفندقية، والشقق الفندقية والفلل المخدومة بالكامل.*

ومع مشاريع رفيعة المستوى تمتد عبر الشرق األوسط، أصبحت عالمة داماك رمزًا 
للفخامة والجودة.

اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 9999 301 4 971+

دبي
أوشن هايتس 
شارع الصفوح

هاتف: 8777 450 4 971+
فاكس: 2891 454 4 971+

dubai@damacgroup.com :بريد إلكتروني

بارك تاورز 
مركز دبي المالي العالمي 
هاتف: 3600 376 4 971+
فاكس: 1490 373 4 971+

dubai@damacgroup.com :بريد إلكتروني

أكويا من داماك 
الحبيه الثالثة
شارع القدرة

ص. ب: 2195 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 3300 818 4 971+

dubai@damacgroup.com :بريد إلكتروني

المملكة العربية السعودية 
الرياض 

الطابق الرابع عشر، مبنى العنود 2
شارع الملك فهد

هاتف: 2883 293 11 966+
فاكس: 2462 279 11 966+ 

ksa@damacgroup.com :بريد إلكتروني

جدة
مبنى الشميسي 

المبنى الثاني بعد مركز التحلية للتسوق 
شارع التحلية

هاتف: 5445 284 12 966+
فاكس: 5446 284 12 966+ 

ksa@damacgroup.com :بريد إلكتروني

قطر
مكتب رقم 04، الطابق الرابع

برج القصار )بجوار البرج األولمبي(
منطقة الخليج الغربي، الدوحة

ص. ب: 18223 
هاتف: 986 666 44 974+

فاكس: 576 554 44 966+ 
qatar@damacgroup.com :بريد إلكتروني

تفّضل باالتصال بنا على أي من األرقام التالية أو قم بزيارة موقعنا 

DAMACPROPERTIES.COM اإللكتروني

قمة الفخامة أينما كنت
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