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حيث تشعر أنك 
بعطلة رائعة كل يوم

//  9 أبراج 
//  فندق، وشقق فندقية، وشقق سكنية

//  مرافق تساعد على االسترخاء 
//  خدمات ممّيزة 

//  روح مجتمعية مفعمة بالنشاط 



أسلوب حياة متّزن
في حياتنا المليئة باألحداث، أصبح هناك حاجة ماّسة إلى مساحات تساعدنا 

على االسترخاء، واستعادة النشاط والتقليل من الضغوط اليومية. ومن 
هذا المنطلق، تم تطوير "ذا بيتش في ميزون دو فيل" ليعزلك عن الحياة 

الصاخبة ويوفر لك مساحة تنعم فيها بالراحة واالستجمام. 

//  خيارات متعددة من المطاعم والمتاجر 
//  مسبح متأللئ ذو عدة طبقات

//  كراسي لالسترخاء تحت أشعة الشمس 
//  خدمات ضيافة وتقديم الطعام والشراب

//  بار لتقديم المشروبات داخل المسبح



دلّل نفسك مع 
سبل الراحة 

والخدمات المميّزة 
في غرفنا 
الفندقية 



الفندق
يوفر "ذا بيتش من ميزون دو فيل" مجموعة من الشقق واألجنحة 

الفندقية الفاخرة، مع مساحات داخلية رحبة، وأثاث أنيق والعديد من 
الخدمات الراقية. عالوة على ذلك، ستنعم باالستجمام والصحة خالل 
إقامتك مع مجموعة متنوعة من المرافق التي توفر لك تجربة متوازنة 

تجمع بين النشاط واالسترخاء.



2023 2022 2021 2020 السنة
562 551 535 530  سعر الليلة )درهم إماراتي(
80% 80% 80% 80% نسبة اإلشغال

164,217 160,997 156,308 155,184 إيراد كل غرفة
65,687 64,399 62,523 62,074 %40 نسبة الدخل المقسم
9.38% 9.20% 8.93% 8.87% نسبة المردود المالي*
7,873 7,719 7,494 7,420 قيمة المزايا المضافة**

10.51% 10.30% 10.00% 9.93% العائد االستثماري*

كل غرفة تشجع على 
الراحة واالستجمام 

حين تقوم باالستثمار في غرفة فندقية، ستصبح جزءًا من قطاع 
الضيافة المزدهر في دبي، وستحصل على عوائد سنوية مرتفعة من 

خالل اإليراد المقسم للغرف بنسبة 40%. * 

*اعتمادًا على استثمار مبدئي بقيمة 450,000 درهم إماراتي. **تشمل المزايا المضافة للمالك إقامة مّجانية لمدة 14 ليلة. يرجى العلم أن 2020 سنة كبيسًة. تحتسب 

العوائد اعتمادًا على سنة مالية كاملة ابتداًء من 2020. إن لم يتوفر هذا الشرط سترّحل العوائد للعام الجديد. التنبؤات لغرض التوضيح فقط. شركة داماك العقارية ليست 

مسؤولة عن أي تقلبات اقتصادية أو أي تغّيرات قد تؤثر على استثمارك المالي.



نهتم بكافة 
احتياجاتك 
في شققنا
 الفندقية 



الشقق الفندقية 
بين يديك خيارات عّدة من الشقق الفندقية والتي توفر لك أجنحة رحبة 

تجمع بين الراحة المنزلية والخدمة الفاخرة لعالمة الضيافة الفريدة: 
"داماك ميزون دو فيل." ولقد تم تأثيث كل شقة فندقية بالكامل مع 

توفير عدد من المرافق ذات المعايير العالمية إضافًة إلى خدمات ال 
تضاهى على مدار الساعة. 



قائمة إيجارية مشتركة 
حين تقوم بشراء شقة فندقية فخمة، لديك خيار إضافة وحدتك إلى القائمة 

اإليجارية المشتركة التابعة لنا، والتي تشرف على إدارتها شركة "داماك ميزون 
هوتليز أند ريزورتس" - الذراع المتعلق بمجال الضيافة لشركة داماك. وكونك 

المالك للشقة، ستحصل على عوائد إيجارية مجزية دون الحاجة للتواجد بالعقار أو 
بذل أي مجهود يذكر.  

لدى أعضاء فريقنا خبرة طويلة في القطاع المتعلق بالفخامة والترف ولديهم 
معرفة واسعة اكتسبوها من شتى بقاع األرض. ولهذا، بإمكانهم تسويق 

وحدتك بحرفية والحرص على تحقيق أعلى العوائد نيابًة عنك، مع االهتمام 
بمتابعة الوحدة عن كثب لتجنب وقوع أية أضرار. والنتيجة أن عقارك يتم اإلعالن 
عنه والترويج له باإلضافة إلى االهتمام بصيانته ليكون دومًا جاهزًا الستقبالك. 



بانتظارك 
أسلوب حياة

مرن في مجموعتنا
من الشقق السكنية 



األبراج السكنية 
ستتمتع في كل برج من أبراجنا السكنية بسهولة الوصول إلى منطقة مسبح 
مذهلة إضافًة إلى مضمار غولف ذو معايير عالمية. ومع اإلطالالت الخاّلبة، 

واألنشطة الترفيهية التي تشجع على االستجمام، ومجموعة من المطاعم 
العالمية، توفر األبراج السكنية في "ذا بيتش" حياة مرنة وخالية من الضعوط. 

//  استديو وشقق من غرفة، اثنتين، وثالث غرف
//  ردهة فخمة 

//  كونسييرج على مدار الساعة 
//  مطبخ مجّهز بالكامل

//  مسبح بنظام تحكم حراري
//  صالة رياضية حديثة 

//  منطقة لعب لألطفال 
//  موقف واسع للسيارات 
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أكويا أكسجين 
سّمي "أكويا أكسجين" أول عنوان سكني أخضر في دبي. ويقع هذا المشروع 

األخضر المذهل على مسافة بعيدة بعدًا كافيًا عن مركز المدينة ليمنحك السالم 
والطمأنينة وسهولة الوصول إليه عند الحاجة. إنه مجتمع فريد يوفر لك أسلوب 

حياة ال مثيل له حيث تجد كل ما تتمناه، وأكثر، على بعد خطوات معدودة. 

//  أول غابة استوائية بدبي 
//  ترامب وورلد غولف كلوب، دبي

//  شالالت مائية
//  متاجر عالمية ومطاعم ومساحات ترفيهية 

//  مقهى يتضّمن مساحة للزراعة المائية



خدمات المخطط الرئيسي 
سكني | تجاري

المدارس 
"فيستلكس"

"ذا بيتش" من "ميزون دو فيل" 
منطقة تجارية

"ترامب ورلد غولف كلوب، دبي"
الغابة االستوائية بدبي

بوابات الدخول



داماك - ِعش حياة الرفاهية
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.

*حتى تاريخ 30 يونيو 2016.

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
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

العراق
فيال 69، شارع 13، منطقة 605

الداودي المنصور، بغداد  
هاتف: 2345 611 780 964+

baghdad@damacgroup.com :بريد إلكروني

لبنان
برج داماك، ميناء الحصن

شارع عمر الداعوق، بيروت 
هاتف: 222 836 78 961+ / 333 836 78 961+ 

beirut@damacgroup.com :بريد إلكتروني

األردن  
العبدلي، مشروع العبدلي
برج داماك، الطابق األول 

ص. ب: 841317
عّمان 11181

هاتف: 7457 565 6 962+
فاكس: 7896 565 6 962+

jordan@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

إشعار هام: جميع الصور، والمخططات، والتصميمات، والمعلومات باإلضافة إلى البيانات والتفاصيل التي يحتوي عليها هذا الكتيب ُأعدت للداللة فقط، وقد تتغير في أي وقت إلى أن ينفذ المشروع فعليًا وفقًا للتصميمات النهائية، واإلشتراطات التنظيمية، واعتماد المخططات السكنية. 

فخامة التصميم
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