
أهاًل بك في
حياتك الجديدة 



بيٌت يحتضن 
لحظاتك السعيدة

غرفة المعيشة/الطعام والمطبخ المنفصل تمنحانك 
الحرية والمساحة الكافية لتنعم بحياتك مع من تحب. 

سند ملكية األرض المتوفر مع كل فيال يؤّمن لك 
الملكية الكاملة لبيتك. افتح صفحة جديدة ملؤها 

السعادة واالنسجام في "أكويا فريش".

بيتك األول



اطمئّن على أطفالك مع الفناء الخلفي المشمس الذي 
يشجعهم على االستكشاف والمغامرة في بيئة آمنة. 

بيٌت يحاكي
أحالمهم

بيٌت يدعوك لتجربة 
حياتية جديدة 

كل ما تتمناه وأكثر على بعد خطواٍت منك في "أكويا 
أكسجين". تنزه في "فيستلكس" واستمتع بالعديد 

من خيارات الطعام والمتاجر العالمية. 



نقّدم لك



يعّد "ترامب وورلد غولف كلوب، دبي" أحد أكثر 
وجهات الغولف رقيًا بدبي، وهو يقع في قلب مجتمع 

منعش يعكس آمالك واهتماماتك.

بيٌت في قلب 
مجتمع غولف 
بمعايير عالمية 

"ميموزا" 

RR-EE RR-M

RR-EM



يعزلك "أكويا أكسجين" عن وتيرة الحياة المدنية السريعة 
لتنعم بالهدوء والسكينة؛ إنه األنسب لكل من يبحث عن 

بدايٍة منعشة في أحضان الطبيعة الخضراء. 

 للسكون
 مذاٌق آخر في

"أكويا أكسجين" 
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“ترامب وورلد غولف 
كلوب، دبي”

“فيستلكس”

بدايٌة منعشة في 
قلب دبي الجديدة 

يضم مشروع "أكويا أكسجين" مجموعة متنوعة من 
المرافق الترفيهية، كما يساهم موقعه الممّيز بالقرب 

من أهم شبكات الطرق في سهولة وصولك إلى 
شتى أنحاء دبي. 

الغابة االستوائية 
بدبي



RR-EE RR-M RR-EMRR-M

ستجد بيٌت من ثالث غرف نوم في مساحة وتقسيم 
ل أسلوب حياتك.  داخلّي يكمِّ

 بيٌت يلبي
كافة احتياجاتك 



    RR-EE     RR-EM    RR-M

إشعار هام: إن لم يرد ذكره باألعلى، جميع الملحقات والتشطيبات النهائية مثل أوراق الحائط، والمصابيح، واألثاث، واألجهزة اإللكترونية، واألجهزة المنزلية، والستائر، واألشجار، والمواد 
المستخدمة في الممرات والتنسيق العام للوحدة، والمسبح/المسابح، وأي عناصر أخرى تم عرضها في هذا الكتيب، أو في شقة/فيال العرض، أو بين حدود قطعة األرض وحوائط 

الوحدة، ال تمثل جزءًا من الوحدة القياسية وتم عرضها لغرض التوضيح فقط. المساحات المعروضة تعتمد على المخططات التي تم وضعها في وقت طباعة هذا الكتيب، وقد تختلف 
األبعاد الحقيقية حتى مرحلة البناء النهائية. يرجى العلم أن هذه المساحات ال تشّكل أي نوع من أنواع العقود أو الضمانات.

الطابق األولالطابق األولالطابق األول الطابق األرضيالطابق األرضيالطابق األرضي

وحدة القياس المستخدمة لجميع المساحات: القدم المربع.  

الشرفة/التراس والمساحة الطابق األولالطابق األرضينوع الوحدة
المغطاة الخارجية 

موقف السيارات 
المغطى

المساحة اإلجمالية

RR-EE462.67606.06476.61175.671,721.00

RR-EM462.67606.06476.61175.671,721.00

RR-M469.25599.47464.60162.711,696.03
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داماك العقارية
ِعش حياة الرفاهية

+971 4 301 9999  |  DAMACPROPERTIES.COM
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التصميمات الفخمة والتفاصيل الدقيقة التي تتمّيز بها مشاريع داماك 
التطويرية، جاءت نتيجة النتقاء أمهر الحرفيين عالوة على الشراكة مع بعض 
من أفخر العالمات التجارية في مجال الموضة واألزياء. وفي هذا السياق، 
تحرص داماك العقارية على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في طرح مفاهيم 

حياتية جديدة وشّيقة في السوق العقارية.  

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.* 

*حتى تاريخ 30 يونيو 2016.

قمة الرفاهية أينما كنت
تفّضل باالتصال بنا على أي من األرقام التالية أو قم بزيارة موقعنا

 DAMACPROPERTIES.COM اإللكتروني

اإلمارات العربية المتحدة
دبي

أوشن هايتس
شارع الصفوح

هاتف: 97144508777+
فاكس: 97144542891+

dubai@damacgroup.com :البريد اإللكتروني

بارك تاورز 
مركز دبي المالي العالمي

هاتف: 97143763600+
فاكس: 97143731490+

dubai@damacgroup.com :البريد اإللكتروني

أكويا من داماك
شارع القدرة 

صندوق بريد: 2195 دبي، اإلمارات
هاتف: 97148183300+

dubai@damacgroup.com :البريد اإللكتروني

المملكة العربية السعودية
الرياض

طريق الملك فهد، برج العنود 2، الطابق 14
هاتف: 966112932883+

فاكس: 966112792462+
ksa@damacgroup.com :البريد اإللكتروني

جدة
شارع التحلية, مبنى الشميسي 

المبنى الثاني بعد مركز التحلية للتسوق
هاتف: 966122845445+

فاكس: 966122845446+
ksa@damacgroup.com :البريد اإللكتروني

قطر
الدوحة، منطقة الساحل الغربي، برج القصر

)جانب البرج األولومبي( الطابق 4، مكتب رقم 04
صندوق بريد: 18223

هاتف: 97444666986+
فاكس: 97444554576+

doha@damacgroup.com :البريد اإللكتروني


