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منطقة  بدبي    



دبي
مدينة حيوية

 دبي مدينة مفعمة بالحيوية وتصنف كإحدى
 أكثر الوجهات االستثمارية جاذبية وتنافسية

 على مستوى العالم. نجحت ا*مارة في
 ترسيخ مكانتها على الساحة الدولية إلى
 أن باتت اليوم مركز6 رائد6 للتجارة واالبتكار

 والسياحة وتجارة التجزئة ومجّمعات ا>عمال
 عالمية المستوى. كما تعد في الوقت

 نفسه وجهة مفضلة لماليين المغتربين
 الطموحين ومقر6 إقليميF Gالف الشركات

 العالمية التي اتخذت منها بوابة جغرافية
للوصول إلى أسواقها المنشودة.



دبي القابضة
نعمل لحياة أفضل

 تأسست دبي القابضة في العام 2004 وهي
 مجموعة استثمارية عالمية رائدة تنشط في
 12 دولة وتعتبر العبG محوريG في مسيرة نمو

 وتطور اقتصاد دبي. وتركز المجموعة على
 الفرص االستثمارية والمشاريع القائمة على

 االبتكار، حيث تدير اليوم محفظة أصول
 متنوعة بقيمة 35 مليار دوالر أمريكي، ويبلغ

عدد موظفيها أكثر من 20 ألف موظف.
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مدينة جم�ا
أصالة ا>جواء

العربية العريقة

 يتميز منتجع مدينة جميرا بموقعه المتميز على شاطئ جميرا
 الفريد، وهو مستوحى من الطراز العربي ا>صيل مع لمسات جمالية

 حديثة. ويتمتع المنتجع بشهرة عالمية واسعة بفضل موقعه
 وتصميمه الفريد من نوعه بين الممرات المائية المتعرجة، وأجوائه

 الساحرة التي تجمع سحر وعبق التاريخ مع أرقى مستويات الضيافة
 الفاخرة التي تشتهر بها عالمة «جميرا» الفندقية.

 نجوم مستوى مجموعة الفنادق
 المحيطة بما في ذلك برج العرب

 مقعد ضمن المدّرج
في مدينة أرينا

 كيلومترات من الممرات
 المائية والحدائق ذات

المناظر الطبيعية

 مطعًما، وأنشطة ترفيهية



عنوان حصري يطل
  على فندق برج العرب جميرا،

أفخم فندق في العالم
 مدينة جميرا ليفنج هي مجموعة حصرية من  الوحدات السكنية للتملك الحر

وتقع قبالة أيقونة الفخامة في عالم الضيافة- برج العرب جميرا.

 يقع وسط المناظر الطبيعية والوديان المورقة
والحيوية، وتوفر البراجيل والممرات المظللة تجربة ممتعة للمشاة.

 توفر المساحات المفتوحة الهادئة مناطق للترويح عن النفس واالسترخاء بينما
تقود المسارات المتداخلة السكان في رحلة اكتشاف ومفاجآت في كل زاوية.

 وقد تم تصميم هذا المشروع الخاص بالمشاة والصديق للبيئة مع التركيز على
 جانب السالمة كأولوية رئيسية، مما يحد من وصول السيارات فقط إلى المناطق

المخصصة للتنزيل والمواقف في الطابق السفلي والمواقف المخصصة للزوار.



 يحتوي المشروع على مساحات واسعة لمنطقة ا*نزال مع مدخل منفصل
 للسكان والزوار مما يتيح سهولة الوصول الى شبكات الطرق الحديثة

 إلى مختلف أنحاء المدينة: شارع الشيخ زايد،  شارع جميرا،  شارع الوصل،
 شارع أم سقيم، كل ذلك على بعد 5 دقائق بالسيارة. كما أنه مجاور لمراكز

التسوق الرئيسية ومواصالت النقل العام والمدارس.

دقائق
 – إلى شارع الشيخ زايد

دقائق
 – إلى مدينة دبي لrعالم

دقائق
 – إلى مدينة دبي لrنترنت

دقائق
 – إلى أقرب مركز تجاري

دقائق
 – إلى مطار دبي الدولي

املوقع املثا�
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• مجموعات سكنية مسورة 
• مركز خدمات

• مركز تجزئة
• خدمات الكونسيرج

• مناطق اللعب والحدائق والمساحات المفتوحة
• صاالت رياضة وحمامات السباحة

• مواقف سفلية وافرة للسكان
• مواقف سيارات خاصة للزوار

• مراكز رعاية اطفال
• جسر مشاة مكيف متصل مباشرة بمدينة جميرا.

• كيلومترات من الممرات المظللة والمسارات للركض  
وركوب الدراجات.  

 الطريق المخصص للمشاة يتعرج مخترقG مدينة جميرا
 ليفنج، ليتيح الوصول إلى مدخل المجّمع السكني

 الخاص. وتوفر تراسات السطح المشتركة أجواء
 اجتماعية بتجهيزاتها المخصصة لحفالت للشواء

 وإطالالتها الخالبة على مدينة جميرا وا>يقونة المعمارية
البارزة برج العرب والبحر.

البيئة
 واحة استثنائية

تدعوك لالستكشاف



الوحدات السكنية
 مجموعة مميزة من

الشقق المعاصرة
 تتكون المساكن الهادئة من مباٍن سكنية واسعة
 ومصممة بذوق رفيع مع تصميمات داخلية عصرية

وصاالت ردهة رائعة التصميم.



التصميم
 منازل تمنح االسترخاء

  بإطاللتها الخالبة

 يتناغم التصميم الداخلية للشقق مع روعة التصميم
 الخارجي للمباني وغنى المناظر الطبيعية المحيطة

 بها، وتوفر هذه الشقق مساحات واسعة والكثير من
 الميزات الراقية لتعبر عن أسلوب يعتمد البساطة بلمسة

 معاصرة بسيطة مع المحافظة على تفرد كل شقة
 لتتميز بهويتها الخاصة.







لمزيد من المعلومات عن مدينة جميرا ليفنج، يرجى االتصال على 37823 800
mjl.dubaiholding.com  أو زيارة موقعنا ا*لكتروني


