
أنـــعـــش حــواســـك



استنشق  /
 نســمات الهــواء العليــل وعبير

الحدائــق الُمورِقــة كل صبــاح

تذّوق  /
المعنــى الحقيقــي للراحــة والفخامــة داخــل مــاذك الفريــد المكــون مــن 6 غرف نوم

استمتع  /
 بــأروع األوقات مــع العائلة

واألصدقاء وســط أجــواء مميزة

ّش  / ِعِِ
 الحيــاة كمــا يجــب أن تكون وســط جمال

الطبيعــة الخابــة لماعــب الجولــف

مّتع ناظريك  /
 بإطــاالت بانوراميــة على المســارات

الطبيعيــة الخابــة

بيتك المثالي
بكل تفاصيله 



دبــي هيلــز اســتيت هــو مــاذك المميــز لعيــش الرفاهيــة المتكاملــة. اســتمتع بالحيــاة 

وســط الطبيعــة الســاحرة والحدائــق الخّلابــة بينمــا أنــت جالســًا فــي راحــة منزلك؛ فكل 

مــا عليــك فعلــه هــو فتــح نافذتــك الممتــدة مــن األرض حتى الســقف، لتجد نفســك 

أمــام لوحــة فنيــة فريــدة أبدعــت الطبيعة في رســمها.

مّتــع ناظريك

بلوحة فنية بديعة
من ُصنع الطبيعة

إطــاالت مفتوحة 
علــى ملعــب جولف 
مكــّون مــن 18 حفرة

ُمجمع ســكني
ُمحــاط بإطــاالت نابضة 

بالحيــاة لماعــب الجولــف





اســتمتع بعبيــر الطبيعــة ونســمات الهــواء النقــي عنــد عتبــة منزلــك وعــش 

كل لحظــة أثنــاء التنــزه علــى طــول الممــرات المتعرجــة وماعــب الجولف 

وتشــكيات الميــاه، بينمــا تُنِعــش رائحــة العشــب األخضــر المشــذب حديثًا 

حواســك وتبعــث  فــي نفســك شــعوراً بالهــدوء واالســترخاء لــم تعهده من 

قبل.

ستنشق ا

نسمات
الهواء العليل

1,730,700 متــر مربع

من المســاحات
 الخضــراء والحدائــق

إطاالت
خابــة مفتوحــة على 
الطبيعــة المحيطــة







ُصِممــت الفيــات المكونــة مــن ســت غــرف نــوم بتناغــم مثالي بيــن فخامة 

المعيشــة وروعــــة الحيــــاة وســط الطبيعــة الســاحرة فــي دبــي هيلــز اســتيت، التي 

ينســاب ســحرها فــي أرجــاء الفيــات مع ضــوء النهــار الطبيعي.

ِعش

 الحياة كما
يجب أن تكون

احتفــل بلحظاتــك الســعيدة 
واصنــع ذكريــات تدوم لألبد

اســترِخ فــي حديقتــك الخاصة 
واســتمتع بســحر الطبيعــة

اســتمتع بالهــواء العليــل 
لماعــب الجولف





ألن المطبــخ هــو قلــب المنــزل الــذي ينبــض بالحيــاة، ســتحصل مــع ماجســتيك فيســتاز 

علــى اثنيــن؛ واحــداً لاســتمتاع بتنــاول الطعــام وســط أجــواء عائليــة ُمميزة واآلخر 

لقضــاء أمتــع األوقــات بصحبــة األصدقــاء. كل مــا عليــك فعلــه هــو أن تســتمتع بهذه 

اللحظــات العائليــة التــي ال تُقــدر بثمــن.

تذوق

طعم الحياة

ن مطبخا

مــروج خضراء 
وممــرات للتنزه

يقة حد
 خاصة

منطقــة معيشــة 
عائلية ورســمية

منطقة 
ألعــاب لألطفال





منزلــك هــو عالمــك المصّغــر ومــاذك الخــاص. وقــد ُصممت المســاكن في 

دبــي هيلــز اســتيت بتناغــم مثالــي بيــن المســاحات الداخليــة والخارجيــة ليســتمتع 

قاطنيهــا بالطبيعــة والهــواء النقــي فــي كل مــكان. كمــا تُضفــي الممــرات 

الواســعة والتصميــم المتــوازن شــعوراً دائمــًا بالراحــة والهــدوء. اجعــل مــن فيلتك 

المكونــة مــن 6 غــرف نــوم ماذك الخاص.

ِعش

 أجواء عصرية
مفعمة بالرفاهية
في قلب فيلتك 



7

إجمالــي مســاحة البنــاء= 763 متــر مربــع/ 8,217 قــدم مربع

6
غرف نوم

)باإلجمال(

7
حمامات

 غرف معيشــة
عائلية ورســمية

غرفة
م للخد

1
جناح رئيســي

)مــع غرفة مابس(

 
ن مطبخا

)مطبــخ رئيســي وآخــر مفتوح(

غرفة
ين تخز

مرآب
للسيارات

مجموعة أمبروز



مجموعــة أمبروز



إجمالــي مســاحة البنــاء= 849 متــر مربــع/ 9,145 قــدم مربع

غرفة
مكتــب 

6
غرف نوم

)باإلجمال(

7
حمامات

 غرف معيشــة
عائلية ورســمية

غرفة
م للخد

1
جناح رئيســي

)مــع غرفــة مابس وردهة 
رئيسية(

ن مطبخا
)مطبخ رئيســي 

وآخــر مفتوح(

غرفة
ين تخز

مرآب للســيارات

مجموعة موليجان



مجموعــة موليجــان





بتصميمهــا العربــي األصيــل وبراعــة تفاصيلهــا المعماريــة الغنيــة، ســُتعيد هــذه الفلــل 

المكونــة مــن ســت غــرف نــوم تجســيد الفخامــة العربيــة الحديثــة. ومع المشــربيات 

المســتوحاة مــن العمــارة العربيــة القديمــة، ســتنعم بأجــواء الخصوصيــة والرفاهيــة 

فضــًا عــن إمكانيــة التحكــم بدرجــة الحرارة.

ِعش

 أجواء الفخامة
  واألصالة على

طراز األرابيسك



إجمالــي مســاحة البنــاء= 897 متــر مربــع/ 9,655 قــدم مربع

غرفة
تخزيــن أطعمة

6
غرف نوم

)باإلجمال(

7
حمامات

 غرف معيشــة
عائلية ورســمية

غرفة
م للخد

1
جناح رئيســي

)مــع غرفة مابس(

ن مطبخا
)مطبخ رئيســي 

وآخــر مفتوح(

غرفة
ين تخز

غرفة
مكتــب 

مرآب
للسيارات

مجموعة روان



مجموعــة روان



إجمالــي مســاحة البنــاء= 932 متــر مربــع/ 10,036 قــدم مربــع  

غرفة
تخزيــن أطعمة

6
غرف نوم

)باإلجمال(

7
حمامات

 غرف معيشــة
عائلية ورســمية

غرفة
م للخد

1
جناح رئيســي

)مــع غرفة مابس(

ن مطبخا
)مطبخ رئيســي 

وآخــر مفتوح(

غرفة
ين تخز

غرفة
مكتــب 

غرفة
للمربيــة

مرآب
للسيارات

غرفة
للســائق 

مجموعة الباتروس



مجموعــة الباتروس



اســتمتع بســحر الطبيعــة الخابــة وســط تغريــد الطيــور، وحفيــف 

أوراق األشــجار وهــي تتمايــل مــع الريــح وغيرهــا من أصوات 

الطبيعــة العذبــة التــي تبعــث فــي النفــس شــعوراً بالســكينة 

والصفــاء. واحتفــي بــكل لحظــة تقضيهــا وســط الطبيعــة 

الســاحرة بينمــا تســتمتع بمبــاراة جولــف مــن أربــع كــرات بصحبة 

العائلــة واألصدقــاء. إنــه المــكان األمثــل لعيــش حيــاة الرفاهية.

أطــرب أذنيك

 دع سحر
الطبيعة يغمرك





يضــم نــادي دبــي هيلــز للجولــف 1.2 مليــون متــر مربــع مــن الممرات العشــبية المشــذبة 

بعنايــة )أي مــا يعــادل مســاحة 63 ملعبــًا لكــرة القــدم(. يُقــّدم الملعــب لعشــاق الجولف 

تجربــة فريــدة مــن نوعهــا وســط اإلطــاالت الســاحرة لبــرج خليفة واألفــق العمرانــي البديع 

لوســط مدينــة دبــي، كمــا يوفــر تســع حفــر خارجيــة رائعــة للتدريــب والمباريــات القصيرة التي 

تناســب جميــع المســتويات.

أطــرب أذنيك

بصوت الطبيعة
أثناء لعب الجولف 

مــن تصميم شــركة 
“ماعــب الجولف 

األوروبية”

إدارة
“تــرون جولف”

خيــارات من 
المطاعم 

الراقية

83 مرتفــع

 اســتراتيجي
أكاديميــة للجولــف

ومرافــق للتدريب

كلــوب هاوس
 أيقونــي
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SOCIO

FAIRWAY

VISTAS

SHEIKH ZAYED BIN HAMDAN AL NAHYAN STREET

EMIRATES ROAD

 مستشفى كينغز
كوليدج

دبي هيلز
بارك 

 ملعب دبي هيلز
للجولف

مدرسة
جيمس الدولية 

دبي هيلز
مول

20  دقيقــة

بالسيارة
عــن وســط مدينة دبي

ومرســى دبي

لة سهو
الوصول

إلــى شــارع لطيفــة بنت حمدان

وداعــًا لــكل مــا هــو تقليــدي ومألــوف في هــذه الوجهة الخضــراء؛ فقد ُصّمــم منزلك 

الجديــد فــي دبــي هيلــز اســتيت ببراعــة تامــة ليكــون واحة فريــدة تحيــط بها ممرات 

عشــبية وحدائــق غّنــاء مــع إطــاالت مذهلــة على بــرج خليفة.

القلب األخضر
لمدينة دبي



مــع تســارع أعمــال البِنــاء وقــرب االنتهــاء مــن العديد مــن المشــاريع، أعلنت دبــي هيلز 

اســتيت عــن اســتعدادها للترحيــب بأوائــل المقيميــن بهــا مــع بدايــة عام 2019.

ويســتمتع المقيمــون والزائــرون علــى َحــدٍّ ســواء بالمرافــق المتنوعــة والوجهــات 

المتميــزة التــي ســيتم إطاقهــا قريبــًا، بمــا في ذلك:

دبي هيلز استيت
 تفتح أبوابها الستقبال

أوائل المقيمين

 نادي دبــي هيلز
لف للجو

دبــي هيلز
بارك

دبــي هيلز
مول



2 مليون
 قــدم مربع من منافــذ

 البيــع بالتجزئــة
دبــي هيلــز مــول هــو وجهــة متميــزة تمنحــك خيــارات ال حصــر لها من تجارب التســّوق 

والترفيــه. ينفــرد المــول بموقــع مثالــي علــى مفتــرق شــارع أم ســقيم وشــارع الخيل، 

ويتميــز بقربــه مــن ماجســتيك فيســتاز الــذي يبعــد مســافة قصيــرة بالســيارة، ويُقــّدم 

لزواره:

أكثــر من 650
 خيــاراً مــن المطاعــم ومتاجر

التســّوق العالميــة

ريل ســينما مركــز تجــاري ضخم

وجهات
ترفيهيــة للعائلــة



إعمار العقارية
منــذ تأسيســها عــام 1997، وإعمــار العقاريــة هــي الُمطــّور الرائــد للمجتمعــات العمرانيــة 

ذات المخططــــات الرئيســــية المتكاملــــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة و 12 دولــة 

أخرى حــول العالم.

2 الســنة الماليــة  018

دوالر أمريكــي

قيمــة العامــة التجاريــة

ر+   ــا 2ملي . 7
2 الســنة الماليــة  018

دوالر أمريكــي

اإليرادات

ر   ــا 6ملي . 9 9
2 الســنة الماليــة  018

دوالر أمريكــي

صافــي األرباح

ر ــا 1ملي . 9 6

اإليــرادات مقارنة
 بالســنة الماضيــة

قيمــة العامــة مقارنة
 بالســنة الماضيــة

37 %3 9 %
صافــي األربــاح مقارنة 

بالســنة الماضيــة

3 0 %



مستشــفى
 كينغــز كوليــدج

دبــي هيلز
 بارك

ملعــب دبــي هيلز
 للجولــف

مدرسة
 جيمــس الدوليــة

دبــي هيلز
 مول



مجموعــة روان ــة الباتروس مجموع

إجمالــي مســاحة البنــاء= 897 متــر مربــع/ 9,655 قــدم مربع إجمالــي مســاحة البنــاء= 932 متــر مربــع/ 10,036 قــدم مربع

6 غــرف نــوم )باإلجمال( 6 غــرف نــوم )باإلجمال(

1 جنــاح رئيســي )مــع غرفــة مابس( 1 جنــاح رئيســي )مــع غرفــة مابس(

7 حمامــات  7 حمامــات 

مطبخــان  )مطبــخ رئيســي وآخــر مفتــوح( مطبخــان  )مطبــخ رئيســي وآخــر مفتــوح(

غــرف معيشــة عائلية ورســمية غــرف معيشــة عائلية ورســمية

غرفــة للخدم غرفــة للخدم

غرفــة تخزين غرفــة تخزين

مرآب للســيارات مرآب للســيارات

غرفــة مكتب غرفــة مكتب

غرفــة تخزيــن أطعمة غرفــة تخزيــن أطعمة

ــة للمربية غرف

غرفة للســائق

مجموعــة أمبروز مجموعــة موليجــان

إجمالــي مســاحة البنــاء= 763 متــر مربــع/ 8,217 قــدم مربع إجمالــي مســاحة البنــاء= 849 متــر مربــع/ 9,145 قــدم مربع

6 غــرف نــوم )باإلجمال( 6 غــرف نــوم )باإلجمال(

1 جنــاح رئيســي )مــع غرفــة مابس( 1 جنــاح رئيســي )مــع غرفــة مابس وردهة رئيســية(

7 حمامــات  7 حمامــات 

مطبخــان  )مطبــخ رئيســي وآخــر مفتــوح( مطبخــان  )مطبــخ رئيســي وآخــر مفتــوح(

غــرف معيشــة عائلية ورســمية غــرف معيشــة عائلية ورســمية

غرفــة للخدم غرفــة للخدم

غرفــة تخزين غرفــة تخزين

مرآب للســيارات مرآب للســيارات

غرفــة مكتب

طــراز عصري طراز األرابيســك



ملعــب دبــي هيلز 
لف للجو

عة  مجمو
موليجان

عة مجمو
 روان

عة  مجمو
الباتروس

عة مجمو
أمبروز  


