


ســوى شاطئك اخلاص 

 ال مــكان آخر
يُشــعرك بالدفء 
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حيث الفخامــة المطلقة

 شقق اســتثنائية
مــن 1، 2 ،3 و4 غرف نوم

على مسبح 
طــراز إنفينيتي

فاخرة فلل 
مــن 3 و4 غرف نوم

رائعة إطالالت 
النخلة على 

خاص مدخل 
الشاطئ إلى 

مباشرة إطالالت 
البحر على 

آيل بيتش 

اكتشــف المعنــى الحقيقــي للفخامة فــي أروع جزيرة خاّصة في دبي، حيــث تلتقي 

زرقــة الســماء بروعــة البحر، وحيــث يمكنك إيجاد كل مــا تتمناه من مرافــق ترفيهية 

علــى بعــد خطواٍت منــك، في مكاٍن تتناغم فيه األمواج مع الشــاطئ. هنــا بيتش آيل.

آيل بيتش 



منتجٍع شــاطئٍي خالب

امتلــك منزلك يف
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سباحة حوض 
علــى طراز ميامي

تجزئة متاجر 
األرضي الطابق  في 

أكواخ على طراز
 الحدائق االســتوائية

منطقــة مخّصصة
للياقــة البدنية

شاليهات
فسيحة

 ألعاب مائّيــة ومنطقة
مخصصــة للعب األطفال

بحــٌر من الال مســتحيل

المرافق

 اغمر نفســك باألجواء المشمســة والمرافق

االســتثنائية من حولك  



ألروع إطاللــة يف املدينة 

األمثل  املوقع 
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الموقع

روعة الحياة تبدأ مع النســائم االســتوائية، ومع ســهولة الوصول إلى منطقة مرســى 

 دبي واالتصال المباشــر بشــارع الشــيخ زايد، فإن كل أيامك ســتكون حافلًة

والمرح. بالسعادة 

املــالذ الذي يِصُلــك بكل مكان 



SHEIKH ZAYED BIN HAMDAN AL NAHYAN STREET

EMIRATES ROAD

M I N A

R A S H I D

T H E

VA L L E Y

D
U

B
A

I  
-  

A
L

 A
I N

 R
O

A
D

E M A A R

S O U T H

موقٌع مثايل

25

05

25

05

25

من  دقائق 
دبي مرسى 

من  دقيقة 
وسط مدينة دبي

من  دقائق 
لنخلة ا

من  دقيقة 
الدولي مطار دبي 

من  دقيقة 
مطــار آل مكتوم الدولي
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إعمار بيتشــفرونت



التصاميــم الداخلية

هندســة معمارية مستوحاة
مــن ميامي بيتش

غرفة نوم رئيســية
داخلي بحمام 

نوافذ ممتّدة من األســقف
حتى األرض

من  شقق 
1، 2، 3 و 4 غــرف نوم
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تناغــٌم بديع مــع الطبيعة

بســيطة، فســيحة، وعصريــة، الكلمات ال تكفــي لوصفها، فقد تّم تصميم كل شــيء 

فــي بيتــش آيل ليمنحك اإلحســاس بالحريــة والصفاء عندما تنغمس في ســحر رمال 

الشــاطئ وروعة البحر .
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وحدات تاون هاوس

 حيث يكون الشــاطئ
باحتــك األمامية

 فلــل عائليــة ذات خصائــص متعــّددة تتأّلف من 3 و4 غرف نوم مصمّمــة بعنايٍة

 فائقــة، تجمــع بين الموقــع المتمّيز والفخامة، ليتســّنى لك اســتغالل وقتك

الثميــن بأفضل طريقــة ممكنة.

احظــى بمتعــٍة خاصة في نزهٍة مع أحبائك على الشــاطئ، وانســى نفســك في 

أحضــان الطبيعــة وأنت تمشــي حافي القدمين على الرمال الســاحرة.
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ســحر العيش على شــاطٍئ خاص

إعمار بيتشــفرونت

امتلــك منزلــك فــي أروع جزيرٍة خاصــة في دبي، في دبي هاربــور، المركز البحري 

الجديــد فــي دولة اإلمارات. ففي إعمار بيتشــفرونت ســتجد مالذ الواجهة 

البحريــة األكثــر ســحرًا، والذي تمتزج فيه أســاليب الحياة العصريــة بالموقع 

المتمّيــز، إلــى جانب نمــط الحياة الفاخــر بجانب البحر.
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ساحر شاطئ 
  يمتــد على 1.5 كم

علــى بعد خطوات من
نادي مرســى دبي لليخوت

 بالقرب
مــن مطاعم فاخرة

بالقرب من مول
مستقبلي 

منتزهان

إطــالالت بانورامية على
الخليج العربي ومرســى دبي

إعمار بيتشــفرونت

ميزات



تحديثــات البناء

تجــري األعمــال اإلنشــائية بوتيرٍة ســريعة، ومن المقــرر إنجاز أول 4 أبراج في إعمار بيتشــفرونت في 

أغســطس من العام 2021*
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أحالمك منزل 
قريبــً ســيصبح واقعً ملموســً أمامك

* الوقــت المتوقع لإلنجاز
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فنــدق فاخر ذو 5 نجوم
العنوان مرســى دبي 

وجهة الطعــام العالمية
مينا 7

 150,000 قدم مربع
مول  مارينا 

 الوجهــة األكــر طلبً يف دبي
من مطور مرســى دبي 

تشــتهر المنطقــة بلياليهــا النابضــة بالحياة، ووجهات الطعام االســتثنائية، 

واألنشــطة المتنّوعة التي ســتمنحك أروع األوقات.

الوجهــة األكثر رواجًا بين 
المســتأجرين والمشترين

مجّمــع ذو واجهة مائية 
 بمســاحة 50 مليون

مربع قدم 

 5 دقائق من
إعمار بيتشــفرونت



2 0 1 9 األول النصف  2 0 1 9 يونيو،  3 0

%27 %3 9%5 2
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اإليرادات األرباح صافي 

رائــــدة عالميــة فــــي قطــــاع العقارات، ازدهرت إعمار علــى مر الســــنوات لتصبح أكبر 

مطــور عقــاري خارج الصين على مســتوى العالم. فمــع إعمار، أنت تســــتثمر في إحدى 

العالمــات التجاريــة المرموقة واألكثر احترامــًا في العالم.

رائــدة التطوير العقاري
يف دبي

قيمــة العالمة مقارنة
 بالســنة الماضية

1 1 . ر6 مليا 3 . ر1 مليا 3 ر2 مليا
درهم درهمدرهم

2 0 1 9 األول النصف 

2 0 1 9 األول النصف  2 0 1 9 األول النصف 

الرســملة السوقية

 هامش
الربح صافي 

مبيعــات العقارات في دولة 
اإلمارات العربيــة المتحدة




