


حياة متجددة على حياة متجددة على 
الواجهة املائيةالواجهة املائية



إلهام دائم على إلهام دائم على 
الواجهة املائيةالواجهة املائية



مرح ال ينتهي على مرح ال ينتهي على 
الواجهة املائيةالواجهة املائية



أروع القصص على أروع القصص على 
الواجهة املائيةالواجهة املائية



إطاللة جديدة على إطاللة جديدة على 
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استمتع بالعيش يف وسط املدينة، يف منزل يبعد 
خطوات قليلة فقط عن الشاطئ. ببساطة، هذه 

هي احلياة يف مشروع ريزيدنسيز احلي األول، اجملّمع 
السكني املميز الذي يضم شقق سكنية راقية تتكون 
من 1 و2 و3 و4 غرف، وحتيط بها املساحات اخلضراء 
من كل جانب إضافًة إىل وجود أرقى املرافق احليوية.

مساحات كبرية تزينها أوراق األشجار اجلميلة، تقع 
على شاطٍئ ساحر، مع مناظر خالبة مطلة على 

البحرية الكريستالية. إنه بكل بساطة أسلوب حياة ال 
مثيل له على الواجهة املائية.

 انتقل إىل أرقى انتقل إىل أرقى
معايري العيشمعايري العيش







 مصممة لتلهمك مصممة لتلهمك
يف كل يوميف كل يوم

اخترب بنفسك روعة العيش الفاخر يف املساحات املفتوحة. ادخل إىل عامل اجلمال املتجسد يف جمموعة من 
املنازل التي تتميز مبزيٍج رائع من التصميمات الداخلية األنيقة وأحدث التقنيات املتطورة، تتناسق جميعها مع 
املساحات الواسعة واخلطوط الهادئة. كما يغمر الضوء الطبيعي هذه املنازل من كل جانب عندما مير بلطٍف 

من خالل النوافذ املمتدة من األرض إىل السقف. وتوفر هذه املنازل املعاصرة إطالالت بانوراميه رائعة على 
البحرية الكريستالية أو املمرات اخلضراء، ما يعزز الشعور برحابة العيش.

بدءًا من املرح اليومي يف املنزل إىل قضاء أمتع األوقات برفقة أحد األصدقاء املقربني خارجًا على بعد دقائق 
فقط من منزلك - ستنعم دائمًا بلحظات ال تُنسى متعتها أبدًا يف  مشروع ريزيدنسيز احلي األول.









إطاللة تأسر حواسكإطاللة تأسر حواسك



 مساحات تعكس مساحات تعكس
 معنى العيش معنى العيش

الراقيالراقي



ِعش بالقرب من أكرب بحرية كريستالية ِعش بالقرب من أكرب بحرية كريستالية 
اصطناعية يف العاملاصطناعية يف العامل

تتميز الشقق يف مشروع ريزيدنسيز احلي األول بإطاللتها اخلالبة على أروع بحرية كريستالية فريدة من نوعها، 
ممتدة على مساحة 7 كم، وتعترب أكرب بحرية كريستالية اصطناعية يف العامل، حيث متنح من يسكن بقربها 

منط حياة راقي. 

كما ميكن للسكان االستمتاع بالسباحة ورياضة التجديف واالسرتخاء يف أحضان املياه العذبة، وبإمكانهم دعوة 
األصدقاء ليشاركوهم روعة اللحظة هناك. أما األطفال فهم على موعٍد مع التسلية واملرح املنقطع النظري يف 

منطقة اللعب اخملصصة لهم.











الـمـــــرافــــــقالـمـــــرافــــــق



 موقع مميز يف أرقى أحياء موقع مميز يف أرقى أحياء
دبي السكنيةدبي السكنية

يُعد مشروع ريزيدنسيز احلي األول جزءًا من احلي األول، اجملّمع السكني األكرث رواجًا يف مدينة حممد بن راشد 
آل مكتوم. حيث يضم هذا املشروع منازل فارهة وفلل وشقق منتشرة على مساحة 45 مليون قدم مربع من 

 أماكن العيش الراقية، 60٪ منها مساحات خضراء مفتوحة، وبحرية كريستالية براقة وشاطئ خاص. 
احلي األول هو املكان اخملصص ألصحاب األحالم الكبرية.







هناك مكان واحد فقطهناك مكان واحد فقط



 مدينة يف قلب مدينة يف قلب
مدينةمدينة

احلي األول يف مدينة حممد بن راشد آل مكتوم هو اجملّمع السكني الذي مينحك أسلوب حياة راقي ومميز، 
حيث يقع يف قلب الطبيعة اخلالبة يف قلب دبي النابضة باحلياة، واحدة من أكرث مدن العامل حيوية.

 ادخل إىل عامل من السكينة واالستمتاع يف منازل متتاز بجمال تصاميمها األخاذة،
حيث قمة الروعة هي ببساطة وسيلتك الوحيدة للعيش.







شارع الخيل

مركز المبيعات

ميدان ون

المرحلة 3 ريزيدنسيز

بحيرة كريستالية بطول 7 كلم

مسارات للجري وركوب الدراجات بطول 8.4 كلم

أكرب من سنرتال بارك يف نيويوركأكرب من سنرتال بارك يف نيويورك



 45 مليون قدم مربع
من احلياة الراقية



 كل الـطــرق تــؤدي كل الـطــرق تــؤدي
إىل مـنــزلكإىل مـنــزلك

يتميز مشروع ريزيدنسيز احلي األول مبوقعه االسرتاتيجي على شارع اخليل، بالقرب من مضمار سباق اخليل 
ميدان مع سهولة الوصول إىل أشهر وأهم معامل املدينة.



ميـدان ون
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 60% مساحات خضراء، مساحات خضراء،
100% استمتاع استمتاع

ابتعد عن العامل الصاخب من حولك وافسح اجملال للسكينة والهدوء. خذ نفسًا عميقًا رويدًا رويدًا، واشعر 
بحواسك تنبض باحلياة مع كل خطوة، مع كل نفس، وأنت تضع تفاصيل احلياة اليومية اململة خلف ظهرك. 

نّقي عقلك وجسدك وقلبك وروحك. تواصل مع الطبيعة بطريقة تعجز الكلمات عن وصفها.

يعزز العيش يف قلب املساحات اخلضراء املفتوحة منط احلياة التي تعيشها، ويرُثي قدرتك على التواصل 
ومينحك عقل سليم يف جسٍم سليم.

 اكتشف متعة العيش وسط 26 مليون قدم مربع من الطبيعة اخلالبة واحلدائق الغّناء، يف منزٍل يقع يف 
احلي األول.



دع الطبيـعـة تأخـذك إليـهـا ...دع الطبيـعـة تأخـذك إليـهـا ...
لتـمـنـحـك طبـيـعـتك احلقـيـقـيــةلتـمـنـحـك طبـيـعـتك احلقـيـقـيــة



حياة صحيةحياة صحية
متكاملةمتكاملة

أن تنعم بحياة صحية شيء طبيعي يف احلي األول، وذلك بفضل وجود 8.4 كم من مسارات ركوب الدراجات واجلري، 
منتشرة بسالسة يف جميع أرجاء اجملّمع السكني، وحممية بواسطة طرق تصطف األشجار على جانبيها.

سواء كنت متارس اجلري يف الصباح أو جمرد هرولة مسائية أو كنت تتمشى يف منتصف الليل، ستجد نفسك دائمًا 
وسط أجواء مثالية حيث تصبح احملافظة على لياقتك وسيلة سهلة للحياة.

يتميز مسار اجلري الصديق للبيئة واملصمم بعناية لهذا الغرض بأسطح آمنة "منخفضة التأثري" مع إضاءة حديثة 
تعتمد على الطاقة الشمسية، جلعلك أقرب إىل الطبيعة بكل الطرق املمكنة وقت تشاء. 







 حياتك حياتك
يف قلب احلدثيف قلب احلدث

يقع احلي األول يف مدينة حممد بن راشد آل مكتوم على بعد دقائق معدودة فقط من العديد من أهم 
وأرقى املعامل العاملية وأماكن اجلذب ووسائل النقل يف دبي، مبا يف ذلك وسط مدينة دبي ومركز دبي 

املايل العاملي ومركز دبي التجاري العاملي ومطار دبي الدويل.

كما أنه يقع مباشرًة بجوار أرقى املرافق الرتفيهية يف العامل مبا يف ذلك مضمار سباق اخليل ميدان، 
وملعب ميدان للغولف املكون من 9 حفر، وفندق ميدان، وهو فندق فاخر من فئة 5 جنوم بجانب 

مضمار السباق، إضافًة إىل مول ميدان َون.

د مبوقعه االسرتاتيجي بالقرب من هذه املرافق املتميزة، يِعدك احلي األول مبجموعة ال  بفضل التفرُّ
تنتهي من التجارب الفريدة واملميزة.





ميدان َونميدان َون



دبيدبي
منــــزلــكمنــــزلــك

تخيل منزلك اجلديد يف أكرث مدن العامل شهرة، دبي. كل شيء هناك مصمم ليجعلك تتعجب وتستمتع. 
من ناطحات السحاب الشاهقة إىل األنشطة الرتفيهية التي ترفع مستويات األدرينالني، وأسلوب احلياة 
الفاخر وصوالً إىل األزياء واألعمال، ازدهرت دبي لتصبح حتفة عاملية حتتضن أفضل وأكرب وأحدث وأجمل 

األشياء يف العامل.

دبي هي موطن ألكرث من 200 جنسية، حيث تتميز بتعدد الثقافات واألعراق واجملتمعات والعادات وأنواع 
الطعام، ما يجعلك تشعر بأنك يف بيتك حلظة دخولك.
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عائدات اإليجار املرتفعة 
 باملقارنة مع الوجهات العقارية العاملية، تقدم دبي واحدة من أعلى عائدات اإليجار يف العامل. 

حيث تعد تكلفة الشراء أقل يف دبي مع حتقيق عائد إيجار أعلى.

عائدات اإليجاردخل اإليجار الصايفاملدينة

29,1005.82دبي

19,5503.91نيو يورك

16,0503.21لندن

14,1502.83سنغافورة

14,1002.82هونغ كونغ
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النمو السكاين النمو السكاين 
مع معدل منو سكاين بلغ 1000٪ يف 40 عام فقط، تُعترب دبي واحدة من أسرع املدن منوًا يف العامل. 

اعتبارًا من عام 2019، بلغ عدد سكان دبي حوايل 3.27 مليون نسمة، غالبيتهم من املغرتبني من أكرث 
من 190 دولة. ومن املتوقع أن يتضاعف هذا العدد يف العقد القادم.

* Source - www.dsc.gov.ae
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بنية حتتية على مستوى عامليبنية حتتية على مستوى عاملي
 دبي مدينة حديثة وعاملية املستوى، حتتضن أعلى ناطحات سحاب يف العامل، ومراكز جتارية هائلة

 ووسائل نقل بتقنية عالية. ويُعد مرتو دبي أطول مرتو بدون سائق يف العامل، وال تزال املدينة تتوسع
.بسرعة فائقة يف الفرتة التي تسبق معرض إكسبو 2020

3



بدون ضرائب ومتلُّك حر 
وفقًا لقانون ضريبة القيمة املضافة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، يُعفى أي عقار سكني خمصص 

للسكن من ضريبة القيمة املضافة.

 العرض األول من العقارات السكنية يف غضون ثالث سنوات من االنتهاء هي أيضًا معفاة من ضريبة
القيمة املضافة.
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األمان واالستقرار
اإلمارات العربية املتحدة هي واحدة من أكرث دول العامل أمنًا. صنف املنتدى االقتصادي العاملي دولة 

اإلمارات العربية املتحدة أحد أكرث دول العامل أمانًا. حيث تستقطب املبادرات احلكومية والنظام القانوين 
املستقر الوافدين من جميع أنحاء العامل إىل دبي.
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6

ــة أو حتــى اســتثمارية. كمــا ال نقــدم أي  ــة استشــارة مالي ــد مبثاب ــواردة يف هــذا الكتيــب هــي معلومــات عامــة فقــط وال تُع ــات ال إخــالء مســؤولية: جميــع املعلومــات والبيان
تعهــدات بشــأن دقــة أو كمــال أو مالءمــة أو صحــة أي معلومــة مقدمــة هنــا. ولــن نكــون مســؤولني عــن أي أخطــاء أو ســهو يتــم ارتكابــه، وال عــن أي خســائر أو إصابــات أو 
أضــرار تنشــأ عــن عرضهــا أو اســتخدامها أو عــن تبنــي حمتواهــا. يتــم تقــدمي جميــع املعلومــات »كمــا هــي« مــن دون ضمانــات تُذكــر فيمــا يتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا. مت 
احلصــول علــى حمتــوى هــذا الكتيــب مــن املعلومــات العامــة املتاحــة للجميــع. ال ينبغــي االعتمــاد علــى هــذه الوثيقــة التخــاذ أي قــرار مــايل أو االمتنــاع عــن اتخــاذ أي قــرار.

القوانني القوية
متتلك دبي مؤسسة التنظيم العقاري )RERA( التي بدورها تفرض قواعد وقوانني صارمة تضمن 

 حقوق املستثمرين. حتمي السياسات الشفافة حقوق املستثمرين وتعزز النمو طويل األجل 
لقطاع العقارات.



مركز طريان عاملي
تتمتع دبي مبوقع اسرتاتيجي حيث يوجد ما يقرب من 70% من سكان العامل على بعد رحلة مدتها 8 

ساعات. وهذا يجعل مطار دبي الدويل أكرث مراكز املسافرين الدولية ازدحامًا يف العامل، حيث مير حوايل 85 
مليون شخص يف عام 2017.
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السياحة املزدهرة
بفضل رحالت السفاري الصحراوية التي ترفع مستويات األدرينالني، واملنتجعات ومرافق السبا الفاخرة، 

إضافًة إىل مراكز التسوق الهائلة، واحلياة الربية الرائعة، والقفز املظلي املشّوق، واأللعاب املائية 
املذهلة، متتلك دبي دائمًا شيء مميز يناسب اجلميع. 
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9

تأشرية دخول للمستثمرين العقاريني
قامت حكومة دولة اإلمارات بتقدمي جمموعة من تأشريات الدخول للمستثمرين العقاريني والتي سوف 

تشجع املزيد منهم للقدوم واملساهمة يف منو يف هذا القطاع. ميكن للمستثمرين الذين يشرتون 
عقارات بقيمة ال تقل عن مليون درهم )272,294 دوالر( أن يصبحوا مؤهلني للحصول على تأشريات 

اإلقامة التي ترتاوح ما بني عامني إىل 10 سنوات، وفًقا ملعايري خمتلفة.



أهم األحداث العاملية
دبي هي موطن جملموعة من أهم األحداث الرياضية املرموقة يف العامل، والتي تُبقي املدينة يف دائرة 

الضوء العاملي على مدار العام. وتشمل هذه األحداث بطولة الغولف املمتاز - أوميغا دبي ديزرت 
كالسيك، وبطولة دبي للتنس، وبطولة سباعيات دبي للرجبي، إضافًة إىل كأس دبي العاملية - أحد أغنى 

سباقات اخليل يف العامل.

ــة أو حتــى اســتثمارية. كمــا ال نقــدم أي  ــة استشــارة مالي ــد مبثاب ــواردة يف هــذا الكتيــب هــي معلومــات عامــة فقــط وال تُع ــات ال إخــالء مســؤولية: جميــع املعلومــات والبيان
تعهــدات بشــأن دقــة أو كمــال أو مالءمــة أو صحــة أي معلومــة مقدمــة هنــا. ولــن نكــون مســؤولني عــن أي أخطــاء أو ســهو يتــم ارتكابــه، وال عــن أي خســائر أو إصابــات أو 
أضــرار تنشــأ عــن عرضهــا أو اســتخدامها أو عــن تبنــي حمتواهــا. يتــم تقــدمي جميــع املعلومــات »كمــا هــي« مــن دون ضمانــات تُذكــر فيمــا يتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا. مت 
احلصــول علــى حمتــوى هــذا الكتيــب مــن املعلومــات العامــة املتاحــة للجميــع. ال ينبغــي االعتمــاد علــى هــذه الوثيقــة التخــاذ أي قــرار مــايل أو االمتنــاع عــن اتخــاذ أي قــرار.

10



 البطاقة الذهبية  البطاقة الذهبية -
برنامج اإلقامة الدائمةبرنامج اإلقامة الدائمة

تعد البطاقة الذهبية مبادرة هامة من قبل حكومة دولة اإلمارات، والتي ستعزز من خاللها االستثمار األجنبي 
املباشر وتدفق املواهب إىل البالد. متنح البطاقة الذهبية وضع املقيم الدائم، وسيتم تقدميها الختيار املستثمرين 

واملهنيني االستثنائيني يف خمتلف اجملاالت، مبا يف ذلك الطب والهندسة والعلوم والفنون.





من داخل دولة اإلمارات: 111 111 800
من خارج دولة اإلمارات: 0000 403 4 971+

info@district1.com :الربيد اإللكرتوين
www.district1.com


