


 "أكبر مغامرة يمكنك القيام
بها هي؛ أن تحيا الحياة كما تحلم."

 "أكبر مغامرة يمكنك القيام
بها هي؛ أن تحيا الحياة كما تحلم."

ي ينفــر و ا  بــر و أ



فالــي ذا 

اذهــب إلــى مــاذ تنتمــي إليه، يأخذك في روعتــه بعيدًا عن صخب 
المدينــة دون أن يعزلــك عنهــا، حيــث تطلــق لخيالك العنان، في 
مــكان يمنحــك روعــة الحيــاة التي تحلــم بها مع أحبائك من دون 

توقــف، مكانــً تنمــو به أجنحة أفــكارك وأحامك من جديد.

 أين تذهب
لتحلم؟
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ذا فالي. روعة المعيشــة وأكثر.
ِوْجَهــُة ســكنية متكاملــة صّممت للحالميــن، تجذبك إليها من 
اللمحــة األولــى، تحرك بداخلك مشــاعر االنتماء لــكل تفاصيلها. 
نمــط حيــاة مســتلهم من األحياء والمجّمعات الســكنية التي 

أمضينــا فيهــا أجمل لحظات طفولتنا وشــبابنا.

عــد كل يــوم إلــى بيــت يجدد ذكرياتــك ويأخذك إلى أجمل أيام 
حياتــك، ومــن حولــك كل ما تحتــاج لتحقق كل أحامك أنت 

وعائلتك.

أهــًا بــك في موطنــك الجديد في ذا فالي.

 مكان جديد
ُيشعرك باالنتماء.

فالــي ذا 



هنا تبدأ األحالم.هنا تبدأ األحالم.



فــي »ذا فالــي« جلبــت إعمــار الخبرات األكثــر تميزًا، لتقدم لك 
أفضــل مــا يمكــن من المرافق العائلية الفاخرة، لتســتمتع 

بمســتوى فريــد مــن روعة الحياة ألول مــرة في المنطقة.

الحياة التي 
تحلم بها، 

تنتظرك هنا.
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محــّلات تجاريــة داخلية وخارجية

مطاعم رفيعة المســتوى

سوق المزارعين

امنــح يومــك المزيد من الســعادة في قلب 
»ذا فالــي« النابض بالحياة.

تـاون 
ســنـتـر

32,000 متــر مربع





 القرية
الرياضية

ماعب رياضية

مســارات مخّصصة للدراجات والجري

مناطــق ألعــاب ونادي رياضي خارجي

20,000 متــر مربع

 جّدد طاقتك ونشــاطك يوميً
 فــي القرية الرياضية.



 أطلــق العنان لخيــال أطفالك ليحّلقون
فــي وادي ألعاب األطفال.

وادي 
األلعاب

10,000 متــر مربع

تسّلق الصخور

منطقــة ألعاب أثرية

مسرح مدرّج



 ذا
بافيليون

33,000 متــر مربع

اســتمتع باالســترخاء في جلســة اليوجا مع 
غروب الشــمس في ذا بافيليون.

حديقة لاسترخاء

متاهة

برج مراقبة



اســترخ تحت أشــعة الشمس على 
الشــاطئ وكأنك في شــاطئك الخاص.

جولدن 
بـيـتـش

30,000 متــر مربع

مطاعم ومقاهي

مناطــق ألعاب لألطفال

ألعاب مائية



 اكتشف إيدن
في ذا فالي 



يــدن فــي ذا فالــي إ

»إيــدن« أول مجّمــع ســكني في »ذا فالــي«، صّمم ليجعل 
كل أيامــك مفعمة بالرقي.

مع الشــوارع المظللة المجهزة للمشــي، والمســاحات 
الشاســعة الخضراء، والعديد من مرافق الراحة االســتثنائية، 

ســوف تســتمتع مع عائلتك بالحياة التي تحلمون بها 
بــكل تفاصيلها.

أهال بك 
في منزل أحالمك
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ماعب كرة سلة

منطقة ألعاب لألطفال

مسرح مدرج

ساحة ألعاب تعليمية

مروج متعددة االستخدامات 

حديقة ألعاب مائية

منطقة أراجيح

حديقة لاسترخاء

برج مراقبة

مجّمع مركزي

حديقة مركزية

عربات طعام

أكشاك

15ممرات
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اختــر فــي »إيــدن« مــن بين فلل من 3 و4 غرف نوم، 
بثاثــة أنمــاط معمارية مختلفة.

تتمتــع كل فيــا بمدخل ســهل إلــى العديد من الحدائق 
الخارجيــة لتســتمتع أنــت عائلتــك بمزيج رائــع بين نمط الحياة 

داخــل المنــزل وفي الهواء الطلق.

اختر فيال أحالمك 

سبروس

ميبل

آيريس

يــدن فــي ذا فالــي إ



17

يــدن فــي ذا فالــي إ

يتمّيــز تصميــم »ســبروس« بألوانه الدافئة التي تمنحه ســحرًا ال 
يضاهــى، حيــث يرّحــب بك عند وصولك ويمنحك إحساســً بروعة 

االنتماء للمنزل.

سبروس

 168 متــر مرّبع
فلــل من 3 غرف نوم

إطاالت على 
الحديقة

 206 متــر مرّبع
فلــل من 4 غرف نوم

 مطبخ
مفتوح

نوافذ وشرفات 
فسيحة





يــدن فــي ذا فالــي إ

ليــس هنــاك أجمــل مــن أن تبدأ يومك فــي »ميبل« مع عائلتك 
وأحبائــك الصغــار، حيــث يتمّيــز هذا التصميم ببســاطة فريدة مع 

التركيــز فقــط على مــا يهم العائلة.

ميبل

 180 متــر مرّبع
فلــل من 3 غرف نوم

إطاالت على 
الحديقة

 209 متــر مرّبع
فلــل من 4 غرف نوم

 مطبخ
مفتوح

نوافذ وشرفات 
فسيحة
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يــدن فــي ذا فالــي إ
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تخيــل وأنــت تصّف ســيارتك أمام تلــك التحفة الفنية وقت 
غروب الشمس.

أناقة، بســاطة ورقي، هذا ما يمّيز تصميم »آيريس«، ليتماشــى 
تمامــً مــع طابع منزل أحامك.

آيريس

 180 متــر مرّبع
فلــل من 3 غرف نوم

إطاالت على 
الحديقة

 207 متــر مرّبع
فلــل من 4 غرف نوم

 مطبخ
مفتوح

نوافذ وشرفات 
فسيحة
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على بعد 5 دقائق ســيرًا من »إيدن«، ســتجد في
»ذا بافيليــون« مجموعــة هائلــة من خيارات التســّوق وتجارب 

الترفيه.

كل ما تحلم به، 
بالقرب منك.

متاهةمسار للدراجات

حديقة لاسترخاءمنطقــة ألعاب لألطفال

برج مراقبةحديقة مشّجرة

مسرح مدرّج

Eden

تــاون ســنتر
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دقائق 
بالســيارة إلى ملعب 
“ذا ســفينز” للرجبي 

 دقيقة
بالســيارة إلى برج خليفة 

ودبي مول

دقائق
بالسيارة إلى 

دبــي أوتلت مول

دقيقة 
 بالسيارة إلى

مطــار دبي الدولي
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ــع لموق ا

يتمتــع ذا فالــي بموقــع اســتراتيجي على طريق دبي 
- العين؛ الشــريان الحيوي الرئيســي الذي يربط بين 

مدينــة العين وإمارة دبي.

الموقــع االســتثنائي لـــ “ذا فالــي” يجعله بعيدًا عن 
دبــي وقريبــً منهــا في نفس الوقت، ممــا يمنحه ميزة 

خاّصــة ويجعلــه مثاليً للعائات.

معنى جديد لألصالة
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 مدينة تجّسد
حلم كل مستثمر

 20 مليون زائر متوقع
بحلــول عام 2025

موطن 
200  ألكثر من 

جنسية 

أسعار 
 تنافسية للعقــارات

السكنية

3 مليون  أكثر من 
مقيم

 موطن
2020 إكسبو 

واحــدة من أكثر المدن 
اســتقرارًا في العائد على 

العقاري االستثمار 

مــن بين أكثر 10 مدن 
زيــارة في العالم 
لعــام 2018 *

أكثــر المدن زيارة في العالم 
بحلــول عام 2025

دبي

2018 *المصــدر: تقريــر يورومونيتــور الدولــي 
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رائــدة عالميــً فــي قطــاع العقارات، ازدهرت إعمار على مر الســنوات لتصبح 
أكبــر مطــّور عقــاري فــي العالــم - خارج الصين. مع إعمار، أنت تســتثمر في 

إحــدى العامــات التجاريــة المرموقة واألكثــر احترامً في العالم*.

 أكثر من 69,000  مشــتري
عقاري ســعيد في اإلمارات

 نشّيد األحالم منذ
عام 1997

ر عمــا إ

أكثر من 105,500  مشــتري 
عقاري ســعيد في العالم

تواجــد فــي أكثر من 12 قطاع 
استثماري عالمي

56,000 وحــدة اكتمل بناؤها 
فــي العالم حتى اآلن 

4.5 مليار دوالر من االســتثمارات 
النشــطة في قطــاع التطوير العقاري

 مســاحة 1.6 مليار قدم مربع
مــن األصول العقارية

المطــور العقــاري لبرج خليفة ودبي مول

2018 *المصــدر: تقريــر يورومونيتــور الدولــي 



للمزيــد مــن المعلومــات عن إيــدن في ذا فالي،

1688 366 4 971+ )من خارج الدولة( 36227 800 )مــن داخــل دولة اإلمارات(، وعلى الرقــم   ُيرجــى االتصــال علــى الرقــم 

 +971 4888 8844 يمكنــك أيضــً التواصــل مباشــرة مع أحد مستشــاري العقــارات على الرقم 

7 مســاًء )بالتوقيــت المحلي(، من األحد إلــى الخميس. 9 صباحــً إلى  مــن 

يمكنــك زيــارة مركــز مبيعاتنــا االلكترونــي من خالل emaar.com أو زيــارة أحد مراكــز مبيعاتنا في اإلمارات.
 

دبي
مركــز مبيعــات إعمار | وســط مدينة دبي

مســاًء، الســبت - الجمعة  10:00 صباحً إلى   9:30 من 

مركز مبيعات دبي هيلز اســتيت |  شــارع أم ســقيم

مركــز مبيعــات خور دبي |  شــارع راس الخور

مركــز مبيعــات إعمار الجنــوب | دبي الجنوب

مســاًء، الســبت - الخميس  7:00 صباحً إلى   9:30    من 

7:00 مســاًء، أيام الجمعة 2:00 مســاًء إلى  من 
 

أبوظبي
مركــز مبيعــات أبوظبــي | برج النهدة الدور األرضي، شــارع المرور

مســاًء، الســبت - الخميس  7:00 صباحً إلى   9:30 من 


