


منــط احلياة االســتثنائي
 الــذي لطاملــا حلمت به

 تتمّيــز شــقق بيشــور األنيقــة بإطــاالٍت ســاحرة على برج خور دبــي المتألق. عــش تجارب اإلبحار
 وتنــاول الطعــام، واســتمتع باإلطــاالت المذهلــة للمراكــز االجتماعيــة المتعــددة الخدمات على
شــاطئ الخــور ومرســى الخــور، كل هذا وأكثر ســيمنحك إيــاه موقع هــذه الشــقق المتميز على

بعــد دقائــق قليلــة مــن الهــدوء الرائع الذي يغمــر محميــة رأس الخور للحيــاة البرية. 

مرحبــً بك في بيشــور.

شقـــق مكّونـــة مـن

1 أو 2 أو 3 غـــرف نـــوم 
مدخـــل مباشـــر إلـى

شاطـــئ الخـور وقنـــاة الخـور

ــرة علـى إطـاالت ساحـ

بـــرج خـور دبـي

على بعــد خطوات من

منطقــة مخصصة للتســّوق
 علــى بعــد 5 دقائق ســيرًا على

األقدام من مرســى الخور



أيقـونــــة معمـاريـــة عامليـــة بالقـــرب مـــن منـزلــــك



C R E E K
M A R I N A

DUBAI
CREEK
TOWER

DUBAI
SQUARE

محميـــة رأس الخـــور للحيـــاة البـريـــة

الخور مرسى 

شاطـــئ الخـور

ــة متــرو محطـ

ــي سكـويــر دبـ

بـــرج خـور دبـي

بــرج خليفة

جســر مخصص للمشــاة

موقـــع ممـّيـــز



20 مليون ســائح في
دبــي في عام 2020

 التاريــخ المتوقــع الكتمال

المشــروع: أبريل، 2022

جهــة و

الســياحة المســتقبلية

صّممــت لتناســب اجلميــع

شاطـــئ اخلـــور - الفرصـــة األفضـــل لالستثمـــار

 بعــد النجــاح الــذي حققته مشــاريع بريز وسانســت في شــاطئ الخــور، نقّدم لكم مشــروعنا

الجديــد بيشــور والــذي يعــدُّ فرصة مثاليــة لاســتثمار في خور دبي.
االنســجام المتكامــل بيــن الموقــع المتميــز والمشــاهد الخّلابة.

.2017 المصـــدر: تقـريـــر األداء السيـاحـــي فـــي دبـــي لعـام 



شاطـــئ بطــول

300 م
مطاعــــم

وبـــارات راقيـة

ــم مطّلة على مطاع

الواجهــة المائيــة فــي فندق فيدا

شــاطــــئ اخلــــور

حيـــث تلتقــي املدينـــة

بسحــــر الشاطــــئ

 يعــدُّ شــاطئ الخــور مــاذًا رائعً لاســترخاء بين أشــجار النخيل وأكــواخ الكابانا فــي قلب خور
دبــي، ويضــمُّ حــوض ســباحة على طــراز إنفينيتي مع مشــاهد مذهلــة على الخــور ومجموعة

ممّيــزة مــن المطاعــم الممتدة على طول الشــاطئ. 

اســتمتع بقضــاء أجمــل األوقــات مع مــن تحب في قلب شــاطئ الخور.

ــة ألعاب مائيــ

ــاب على الشاطئ وألعـ

ــد مشـهـــ

ــر للغـروب سـاحـ



مـجـمــــع سـكـنــــي مـتـكــامــــل 



لــمــرافــــق ا

من عامٌل 

اللـحـظــــات الـرائـعــــة

 إّن بضــع دقائــق مــن المشــي تضع بين يديك باقة واســعة من األنشــطة وخيــارات المأكوالت

 والمشــروبات علــى شــاطئ الخــور. وفي أيام أخرى، ســتجد في فنــاء حديقتــك الخاصة ماذًا

لاســترخاء والهــدوء والحفاظ علــى صحتك.

 حوض ســباحة خــاص بالمجمع

وحوض ســباحة لألطفال

ــة ــق مـخـصـصـ منـاطـــ

ــواء للـشــــ

ــي ــاء خــلــفـــ فـنـــ

خــــــاص

ــي ــادي ريـــاضــــ نـــــ

ـّــز بالكـامـــل مجه
 مســاحات فســيحة مخصصة

أللـعــــاب األطـفــــال

قاعـــــة مـتـعــــددة

ــراض األغــــــ



تصميــم يـعـكـــس نـمـــط حيـاتـــك الراقـــي



ــة يف فـخـامــ

ــل  ــل الـتـفـاصـيـ كـ



لــمــوقــــع ا

ــرة ــة فــاخــ وجــهــ

 أيمكــن لمجمــع هــادئ مطــل علــى واجهة الخــور البحريــة أن يكون علــى مقربٍة من أبرز
 معالــم دبــي؟ لقــد حققنــا ذلــك الحلم. انطاقً من بيشــور، اســتمتع بســرعة التنّقل وســهولته

إلىجميــع أرجــاء المدينة.
الخيــار المثالــي لمــن ينشــدون األفضل فــي حياتهم. 

علــى بعد 5 دقائق

من طريق رئيســي

علــى بعد 5 دقائق

مــن برج خور دبي

محطــــة متــــرو

ــروع ــة للمــشــ مخصصــ

علـــى بعـــد خطـوات

مـــن جـســـر بـــرج خـور دبـي

علــى بعد 10 دقائق

من بــرج خليفة

 علــى بعــد 15 دقيقة من

مطــار دبي الدولي



200,000
مـــن الـسـكــــان

 7.3 مليــون متــر مربع من

المســاحات الســكنية

 940,000 متــر مربع

من متاجــر البيــع بالتجزئة

66,000 متــر مربع
مــن المرافــق الثقافية

700,000 متــر مربع مــن الحدائق
والمســاحات المفتوحــة

غرفة  5,800
فندق  23 في 

دبي خور 

مســتقبل املعيشــة

يعــدُّ مشــروع خــور دبي، الصــرح الذي انبثق مــن رؤية دبي الجديــدة، مزيجً من اإلبــداع واالبتكار، 

حيــث يتوســطه بــرج خــور دبــي المتألق الذي صّمــم ليعكــس مســتقبل المعيشــة ويغني تطور 

مدينــة دبــي المتميزة.



اكتشــف مســتقبل جتــارة التجزئــة يف خــور دبي



 عــش جتربــة الشــرق األقصى يف دبي ســكوير

940,000 متر مربع مــن متاجر  تقــع دبــي ســكوير والتي تبلــغ مســاحتها 

البيــع بالتجزئــة فــي خــور دبي، وتضــم القريــة الصينية التــي تتمّيــز بالمنتجات 

الصينيــة األصيلــة واألطبــاق الشــهية وغيرهــا الكثير مــن منتجــات الثقافة 

الصينيــة والعــروض المذهلــة عبــر المســتويات الثاثة لدبي ســكوير.



تســليم الوحــدات الســكنية يف خــور دبي

2 01 نرّحــب بــأول املقيمــن يف بداية 9

مــن المقــرر أن ينتقــل أول ســكان خور دبي إلــى منازلهــم الجديدة في دبي كريك رزيدنســز 

المكــون مــن 6 أبــراج، حيــث ســيتم اســتقبالهم مع مجموعــة من األعمــال الفنيــة المذهلة التي 

تزيــن ممــرات مرســى الخــور، بما في ذلــك منحوتــة للفنان الكــوري الجنوبي الشــهير

 تشــوي يونغ هوا.

 منــط حيــاة يرضي كل األذواق مــن األعمال

 الفنية إىل املرافق الرتفيهية

2 01 9

5, 335
العــدد اإلجمالي للشــقق الســكنية

 في مرســى الخور 

2 02 0

12 , 750
العــدد اإلجمالي للشــقق الســكنية 

دبي خور  في 



ــتثمار حملة عن االس

ملــاذا يجــب عليك االســتثمار يف دبي؟

تماشــيً مــع كونهــا واحــدة مــن أكثر المدن زيارة فــي العالم، فقــد توقعت غرفــة تجارة دبي أن 

يصــل حجــم قطــاع الســياحة والســفر فــي المدينة إلــى أكثر مــن 56 مليار دوالر في عام 2022، 

ممــا يجعلهــا بيئــة اســتثمارية مثاليــة يمكنــك االســتفادة منها.

بصفتــك أحــد المقيميــن في دبــي، فإنك تســتفيد من:

دخــل معفى 

مــن الضرائب 
 عائــدات عالية 

على االســتثمار

 مــن أكثر المدن

أمنً فــي العالم

وجهــات عصرية   نمــط حياة 

مفعم بالشــغف
 بــدون ضريبة على

ــك والميراث  التمّل

*المصــدر:  أبحــاث الســوق العالمي مــن يورومونيتور إنترناشــيونال



تعــد إعمار، التي تأسســت عام 1997، شــركة رائدة في مجال مشــاريع تطويــر المجمعات 

العمرانيــة ذات المخططــات الرئيســية المتكاملــة فــي دولة اإلمارات العربيــة المتحدة و13 بلدًا 

العالم. حول 

إعمــار

2 0 17 ليــة  لما ا لســنة  ا

كــي مير أ ر  ال و د

ق لســو ا بســعر  ل  لمــا ا س  أ ر

ر 1 مليــا 2 . 4 7
2 0 17 ليــة  لما ا لســنة  ا

كــي مير أ ر  ال و د

ت ا د ا ير إل ا

ر 5 مليــا . 1 2
2 0 17 ليــة  لما ا لســنة  ا

كــي مير أ ر  ال و د

ح بــا ر أل ا فــي  صا

ر مليــا  1 . 5 5

ت   ا حــد للو لــي  جما إل ا د  لعــد ا

  2 0 1 7 م  عــا فــي  لمســّلمة  ا

لتــي ا لســكنية  ا ت  ا حــد لو ا

2 0 0 م 2 عــا منــذ  تسليمهـــا  تــّم 

4 5 , 9 0 0 +

ت ا حــد لو ا د  عــد

ء ــا نش إل ا ــد  قي

2 0 17 ليــة  لما ا لســنة  ا

4 3 , 0 0 0 +
ــع ب مر ــر  مت

ي ر لعقــا ا ف  لمصــر ا

ن 1 مليــو 6 7




