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وجهة نابضة
بالحياة
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المدينة المتألقة تستحق وجهة متألقة؛ نقدم أسلوب حياة متكامل يضع العقل 
والجسد والروح والروابط اإلنسانية في جوهر تصميمه، ويثري حياة قاطنيه 

وإحساسهم باالنتماء. وجهة ستنمو مع دبي وتحافظ على التقاليد التي تأسست 
عليها... إن عناصر الحياة والعمل والترفيه يجمع بينها قاسم مشترك واحد هو: 

أنت.
مرحباً بك في “تالل الغاف”.

*Artist impression

وجهة مصّممة ألسلوب 
حياة متكامل.
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< مول اإلمارات 15 دقيقة

< مطار آل مكتوم 25 دقيقة
< مطار دبي الدولي 37 دقيقة

< وسط المدينة 20 دقيقة
< نادي اإلمارات للجولف 25 دقيقة

< دبي أوتودروم 11 دقيقة
< نادي دبي للبولو والفروسية 17 دقيقة

< القرية العالمية 20 دقيقة
< دبي ميراكل جاردن 13 دقيقة
< مضمار جبل علي 23 دقيقة

< منتزه بحيرة البرشاء 20 دقيقة
< سيتي سنتر معيصم 9 دقائق

< دبي مول 27 دقيقة
< مدرسة كينجز، البرشاء 14 دقيقة
< أكاديمية دبي األمريكية 18 دقيقة

 المكان
المثالي

وقت الوصول بالسيارة:
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*Artist impression

الغون الغاف

مالذ حقيقي في قلب الطبيعة

< سباحة
< رياضة الكاياك

< رياضة الكنو
< ألواح التجديف

< السينما

هذه البحيرة المميزة ليست مجّرد وجهة تحتفي بالهدوء 
والمناظر الطبيعية الخاّلبة، إنما هي ملتقى فريد يجمع 

المقيمين والزوار إلثراء الجسد والعقل. إنها وجهة رائعة 
توفر كافة وسائل الترفيه والتأمل لمختلف األذواق.
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*Artist impression
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ذا هايڤ

الملتقى االجتماعي 

*Artist impression

< محالت بقالة فاخرة
< متاجر للمأكوالت والمشروبات

< متاجر أزياء راقية
< متاجر  بقالة صغيرة

< منافذ مؤقتة للبيع بالتجزئة 
< خدمات مصرفية وصرف العمالت 

< عيادات
< مالعب تنس وكرة سلة

< خدمة صف السيارات
< خدمات عربات الجولف
< محطات لوسائل النقل

يضم مجموعة واسعة من األنشطة الترفيهية لتلبية 
متطلبات القاطنين والزوار، وإثراء التواصل االجتماعي داخل 
المشروع. هذه الخيارات الترفيهية المتنوعة تجعل من “ذا 

هايڤ” قلب “تالل الغاف” النابض.



تالل الغاف7

*Artist impression
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*Artist impression

هايڤ بييتش

االستجمام قرب الشاطىء

< شاطئ
< ألعاب مائية

< مركز رياضي في الهواء الطلق

بين االستلقاء تحت أشعة الشمس واالستمتاع باأللعاب 
المائية المتنوعة، يمكن للقاطنين التجمع في أجواء عائلية 

ممتعة وإقامة حفالت الشواء في المناطق المخّصصة، أو 
ممارسة التمارين المفّضلة في المركز الرياضي الخارجي، أو 

المشاركة في األلعاب الشاطئية الممتعة مثل الكرة الطائرة 
على الرمال الناعمة البيضاء.
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كلوب هايڤ

امأل حياتك بالنشاط

*Artist impression

< شاطئ
< أحواض سباحة

< مالعب كرة سلة
< مالعب تنس

< يوغا
< نادي بيالتس

< كرة قدم
< كرة الشبكة

ألن الصحة تاج على رؤوس األصّحاء، والفرد الذي ينعم 
بالصحة هو أساس لوجهة نابضة بالنشاط، جاء “كلوب 

هايڤ” ليضمن بناء بيئة صحية جسدياً وعاطفياً وروحانياً 
وذهنياً.
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*Artist impression
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*Artist impression

هايڤ بارك

الطبيعة بأبهى حّلتها

< منطقة متعّددة االستخدامات
< أكواخ لكبار الزّوار

< سينما في الهواء الطلق
< منطقة تنزّه وشواء

< ملعب أنشطة مائية لألطفال

وجهة أخاذة من المساحات الخضراء الالمتناهية 
والمرتفعات المتدّرجة يتجه إليها القاطنون للغوص في 

أحضان الطبيعة، والتواصل مع اآلخرين في بيئة طبيعية 
تحّفز الحياة االجتماعية في أبهى صورها.
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تجارب ممتعة ال حصر لها
خدمة كونسيرج

 تحقيق النمو المتواصل
العضوية المجتمعية

توفر خدمة كونسيرج كل سبل الراحة واالسترخاء للقاطنين وتهتم بكافة المهام المنزلية 
لتوفر لك راحة البال وتتيح لك التركيز على كل ما هو أهم. هذه الخدمة الفاخرة تلبي كافة 

احتياجاتك وتتكيف مع متطلباتك اليومية مهما كانت.

تتيح عضوية البرنامج للقاطنين فرصة االستمتاع بمجموعة شاملة من المرافق والخدمات 
طوال الوقت، بما في ذلك أحواض السباحة الخاصة والمناطق المطلة على البحيرة، والمركز 

الرياضي، ومالعب التنس وكرة السلة، وورشات العمل، والنوادي االجتماعية والمناطق 
الخاصة، وحتى األطفال يمكنهم االستفادة من نواٍد متخّصصة ترتكز على احتياجاتهم 

واهتماماتهم.
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المستقبل يبدأ اليوم

استدامة ذكّية تثري الحياة

مثل كل الوجهات المتكاملة من “ماجد الفطيم”، ُصّممت 
“تالل الغاف” برؤية مستقبلية دائمة التطّور. ومن هذا 

المنطلق اعتمدنا خطة مستدامة متطّورة تواصل نموها جنباً 
إلى جنب مع تطّور الوجهة، واستخدمنا مواد تترك أقل نسبة 

من البصمة الكربونية وذلك لخلق بيئة مثالية للقاطنين 
والوجهة ككل، وتوفير أسلوب حياة متناغم مع الطبيعة 

والصحة.

< نظام تدفئة مياه يعمل بالطاقة الشمسية
< خدمة »واي فاي« مدمجة

< نظام توزيع غاز مركزي
< أنظمة ذكّية الستهالك الماء والطاقة

< مياه شرب مقطّرة



تالل الغاف14

 كل وسائل الراحة
على عتبة بابك HESSA ROAD

A
L FAY RO

A
D

ACADEMIC CITY ROAD

1

2

3

5

9

9

108

8

8

9

6

7

7

4
ذا هايڤ  .1

هايڤ بييتش  .2
هايڤ بارك  .3

كلوب هايڤ  .4
الغون الغاف  .5

سيرينيتي  .6
هارموني  .7

إيست إالن  .8
ويست إالن  .9

المخطّط الرئيسي



تالل الغاف15

 السيناريو المثالي
للتخطيط

يتربع مشروع “تالل الغاف” على 355,000 متر مربع من 
المساحات الخضراء المفتوحة التي تزينها الحدائق المورفة 

والمتنزهات الشاسعة، بينما تتوسطه بحيرة خالّبة تحيط 
بها الشواطئ الرملية العامة والخاصة. وتتوزع المسطحات 

المائية الخالبة على مساحة كيلومتر في كل أنحاء الحي 
السكني.

< أحياء سكنية متصلة
< مسار أشجار الغاف

< مسارات للدراجات بطول 11 كيلومتراً
< مسارات للمشاة بطول 18 كيلومتراً

< مجموعة من الحدائق المتخّصصة المترابطة
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التخصيصات والتحديثات

الوحدات السكنية

أهالً بك
في منزلك

*Artist impression

يضّم “تالل الغاف” مجموعة متنوعة من الڤلل الفاخرة، 
ومنازل التاون هاوس، والشقق، وشقق البنتهاوس الرحبة، 
إضافة إلى المتاجر المتخصصة. نحن نحقق التوازن المثالي 

بين كل ما هو ُملهم وعملي، حيث نوفر منازل تمزج بين 
المساحات الخاصة والعامة، الداخلية والخارجية، وبين 

العمارة العصرية والطبيعة الخضراء والحياة النباتية. 

يمكن تخصيص المساحات المرنة، التشطيبات الداخلية 
والمناظر الطبيعية لتلبية كل احتياجاتك وتطّلعاتك. تم أخذ 
األفكار الستقبلية بعين االعتبار في “تالل الغاف” مما يسمح 

بالتأقلم بين األفراد، وجعلهم يشعرون أنهم في منزلهم في 
اللحظة التي يصلون فيها.
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الشجرة
المثمرة

الحضانات

المدارس

تم تخصيص أكثر من 40.000 متر مربع لطلبة المدارس 
وذلك لمساعدتهم في بناء مستقبلهم الواعد في مساحات 

رحبة مليئة باألنشطة التعليمية والترفيهية المبتكرة. 
وسوف تخّصص هذه المساحات للمرافق التعليمية بدءاً من 

دور الحضانة وصوالً إلى المرحلة الثانوية، وسيتم تصميمها 
وفق أعلى مستويات الجودة لتقدم أرقى الخدمات التعليمية 

ألبناء المجتمع.

تتوّفر مجموعة متنّوعة من دور الحضانة التي ستتيح بيئة 
آمنة يتلقى فيها األطفال دون سن الخامسة أعلى مستوى من 

الرعاية واالهتمام، وكل ما يحتاجون إليه للنمو والتعلم في 
هذه المرحلة المهمة من حياتهم.
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بيئات العمل

الضيافة

تنمية
األعمال

*Artist impression

حرصنا في تصميم “تالل الغاف” على تخصيص أماكن مثالية 
لبناء وحدات إدارية أنيقة ومرنة تلهم الموظفين وتساعدهم 

على االزدهار داخل بيئة محّفزة للعمل، بينما تم تصميم 
المساحات الداخلية لتضمن تحويل كل االجتماعات 

وجلسات العمل إلى تجارب ممتعة.

تضم “تالل الغاف” مجموعة متنوعة من الفنادق الفاخرة 
والشقق الفندقية المجّهزة لإلقامة الطويلة لتوّفر لزوارها 

تجربة مفعمة بالراحة واالسترخاء، حيث يمكنهم االستمتاع 
بخدمات الخمس نجوم وتجديد نشاطهم وسط اإلطالالت 

اآلسرة.
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»الزاهية« هي وجهة متكاملة حيوية في إمارة الشارقة، توّفر بيئة حياتية مستدامة واستثنائية مع 6 منتزهات 
ممّيزة ومرافق ترفيهية وخيارات تجزئة، وهي متصلة بـ »سيتي سنتر الزاهية«.

 عن »ماجد الفطيم«
للوجهات المتكاملة

تطّور »ماجد الفطيم« الوجهات التي تقّدم أسلوب حياة متكامل يجمع بين الناس واألعمال والثقافة 

لتوفير بيئة مجتمعية مترابطة ومستدامة على مستوى عالمي. 

تتيح لنا خبرتنا الواسعة في مجال التطوير العقاري إيجاد تضافر إبداعي مع شركائنا لرفع مستوى 

التخطيط والتصميم، والهندسة المعمارية، والمساحات العامة وخدمات التجزئة العصرية، مما يعّزز شعور 

الفخر والحّس باالنتماء لدى أي شخص يتفاعل مع وجهاتنا المتكاملة. 

بناء إرث عريق هو نهجنا: وجهاتنا المتكاملة مصّممة لتوفير قيمة طويلة األمد من خالل التجّدد 

المستمر لتلبية احتياجات النمو الحضري على الصعيدين التطويري والثقافي.

باإلضافة إلى »تالل الغاف«، وهي مشروعنا الرئيسي الجديد الذي تم إطالقه في دبي، تضم حقيبة أعمالنا 

ثالث وجهات متكاملة رائدة تمتد على مساحة 4 ماليين متر مربع وهي: »الزاهية« في الشارقة في اإلمارات 

العربية المتحدة، و »الموج مسقط« في سلطنة ُعمان، و »ووترفرونت سيتي« في منطقة الضبية في لبنان.
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»ووترفرونت سيتي« إنها الحياة إلى جانب البحر بأبهى حلّتها: تجمع هذه الوجهة المتكاملة، الكائنة في 
منطقة الضبية، بين سحر الحياة البحرية وفخامة الرفاهية والضيافة ومناطق الجذب التجارية.

يعتبر »الموج مسقط«، الممتد على مساحة 7 كلم من الشريط الساحلي الخاّلب، الوجهة الرائدة 
التي تقّدم أسلوب حياة متكامل في سلطنة ُعمان مع أكثر من 6000 وحدة سكنية عصرية محاطة 

بأفضل خيارات  المطاعم ومرافق الترفيه العالمية المستوى.
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عن ماجد الفطيم

تأسســت شــركة »ماجد الفطيم« عام 1992، وهي الشــركة 

الرائــدة فــي مجــال تطويــر وإدارة مراكــز التســّوق والمــدن المتكاملــة 

ومنشــآت التجزئة والترفيه على مســتوى الشــرق األوســط وإفريقيا 

وآسيا. وتحفل قصة نجاح »ماجد الفطيم« بالعديد من اإلنجازات 

التــي جــاءت نتيجــة رؤيــة أسســها الســيد ماجــد الفطيــم، الــذي قــام 

بتغييــر مفهــوم التســّوق والترفيــه لـــ »تحقيــق أســعد اللحظــات لــكل 

الناس، كل يوم«. وقد بدأت مالمح تلك الرؤية تتجّسد عبر العديد 

مــن مراكــز التســّوق الحديثــة والمبتكــرة، تــم افتتاحهــا أوالً فــي دولــة 

ــر 15 ســوقاً حــول  ــع بعدهــا عب ــة المتحــدة، لتتوّس اإلمــارات العربي

العالــم ويعمــل بهــا أكثــر مــن 40 ألــف موظف. وقد نالــت المجموعة 

أعلــى درجــة اســتثمارية )BBB( للمؤسســات الخاصــة فــي منطقــة 

الشــرق األوسط.

تمتلــك »ماجــد الفطيــم« وتديــر اليــوم 22 مركــز تســّوق و 

12 فندقــاً وثالثــة مشــاريع مــدن متكاملــة باإلضافــة إلــى العديــد مــن 

المشــاريع قيد اإلنشــاء. وتتضّمن مراكز التســّوق التابعة لمجموعة 

»ماجــد الفطيــم«: »مــول اإلمــارات«، »مــول مصــر«، مراكــز »ســيتي 

ســنتر« ومراكز التســّوق المجتمعية »ماي سيتي سنتر«، باإلضافة 

إلــى أربعــة مشــروعات تســّوق بالشــراكة مــع حكومــة الشــارقة. كما أّن 

للمجموعــة امتيــاز االســتخدام الحصــري الســم »كارفــور« فــي 38 

ســوقاً علــى مســتوى الشــرق األوســط وإفريقيــا ووســط آســيا. وتديــر 

»ماجــد الفطيــم« أكثــر مــن 230 متجــراً فــي 14 دولــة.

كمــا تديــر »ماجــد الفطيم« 300 شاشــة ســينما فــي صاالت 

»ڤوكــس ســينما« التابعــة لهــا، باإلضافــة إلــى 32 مركــز ترفيــه عائلــي 

»ماجيــك بالنيــت« فــي المنطقــة، والعديــد مــن المنشــآت الترفيهيــة 

المبتكــرة مثــل »ســكي دبــي«، »أوربــي دبي«، »ســكي مصــر« وغيرها. 

وتعــد »ماجــد الفطيــم« الشــركة األم لعــدد مــن األعمــال التجاريــة 

الرائــدة كشــركة تمويــل متخّصصــة بإصــدار عــدد مــن البطاقــات 

االئتمانيــة االســتهالكية مثــل بطاقــة »نجــم«، وشــركة متخصصــة 

والعالمــات  األســماء  أبــرز  مــن  عــدداً  تديــر  واألناقــة  باألزيــاء 

التجاريــة فــي عالــم األزيــاء والموضــة مثــل »أبيركرومبــي آنــد فتش« 

و »أُول ســينتس« و »لولوليمــون أثليتيــكا« و »كريــت آنــد باريــل« 

ــة  ــى وحــدة أعمــال خاصــة بالعناي ــد«. إضافــة إل و »ميــزون دو مون

ــك«. وتشــّغل  ــز »ســيتي ســنتر كليني ــر مراك ــة تدي ــة الصحي والرعاي

»ماجــد الفطيــم« شــركة إدارة المرافــق والطاقــة »إينوڤــا« مــن خالل 

مشــروع مشــترك مــع شــركة »ڤيوليــا«، العالميــة الرائــدة فــي مجــال 

إدارة المــوارد البيئيــة. وتمتلــك المجموعــة حقــوق متجــر »ليغــو« و 

»أمريكان غيرل« في منطقة الشرق األوسط كما أنها تعمل في قطاع 

المأكوالت والمشــروبات من خالل شــراكة اســتثنائية مع »غورميه 

غلف«.
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