
WELCOME HOME 
HAPPINESS

دار السعادة





ALL EYES ARE 
ON DUBAI

كل األنظار تتجه نحو دبي
 متزايدة من السكان من مختلف الثقافات والجنسيات، حيث توافدوا إليها 

ً
في العقود األخيرة، احتضنت إمارة دبي أعدادا

من مختلف بقاع األرض لالستمتاع بنمط حياة رائج وعصري. 

In recent decades, the emirate has become home to an increasingly diverse population, 
as people from all corners of the globe are drawn to this epicentre of modern living.
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DUBAI PARKS
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Al Maktoum
Int. Airport

Marina

Dubai South 
THE CITY OF YOU

دبي الجنوب
مدينتك أنت

 بذلك بداية عصر 
ً

تتميز هذه المدينة المخططة بإتقان بموقع استراتيجي، و تشتمل على ثماني مناطق متكاملة، معلنة
 إلى أسلوب الحياة الراقي.

ً
جديد من التجارة الحديثة، والخدمات المالية واللوجستية، إضافة

This strategically located, master-planned city is comprised of eight purpose-focused districts, 
ushering in a new era of modern trade, commerce, logistics, and lifestyle.



Dubai South Residential District 

WELCOME HOME HAPPINESS
المنطقة السكنية في دبي الجنوب: دار السعادة

إنها مدينة داخل مدينة، هناك فكرة واحدة بنيت عليها كل الخطط المستقبلية للمنطقة السكنية في دبي الجنوب، 
فكرة بسيطة أرسى أسسها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: سعادة األفراد.  

A city within a city, Dubai South Residential District’s plans for the future are driven by a single, 
simple ideal, laid down by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum: 

happiness of the people.



ية، تتألف من عدة مجمعات سكنية،  إن المنطقة السكنية في دبي الجنوب مدينة نموذجية لنمط حياة عصر
 لتلبية متطلبات العائلة السعيدة.

ً
 مصممة خصيصا

يتمتع سكان هذه المدينة الجديدة بالبنية التحتية الحديثة بمحاذاة إكسبو 2020، وأكبر مطار في العالم.

يدت على أسس السعادة.
ُ

 في مدينة ش
ً
 رائعا

ً
اآلن، أصبح بإمكانك أن تمتلك منزال

The Residential District is a model city for urban living, master planned for happy families, 
and divided into happy communities. Residents enjoy easy access to modern infrastructure, 

the world’s largest airport, and Expo 2020 Dubai.

You too can own your home in a city built on the foundations of happiness. 



  APARTMENTS

  CLUBHOUSE

  MOSQUE

  RESIDENCES

  RETAIL TOWNHOUSES

  TOWNHOUSES

The Villages
A PEDESTRIAN-CENTRIC 

COMMUNITY
القرى

رب المسافات، لتخطو إلى حيث تحب
ُ

ق



QUALITY TIME 
WITH YOUR 
LOVED ONES

دفء اللحظات مع أعّز الناس



The Townhouses
GREEN WALKWAYS

ON EVERY DOORSTEP
المنازل 

ين عتبة كل منزل  الممرات الخضراء تز



WHERE FUN 
COMES FIRST



ACTIVE 
LIVING
لحياة ملؤها الحيوية



The Residence 
A COMMUNITY THAT 

PUTS FOCUS ON FAMILY
المساكن

مجمع سكني راٍق لتلبية احتياجات العائلة



Kids Play Area
منطقة لعب لألطفال



CENTRAL 
SERENITY



The Apartments 
WHERE CONNECTIVE  

LIVING FEELS SPACIOUS
الشقق 

حيث مشاركة العيش تغمرك برحابة صدرها



The Villages Apartments
شقق القرى



COME 
ALIVE

انعم بالحياة



Clubhouse
النادي



STEP INTO 
NATURE

في أحضان الطبيعة





www.drehomes.com

CONTACT US

Toll Free : 800 37373

Hotline : +971 52 754 3244

Email : sales@drehomes.com

Visit Us For More Info:-

 https://drehomes.com/property/the-villages-dubai-south/




