YOUR CITY WITHIN A CITY

Dubai Investments
Park Profile
Dubai Investments Park (DIP) is a unique and
self-contained, mixed-use master community
development spread over three synergetic
zones: industrial, commercial and residential.
The 2300-hectare development is designed
to be a City Within A City offering world-class
infrastructure and exceptional facilities and
services for the perfect work-life balance.
DIP is operated by Dubai Investments Park
Development Company LLC and is wholly owned
by Dubai Investments PJSC. Dubai Investments
was incorporated in 1995 and is one of the UAE’s
leading investment companies.
Thanks to its impressive infrastructure and
excellent connectivity to international markets,
DIP has become the preferred destination for
international businesses looking to establish
central operations within the MENA region.
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DIP – AT A GLANCE
LIFE IN SYNERGY
DIP is a model for economic synergy with an integrated commercial,
industrial, and residential community to support a vibrant lifestyle.
Several different sectors come together under DIP’s aegis, from research,
manufacturing and logistics to housing, health care and beyond.

EXCELLENT INFRASTRUCTURE
Over 140Km of road network makes the
commuter access convenient with several
Dubai Roads & Transport Authority (RTA) bus
stops, three metro stations and easy taxi pickup points.
This network is complemented by reliable
electricity, water, and district cooling for domestic
and industrial use, as well as wastewater
processing, high-tech telecommunications,
and safety services.

ENVIRONMENT FRIENDLY
Designed as one of the most environmentfriendly developments in the region, DIP features
extensive landscaping and its eco-friendly
policies encourage environment-conscious
companies within the development.
RETURN ON INVESTMENT
Over the last +20 years, DIP has carved a niche as
a preferred destination ensuring a substantial
return on investment beyond mere numbers for
both investors and end-users.

STRATEGIC LOCATION
Situated at the heart of an extensive transport
network, DIP benefits from proximity to the Jebel
Ali Port and Dubai World Central airport, offering
easy access to national and international
business hubs.

4

5

YOUR CITY WITHIN A CITY

3 INTER-CONNECTED ZONES
The three distinct zones within DIP – Industrial, Commercial
and Residential – are optimally planned to evoke a
comprehensive business and leisure solution.
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COMMERCIAL ZONE: BUSINESSES PROSPER

RESIDENTIAL ZONE: CONSUMERS ABOUND

COMPANIES PREFER DIP FOR THE CENTRAL OPERATIONS WITHIN THE REGION.

ACCOMMODATION CHOICES FROM VILLAS TO STAFF QUARTERS.

As the region’s premier business park, DIP hosts the MENA headquarters
of many international companies. Investors are offered a wide selection
of commercial space, including offices, showrooms, and retail outlets.
Businesses can also design and construct tailormade facilities to their
own needs within DIP’s guidelines.

DIP is home to an array of exclusive accommodation options, from diverse
styles of villas and townhouses to luxury-finish apartments. High-quality
staff quarters on site locate teams within business proximity. State-ofthe-art amenities such as swimming pools, spas, and fitness facilities
complement a healthy lifestyle.
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INDUSTRIAL ZONE: ENTERPRISES FLOURISH

WAREHOUSES: DYNAMIC SOLUTIONS

DIP CATERS TO LIGHT, MEDIUM-SIZED AND LARGE
ENTERPRISES.

SPECIALIST DEPOSITORIES, COLD STORAGE
FACILITIES AND LOGISTICS SOLUTIONS.

DIP welcomes manufacturing units, assembly
units, research facilities, and development
laboratories as part of the industrial zone. Major
industries already present within DIP include
pharmaceuticals, plastic, building materials,
printing, F&B, construction, furniture, textiles,
power, and utilities.

Complementing the three zones is a vast range
of warehouses within DIP cater to contemporary
business needs but new solutions can be
customized to suit individual requirements.
The proximal facilities support the quick flow
of goods from production lines to customer
markets.
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ATTENTION TO AMENITIES

WORK & PLAY
DIP is as leisure-focused as it is businessoriented. A breadth of quality recreational,
fitness and shopping facilities that allow
residents an escape from everyday business.
EDUCATION & HEALTH
The Park is fast emerging as a world-class mini
educational zone, with several schools and a
university on site. In addition, more than half a
dozen state-of-the-art clinics and hospitals offer
general and specialised healthcare services.
HOTELS & FURNISHED APARTMENTS
DIP hosts corporate and personal visitors at
leading hotel properties within the development.
Short and long-stay options are available.
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السالمة واألمن
يغطــي نظــام الدائــرة التلفزيونيــة املغلقــة  CCTVمســاحة مجمــع ديب لالســتثامر بالكامــل،
وتتوافــر ســيارات اإلطفــاء واإلســعاف بشــكل دائــم ،إضافــة إىل مكتــب خــاص بالرشطــة،
وتســهل أنظمــة االتصــاالت الالســلكية الحديثــة عمليــات التنســيق الفعــال مــع هيئــات
الســامة عــى مــدار الســاعة.
أسلوب الحياة
تتكامــل خدمــات املجمــع بتوافــر واحــات خــراء واســعة ،ومالعــب للرياضــة ومكاتــب للرصافــة
ومتاجــر كــرى وســوبر ماركــت متنوعــة وصالونــات التجميــل ومراكــز الرتفيــه لتمضيــة أوقــات
الراحــة وأيــام العطــات.

SAFETY AND SECURITY
Besides CCTV across the entire complex, DIP hosts permanent fire engines
and ambulances, as well as a dedicated police post. Cutting-edge wireless
communication systems facilitate efficient coordination with safety
authorities at all times.
LEISURE AND LIFESTYLE
Green landscaped areas, sports and leisure facilities, and lifestyle services
such as money exchanges, department stores and beauty salons round
out the offering.

dipark.com | 800 DIPARK
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مجمع ديب لالستثامر ص.ب ،111485 .ديب ،اإلمارات العربية املتحدة

@diparkdxb

Dubai Investments Park PO Box 111485, Dubai, UAE

Dubai Investments Park

dubai.investments.park
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االهتامم بوسائل الرتفيه

العمل والرتفيه
يهتــم مجمــع ديب لالســتثامر بتوافــر بيئــة مناســبة للراحــة
والرتفيــه للســكان والعائــات مبقــدار اهتاممه ببيئــة األعامل،
وهــو يضــم مرافــق ممتــازة لالســتجامم والرتفيــه ونــوادي
للياقــة البدنيــة ومراكــز التســوق مريحــة للمقيمــن.
التعليم والصحة
يكتســب املجمــع شــهرة متزايــدة كمنطقــة للمــدارس
والجامعــات مبعايــر عامليــة ،وتنشــط فيه عــددا منهــا .كذلك
انشــئت أكــر مــن ســت عيــادات ومستشــفيات تقــدم خدمــات
صحيــة عامــة ومتخصصــة ذات مســتوى طبــي رفيــع.
الفنادق والشقق املفروشة
يســتضيف مجمــع ديب لالســتثامر زوار الــركات ورجــال
االعــال والســياح يف عــدد مــن الفنــادق ذات العالمــات
التجاريــة الدوليــة الرائــدة توفــر خيــارات اإلقامــة القصــرة أو
طويلــة األجــل.
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املنطقة التجارية  ...منو الرشكات

املنطقة السكنية  ...إقبال كبري

الرشكات تفضل مجمع ديب لالستثامر ملوقعه املركزي املتميز يف املنطقة

خيارات سكنية متنوعة من الفيالت إىل مساكن املوظفني

يســتضيف مجمــع ديب لالســتثامر ،باعتبــاره أهــم مجمــع تجــاري يف املنطقــة ،املكاتــب
الرئيســية لعــدد مــن الــركات العامليــة العاملــة يف الــرق األوســط .يوفــر للمســتثمرين
خيــارات متنوعــة مــن املســاحات التجاريــة ،تضــم مبــان ومكاتــب وصــاالت عــرض ومنافــذ بيــع
بالتجزئــة .كــا ميكــن للــركات تصميــم وبنــاء منشــآت تتناســب مــع احتياجاتهــا ضمــن املعايري
والقوانــن العامــة ملجمــع ديب لالســتثامر.

يوفــر مجمــع ديب لالســتثامر خيــارات متنوعــة لإلقامــة ،مــن الفيــات والشــقق الفخمــة
متنوعــة التصاميــم ،اىل املنــازل الصغــرة .كــا يضــم املجمــع مســاكن للموظفــن قريبــة
مــن مراكــز عملهــم ووســائل ترفيــه راقيــة لالســتمتاع بأســلوب حيــاة صحــي مثــل أحــواض
الســباحة ،واملنتجعــات الصحيــة ،ومراكــز اللياقــة البدنيــة.
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املنطقة الصناعية  ...ازدهار املؤسسات

املستودعات واملخازن  ...حلول ديناميكية

يخــدم مجمــع ديب لالســتثامر املؤسســات الصغــرة
واملتوســطة والكبــرة

يتوافــر يف املجمــع مخــازن متخصصــة ،ومرافــق مــردة
للتخزيــن وحلــول لوجســتية.

تســتقطب املنطقــة الصناعيــة يف مجمــع ديب لالســتثامر
وحــدات التصنيــع واالنتــاج والتجميــع ،ومنشــآت االبحــاث
ومعامــل التطويــر وتضــم حاليا صناعــات كربى منهــا األدوية،
والبالســتيك والطباعــة واألغذيــة واملرشوبــات ومــواد البنــاء
والتشــييد واألثــاث واألقمشــة والطاقــة والخدمــات.

تتوافــر يف مجمــع ديب لالســتثامر مجموعــة كبــرة مــن
املســتودعات ومراكــز التخزيــن املربدة تخدم سالســل التوريد
للــركات واملصانــع وتوفــر حلــوال تتناســب مــع املتطلبــات
الخاصــة للمؤسســات واالفــراد .تتميــز هــذه املرافــق
باملرونــة والفاعليــة ألنهــا تخــدم عمليــة االنتقــال الرسيــع
للمنتجــات مــن خطــوط اإلنتــاج إىل األســواق االســتهالكية
بســبب مواقعهــا الفريــدة داخــل مجمــع ديب لالســتثامر.
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ثالث مناطق متكاملة
مجم ــع ديب لالس ــتثامر ،مدين ــة متكامل ــة تجم ــع ب ــن العم ــل والراح ــة
والرتفيــه ،صممــت يف مناطــق ثــاث صناعيــة وتجاريــة وســكنية
كاآليت:
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نظرة رسيعة عىل مجمع ديب لالستثامر
أسلوب حياة يعزز روح التعاون

بنية تحتية متميزة

يقــدم مجمــع ديب لالســتثامر منوذجــاً اقتصاديــا مدينيــا متكامــا يتمثــل مبجتمــع تجــاري
وصناعــي وســكني ينبــض بالحيــاة.

تســهل شــبكة الطــرق الداخليــة يف املجمــع ،التــي متتــد
عــى أكــر مــن  140كيلومــرا ،حركــة املــرور منــه وإليــه
بســهولة فائقــة ،وهــي معــززة مبحطــات عديــدة لحافــات
النقــل املشــرك التابعــة لهيئــة الطــرق واملواصــات يف
ديب ،وثــاث محطــات للمــرو ونقــاط لســيارات األجــرة.

يســتقطب مجمــع ديب لالســتثامر قطاعــات متنوعــة تتــوزع ما بــن نشــاطات التجــارة والتصنيع
والخدمــات اللوجســتية والرعايــة الصحيــة واملــدارس والجامعــات والســكن للعائــات ،تعمــل
جميعهــا تحــت مظلــة خدمــات مميــزة.

يتمتــع مجمــع ديب لالســتثامر بشــبكة ذكيــة لخدمــات
الكهربــاء وامليــاه والهاتــف والتربيــد تعمــل كلهــا بكفــاءة
لالســتخدامات الســكنية والصناعيــة والتجاريــة .وانشــئت
بنيــة تحتيــة ممتــازة لشــبكات التكريــر ومعالجــة ميــاه
الــرف الصحــي ،كــا تتوافــر وســائل التكنولوجيــا والتواصــل
املتطــورة وخدمــات الســامة عــى مــدار الســاعة.

صديق البيئة
صمــم مجمــع ديب لالســتثامر ليكــون واحــدا ً مــن أفضــل
مشــاريع التطويــر العقــاري الصديقــة للبيئــة يف املنطقــة،
يتميــز مبســاحات خــراء شاســعة .ويشــجع السياســات
البيئيــة املســؤولة التــي يلتــزم بهــا ،وكذلــك الــركات
الرائــدة بيئيــا للعمــل يف املجمــع.
عائد استثامري
عــزز مجمــع ديب لالســتثامر مكانتــه عــى مــدى أكــر مــن
عرشيــن عامــا كوجهــة مفضلــة للمســتثمرين واملالكــن
تحقــق عائــدا ً حقيقيــاً وقيمــة مضافــة عــى االســتثامر.

موقع اسرتاتيجي
يقــع مجمــع ديب لالســتثامر وســط شــبكة مواصــات حديثــة
ورسيعــة تتميــز مبوقعهــا يف دولــة االمــارات ،وبقربهــا
مــن العاصمــة ومينــاء جبــل عــي ومطــار آل مكتــوم الدويل،
مــا يجعــل املجمــع معــرا اســراتيجيا اىل مراكــز التجــارة
املحليــة والعامليــة.
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مجمع
ديب لإلسـتثمـار
يتميــز مجمــع دبــي لالســتثمار بكونــه مدينــة فريــدة مــن
نوعهــا تشــكل مجتمعــا متكامــاً متعــدد االســتخدامات،
وهــو يضــم ثــاث مناطــق رئيســية تتكامــل فيمــا بينهــا
وهــي :المنطقــة الصناعيــة والمنطقــة التجاريــة والمنطقــة
الســكنية.
صمــم المجمــع الممتــد علــى مســاحة  2300هكتــار كنمــوذج
مدينــة فــي قلــب مدينــة ،يوفــر بنيــة تحتيــة بمعاييــر دوليــة
ومرافــق وخدمــات اســتثنائية تســمح بإرســاء تــوازن مثالــي
مــا بيــن متطلبــات العمــل والحيــاة الشــخصية.
تتولــى شــركة تطويــر مجمــع دبــي لالســتثمار (ذ.م.م) إدارة
مجمــع دبــي لالســتثمار ،وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل
لشــركة دبــي لالســتثمار (ش.م.ع ).التــي تأسســت عــام ،1995
وهــي إحــدى أهــم شــركات االســتثمار الرائــدة فــي اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.
نجــح مجمــع دبــي لالســتثمار ،بفضــل بنيتــه التحتيــة الحديثــة
وموقعــه الجغرافــي الممتــاز فــي أن يصبــح الوجهــة
المفضلــة للشــركات العالميــة ،التــي ترغــب فــي تأســيس
أعمــال ومراكــز رئيســية لهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط.
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