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Dubai’s retail and trading sector, by contributing 29% 
to Dubai’s GDP while employing about a quarter of 
the workforce, remains the cornerstone underpinning 
Dubai’s growth

Dubai also jumped to the top rank in the world in the 
MasterCard global destination cities in 2016, reporting 
a total international visitor spend of USD 31.3 billion, 
(58% higher than the second-place London), yet offering 
the most competitive prime rents across global retail 
hubs.

The retail market in Dubai is seasonal, peaking at the 
Dubai Shopping Festival while witnessing a drop in 
footfalls in summer. To maintain the retail momentum 
during summer, tactical campaigns such as Dubai 
Summer Surprises and the all day shopping ventures 
during the regional EID vacations are promoted and 
supported by the retail sector.

Retail Malls have become landmark destinations 
combining experiences across shopping, dining, family 
entertainment and leisure activities

يبقى قطاُع البيع بالتجزئة والتجارة في دبي، بفضل إسهامه 
بنسبة 29% في “إجمالي الناتج المحلي” في دبي وتوظيفه 

ز نمو دبي. نحو ربع القوة العاملة، حجَر الزاوية التي ُتعزِّ

 كما وقد قفزت دبي إلى المرتبة األولى عالميًا في مؤشر 
“ماستر كارد” السنوي للمدن العالمية المقصودة في العام 

2016، حيث سّجلت إنفاقًا إجماليًا للزائرين من أنحاء العالم بقيمة 
31,3 مليار دوالر أمريكي )58% أعلى من مدينة لندن التي احتّلت 
المرتبة الثانية(، ومع ذلك فهي توّفر فرَص استئجار مرافق أّولية 

أكثر تنافسيًة عبر محاور البيع بالتجزئة عالميًا. 

وتعتبر سوق التجزئة في دبي موسمية، حيث تصل إلى ذروتها 
ق” في دبي، فيما تشهد تراجعًا خالل  خالل “مهرجان التسوُّ

الصيف. ومن أجل الحفاظ على زخم البيع بالتجزئة خالل الصيف، 
يجري الترويج لحمالٍت تكتيكية مثل “مفاجآت صيف دبي” 

ق طوال النهار خالل عطالت العيد في  وفورات عروض التسوُّ
المنطقة ودعمها من ِقَبل قطاع البيع بالتجزئة. 

وقد أصبحت متاجر البيع بالتجزئة الكبرى وجهات َمعَلمّية تجمع 
ق، والمطاعم، وأنشطة الترفيه والمتعة للعائلة. بين التسوُّ

DUBAI & 
THE RETAIL MARKET

دبي 
وسوق التجزئة
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Al Majid Property Company LLC, is a self standing 
conglomerate of the Juma Majid Group, in addition 
to Real Estate, the Group operates in the fields of 
shipping, construction, food-Imports, general trading, 
travel and other industries. The group is also active 
in financial investments and portfolio management 
across the region and globally.

Born of one man’s vision, enterprise and drive, the 
Juma Al Majid group of companies had a modest start 
in the year 1950. After the passage of half a century, 
Mr. Juma Al Majid, founder and chairman, still remains 
the guiding light and inspirational force behind the 
organization’s phenomenal success.

Al Majid Property Company currently has an extensive 
portfolio of retail, commercial, industrial and  
residential properties and is currently working on 
major commercial, residential and  retail projects in 
the UAE. 

AL MAJID PROPERTY
COMPANY

شركة الماجد
للعقارات

Business CentreJAM TowerDubai Marina Tower

AL MAJID PROPERTY CO. (L.L.C.)
شـــركــة المـــاجـــد للـــعـقـــارات  (ذ.م.م)

تعتبر »شركة الماجد للعقارات« )ذ.م.م(، جزًء من شركات 
»مجموعة جمعة ماجد«. وباإلضافة إلى القطاع العقاري، 

تنشط المجموعة في حقول الشحن، واإلنشاءات، واستيراد 
األغذية، والتجارة العامة، والسفر، وصناعات أخرى. كما 
تعمل المجموعة أيضًا في االستثمارات المالية وإدارة 

المحافظ على صعيد المنطقة والعالم.

ومجموعة شركات »جمعة الماجد«، التي ُوِلَدت من رؤى 
وريادة وإقدام وحافز رجٍل واحد، كان لها بداية متواضعة 

في العام 1950. وبعد مرور نصف قرن، ال يزال السّيد جمعة 
س ورئيس مجلس اإلدارة، المشعَل الوّضاء  الماجد، المؤسِّ

الُمرِشد والقوة الُملِهمة وراء النجاح االستثنائي لهذه 
المؤّسسة. 

تملك »شركة الماجد للعقارات« حاليًا مجموعه عقارات من 
الوحدات التجارية واالخرى السكنية والصناعية، وهي تعمل 
حاليًا على تطوير مشاريع رئيسية تجارية وسكنّية ومراكز بيع 

بالتجزئة في اإلمارات العربية المتحدة.
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Burj Nahar Mall is located in Al Muteena (Deira), one of the oldest 
neighborhoods in Dubai and the main commercial district along 
Dubai Creek. The primary catchment area within Deira contains 
more than 450,000 residents (20% of the Dubai population) and 
is currently undergoing a major urban regeneration program. The 
urban regeneration program has gained powerful Government 
support with the main objectives of the program to add value to 
the communities within the area, and contribute to the economy 
of Dubai. The focus of the program has five major pillars including 
a) Maintaining Tradition, b) Celebrating Heritage, c) Improving 
Trade, d) Developing & Enhancing Communities and e) Creating 
Destination Tourism based on Culture. major projects include Al 
Mamzar Lake, Dubai Creek Harbor District, Deirai Waterfront Market, 
Palm Deira and the  , Bur Dubai, Deira and Al Fahidi, which for the 
latter have been championed by the Department of Tourism and 
Commerce Marketing and Dubai Culture.

Located in one of most visible and accessible intersections in Deira, 
Burj Nahar Mall is part of a mixed-use project developed by Al Majid 
Property Company LLC. The project’s built up area is appx 1,000,000 
Sq Ft and consists of residential apartments and a retail mall and 
has over 650 parking spaces.

The Mall, opening during Q4, 2018 will have an exciting blend of 
Local, International Brands along with a strong component of Desi 
Fashion concepts which is currently in high demand within the 
Trade Area. In addition to Retail concepts, being a true community 
centre at heart, Burj Nahar Mall will have everything one needs 
such as Supermarket, Family Entertainment Centre, Fitness Centre, 
Medical Centre, Services and generous mix of F&B options to serve 
its patrons.

يقع “برج نهار مول” في منطقة المطينة )ديرة(، أحد أقدم األحياء في 
دبي والمنطقة التجارية الرئيسية على طول خور دبي. حيث تستقطب أكثر 

من 450,000 نسمة )20% من مجمل سّكان دبي(. وتشهد حاليًا المنطقة 
برامج إلعادة تأهيل. وقد حظي برنامج إعادة التجديد الحضري بدعٍم 

قوي من الحكومة، فهو يتمتع بأهداٍف رئيسية، تتمّثل في إضافة القيمة 
إلى المجتمعات القاطنة في المنطقة، واإلسهام في تعزيز اقتصاد 
دبي. ويرتكز البرنامج على خمس قواعد أساسية من بينها: أ( الحفاظ 

على التقاليد، ب( االحتفاء بالتراث، ج( تحسين التجارة، د( تطوير وتعزيز 
المجتمعات، هـ( استحداث وجهات سياحية مقصودة تستند إلى الثقافة 
والتراث. ومن بين المشاريع الرئيسية، “بحيرة الممزر”، ومنطقة ميناء خور 

دبي، وسوق “ماركت الواجهة البحرية – الديرة، و”نخلة ديرة” وإعادة تطوير 
المناطق التاريخية ألحياء الشندغة، وبر دبي، والفهيدي، حيث تدعم األخيرة 

دائرة السياحة والتسويق التجاري و”هيئة دبي للثقافة”.

يعتبر “برج نهار مول”، الذي يقع عند أحد التقاطعات األبرز واألسهل 
وصواًل في منطقة الديرة، جزء من مشروع عقاري لالستخدام سكني و 

تجاري معًا طّورته “شركة الماجد للعقارات” )ذ.م.م(. وتبلغ مساحة منطقة 
إنشاءات المشروع قرابة 1,000,000 قدم مرّبع وتتألف من شقق سكنية 

ومركز تجاري للبيع بالتجزئة ويشتمل على 650 مواقف للسيارات.

وهذا المول الذي سيتم افتتاحه خالل الربع الرابع من العام 2018 سيضم 
ٍن  مجموعة مشوقة من العالمات التجارية المحلية والدولية إلى جانب مكوِّ

قوي من مفاهيم أزياء “ديسي”. وهي اليوم تشهد طلبًا متزايدًا بين 
المستهلكين. وإضافًة إلى المحالت التجارية، فإّن “برج نهار مول” سيوفر 
جميع الخدمات التي يحتاجها المتسوقون على غرار سوبرماركت، ومركز 

ترفيه لأُلسرة، ومركز لياقة بدنية، ومركز طبي، ومزيٍج من خيارات الطعام 
والشراب لخدمة رّواده.

BURJ NAHAR MALL  برج نهار مول
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• The proposed site lies in the heart of Deira, right off 
Omar Bin  Al-Khatab Road. It is easily accessible via 
Omar Bin Al- Khatab Road Al Muteena Street, or Al 
Rashid Street. 

• Ease of access and its central location ensures 
mobility  of residents and proximity to Dubai’s main 
business, retail and residential districts. and will 
have access to various modes of transportation. 

• Omar Bin Al-Khatab Road (D88), coming on the 
western side of the proposed development, is a 
six lanes road, three in each direction, linking Fish 
Roundabout with Al-Rashid Road (D82). 

• Al Muteena Street, located on the southern side of 
the development, is a four lanes street, two in each 
direction,  connecting Abu Baker Al-Siddique Road 
(D78) with Omar Bin Al-Khatab Road (D88). 

• Al Rashid Road (D82), located north to the proposed 
site, is a major 6 lanes road in Deira, three on each 
side, connecting the eastern side with the western 
side of Deira. Al Rashid Road is perpendicular with 
Omar Bin Al-Khatab and Abu Baker Al-Siddique 
roads.

• The site lies within 1 km distance from Salah Al Din 
Metro Station ensuring quick access to Dubai Metro. 
Moreover, Salah Al Din Metro Station is only one 
station away from Union Station, whichwould allow 
metro  Westwards or Eastwards
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E D I T A B L E

KEY FACTS حقائق هامة
يقع المشروع في قلب منطقة ديرة، مقابل شارع عمر ابن 	 

الخّطاب. ويسهل الوصول إليه عبر شارع عمر ابن الخّطاب، 
شارع المطينة، أو شارع الرشيد.

ك للسّكان 	  إن سهولة الوصول للموقع يضمن سهولة تحرُّ
لألحياء التجارية والسكنية والبيع بالتجزئة الرئيسية في دبي، 
وسيسهالن الوصول من الموقع إلى مختلف أنماط وسائل 

النقل.

ُيعتبر شارع عمر ابن الخّطاب )د88(، الذي يمر عند الجانب 	 
الغربي من هذا المشروع التطويري المنشود، طريٌق ذو 

ستة مسارات، ثالثة في كّل اّتجاه، ويصل »دّوار السمكة« 
بشارع الرشيد )د82(.

شارع المطينة، الذي يقع عند الجانب الجنوبي من هذا 	 
المشروع التطويري، هو شارع ذو أربعة مسارات، اثنان في 

كّل اّتجاه، ويصل شارع أبو بكر الصّديق )د78( بشارع عمر ابن 
الخّطاب )د88(.

يقع شارع الرشيد )د82(، شمال موقع المشروع، وهو شارٌع 	 
ذو ستة مسارات رئيسية في منطقة ديرة، ثالثة في كّل 

اّتجاه، ويصل الجانب الشرقي من ديره بالجانب الغربي. 
ويتعامد شارع الرشيد مع شارَعي عمر ابن الخّطاب وأبو بكر 

الصّديق.

يقع المشروع على مسافة 1 كيلومتر من محطة "مترو 	 
صالح الدين" بما يضمن وصواًل سهاًل إلى "مترو دبي". كما 

تقع محطة "مترو صالح الدين" على ُبعد محطة واحدة 
ه بالمترو  فقط من"محطة االّتحاد«، وهذا ما يسمح بالتوجُّ

غربًا أو شرقًا.
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RETAIL MIX مجموعة أسواق البيع بالتجزئة



14 1529%
6360 SQM
UNITS # 31

SHOPPING التســـوق

• FASHION
• APPAREL
• FOOT WEAR
• JEWELLERY AND WATCHES
• PERFUMES AND COSMETICS

أزياء وموضة	 
مالبس	 
أحذية	 
مجوهرات وساعات	 
عطور ومستحضرات تجميل	 
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FOOD & ENTERTAINMENT وسائل الترفيه والمطاعم
• FOOD COURT
• RESTAURANTS
• CASUAL DINING
• CAFE’S / COFFEE SHOPS
• FAMILY ENTERTAINMENT CENTRE

ردهة المطاعم	 
مطاعم	 
مطعم وجبات سريعة	 
مقاهي / كوفي شوب	 
مركز ترفيه للعائلة	 

29%
4070 SQM
UNITS # 21



18 1911%

SUPERMARKET سوبر ماركت

2513 SQM
UNITS # 1



20 2112%
2713 SQM
UNITS # 14

SERVICES الخدمات
• GOVERNMENTAL 
• FITNESS CENTRE
• UTILITIES
• HAIR SALOON / SPA
• MONEY EXCHANGE
• GIFTS
• ATM

خدمات حكومية	 
مركز لياقة بدنية	 
مرافق ومنافع 	 
صالون للشعر / نادي صحي )سبا(	 
صرافة	 
هدايا	 
صّراف آلي	 



22 2319%

OTHERS خدمات  أخرى
مفروشات منزلية

ألعاب وسلع رياضية

صحة ورعاية

هواتف متحركه واكسسوارات

أكشاك بيع

HOME IMPROVEMENT

TOYS & SPORTING GOODS

 HEALTH & WELL-NEING

MOBILE & ACCESSORIES

KIOSKS
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DESTINATION DESI وجهة السلع “ديسي” 

CONCEPT: RETAIL PRECINCT ركن البيع بالتجزئة
Specialized within the Mall, Is a dedicated area 
which showcases the best of DESI Fashion 
including a retail mix of:

منطقة خاصة داخل المول تعرض أزياء “ديسي” وتشمل:

• Fashion
• Fabric
• Designer Boutiques
• Fashion Accessories

أزياء وموضة	 

أقمشة	 

مصممين أزياء و خياطين	 

اكسسوارات األزياء	 
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CONTACT US اتصل بنا

Burj Nahar Mall 

Al Majid Property Co LLC

Phone - 04-2715252

Fax - 04-2715213

PO Box - 21785

 Website : www.burjnaharmall.com

“برج نهار مول”

“شركة الماجد للعقارات” )ذ.م.م(

هاتف: 04-2715252

فاكس: 04-2715213

صندوق بريد: 21785 

www.burjnaharmall.com :الموقع اإللكتروني


