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Welcome to FawadAzizi
A long-lasting impression

مرحبا بكمـ في فواد عزيزي
انــــطــــــبــــــــاع يـــــبـــــــــقى لألبــــــد



Azizi Developments is committed to defining a new paradigm for real estate development 
in Dubai. We are taking giant leaps in creating contemporary, urban housing that is in line 
with His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum’s outstanding vision for Dubai. 
Our passion continues to live up to this dream of transforming the urban landscape in Dubai 
through our unique concept and iconic community projects that offer a truly unparalleled 
lifestyle.

As a premier real estate developer, we are continually striving to deliver only the best. Each 
of our projects embody the UAE’s multicultural and diverse outlook on life, and Fawad Azizi is 
no different. Driven by passion, vision and a promise to deliver only the best, we are helping 
redefine living in Dubai.

Fawad Azizi is located in one of the busiest and rapidly developing communities of Dubai 
– Dubai Healthcare City – and every facet of this residential complex is designed with you 
in mind. Here you will find a perfect blend of convenience and premium lifestyle amenities 
catering to the new generation of go-getters. 

Azizi Developments strongly believes in Dubai’s Vision 2021. In lock step with the growth in 
the real estate sector, we are also cementing our place as one of the leaders in real estate 
development. With the highly anticipated EXPO 2020 just around the corner, we are confident 
of the endless possibilities our stunning projects offer. 

Mirwais Azizi   
Chairman & Founder of Azizi Developments

يحرص عزيزي للتطوير العقاري على تجسيد النموذج الجديد لتطوير العقارات في دبي. فنحن نقوم 
الشيخ  لسّمو  الحكيمة  الرؤية  مع  تتماشى  وعصرية  حديثة  منازل  إنشاء  عمالقة في طريق  بقفزة 
دبي  تحويل  في  المتمثل  حلمنا  تحقيق  إلى  يقودنا شغفنا  دبي.  في  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
إلى مالذ حضري عن طريق مفاهيمنا الفريدة، وعبر تطوير مشاريعنا المجتمعية الراقية التي توفر 

بدورها أسلوب حياة ال يضاهى.

كوننا مطورًا عقاريًا رائدًا، فنحن نسعى باستمرار لتقديم األفضل. تجسد كل مشاريعنا نظرة اإلمارات 
لحياة متنوعة ومتعددة الثقافات، بما في ذلك مشروع فواد عزيزي. بفضل رؤيتنا وشغفنا لتقديم 

األفضل دائمًا، نحن نساهم في إعادة تشكيل مفهوم حياة الرفاهية في دبي.

يقع فواد عزيزي في واحد من أكثر األماكن صخبًا واألسرع من حيث تطور المجتمعات في دبي -مدينة 
بالرفاهية  ستنعم  حيث  إلرضائك.  السكني  المجمع  هذا  من  جانب  كل  ُصمم  ولقد  الطبية-  دبي 

وسط سلسلة المرافق الفاخرة التي ستلبي كل ما يحتاجه مرتادوها.

يؤمن عزيزي للتطوير العقاري بشدة برؤية دبي 2021. رغم نمو قطاع العقارات، إال أننا ال زلنا نحافظ 
على مكانتنا كشركة رائدة في مجال التطوير العقاري. مع اقتراب موعد معرض إكسبو 2020، نحن 

على ثقة تامة بالفرص المذهلة التي ستقدمها مشاريعنا للمقيمين فيها.

 مرويس عزيزي 
رئيس مجلس اإلدارة ومؤسس عزيزي للتطوير العقاري

Chairman’s messageرسالة رئيس مجلس اإلدارة



Dubai

No city is as ambitious as Dubai. Driven by its visionary leader Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum’s UAE Vision 2021, the city aims to be in the league of the 
best in the world. The world-class infrastructure coupled with its strong will and 
determination make it a real estate paradise. With the upcoming World Expo 2020 
poised to bring 25 million people to the city and have a major effect on the economy, 
there is no better time to invest in the future than now.

دبــي

دبي هي واحدة من أكثر المدن ازدهارًا في العالم اآلن. وتهدف إمارة دبي  الى تحقيق المركز االول 
في العالم من خالل رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لرؤية اإلمارات 2021، والتي تهدف إلى وضع 
المدينة كأفضل مدينة في العالم. مع مجموعة من المشاريع الرائعة بالقرب من االكتمال ومعرض 
اكسبو العالمي القادم 2020 - يستعد لجلب 25 مليون شخص إلى المدينة ويكون لها تأثير كبير 

على االقتصاد - مما يجعله الوقت المناسب لالستثمار اآلن. 
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World Trade Centre

Phase II

Phase I

• وافــــي مــــول ٥ دقــائـــــق، ٣ كم
• خــور دبــي ٧ دقـيــقــة، ٦ كم

• مــطـار دبــــــي الدولـــي ٩ دقــيقــــة، ٨ كم
• دبــي مـول ٩ دقــائــق، ٧ كم   

• دبـي فيـستـيـفـال ســيـتي ١٣ دقـيـقــــة، ١٠ كم   

• Wafi Mall 5 Minutes, 3 km 
• Dubai Creek 7 Minutes, 6 km 
• Dubai International Airport 9 Minutes, 8 km
• Dubai Mall 9 Minutes, 7 km 
• Dubai Festival City 13 Minutes, 10 km
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A  S E R E N E  E S C A P E  W I T H I N  T H E  C I T Y
 مــــــــــــالذك اآلمـــــــــــــــــن فــــــــــي المــــــــــديـــــــــــنــــــــــــــــــــة



Contemporary architecture, 
breathtaking design

Fawad Azizi takes contemporary architecture to new heights with its futuristic 
design. Incorporated into the rooftop is a landscaped pool and garden 
area, which sits atop generous parking bays – four levels of parking for 500 
vehicles. The façade is unique, and the angular, cascading building structure 
has a profile that is unmistakeably stylish and memorable. The cutting-edge 
design and simple, elegant and utilitarian approach to its construction will 
make you excited to call this your home.

 هندسة عصرية،
تصميم يخطف األنفاس

يرتقي فواد عزيزي بالتصميم المعاصر إلى مستوى آخر بفضل لمساته ولمحاته المستقبلية. 
يحتوي سطح المبنى على بركة سباحة مذهلة وحديقة، باإلضافة إلى موقف ضخم للسيارات 
يضم أربعة طوابق ويتسع لـ 500 سيارة. تتميز الواجهة بتصميمها الفريد، كما يوحي المبنى 
متدرج الزوايا باألناقة ويترك بصمته المعمارية التي ال تنسى. ستدفعك القمة الحادة، وبساطة 

البناء وأناقته لتتحّمس أكثر لتجعل منه منزل احالمك.
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Modern style for a  
modern city

Dubai Healthcare City is a pioneering development in Dubai and deserves 
pioneering architectural style, which is why we have designed Fawad Azizi to 
stand out. Its beautiful clean lines, floor to ceiling windows and panoramic 
balconies give it a gorgeous façade –the envy of the neighbourhood. 
Accessible via Al Khail Road and Oud Metha Road, you can quickly get to any 
part of the city. The lush green surroundings and proximity to the creek make 
this an ideal location to enjoy cool evening walks and soak in all that the area 
has to offer in retail and dining options.

تصميم عصري لمدينة عصرية

تعتبر مدينة دبي الطبية أيقونة التطوير العقاري في دبي، مما يجعلها تستحق تصميمًا 
هندسيًا يليق بها، لذا، قمنا بتصميم فواد عزيزي. التخطيطات النظيفة والجميلة، النوافذ 
التي تمتد من األرض إلى السقف والشرفات البانورامية كلها تضفي جماالً أخاذًا على الواجهة 

ويجعلها قبلة الجميع في الجوار. 

ويمكنك  هذا  ميثاء،  عود  وشارع  الخيل  شارع  من  بسهولة  للمشروع  الوصول  يمكن  كما 
التنقل إلى أي مكان تختاره في المدينة بكل سالسة. يتيح لك الموقع المثالي والمساحات 
توفره  ما  وكل  الليلية  بالنزهات  االستمتاع  الخور  من  قربه  وكذلك  به  تحيط  التي  الخضراء 

المنطقة من محالت تجارية ومطاعم متنوعة.
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An iconic shopping and entertainment destination, Wafi Mall is in 
close proximity to Fawad Azizi. Wafi Mall caters to all ages and offers  
Fawad Azizi’s residents a prime retail and entertainment venue with over 
200 shops to explore.

وجهــة رائعــة للتســوق والتــرفيــه، يقــع وافــي مــول علـى مقـربـة مـن 
فواد عزيزي. يناسب وافـي مـول كل األعمـــار كمـا يقدم للمقيـمـيـن 
وجهات  إلى  إضافة  رائعًا  تجاريًا  محاًل   200 من  أكثر  عزيزي  فواد  فـي 

ترفيهية مدهشة. 

Wafi Mall وافي مول
Located across from Dubai Healthcare City, Dubai Creek Golf & Yacht 
Club provides the ultimate recreational destination. A short drive away, 
Fawad Azizi residents can find spectacular dining, entertainment and 
leisure activities at this renowned hub of activity. Residents can also 
enjoy a round of golf on its waterfront championship course. 

Dubai Creek Golf & Yacht Club

نادي خور دبي للجولف واليخوت
مثاليًة  واليخوت وجهًة  للجولف  دبي  نادي خور  يعتبر  الطبية،  دبي  مدينة  يقع في 
للحصول على أقصى درجات االستجمام. وعلى بعد مسافة قصيرة بالسيارة من فواد 
عزيزي ريزيدنس يمكنك العثور على مجموعة رائعة من المطاعم ووجهات التسلية، 
ملعب  على  بوقتهم  االستمتاع  أيضًا  للمقيمين  يمكن  كما  الترفيهية.  واألنشطة 

الجولف المطل على الواجهة المائية.

Thanks to its excellent location, Fawad Azizi is less than 10 
minutres drive from Dubai International Airport – the world’s 
busiest airport. You are never far from your next holiday thanks 
to the excellent connectivity that Fawad Azizi offers.

Dubai International Airport

مطار دبي الدولي 
بفضل موقعه الممتاز، يبعد فواد عزيزي أقل من ١٠ دقائق فقط بالسيارة عن 
المقبلة  لذا عطلتك  العــالم.  ازدحامــًا في  المطارات  أكثر  الدولي،  مطار دبي 

على مقربة منك، بفضل موقع فواد عزيزي ريزدنس المثالي.



The best life for you  
and your family

Fawad Azizi boasts modern architecture with contemporary flair, nestled in 
the lap of nature in a thriving neighbourhood. Wonderfully landscaped green 
spaces can be found both within and outside the building. You can also 
enjoy stunning views of the cityscape from spacious balconies and through 
the expertly crafted panoramic glass-frames coupled with floor to ceiling 
windows. Everything has been crafted to give you and your family the best life.

حياة مثالية لك ولعائلتك

حضن  في  يقع  حيث  المعاصر،  الطابع  ولمسة  العصرية  الهندسة  بين  عزيزي  فواد  يجمع 
داخل  المذهلة  الخضراء  بالمساحات  االستمتاع  يمكنك  مزدهرة.  منطقة  ووسط  الطبيعة 
ومن  الواسعة  الشرفات  من  الخالبة  باإلطالالت  االستمتاع  أيضًا  يمكنك  كما  المبنى.  وخارج 
خالل النوافذ الزجاجية الرائعة والمتقنة الصنع والتي تمتد من األرض إلى السقف. لقد قمنا 

بتصميم كل شيىء لنمنحك األفضل أنت وعائلتك.
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A  W I N D OW  I N TO  T H E  F U T U R E
نــــــافــــــــــذٌة إلــــــــــى الــمــــــــســــتــــــــقـــــبـــــــــــــل



Meeting your needs, 
wants and expectations

Whether business or pleasure, Fawad Azizi has you covered. Designed as 
a residential apartment block, there is a concierge on site to help you find 
everything you need and want in your neighbourhood. Fawad Azizi features 
396 premium apartments that offer an unparalleled level of convenience and 
amenities. The warm lobby is sure to invite you home every time you return 
from a busy day in the city. 

 يلّبي احتياجــاتــك، 
رغباتك، وتوقعاتك

سواء كنت تبحث عن العمل أو الترفيه، فواد عزيزي يوفر لك االثنين معًا. تم تصميم المشروع 
لتقديم شققًا سكنية تتوفر على خدمة كونسيرج لمساعدتك على إيجاد كل ما تحتاج إليه 
في الجوار. يضم فواد عزيزي 396 شقة فاخرة ومرافق للترفيه والراحة بمستوى راٍق ال يضاهى. 
كما صممت الردهة الدافئة لترّحب بك وتحملك على أكف الراحة بعد يوم حافل في المدينة.
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Find happiness and serenity

Fawad Azizi oozes glamour and sophistication. Each apartment is designed 
to be stylish and contemporary, with meticulously sourced premium materials. 
But no matter which layout you choose to make your own, you will always 
have functionality and space. Adding depth to each apartment are exquisitely 
crafted panoramic glass frames coupled with floor to ceiling windows.The 
tiled floors and open spaces give each unit an air of comfort and spaciousness. 
Stunning views are, naturally, part of the package! 

انعم بالسعادة والهناء
يزخر فواد عزيزي بالعصرنة و الرونق. صممت كل الشقق بطريقة عصرية وأنيقة، وبمعدات 
فخمة اختيرت بعناية. ومهما كانت معايير اختيارك لتصميمك الخاص، فإنك ستحظى دومًا 
بالرحابة والعملية. كما تضيف النوافذ الممتدة من األرض إلى السقف عمقًا و منظرًا جمياًل 
لكل شقة. وكذلك تمنح المساحات المفتوحة والبالط إحساسًا بالراحة والرحابة، باإلضافة إلى 

اإلطالالت الخالبة كجزء من جملة المزايا التي تتيحها هذه الشقق.
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Elegant Kitchens

Nothing brings people together quite like food. Whether you are having a 
family gathering or hosting a party for friends, we have created the best place 
for you to cook your cravings. 

With Fawad Azizi’s elegant and spacious kitchens, you can make every 
cooking experience a memory. Our kitchens come fully equipped with high 
quality appliances and functional cabinets and countertops all tailored to 
meet your needs.

مطابخ أنيقة
ما أحلى أن نجتمع كلنا حول سفرة جميلة. سواء كنت تود قضاء وقت مع عائلتك أو استضافة 

أصدقائك، لذا فقد صممنا لك أفضل األماكن لتستمتع بذلك.

سوف تحظى بتجربة طعام فريدة مع مطابخ فواد عزيزي األنيقة والرحبة، والمجهزة بأعلى 
لتلبية  واسعة  تخزين  ومساحات  عملية  أسطح  إضافة  مع  والحرفية،  الجودة  من  مستوى 

احتياجاتك.
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Chic and stylish  
master bedrooms

Built for comfort and style, each en-suite master bedroom accommodates  
built-in wardrobes, vanity units and mirrors, all stylishly and meticulously 
imbued with a premium finish. Irrespective of which layout you choose, you 
can rest assured of stunning views and a design that will leave you breathless. 
The minimalist and simple design ethos ensures a warm and inviting space 
that is clutter-free and the perfect place to relax, unwind and feel like you are 
sleeping in the lap of luxury. 

غرف نوم رئيسية أنيقة وعصرية
خزانة  مع  مغسلة  جدارية،  خزائن  على  غرفة  كل  تحتوي  وعصرية،  مريحة  بطريقة  ُصممت 
المختار، نضمن لك  التصميم  ومرآة، كلها مختارة بعناية وبمعايير جودة عالية. مهما كان 
تصميمًا وإطالالت خالبة تخطف األنفاس. يوفر كل من التصميم المعتدل والبسيط جوًا دافئًا 

وُمرحبًا، انعم باالسترخاء واشعر كأنك نائم في حضن الرفاهية.

All images are for illustration purpose onlyجميع الصور بغرض التوضيح فقط



Beauty and elegance 

Stunning tiles and beautiful expertly crafted countertops and surfaces greet 
you at any of the Fawad Azizi bathrooms. Every material from the tiling to 
the fittings exudes a premium quality, reflecting our uncompromisingly high 
standards. The simple and elegant design ethos gives the bathroom depth 
and sophistication, without compromising on function.

الجمال واألناقة
تضم حمامات فواد عزيزي مساحات جميلة وبالط رائع مع قواعد متقنة الصنع. كل المعدات 
من البالط إلى األثاث ذات جودة كبيرة، تعكس مستوى معاييرنا العالية. يعطي التصميم 
الجانب  للحمامات ومنظرًا عصريًا من دون نسيان  الوقت نفسه عمقًا  واألنيق في  البسيط 

العملي فيه. 
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A  Dream Community
Built in the health and wellness hub of Dubai

مـــــجــــتــــمــــــع مــــــثـــــالـــــــي
انــــطــــــــــــبـــــــــــــاع يــــــــبــــــــــــــقى لــألبـــــــــــــد



Relax and unwind in our 
stunning pools

Whether you are looking for a quick swim to incorporate into your fitness 
routine or a relaxing dip, you will find it at the beautifully designed and 
well-maintained pools at Fawad Azizi. The two stunning landscaped 
swimming pools can be found on a rooftop deck that makes for the 
perfect place to enjoy views of the city and soak up the sun. 

انعم بالراحة واالسترخاء في برك 
السباحة المذهلة

سواء كنت تود السباحة بوتيرة سريعة كجزء من روتينك الرياضي أو االسترخاء بعمق، 
يمكنك اآلن القيام بذلك في برك السباحة الخاصة بفواد عزيزي ، التي صممت بأناقة وتم 
تجهيزها بنظام صيانة عالي الجودة. تقع بركتي السباحة المذهلتين على السطح، حتى 

تنعم بحمام الشمس والمناظر البانورامية للمدينة.
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Health and happiness for life

As part of our commitment to creating a perfect work-life balance for residents 
of Fawad Azizi, we have included a host of amenities to help you get the most 
out of life at Dubai Healthcare City. There is a fully equipped gym and fitness 
centre, kids pool and play area and a landscaped roof garden where you can 
enjoy relaxing evening walks. 

صحة وسعادة مدى الحياة
كجزء من حرصنا على توفير التوازن المثالي بين العيش والعمل للمقيمين في فواد عزيزي، 
قمنا بإدراج مرافق ترفيهية لمساعدتك في االستمتاع بالحياة في مدينة دبي الطبية. حيث 
وبركة  للعب  البدنية، منطقة  للياقة  بالكامل ومركز  رياضيًا مجّهزًا  ناديًا  يضم فواد عزيزي 
سباحة خاصة باألطفال وحديقة مذهلة على السطح تمنحك جوًا مثاليًا للمشي واالسترخاء 

واالستمتاع باألمسيات الهادئة.

All images are for illustration purpose onlyجميع الصور بغرض التوضيح فقط



Live the good life

Located in Dubai Healthcare City, Fawad Azizi is close to all the action the 
city has to offer. Known for excellent dining and entertainment options 
in close proximity, the neighbourhood has much to offer its residents. It is 
also an important business district, meaning you can work and play in the  
same community. 

انعم بالحياة كما يجب أن تكون

معالم  كل  من  بقربه  عزيزي  فواد  يتمتع  الطبية،  دبي  مدينة  في  الممتاز  موقعه  بفضل 
مسافات  على  الترفيهية  والوجهات  المطاعم  من  متنوعة  خيارات  يوفر  وكذلك  المدينة. 
لممارسة  وحيوية  منطقة مهمة  أيضًا  أنها  كما  لمقيميها.  الكثير  المنطقة  تقدم  قصيرة. 

األعمال، مما يتيح لك فرصة العمل والترفيه في المجتمع نفسه.

All images are for illustration purpose onlyجميع الصور بغرض التوضيح فقط


