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“سيرينيتي”	هي منطقة ممّيزة تشتمل على الڤلل الفاخرة	
ذات اإلطالالت الرائعة على البحيرة باإلضافة إلى التالل المرتفعة	

التي تُشرف على جنوب غرب دبي.	إنها وجهة صغيرة تضّم	40	منزالً	
حيث توّفر البحيرة بيئة مثالية لالستمتاع بأفضل ما في الحياة.	

تمتد	“سيرينيتي”	بسالسة من ضفاف البحيرة إلى منتزه	“هايڤ	
بارك”	و	“كلوب هايڤ”.	هنا ستشعر أنك في القّمة حيث يمكنك	

االستمتاع بأفضل ما في	“تالل الغاف”.

 سيرينيتي
تتمّيز بموقعها الفريد الذي يُشرف على بحيرة الغاف مع مدخل	
إلــى شــاطئ خــاص،	وبإطاللتهــا الرائعة على الميــاه وعلى	“	أڤينيو	
الغاف”	وهو ممّر	مظلّل بشــجر الغاف ويمتد على مســاحة	800	
متــر.	منزلــك هنــا هــو مــكان راحتــك،	بكافــة أبعــاده مــن الداخــل	
والخــارج.	تضــّم	“ســيرينيتي”	مســاكن فاخــرة مصّممــة بعنايــة	
ــى فخامــة	 ــة باالنعــكاس عل ــة الطبيعي تســمح لألجــواء	الخارجي
الداخــل،	مــع مســاحات فســيحة فــي الهــواء	الطلــق وأخــرى تتمّيــز	
بالخصوصيــة.	“ســيرينيتي”	هــي المــكان المثالــي لتطويــر الــذات	

وتجــدد الحواس.

*Artist impression
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ڤلل سيرينيتي
6 غرف نوم
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*Artist impression
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*Artist impression
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*Artist impression
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ڤلل سيرينيتي 
6 غرف نوم

الطابق األرضي 

Gym
5.0m x 4.0m

En-suite
4.0m x 2.3m

Guest Bedroom
3.4m x 4.6m

Main Entrance

Circulation

Formal Living
5.2m x 7.4m

Formal Dining
4.5m x 4.1m

Lift Storage

Powder
2.0m x 3.2m

Garage
6.0m x 9.0m

Family Room/ Dining
6.8m x 5.3m

Open Kitchen
3.0m x 3.7m

Closed Kitchen
4.4m x 3.6m

Back Yard

68234

"برجاء العلم أن كافة المخططات والرسومات والصور واألبعاد والمساحات والمعلومات المذكورة إرشادية ومقّدمة ألغراض التوضيح فقط، ويمكن أن تخضع 
للتغيير والتعديل دون أي إشعار مسبق وفقاً للتقدير المطلق والمنفرد للمطّور."
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الطابق األول 

Master Bedroom
4.2m x 5.2m

Balcony

Master En-Suite
3.5m x 3.8m

Wardrobe
(Hers)

Wardrobe
(His)

En-Suite
4.0m x 2.3m

Bedroom 01
4.7m x 3.4m

Stair
Lift

Nanny WC

Nanny's
Room

Family Room
4.7m x 5.7m

Balcony

Bedroom 02
4.7m x 3.9m

Wardrobe

En-Suite
2.9m x 2.4m

Wardrobe

En-Suite
2.9m x 2.4m

Bedroom 03
4.8m x 3.4m

Circulation

ڤلل سيرينيتي 
6 غرف نوم

"برجاء العلم أن كافة المخططات والرسومات والصور واألبعاد والمساحات والمعلومات المذكورة إرشادية ومقّدمة ألغراض التوضيح فقط، ويمكن أن تخضع 
للتغيير والتعديل دون أي إشعار مسبق وفقاً للتقدير المطلق والمنفرد للمطّور."
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Roof Master Suite
4.7m x 5.2m

Wardrobe (His)
2.9m x 3.6m

Wardrobe (Hers)
3.5m x 3.6m

Balcony

Roof
En-Suite

3.2m x 3.5m

Circulation

Storage

Stair

الطابق الثاني

ڤلل سيرينيتي 
6 غرف نوم

"برجاء العلم أن كافة المخططات والرسومات والصور واألبعاد والمساحات والمعلومات المذكورة إرشادية ومقّدمة ألغراض التوضيح فقط، ويمكن أن تخضع 
للتغيير والتعديل دون أي إشعار مسبق وفقاً للتقدير المطلق والمنفرد للمطّور."



تالل الغاف11

Home Theatre

5.2m x 5.8m

Laundry

2.0m

x 1.6m

Storage

2.0m

x 1.6m

Circulation
Maid Room

2.8m x 2.8m

Maid WC

Driver's

Room

2.8m x

2.1m

Driver's WC

الطابق السفلي

ڤلل سيرينيتي 
6 غرف نوم

"برجاء العلم أن كافة المخططات والرسومات والصور واألبعاد والمساحات والمعلومات المذكورة إرشادية ومقّدمة ألغراض التوضيح فقط، ويمكن أن تخضع 
للتغيير والتعديل دون أي إشعار مسبق وفقاً للتقدير المطلق والمنفرد للمطّور."
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ڤلل سيرينيتي
5 غرف نوم
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*Artist impression
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*Artist impression
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Gym
5.0m x 4.0m

En-suite
4.0m x 2.3m

Guest Bedroom
3.4m x 4.6m

Main Entrance

Circulation

Formal Living
5.2m x 7.4m

Formal Dining
4.5m x 4.1m

Lift Storage

Powder
2.0m x 3.2m

Garage
6.0m x 9.0m

Family Room/ Dining
6.8m x 5.3m

Open Kitchen
3.0m x 3.7m

Closed Kitchen
4.4m x 3.6m

Back Yard

ڤلل سيرينيتي 
5 غرف نوم

الطابق األرضي 

57224

"برجاء العلم أن كافة المخططات والرسومات والصور واألبعاد والمساحات والمعلومات المذكورة إرشادية ومقّدمة ألغراض التوضيح فقط، ويمكن أن تخضع 
للتغيير والتعديل دون أي إشعار مسبق وفقاً للتقدير المطلق والمنفرد للمطّور."
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Master Bedroom
4.2m x 5.2m

Balcony

Master En-Suite
3.5m x 3.8m

Wardrobe
(Hers)

Wardrobe
(His)

En-Suite
4.0m x 2.3m

Bedroom 01
4.7m x 3.4m

Stair
Lift

Nanny WC

Nanny's
Room

Family Room
4.7m x 5.7m

Balcony

Bedroom 02
4.7m x 3.9m

Wardrobe

En-Suite
2.9m x 2.4m

Wardrobe

En-Suite
2.9m x 2.4m

Bedroom 03
4.8m x 3.4m

Circulation

الطابق األول 

ڤلل سيرينيتي 
5 غرف نوم

"برجاء العلم أن كافة المخططات والرسومات والصور واألبعاد والمساحات والمعلومات المذكورة إرشادية ومقّدمة ألغراض التوضيح فقط، ويمكن أن تخضع 
للتغيير والتعديل دون أي إشعار مسبق وفقاً للتقدير المطلق والمنفرد للمطّور."
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Home Theatre

5.2m x 5.8m

Laundry

2.0m

x 1.6m

Storage

2.0m

x 1.6m

Circulation
Maid Room

2.8m x 2.8m

Maid WC

Driver's

Room

2.8m x

2.1m

Driver's WC

الطابق السفلي

ڤلل سيرينيتي 
5 غرف نوم

"برجاء العلم أن كافة المخططات والرسومات والصور واألبعاد والمساحات والمعلومات المذكورة إرشادية ومقّدمة ألغراض التوضيح فقط، ويمكن أن تخضع 
للتغيير والتعديل دون أي إشعار مسبق وفقاً للتقدير المطلق والمنفرد للمطّور."
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*Artist impression
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*Artist impression
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*Artist impression
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*Artist impression
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*Artist impression
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*Artist impression
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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 التسّوق التابعة لمجموعة	
»ماجــد الفطيــم«:	»مــول اإلمــارات«،	»مــول مصــر«،	مراكز	»ســيتي	
سنتر«	ومراكز التسّوق المجتمعية	»ماي سيتي سنتر«،	باإلضافة	
إلــى أربعــة مشــروعات تســّوق بالشــراكة مع 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.

فــي	 ســينما  شاشــة  	300 الفطيــم«	 »ماجــد  تديــر	 كمــا 
ــز	 ــى	32	مرك ــا،	باإلضافــة إل صــاالت	»ڤوكــس ســينما«	التابعــة له
مــن	 والعديــد  المنطقــة،	 فــي  بالنيــت«	 عائلــي	»ماجيــك  ترفيــه 
المنشــآت الترفيهيــة المبتكــرة مثــل	»ســكي دبــي«،	»أوربــي دبــي«،	
»ســكي مصر«	وغيرها.	وتعد	»ماجد الفطيم«	الشــركة األم لعدد	
مــن األعمــال التجاريــة الرائدة كشــركة تمويــل متخّصصة بإصدار	
عــدد مــن البطاقــات االئتمانية االســتهالكية مثل بطاقــة	»نجم«،	
وشــركة متخصصة باألزياء	واألناقة تدير عدداً	من أبرز األســماء	
والعالمات التجارية في عالم األزياء	والموضة مثل	»أبيركرومبي	
آنــد فتــش«	و	»أُول ســينتس«	و	»لولوليمــون أثليتيكا«	و	»كريت	
آنــد باريــل«	و	»ميــزون دو مونــد«.	إضافة إلى وحدة أعمال خاصة	
بالعنايــة والرعايــة الصحيــة تديــر مراكــز	»ســيتي ســنتر كلينيــك«.	
وتشــّغل	»ماجــد الفطيــم«	شــركة إدارة المرافق والطاقــة	»إينوڤا«	
مــن خــالل مشــروع مشــترك مع شــركة	»ڤيوليــا«،	العالميــة الرائدة	
فــي مجــال إدارة المــوارد البيئيــة.	وتمتلــك المجموعة حقوق متجر	
»ليغــو«	و	»أمريــكان غيــرل«	فــي منطقــة الشــرق األوســط كمــا	
أنهــا تعمــل فــي قطــاع المأكــوالت والمشــروبات مــن خــالل شــراكة	

اســتثنائية مــع	»غورميــه غلــف«.



تالل الغاف27
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Umm Suqeim StKempinski Hotel
Mall of the Emirates

Al  Barsha Road

مركز مبيعات »ماجد الفطيم«
فندق كمبينسكي، مول اإلمارات

#حيث_تزهر_الحياة
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