
حياة ُصممت
خصيص+ لك

A lifestyle 
made for you





دبي
ثراء ثقافي

تمكنت دبي من حيازة مكانة عالمية مرموقة ووفّرت  
أسلوب حياة فريدM جذب إليها جنسيات عديدة من 

مختلف أنحاء العالم.

من قلب الصحراء أطلت دبي على العالم وقدمت له 
نموذج+ مثالي+ في تطوير وبناء مجّمعات عمرانية تغير 

مالمح أفقها كل يوم. أكثر من 70 جنسية تعيش 
في دبي، يكّونون مع+ نسيج+ مجتمعي+ تتناغم فيه 
الثقافات بشكل فريد، ويثري بدوره مختلف نواحي 

الحياة من أسلوب معيشة، وثراء ثقافي بكافة ألوانه، 
وهو ما ُيسهل على الزّوار والمقيمين عيش تجربة 

غنية ال مثيل لها.

DUBAI
A rich mix of cultures
Dubai is a pioneering global city with  a 

multicultural lifestyle experience. 

Soaring from the desert, Dubai is a vibrant city 

with a predominantly modern personality and  

a thriving cosmopolitan neighbourhood.

Over 70 different nationalities from all corners 

of the world live in this bustling emirate 

crafting a distinct, seamless blend of cultures. 

To cater to the needs of this unique diversity, 

we develop communities where residents and 

visitors can comfortably enjoy an inspiring 

infusion of experiences.



Dubai Properties (DP) is a leading Dubai-based real estate master 

developer known for the development and management of prominent 

destinations across the Emirate.

DP’s diverse real estate portfolio responds to the evolving needs of 

Dubai through the development and management of a host of mixed-use 

contemporary residential, retail, commercial and retail developments 

including: the upmarket residential towers at Jumeirah Beach Residence 

(JBR), the commercial and residential mixed-use developments in 

Business Bay (The Executive Towers, Vision Tower, Bay Avenue

and Bay Square), the residential communities at DUBAILAND (The Villa, 

Al Waha, Arabella, Mudon, and Remraam), the residential and hospitality 

projects at Culture Village around the Dubai Creek (Dubai Wharf, 

Manazel Al Khor, and the Anantara Dubai Creek Hotel), and the growing 

portfolio of community retail within its leasing communities including 

Layan, Shorooq, Ghoroob, Al Khail Gate communities, and Nuzul

staff accommodation.

تعتبر دبي للعقارات إحدى شركات دبي الرائدة في مجال التطوير العقاري
وإدارة المرافق واuصول ويزخر سجلها بالعديد من الوجهات المشهورة في

كافة أنحاء اwمارات.

تلبي مشاريع الشركة العديد من االحتياجات المتزايدة wمارة دبي من خالل تقديم 
مشاريع سكنية حديثة ومكاتب ومرافق تجارية، وغيرها من المعالم والوجهات 

المميزة مثل: أبراج جميرا بيتش ريزيدنس الفاخرة (جي بي أر)، المشاريع السكنية 
والتجارية متعددة االستخدامات في منطقة الخليج التجاري (مثل بي سكوير. 

اكزكيوتف وفيجن تاورز، بي أفينيو)، والمجمعات السكنية في منطقة دبي الند (ذا 
فيال، الواحة، رمرام، أرابيال، ومدن) إضافة إلى مجموعة جديدة من التطويرات العمرانية 

في القطاعين السكني والضيافة، والتي أطلقت مؤخرM على خور دبي (دبي وورف، 
منازل الخور، وفندق أنانتارا خور دبي). فضًال عن  مجموعة متنامية من المحالت التجارية 

في مجمعاتها المطروحة للتأجير مثل ليان، شروق، غروب، بوابة الخيل، ومشاريع 
وحدات سكن الموظفين مثل نزل. 



سهولة الوصول من 
وإلى المجّمع

يتمتع مجّمع ”سيرينا“ بموقع مميز حيث يبعد عن 
ضوضاء المدينة مع سهولة الوصول إلى شارع اwمارات.

وعلى بعد دقائق من مطار آل مكتوم الدولي، ”سيرينا“ 
عالم متكامل يتمتع بأجواء نابضة وحيوية.

Easy accessibility
Serena is located away from the traffic

and noise of the city with direct access to 

Emirates road.

Minutes away from Al Maktoum International 

Airport, Serena is a world that is cherished for 

its energetic atmosphere and vibrant lifestyle.









منازل ُصممت خصيص+ 
لتلبي احتياجاتك

التصاميم الداخلية للوحدات السكنية هي خير مثال 
على كمالية التصميم الذي يلبي جميع احتياجات 

عائلتك. فهذه الوحدات تتمتع بلمسات أنيقة تضفي 
شعورM مميزM بالراحة.

Homes 
designed to suit
your needs
The interior of the townhouses is the perfect 

example of efficient home design that caters to 

all your family’s needs. The homes

are elegant and offer  a touch of comfort for

their residents.











7 دقائق
القرية العالمية

5 دقائق
مجّمع حمدان

بن راشد الرياضي

10 دقائق
موتور سيتي

15 دقيقة
موقع إكسبو 2020

5 دقائق
مضمار دبي

للدراجات الهوائية

30 دقيقة
داون تاون دبي

15 دقيقة
مطار آل مكتوم 

الدولي

5 دقائق
شارع الشيخ محمد 
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