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مفهوم جديد للرفاهية في متناول يديك
Redefining Affordable Luxury  



A splendid picturesque in one of Dubai’s most uprising communities, Amalia 
Residences is comprised of 1,2 and 3 bedroom apartments.

يوفر مشروع أماليا ريزيدنسز مزيًجا رائًعا من المناظر الخالبة في واحدة من أبرز المناطق السكنية في دبي، يضم 
المشروع وحدات سكنية تتكون من 1، 2 و3 غرف.



حي نابض بالحياةفي إنتظارك

A Vibrant Neighborhood Awaits You

نبذة عن منطقة الفرجان

Al Furjan Community Overview



Al Furjan community is a residential development located off Sheikh Mohammed Bin Zayed Road in close 
proximity to Ibn Battuta Mall and the Dubai Expo 2020 site. This family-friendly haven has a wide spread of 
parks and landscaped walkways representing more than a quarter of the overall space, creating a sanctuary 
for all the residents. 

Al Furjan community offers a variety of amenities including supermarkets, convenience stores, a leisure club, 
a mosque, cycling routes, sports facilities and Food & Beverage outlets. This is complemented by convenient 
access to public transportation and easy accessibility to Dubai’s business districts and major tourist attractions.

منطقــة الفرجــان هــي مجمــع ســكني يقــع علــى شــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد بالقــرب مــن ابــن بطوطــة مــول وموقــع معــرض 
دبــي إكســبو 2020. يحتــوي هــذا المجمــع المناســب للعائــالت علــى مجموعــة واســعة مــن الحدائــق والممــرات ذات المناظــر 

الطبيعيــة التــي تمثــل أكثــر مــن ربــع المســاحة اإلجماليــة، ممــا يخلــق متنفســًا لجميــع الســكان.

تقــدم منطقــة  الفرجــان مجموعــة متنوعــة مــن وســائل الراحــة بمــا فــي ذلــك محــالت الســوبر ماركــت والمتاجــر ونــادي ترفيهــي 
ــى المطاعــم المتنوعــة. تكتمــل  ــة باإلضافــة إل ــد مــن المرافــق الرياضي ومســجد ومســارات مخصصــة لركــوب الدراجــات والعدي
ســهولة الحيــاة فــي الفرجــان مــن خــالل تعــدد وســائل النقــل العــام وســهولة الوصــول إلــى المناطــق التجاريــة فــي دبــي 

ومناطــق الجــذب الســياحي الرئيســية.



موقع مميز

Idyllic Location 

سهولة في التنقل

Seamlessly connected



Discovery Gardens

Al Barsha 1

The Palm Jumeirah

Dubai Science Park

Jabal Ali Palm 

Dubai Marina

Ibn Battuta Mall

The Gardens

Dubai Production City

Jumeirah Golf Estates

Dubai Investment Park

Dubai Sports City

Dubai Autodrome

Dubai Butterfly Garden
Jumeirah Village CircleJumeirah Islands

The Springs Souk

Dubai Media City

Dubai Skydive

Dubai Harbour Al Barsha Mall

Al Barsha 3

Al Barsha 2

Mall Of The Emirates

Jebel Ali Free Zone



Nestled in Al Furjan Community, residents are set to enjoy extensive landscapes, a variety of 
sports and leisure facilities in a family-friendly entourage.

Amalia Residences is centrally connected to Sheikh Zayed Road and Sheikh Mohammed Bin 
Zayed Road ensuring a seamless journey within minutes from home making it the ideal living 
place. Whether it is pristine hotels, renowned restaurants, world-class retail shopping, reputable 
schools and hospitals, the location guarantees flawless access to the residents’ needs.  

يقــع أماليــا ريزيدنســز فــي موقــع مميــز فــي الفرجــان، حيــث يســتمتع الســكان بالمناظــر الطبيعيــة الخالبــة ومجموعــة 
متنوعــة مــن المرافــق الرياضيــة والترفيهيــة فــي أجــواء مناســبة للعائــالت.

يرتبــط أماليــا ريزيدنســز بشــارع الشــيخ زايــد وشــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد ، ممــا يضمــن رحلــة سلســة فــي غضــون دقائــق 
ــا للمعيشــة. ســواء كانــت فنــادق شــهيرة ، أو مطاعــم مميــزة ، أو متاجــر التجزئــة ذات  ــا مثالًي مــن المنــزل، ويجعلــه مكاًن
المســتوى العالمــي ، أو المــدارس والمستشــفيات ذات الشــهرة الواســعة، فــإن الموقــع يضمــن وصــواًل سلســًا  إلــى 

احتياجــات الســكان فــي غضــون دقائــق.



Nearby Destinations:      
5 minutes to Dubai Marina     
7 mins to Motor City              
7 mins to Mall of The Emirates     
8 mins to Palm Jumeirah      
8 mins to Burj Al Arab      
20 mins to Al Maktoum International Airport 
15 mins to Downtown Dubai 
15 mins to DIFC 
30 mins to Dubai International Airport

Nearby Malls: 
Ibn Battuta Mall
Dubai Marina Mall
Festival Plaza Mall
Nakheel’s Mall (Al Kail Road)
Mai’sem City Center
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الوجهات القريبة:     
٥ دقائق إلى دبي مارينا     
٧ دقائق من موتور سيتي    
٧ دقائق إلى مول ا�مارات    
٨ دقائق إلى نخلة جميرا     
٨ دقائق إلى برج العرب     

٢٠ دقيقة من مطار آل مكتوم الدولي
١٥ دقيقة إلى وسط مدينة دبي

١٥ دقيقة إلى مركز دبي المالي العالمي
٣٠ دقيقة إلى مطار دبي الدولي

مراكز التسوق القريبة
ابن بطوطة مول
دبي مارينا مول

فستيفال بالزا
نخيل مول (شارع الخيل)

معيصم سيتي سنتر 

Nearby Schools:       
The Arbor School       
Nibras International School Dubai    
Bright Riders School Dubai     
British Columbia Canadian School    
Dubai British School - Jumeirah Park
Taaleem British School
Arcadia School
Sunmarke School

Nearby Hospitals/ Clinics
Advanced Care Oncology Center
Medcare Medical Centre
NMC Royal Hospital, DIP
Aster clinic

المدارس القريبة:      
مدرسة أربور     

مدرسة نبراس الدولية     
مدرسة برايت رايدرز دبي     

مدرسة بريتيش كولومبيا الكندية    
مدرسة دبي البريطانية - جميرا بارك

مدرسة تعليم البريطانية
مدرسة أركاديا

مدرسة سان مارك

المستشفيات / العيادات القريبة:
مركز أورام للرعاية المتقدمة

مركز دبي ميدكير الطبي
مستشفى ان ام سي رويال، مجمع دبي لªستثمار

عيادة أستر

Al Yalayis Str./Jebel Ali-Al Hibab Rd.
Al Yalayis Str./Jebel Ali-Al Hibab Rd.
Al Yalayis Str./Jebel Ali-Al Hibab Rd.
Al Yalayis Str./Jebel Ali-Al Hibab Rd.
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حول المشروع

About The Project

رمز لألناقة

A Symbol Of Elegance



Perfectly located in an upscale vibrant community, the mid-rise residential tower has been devised 
with intricate use of light that adds more brightness and space to your home contentment. Amalia 
Residences offers meticulously designed one, two and three bedroom apartments.

ــدة  ــة فري ــه بطريق ــم تصميم ــد ت ــاة، وق ــض بالحي ــي ناب ــع راق ــي مجتم ــي ف ــع مثال ــي موق ــاع ف ــط اإلرتف ــكني   متوس ــرُج س ب
تضمــن دخــول اإلضــاءة الطبيعيــة بشــكل كبيــر إلــى جميــع أرجــاء المنــزل ليضفــي بذلــك اإلحســاس بالمســاحات الواســعة. يقــدم 

أماليــا ريزيدنســز شــقًقا ســكنية مصممــة بدقــة مــع خيــار الوحــدات ذات غرفــة نــوم واحــدة اوغرفتــي نــوم، أو ثــالث غــرف.



الوحدات السكنية

The Apartments

أسلوب حياة فريد

Unique Lifestyle



Amalia Residences apartments are perfectly planned to make the best use of the interiors, 
blending luxury and functionality within the open floor spaces. The residences showcase 
opulence, elegance and refinement highlighting modern comfort. The sophisticated elements 
are featured throughout the spacious living area, semi fitted kitchen and deluxe bathrooms to 
ensure an unmatched living experience to the residents. 

تــم التخطيــط لشــقق أماليــا ريزيدنســز بشــكل مثالــي لتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن الديكــورات الداخليــة، مــع مــزج الفخامة 
بأســلوب عملــي فــي المســاحات المفتوحــة. تتميــز المســاكن بالفخامــة واألناقــة والــذوق الرفيــع ويظهــر هــذا التميــز في 

منطقــة المعيشــة والمطبــخ المجهــز جزئيــًا والحمامــات الفاخــرة لضمــان تجربــة حيــاة ال مثيــل لهــا للمقيمين.



Living Rooms
Residents will enjoy spacious living rooms equipped with world class finishes to make their every 
day lives delightful.

غرف المعيشة
 سيستمتع السكان بغرف معيشة فسيحة تم تشطيبها بمواصفات عالمية المستوى لجعل حياتهم اليومية ممتعة.



Designed for a modern urban lifestyle, Amalia Residences features impeccable 
amenities to serve the needs of all the family. From a state-of-the art gymnasium, 
to the superb outdoor pool complemented by sun lounges and a leisure deck 
to the children’s play area, all packed within the luscious surrounding gardens, 
everyone in the family will have their needs fulfilled.

ــز بوســائل راحــة ال مثيــل لهــا لتلبيــة  ــا ريزيدنســز ألســلوب حيــاة حضــاري وحديــث، يتمي تــم تصميــم أمالي
احتياجــات جميــع أفــراد العائلــة. ســواًء كانــت صالــة األلعــاب الرياضيــة الحديثــة أو المســبح الخارجــي 
الرائــع مــع المنطقــة المخصصــة للتشــمس أو منطقــة ألعــاب األطفــال، كل ذلــك مــع إطاللــة خالبــة علــى 

الحدائــق المجــاورة ، ليتــم تلبيــة متطلبــات الحيــاة العصريــة لــكل أفــراد األســرة.



The Reception
A warm welcome to a world of contemporary luxury that will embrace the residents from the minute 
they set foot into Amalia Residences.

ردهة اإلستقبال
مرحبًا بكم في عالم من الفخامة المعاصرة ستحتضن السكان منذ اللحظة التي تطأ فيها أقدامكم في أماليا ريزيدنسز.



Superb Outdoor Pool
Take advantage of the summery Dubai weather all year round and enjoy a refreshing plunge 
while you soak up the sun and relish tranquil quality time. An immaculate design with great 
attention to detail that is both visually appealing and relaxing after a long day at work.

حمام سباحة خارجي رائع
يمكــن للســكان االســتمتاع بطقــس دبــي الصيفــي علــى مــدار الســنة واالنتعــاش بالســباحة وبأشــعة الشــمس وقضــاء 
ــا  ــة بصرًي ــباحة جذاب ــام الس ــى حم ــات عل ــون األوق ــل لتك ــأدق التفاصي ــام ب ــع االهتم ــاحر م ــم س ــترخاء. تصمي ــات لالس أوق

ومريحــة لألعصــاب بعــد يــوم طويــل فــي العمــل.



 مخطط الوحدات السكنية

Apartments Floor Plans

 ُصممت بدقة متناهية

Explicitly Designed



1 Bedroom Apartment
Type 01 / 880 Sq.Ft.

Internal Area: 732 Sq.Ft.
Balcony Area: 148 Sq.Ft.
Total Area: 880 Sq. Ft.

1 Bedroom Apartment
Type 01- T1 / 935 Sq.Ft.

Internal Area: 733 Sq.Ft.
Terrace Area: 202 Sq.Ft.
Total Area: 935 Sq. Ft.



1 Bedroom Apartment
Type 01- T2 / 1,090 Sq.Ft.

Internal Area: 738 Sq.Ft.
Terrace Area: 352 Sq.Ft.
Total Area: 1,090 Sq. Ft.

1 Bedroom Apartment
Type 01- T3 / 1,030 Sq.Ft.

Internal Area: 735 Sq.Ft.
Terrace Area: 295 Sq.Ft.
Total Area: 1,030 Sq. Ft.



1 Bedroom Apartment
Type 01-A / 865 Sq.Ft.

Internal Area: 741 Sq.Ft.
Balcony Area: 124 Sq.Ft.
Total Area: 865 Sq. Ft.

1 Bedroom Apartment
Type 01-B / 850 Sq.Ft.

Internal Area: 735 Sq.Ft.
Balcony Area: 115 Sq.Ft.
Total Area: 850 Sq. Ft.



1 Bedroom Apartment
Type 01-C / 930 Sq.Ft.

Internal Area: 735 Sq.Ft.
Balcony Area: 195 Sq.Ft.
Total Area: 930 Sq. Ft.

1 Bedroom Apartment
Type 01-D / 830 Sq.Ft.

Internal Area: 733 Sq.Ft.
Balcony Area: 97 Sq.Ft.
Total Area: 830 Sq. Ft.



2 Bedroom Apartment
Type 01 / 1,215 Sq.Ft.

Internal Area: 1,091 Sq.Ft.
Balcony Area: 124 Sq.Ft.
Total Area: 1,215 Sq. Ft.

2 Bedroom Apartment
Type 01-T / 1,570 Sq.Ft.

Internal Area: 1,093 Sq.Ft.
Terrace Area: 477 Sq.Ft.
Total Area: 1,570 Sq. Ft.



2 Bedroom Apartment
Type 02 / 1,260 Sq.Ft.

Internal Area: 1,092 Sq.Ft.
Balcony Area: 168 Sq.Ft.
Total Area: 1,260 Sq. Ft.

2 Bedroom Apartment
Type 02-T1 / 1,395 Sq.Ft.

Internal Area: 1,092 Sq.Ft.
Terrace Area: 303 Sq.Ft.
Total Area: 1,395 Sq. Ft.



2 Bedroom Apartment
Type 02-T2 / 1,530 Sq.Ft.

Internal Area: 1,092 Sq.Ft.
Terrace Area: 438 Sq.Ft.
Total Area: 1,530 Sq. Ft.

2 Bedroom Apartment
Type 01-A / 1,215 Sq.Ft.

Internal Area: 1,090 Sq.Ft.
Balcony Area: 125 Sq.Ft.
Total Area: 1,215 Sq. Ft.



2 Bedroom Apartment
Type 01-AT / 1,565 Sq.Ft.

Internal Area: 1,092 Sq.Ft.
Terrace Area: 473 Sq.Ft.
Total Area: 1,565 Sq. Ft.

2 Bedroom Apartment
Type 03 / 1,490 Sq.Ft.

Internal Area: 1,097 Sq.Ft.
Balcony Area: 393 Sq.Ft.
Total Area: 1,490 Sq. Ft.



2 Bedroom Apartment
Type 03 - T / 2,245 Sq.Ft.

Internal Area: 1,097 Sq.Ft.
Terrace Area: 1,148 Sq.Ft.
Total Area: 2,245 Sq. Ft.

2 Bedroom Apartment
Type 04 / 1,270 Sq.Ft.

Internal Area: 1,103 Sq.Ft.
Balcony Area: 167 Sq.Ft.
Total Area: 1,270 Sq. Ft.



2 Bedroom Apartment
Type 05 / 1,395 Sq.Ft.

Internal Area: 1,138 Sq.Ft.
Balcony Area: 257 Sq.Ft.
Total Area: 1,395 Sq. Ft.

3 Bedroom Apartment
Type 01 / 2,875 Sq.Ft.

Internal Area: 1,645 Sq.Ft.
Terrace Area: 1,230Sq.Ft.
Total Area: 2,875 Sq. Ft.



3 Bedroom Apartment
Type 02 / 2,445 Sq.Ft.

Internal Area: 1,506 Sq.Ft.
Terrace Area: 939 Sq.Ft.
Total Area: 2,445 Sq. Ft.



 مشاريع بارزة في أنحاء اإلمارة

Landmark Projects Across The Emirate 

 ديار... مطور عقاري تثق به

Deyaar … Your Reliable Developer



For nearly two decades, Deyaar Development PJSC (Deyaar) has been shaping the urban real 
estate landscape of Dubai. Established in 2002, our meteoric rise is a testament to our insatiable 
ambition. As one of Dubai’s largest property developers, we have successfully carved a niche 
for ourselves with landmark projects across the emirate.

We have under our wing stellar commercial towers, remarkable residential buildings, and 
incredible hotels that reflect their time and also transcend it. Our presence is palpable across 
Dubai’s finest locations – from its globally renowned addresses to its upcoming hubs. We are 
noted for our iconic projects sprinkled across Business Bay, Dubai Marina, Al Barsha, DIFC, 
Jumeirah Lake Towers, Dubai Production City, Dubai Silicon Oasis, Al Barsha South, and 
Al Barsha Heights. With our eyes set on expansion, following our IPO in May 2007 with a 
capital of AED 5.78 billion, we branched into diverse service offerings divided into six business 
units: Property Development, Property Management, Facilities Management, Community 
Management, Hospitality and Asset Management. These divisions provide multipurpose 
property services and have accentuated Deyaar’s appeal and stature within the real estate 
industry.

دأبــت ديــار للتطويــر ش م ع )ديــار( منــذ تأسيســها عــام 2002، وعلــى مــدار مــا يناهــز عقديــن مــن الزمــن، علــى تــرك بصمتهــا 
ــي  ــماء، لتعتل ــق الس ــوٍح يعان ــة بطم ــوٍد مدفوع ــة صع ــهدت رحل ــي، وش ــة دب ــاري لمدين ــهد العق ــي المش ــزة ف الممي
بذلــك مكانــة مرموقــة بيــن كبــرى شــركات التطويــر العقــاري مــن خــالل مجموعــة مــن المشــاريع المنتشــرة فــي اإلمــارة.

تمتلــك الشــركة نخبــة مــن األبــراج التجاريــة المميــزة والمبانــي الســكنية الالفتــة والفنــادق الفخمــة التــي تعكــس الطابــع 
ــل  ــر بفض ــاب وتقدي ــط إعج ــركة مح ــل الش ــا يجع ــي، مم ــق دب ــى مناط ــن أرق ــه، ضم ــوق علي ــل وتتف ــائد ب ــاري الس المعم
مشــاريعها الفريــدة والتــي تنتشــر فــي مناطــق مختلفــة مثــل الخليــج التجــاري، ومرســى دبــي، والبرشــاء، ومركــز دبــي 
المالــي العالمــي، وأبــراج بحيــرات جميــرا، ومدينــة دبــي لإلنتــاج، وواحــة الســيليكون والبرشــاء جنــوب والبرشــاء هايتــس. 
مدفوعيــن بطمــوح هائــل للتوســع، ال ســيما بعــد االكتتــاب األولــي العــام عــام 2007 بــرأس مــال قــدره 5.78 مليــار درهــم، 
نعمــل علــى تقديــم خدماتنــا ضمــن ســتة قطاعات رئيســية هــي التطويــر العقــاري، وإدارة العقــارات، وإدارة المرافــق، وإدارة 
المجمعــات، والضيافــة، وإدارة األصــول، ممــا يغطــي مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات العقاريــة التــي ترســم توّجهــات 

شــركة ديــار ومكانتهــا ضمــن القطــاع العقــاري.
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