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اختبر تجربة العيش في مدينة ميكونوس النابضة بالحياة في مدينتك الخاصة، دبي، مع مبنى سمانا ميكونوس المصمم بشكل مدهش من سمانا للتطوير العقاري.
سمانا ميكونوس عقار سكني رائع يقع في مدينة دبي لالستوديوهات، وهو المكان الذي ينتهي فيه بحثك عن المنزل المثالي بأجواء العطالت.

مستوحًى من مدينة ميكونوس، المشهورة بفن العمارة السيكالدي البسيط، تقدم سمانا ميكونوس حياة فاخرة مع لمسة من أجواء العطالت التي لم يسبق لها مثيل.
فهي تصميم ينسجم مع منزل أحالمك، وهي فكرة ترجمناها إلى حقيقة واقعة.

تتميز سمانا ميكونوس بتصميم مذهل يعكس نمط الحياة الحضري، والذي تكمله وسائل الراحة التي ستعيد تعريف فكرتك عن المعيشة الفاخرة.

مزينًا بدرجات اللون األزرق واألبيض النابضة بالحياة، ويشبه الجزر اليونانية المذهلة تماًما. كما أنه ينضح بأجواء بيوت العطالت المثالية، مع التصاميم واأللوان التي تترك
وراءها تجربة مميزة دائمة؛ فيوفر المكان األجواء المثالية للتخلص من التوتر في حياتك اليومية واالستمتاع ببعض أوقات الفراغ.

باإلضافة إلى هيكل التصميم الراقي الذي يعكس أسلوب الحياة الباهظ، تقدم لك سمانا ميكونوس أيًضا مساحات داخلية واسعة وشرفات جيدة التهوية وحدائق عصرية
ذات مناظر خالبة مزينة بشكل جميل لمساعدتك على االستمتاع بدفء الطبيعة. باإلضافة إلى أنه يحتوي أيًضا على سطح ترفيهي مع "بحيرة" تمنحك إحساس الشاطئ.

تقدم لك سمانا ميكونوس أيًضا ميزات مائية متسلسلة، وصالة رياضية داخلية وخارجية راقية، وساونا، وغرفة بخار، ومنطقة لعب مخصصة لألطفال، وقبل كل شيء، حمامات
سباحة خاصة في الشقق جميعها لتمنحك لمسة من الخصوصية مع إحساس الفخامة والترف.

بصرف النظر عن التصميمات المعاصرة المذهلة ووسائل الراحة ذات المستوى العالمي، تتمتع سمانا ميكونوس أيًضا بموقع رائع في مدينة دبي لالستوديوهات، فتعد مركزًا
للمراكز التجارية الشهيرة وسالسل المطاعم العالمية والمطاعم المحلية واألماكن الترفيهية القريبة. فتجلب لك سمانا ميكونوس أسلوب حياة مرغوب به للجميع.

واستعداًدا لإلطالق في نوفمبر ٢٠٢٢، من المتوقع أن يتم تسليم سمانا ميكونوس بنجاح بحلول يونيو ٢٠٢٥.
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تشــتهر دبي بناطحات الســحب، واإلحصاءات التي حطمت األرقام القياسية، والرفاهية
المنتشرة، وهي واحدة من أكثر األماكن جاذبية لالستثمار في العقارات. فهي تجتذب
الناس من جميع أنحاء العالم. فجعل اقتصادها القوي، وبيئة األعمال الصديقة والنمو
المحتمل، دبي، الخيار األكثر ربحية للمستثمرين العقاريين، فهي بال جدال، مركز التجارة
الدولية والســفر. ومع ســمانا ميكونوس من ســمانا للتطوير العقاري الحصرية، يتمتع
المستثمرون بفرصة ذهبية لالستثمار وزيادة عائد االستثمار، والتي يمكن أن تكون أيضًا

طريقًا للحصول على التأشيرة الذهبية في اإلمارات العربية المتحدة.

أكثر مدن العالم سعادة وأمانًا
بنية تحتية عالمية المستوى

االقتصاد األسرع نموًا
دخل معفى من الضرائب

سياسات شفافة تحمي حقوق المستثمر



 حول سمانا للتطوير العقاري
نفتخر بكوننا واحدة من أســرع الشــركات العقارية نمًوا في اإلمارات العربية المتحدة. فتشــكل ســمانا للتطوير العقاري جزًءا ال يتجزأ من مجموعة األعمال

(مجموعة شــركات سمانا)، ومقرها في دبي. 

حيث تتألف مجموعة شــركات ســمانا من أكثر من ١٠ شــركات ذات حضور عالمي قوي، وهي مرادفة للجودة واالتســاق واالحتراف. مع سمانا للتطوير العقاري،
تهدف الشــركة إلى إحداث فرق جوهري في عالم العقارات الواســع. كما نركز على االرتقاء إلى مســتوى توقعات عمالئنا وتزويدهم بتجربة ال تصدق.

فجهدنا مســتمر لتعظيم عائد مســتثمرينا وتحويل أحالمهم إلى حقيقة. نتبنى ونعمل وفقًا لمفهوم  "في الوقت المحدد، في كل مرة". من خالل العمل
بشــغف مطلق، حققنا تقدًما كبيًرا في عالم العقارات من خالل مشــروعنا األول "ســمانا جرينز" الذي تم إطالقه في ســبتمبر ٢٠١٨ في قلب أرجان، في دبي.

وتم االنتهاء من هيكل المشــروع الرئيسي في ٨ أشهر فقط.

بعد النجاح الكبير الذي حققه سمانا جرينز، أطلقنا بعد ذلك مشروًعا آخر من مشاريعنا الرائعة وهو سمانا هيلز، في مارس ٢٠١٩. حيث سجلت سمانا هيلز
تقدًما في البناء، وتم تسليمها بنجاح في يونيو ٢٠٢٢. وقد شجع النجاح الجذري الذي حققه فريقنا الدؤوب، ومهد الطريق للعديد من المشاريع العقارية
الشــاملة األخرى. ونحن على يقين من اســتمرار فورة نجاحنا مع المزيد من المشــاريع الهائلة. إن التزامنا وشــغفنا بتسليم المشاريع بأقصى قدر من الشفافية
ضمن الجداول الزمنية المحددة جعلنا نكتســب اعتراًفا دولًيا والعديد من الجوائز المرموقة. فيما يظل هدفنا هو تصميم العقارات الســكنية التي تدل على

الرفاهية مع القدرة على تحمل التكاليف.

وحتى أثناء جائحة كوفيد-١٩، واصلنا عملنا بالقدر نفســه من الحرص. وفي المســتقبل أيًضا، نســعى جاهدين للحفاظ على هذه المثابرة أثناء تصميم
المشاريع التي تعيد تعريف الحياة الفاخرة.



وسائل اإلعالموسائل اإلعالم





Imran Farooq

رسالة من رئيسنا التنفيذيرسالة من رئيسنا التنفيذي

إنه لمن دواعي ســروري أن أرحب بكم في عالم اســتثنائي من ســمانا للتطوير العقاري.

منــذ بدايتها، عملت ســمانا للتطوير العقاري بجد؛ لبناء ســمعة قوية فــي تقديم عقارات عالية الجودة،
ومســاعدة مستثمرينا على تحقيق عائد مربح.

وبينمــا نعمــل على إعــادة تعريف الحياة الفاخرة من خالل أفكار ومفاهيــم التصميم الحديثة الخاصة بنا،
فإننــا نتأكــد أيًضا من دمج جهودنــا مع أحدث التقنيات واالتجاهات في عالم العقارات.

نحــن فريق من المبتكرين والمتحمســين الذين نعمل عن كثب مع جميــع عمالئنا لفهم احتياجاتهم والنجاح
فــي تحويل حلمهم إلى حقيقة.

بالنســبة إلى ســمانا للتطوير العقاري، فإن شــعارنا "في الوقت المحدد، في كل مرة" ليس مجرد شــعار،
بــل هــو مبــدأ نلتزم به تماًما، وفي الظروف كلها. حيث نهدف إلــى مواصلة عملنا الدؤوب وتعزيز حضورنا

العالمي بتصاميم وأفكار مميزة.
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من أعمال البناء ومازالت جارية

Imran Farooq speaks during a press conference in Dubai on Tuesday.

Sajjad Ahmad, Deputy Business Editor

Samana Developers on Tuesday launched three new projects worth Dhs405 million in Dubai.

The new projects include a Dhs130 million Samana Park Views, a Dhs165 million Samana Waves and a Dhs110 million Samana Golf Avenue-II, located in Arjan, Jumeirah Village Circle and Dubai Studio City respectively.

The first in the series of projects, which will start sales on Oct.6, will be Samana Park Views located in Arjan. The project is scheduled for handed over in Q2 2024.

Spanning over 183,323 squares feet, the G+6 Samana Park Views residential project will house 176 studio, one, two-bedroom apartments with private pools.

Imran Farooq, Chief Executive Officer of Samana Developers, said: “We have learnt a great lesson of being resilient during the challenging times.

That’s what pays back to us. At the back to of that, of course, the Expo 2020, economic reforms, new visa regime and successful handling of the pandemic with vaccine drive across the country are factored around the 

highly positive outlook for Samana properties.”

“Based on a very positive investor interest, we noticed that well-thought-of and unique design features of Samana Developers projects offer a healthy and beautiful lifestyle that make our real estate assets attractive to 

investors and end-users alike – not just another brick-and-mortar building.

Affordable prices for our luxury resort style features plays a key role in making it possible to attract attention,” concluded Imran Farooq.

Samana Park Avenue residential project has a flexible payment plan with 10% down payment, 1% over 70 months, 10% in 6th month, 5% in 12th month, and 5% in 18th month. Prices start from Dhs459,000. The unit sizes start 

from 361sqft for studio, 937 for one-bedroom, 1,301 for two-bedroom apartments.



Imran Farooq speaks during a press conference in Dubai on Tuesday.

Sajjad Ahmad, Deputy Business Editor

Samana Developers on Tuesday launched three new projects worth Dhs405 million in Dubai.

The new projects include a Dhs130 million Samana Park Views, a Dhs165 million Samana Waves and a Dhs110 million Samana Golf Avenue-II, located in Arjan, Jumeirah Village Circle and Dubai Studio City respectively.

The first in the series of projects, which will start sales on Oct.6, will be Samana Park Views located in Arjan. The project is scheduled for handed over in Q2 2024.

Spanning over 183,323 squares feet, the G+6 Samana Park Views residential project will house 176 studio, one, two-bedroom apartments with private pools.

Imran Farooq, Chief Executive Officer of Samana Developers, said: “We have learnt a great lesson of being resilient during the challenging times.

That’s what pays back to us. At the back to of that, of course, the Expo 2020, economic reforms, new visa regime and successful handling of the pandemic with vaccine drive across the country are factored around the 

highly positive outlook for Samana properties.”

“Based on a very positive investor interest, we noticed that well-thought-of and unique design features of Samana Developers projects offer a healthy and beautiful lifestyle that make our real estate assets attractive to 

investors and end-users alike – not just another brick-and-mortar building.

Affordable prices for our luxury resort style features plays a key role in making it possible to attract attention,” concluded Imran Farooq.

Samana Park Avenue residential project has a flexible payment plan with 10% down payment, 1% over 70 months, 10% in 6th month, 5% in 12th month, and 5% in 18th month. Prices start from Dhs459,000. The unit sizes start 

from 361sqft for studio, 937 for one-bedroom, 1,301 for two-bedroom apartments.

Dubai’s Samana Developers Sells 80% of Dh130 Million ‘Park Views’ Project in Four Days

(DUBAI), United Arab Emirates, October 2021 ,16: Following the launch of the Dh130 Samana Park Views project last week, Samana Developers today 
announced that 80 per cent of units have beensold out in just fourdays.Buyers and brokers noted developers’commitment to building luxury lifestyle 

The wellness-featured design of the G-6 Park Views residential project spans over 183,323 sq ft and includes 176 studio, one, two-bedroom apartments 

major tourist attractions in Dubai. 

volume of interest from the investors. I believe the incorporation of resort-themed and sustainability aspects in project design will see greater interest in 

Therefore, these trends will remain in demand.”

The award-winning Samana Developers created the ESG-inspired luxury lifestyledesign of Samana Park Views project which include: leisure decks, 
common swimming pools for adults and kids separately, private pools with apartments, plenty of water features in the project, yoga zone, open cinema, 
bar, green areas, indoor and outdoor gyms, health club with steam and sauna facilities and 24-hour security.

10 yearsgolden visas for property investors and the UAE citizenship are some of the initiatives under UAE’s economic reforms programme 
that are creating a sense of belonging among expatriates and is a major attraction for real estate investor,”, added Imran Farooq.
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سمانا ميكونوس – ِعش تجربة تفوق الواقع
سمانا ميكونوس هي عقار سكني مكون من ١٩٨ وحدة يقع في مدينة دبي لالستوديوهات. يحتوي على

١٤٣ شقة استوديو مع حوض سباحة، و ٣٥ شقة بغرفة نوم واحدة مع أحواض سباحة خاصة، و ١٦ شقة بغرفتي
نوم مع مسابح خاصة، و ٤ شقق من ثالث غرف نوم مع مسابح خاصة.



تقــف ســمانا ميكونوس شــامخة أمام اإلرث الــذي ال مثيل له من ســمانا للتطوير العقــاري. فيضم مجموعة من
وســائل الراحة كخدمة صف الســيارات ومنصات الترفيه وحمامات الســباحة، إضافة إلى الجاكوزي واللوح الشمسي
والمسرح على السطح وأحواض السباحة الخاصة في الشقق جميعها؛ كما يحتوي العقار على كل ما يمكن أن تتمناه

في عقار فاخر.



دعونــا نلقــي نظرة على بعــض الميزات الرائعة لســمانا ميكونوس

ســطح حوض سباحة
وكبير فاخر 

حوض ســباحة رئيسي
يعكــس نمط البحيرة

حمامات ســباحة خاصة
الشقق داخل 

ناٍد صحي كامل
داخلــي وخارجي جيم 

خارجية سينما  صف خدمة 
السيارات

شواء منطقة  ساونا
بخار وغرفة 

ألواح
شمسية



نغّير المفاهيم من أجل رؤية جديدة



نترجم فكرتك إلى حقيقة
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نخلق لك تجربة تدوم لألبد



شقق مع أحواض سباحة خاصة



اختبر المعيشة الَمَلكّية



* جميع المسافات تقريبية. العناوين إرشادية وتستخدم ألغراض التسويق.
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يقع مشروع ميامي من سمانا للتطوير العقاري المرحلة الثانية في مدينة دبي لالستوديوهات، 
كل ما تحتاجه للحياة بالقرب منك، باإلضافة لسهولة الوصول إلى المواقع الرئيسية.

حديقة دبي المعجزة، 8 دقائق
وسط مدينة دبي، 20 دقيقة

مول اإلمارات 15 دقيقة
مطار دبي الدويل 23 دقيقة

دبي مول 30 دقيقة
برج الخليفة 30 دقيقة

ابن بطوطة مول 20 دقيقة

* جميع المسافات تقريبية. العناوين إرشادية وتستخدم ألغراض التسويق.
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نجعل حياة الرفاهية أمرًا ممكنًا 



صميم الروعة



استمتع بنمط حياة ُمترف



رفاهية مثالية 



مزين باأللوان والزهاء 



مخطط الوحدات





مخطط الوحدات
والشقق النموذجية

استوديو مع حوض سباحة خاص



مخطط الوحدات
والشقق النموذجية

غرفة نوم واحدة مع حوض سباحة خاص



مخطط الوحدات
والشقق النموذجية

غرفتان نوم مع حوض سباحة خاص



مخطط الوحدات
والشقق النموذجية

ثالث غرف نوم مع حوض سباحة خاص



www.samanadevelopers.com

@samanadevelopers


