
More joy
in every breath





Dubai is a pioneering global city with an international 
lifestyle. Soaring from the desert, it’s a vibrant society with 
a predominantly modern personality and a 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 this inspiring infusion of experiences.

Dubai
A rich mix of cultures

دبــي
ثراء ثقافي

ــاة  ــة عالميــة مرموقــة ووّفــرت أســلوب حي ــازة مكان تمكنــت دبــي مــن حي
فريــدًا جــذب إليهــا جنســيات عديــدة مــن مختلــف أنحــاء العالــم. مــن 
قلــب الصحــراء أطلــت دبــي علــى العالــم وقدمــت لــه نموذجــً مثاليــً فــي 
تطويــر وبنــاء مجتمعــات عمرانيــة تغيــر مالمــح أفقهــا كل يــوم. أكثــر مــن 
70 جنســية تعيــش فــي دبــي، يكّونــوا معــً نســيجً مجتمعيــً تتناغــم 
ــن  ــاة م ــي الحي ــف مناح ــدوره مختل ــري ب ــد، ويث ــكل فري ــات بش ــه الثقاف في
أســلوب معيشــة وثــراء ثقافــي بكافــة ألوانــه وهــو مــا ُيســهل علــى الــزّوار 

ــا. ــل له ــة ال مثي ــة غني ــش تجرب ــن عي ــن م والمقيمي





 دبــي للعقــارات شــركة رائــدة فــي عالــم التطويــر العقــاري وإدارة األصــول 
تتخــذ مــن دبــي مقــرًا لهــا، وتحظــى وجهاتهــا المنتشــرة فــي كافــة أنحــاء 

اإلمــارات بشــهرة واســعة.

ــرة،  ــكنية معاص ــدات س ــمل وح ــارات ليش ــي للعق ــل دب ــاق عم ــع نط يتس
ومشــاريع تجاريــة ووجهــات وأيقونــات عمرانيــة بمــا فيهــا منطقــة جميــرا 
بيتــش ريزيدنــس أحــد األحيــاء الســكنية الراقيــة فــي دبــي وأيضــً دبــي 
ــة،  ــال، الواح ــة )ذا في ــرات العمراني ــن التطوي ــة م ــم مجموع ــي تض ــد الت الن
الخليــج  فــي  التجاريــة  المشــاريع  مــن  وغيرهــا  ومــدن(  أرابيــال  رمــرام، 
التجــاري والســكنية مثــل َبــي ســكوير الــذي يقــع علــى امتــداد خــور دبــي، 
ذا اكزكيوتــف تــاورز، فيجــون تــاور وغيرهــا مــن التطويــرات العمرانيــة حــول 

ــارا. ــدق أنانت ــور وفن ــازل الخ ــي وورف، من ــل دب ــي مث ــور دب خ

وباعتبارهــا واحــدة مــن أكبــر شــركات إدارة األصــول يزخــر ســجل دبــي 
والتجاريــة  الســكنية  العمرانيــة  التطويــرات  مــن  بالعديــد  للعقــارات 
ومتاجــر البيــع بالتجزئــة التــي يتــم توفيرهــا لإليجــار والتــي تضــم أكثــر 
مــن 19,500 وحــدة ســكنية فــي ليــان وشــروق وغــروب وبوابــة الخيــل 
ــزل. وتقــوم بتوفيــر خدمــات اإلدارة  ومســاكن للموظفيــن فــي مشــروع ُن
منهــا  مربــع  قــدم  مليــون   1.2 مــن  أكثــر  تغطــي  لمســاحة  والتأجيــر 
الممشــى فــي الـــ JBR وَبــي أڤنيــو وَبــي ســكوير والخليــج التجــاري، إضافــة 
بالتجزئــة فــي  البيــع  توفيــر محــالت ومتاجــر   إلــى ســجل متنــاٍم فــي 

المجّمعات السكنية.



Dubai Properties (DP) is a leading Dubai-based real estate 
master developer and asset manager known for renowned 
destinations across the Emirate.

DP’s portfolio of mixed-use contemporary residential, 
commercial developments, landmarks and luxury destinations 
includes the upmarket Jumeirah Beach Residence; the 
DUBAILAND district (The Villa, Al Waha, Remraam, Arabella, 
and Mudon); residential and commercial developments in 
Business Bay, the mixed-use developments along the Dubai 
Creek extension, such as Bay Square, The Executive Towers 
and Vision Tower; as well as recently launched developments 
around the Dubai Creek, such as Dubai Wharf, Manazel Al 
Khor, and the Anantara Hotel.

As one of Dubai’s largest asset managers, DP maintains an 
extensive residential, commercial and retail leasing portfolio 
which includes over 19,500 residential units in Layan, 
Shorooq, Ghoroob, Al Khail Gate communities, and Nuzul staff 
accommodation and the management and leasing services 
of over 1.2m sq. ft. of retail space across destinations such as 
The Walk in JBR, Bay Avenue and Bay Square in Business Bay, 
in addition to a growing portfolio of community retail in its 
residential communities.





مــدن
فــي قلــب دبــي النــد يقــع مجّمــع »مــدن« الســكني الخــاص حيــث 
الخضــراء.  والحدائــق  المفتوحــة  المســاحات  وســط  الحيــاة  تنبــض 
تحتضــن »مــدن« بيــن أســوارها تجربــة حيــاة نشــيطة تجمــع بيــن الفلــل 
ومنــازل التــاون هــاوس ذات المســاحات الرحبــة الواســعة وبيــن المرافــق 
والخدمــات المتكاملــة الخارجيــة مثــل مســارات الركــض والحدائــق 
الرياضيــة والمــدارس، كلهــا عوامــل تســهم فــي جعــل  والمرافــق 
»مــدن« المجّمــع الســكني األمثــل للراغبيــن فــي االســتمتاع بالحيــاة 

بتنــوع أشــكالها.

Located in the dynamic district of DUBAILAND, Mudon 
is a unique gated community set amidst an abundance 
of parkland. Created for a dynamic living experience, 
Mudon perfectly merges spacious villas and townhouses 
with extensive facilities and amenities such as jogging 
tracks, landscaped parks, sports fields and schools, 
making it the ultimate community for holistic living. In 
short, if it’s an active lifestyle you seek, Mudon is the 
place for you.

Mudon







نظــرًا  هاوســز.  تــاون   2 أرابيــال  فــي  جديــد  مــن  بكــم  أهــاًل 
مــن  جديــدة  مرحلــة  بإطــالق  ســنقوم  المتزايــد،  للطلــب 
مــن مكونــة  حصريــة  وحــدات  يضــم  الــذي  الســكني   المشــروع 
2 و 3 و 4 غــرف وفلــل 5 غــرف نــوم توفــر جميعهــا حيــاة عصريــة تنبــض 

بالحيــاة.

تدعــوك المســاحات المفتوحــة فــي أرابيــال 2 لتســتمتع بالحيــاة فــي 
مجّمــع ســكني مفعــم بالنشــاط والحيويــة، حيــث توفــر حديقــة مــدن 
ســنترال بــارك مســاحات خضــراء وحدائــق وممــرات للدراجــات والمشــي 
ــي  ــوم ف ــل كل ي ــي تجع ــق الت ــن المراف ــا م ــة وغيره ــطحات مائي ومس

أرابيــال 2 يومــً نابضــً بالحيــاة.

بفضــل تصميمهــا المميــز وواجهــات منازلهــا الزجاجيــة التــي تطــل على 
الحدائــق الخضــراء، تتمتــع كافــة وحــدات أرابيــال 2 تــاون هاوســز بأجــواء 

صحيــة ومنعشــة، لتكــون المــكان األمثــل للعيــش لــك وللعائلــة.

أربيـــال 2 تاون هاوسز

Welcome back to Arabella 2 Townhouses. Due to popular 
demand, we are launching a new phase with exclusive 2, 
3, 4, and 5 bedroom homes that offer an eclectic fusion of 
contemporary lifestyle with lush greenery and open spaces.

At Arabella 2, the outdoors invite you to an active community 
life complemented by Mudon Central Park’s vast expanses of 
sloping lawns, cycling and walking tracks, making every day 
here come alive.

With its sleek design and glass façades overlooking beautifully 
landscaped gardens and exquisite facilities, each Arabella 2 
Townhouse is bathed in sunlight and life, creating the ideal 
environment for you and your family.

Arabella 2
Townhouses

طرق عديدة للتواصل في 
مكان واحد نابض بالحركة

Many ways to stay active. 
One lively community.





الســكني،  المجّمــع  فــي  الخضــراء  المســاحات  وســط  موقعهــا  بفضــل 
تعكــس الوحــدات الســكنية فــي أرابيــال 2  طبيعــة ومميــزات تصميمهــا 
العصــري والحديــث. حيــث تتمتــع الوحــدات الســكنية بجمــال التصميــم 

الداخلــي واللمســات النهائيــة التــي تــم اختيارهــا بعنايــه.

ــات  ــر الواجه ــا توف ــة، كم ــة وراح ــة خصوصي ــعة والرحب ــرف الواس ــر الغ توف
ــاة. ــة بالحي ــكني النابض ــع الس ــروح المجّم ــً ب ــعورًا عام ــة ش الزجاجي

تصاميم هندسية
داخلية وخارجية فريدة



Nestled in the greenery of the community, the homes in 
Arabella 2 reflect the signature design of Arabella 1. The sleek, 
contemporary, and spacious homes are enveloped in natural light 
showcasing the quality finish of the interiors that were carefully 
selected for your new home. 

Generous rooms provide comfort and privacy.

Unique Architecture
inside and out





Whether you’re looking for relaxation, or fun family time, the 
shimmering pools are the convenient setting. Located amid the 
stretching greenery, the vast decks, perfect for basking in the 
sun’s rays during the day, or the lively vibe of the community 
in the evening, await you at each of the pristine pools.

Community Pool

مـسـبـــح الـمـجـّمـــع

ــت  ــض الوق ــاء بع ــباحة أو قض ــترخاء أو الس ــي االس ــب ف ــت ترغ ــواء كن س
مــن الترفيــه بصحبــة عائلتــك، تمنحــك مســابح المجّمــع الســكني شــعورًا 
بالراحــة وتوفــر لــك األجــواء المناســبة لتســتمتع بــكل لحظــة، كمــا توفــر 
لــك فرصــة تجديــد نشــاطك بمواقعهــا المتميــزة وســط المســاحات 

ــك. ــة لذل المخصص



Mudon 
Central Park

مدن
سنترال بارك





صّممــت الحديقــة لتناســب حيــاة كل مقيــم فــي أرابيــال 2. كمــا تدعــوك 
الحديقــة لعيــش أســلوب حيــاة صحــي بصحبــة عائلتــك. ســواء كنــت 
ترغــب فــي التنــزه ســيرًا علــى األقــدام فــي الحديقــة أو الجــري فــي 
مســارات الركــض أو قضــاء وقــت ممتــع مــع األهــل واألصدقــاء أو فقــط 
بأجــواء هادئــة  الخضــراء واالســتمتاع  المســاحات  أن تســترخي وســط 
ومريحــة، باختصــار توفــر لــك الحديقــة كل مــا تتمنــاه لعيــش حيــاة 

ــد. ــكان واح ــي م ــة ف متكامل

حديقة مدن 
سنترال بارك

حديقــة مفعمــة بالنشــاط والحيويــة تتوســطها منازل 
الخضــراء  المســاحات  تــاون هاوســز وســط   2 أرابيــال 

ــق  ــن المراف ــا م ــة وغيره المفتوح

Thanks to endless verdant spaces, open areas with myriad 
activities that were planned keeping each resident in mind, 
Mudon Central Park invites you and your family to an active 
and healthy lifestyle. You can go for a walk in the park, jog on a 
trail, celebrate with friends and neighbours, or bask in nature.
The park’s unique features will complement your life.

Mudon  
Central Park

A dynamic activity-filled park with lush greenery 
sets the backdrop for Arabella 2 Townhouses





Park
Amenities

خدمات
الحدائق





مركز
المجّمع في مدن

يقــدم المركــز التجــاري، الــذي يتمتــع بموقــع متميــز، باقــة من خيــارات التســوق التي 
تتناغــم مــع طبيعــة المجّمــع الســكني، كســوبر ماركــت )مايــل ســتون( وحضانــة 
ــة  ــز كاف ــي المرك ــا يلب ــة. كم ــادة طبي ــينا( وعي ــن س ــة )اب ــارات، وصيدلي ــل للنظ ومح
ــكني.  ــع الس ــادرة المجّم ــة لمغ ــة دون الحاج ــهولة وراح ــة بس ــك اليومي احتياجات
 أمــا بالنســبة للســيدات، فيمكنهــن االســتمتاع باالســترخاء والراحــة فــي صالــون 
أو  الــذي يقــدم أرقــى خدمــات العنايــة الشــخصية،  ذا لوفــت )فيفــث أفينيــو( 
التواصــل مــع األصدقــاء واالســتمتاع بتنــاول مشــروبهن المفضــل فــي ســتاربكس.



Conveniently located in Mudon, the community centre will offer 
you shopping solutions with its supermarket (Milestone), nursery, 
an optician, pharmacy (BinSina), and medical clinic. Your everyday 
needs will be fulfilled without having to leave the comfort of your 
neighbourhood. Ladies will also be able to enjoy relaxing afternoons and 
pamper themselves at The Loft (Fifth Avenue), a trendy beauty salon; 
or catch up with friends around a soothing cup of coffee at Starbucks.

Community centre at 
Mudon



الصحة

توفــر أرابيــال 2 مرافــق حديثــة للياقــة البدنية ومســارات للركــض مظللة 
باألشــجار، كمــا تضــم مســارًا للدراجــات، كل ذلــك وأكثــر لتنعــم بحيــاة 

. صحية



Combine health, fitness and wellbeing with state-of-the-art 
exercise stations, a jogging track winding through shady green 
areas and a cycling track extending through the neighbourhood.

Wellness



األطفال
تقــدم لــك الحديقة خيــارات متنوعة ألطفالــك ليســتمتعوا بأوقاتهم بطريقة 
ــعة  ــاحات الواس ــم المس ــر له ــث توف ــة. حي ــاب خالب ــق ألع ــي مراف ــة ف مثالي
 إمكانيــة الّلعــب بأمــان واالســتمتاع بوقتهــم فــي الهــواء الطلــق ومنحهــم

الحرية لالستكشاف.



The park offers multiple choices for your children to enjoy 
themselves and engage with each other in the bustling play 
areas. The sprawling lawns are the ideal setting for them to 
safely play and enjoy the outdoors with freedom to explore.

Kids





الرياضة واللياقة البدنية

تضــم الحديقــة صالــة رياضيــة حديثــة، إضافــة إلــى اســتديو خــاص باللياقــة 
البدنيــة وملعــب كــرة قــدم وتنــس.  

Be it an ultra-modern gym, a fitness studio, a football field or a 
tennis court; every amenity was planned and designed to inspire 
and stimulate an active and balanced lifestyle.  

Sports & fitness

The park is fully equipped with a variety of amenities for your 
family’s sports and exercise needs.

تــم تجهيــز الحديقــة بمجموعــة متنوعــة مــن المرافــق المتكاملــة التــي 
تلبــي كافــة احتياجاتــك وعائلتــك مــن األلعــاب الرياضيــة لتحظــى بحيــاة 

صحيــة متوازنــة. 





The vast 41-acre family-oriented, Mudon Central Park will 
include a 1.5km jogging track, a cycling track, basketball courts, 
a football field, open-air exercise stations, water bodies and 
water play areas. It will also offer a variety of coffee shops, 
retail outlets, a Kids Zone as well as exclusive pavilions for 
special events. The unique open-air amphitheatre will be the 
ideal setting for lively markets and events.

Community
Activities

أنشطة
 المجّمع السكني

تضــم حديقــة مــدن التــي تمتــد علــى مســاحة 41 فدانــً، مســارًا للركــض 
يمتــد لمســافة 1.5 كلــم ومضمــارًا للدراجــات ومالعــب كــرة ســلة وقــدم 
وتنــس وأماكــن مخصصــة لممارســة الرياضــة فــي الهــواء الطلــق. إضافــة 

إلــى نوافيــر الميــاه ومرافــق لأللعــاب.

كمــا ســتوفر الحديقــة مجموعــة متنوعــة مــن المقاهــي والمحــالت 
وأماكــن مخصصــة للمناســبات، كمــا يعــد المســرح الخارجــي هــو المكان 

ــات. ــن الفعالي ــا م ــة وغيره ــواق المفتوح ــتضافة األس ــي الس المثال



Near

Emirates Road

Sheikh Mohammed Bin Zayed Road 

Dubai Cycling Course

Motor City

Sports City and Dubai Swimming Academy

Global Village

Shopping centres, cafés and restaurants

بالقرب من

شارع اإلمارات

شارع الشيخ محمد بن زايد

مسار دراجات دبي

موتور سيتي

سبورتس سيتي  وأكاديمية دبي للسياحة

القرية العالمية

المراكز التجارية والمقاهي والمطاعم







Community Master Plan
المخطط الرئيسي للمجمع

Emirates Road
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Community Plan
مخطط المجّمع السكني
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التصميم الداخلي

Note: Unless stated above, all accessories and interior finishes like wallpaper, chandeliers, furniture, electronics, white goods, curtains, hard & soft 
landscaping, pavements, features,swimming pool, etc. displayed in the brochure or within the show unit or between the plot boundary and the unit, are 
not part of the standard unit and exhibited for illustration purposes only.



Interiors

Note: Unless stated above, all accessories and interior finishes like wallpaper, chandeliers, furniture, electronics, white goods, curtains, hard & soft 
landscaping, pavements, features,swimming pool, etc. displayed in the brochure or within the show unit or between the plot boundary and the unit, are 
not part of the standard unit and exhibited for illustration purposes only.



Note: Unless stated above, all accessories and interior finishes like wallpaper, chandeliers, furniture, electronics, white goods, curtains, hard & soft 
landscaping, pavements, features,swimming pool, etc. displayed in the brochure or within the show unit or between the plot boundary and the unit, are 
not part of the standard unit and exhibited for illustration purposes only.
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landscaping, pavements, features,swimming pool, etc. displayed in the brochure or within the show unit or between the plot boundary and the unit, are 
not part of the standard unit and exhibited for illustration purposes only.
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