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أرا َد
تأسســت الشــركة فــي شــهر ديســمبر مــن عــام  2016برؤيــة واضحــة هدفهــا
الســعي نحــو تطويــر مجمعــات ســكنية جذابــة تغنــي حيــاة ســاكنيها وتلهمهــم
وتمنحهــم الشــعور باالنتمــاء إليهــا.
ونشــأت الشــركة األحــدث فــي مجــال التطويــر العقــاري علــى مســتوى الدولــة
كمشــروع مشــترك يســتمد قوتــه وخبرتــه مــن تضافــر جهــود اثنتيــن مــن أهــم
الشــركات فــي هــذا المجــال وهمــا مجموعــة بســمة التــي يترأســها ســعادة الشــيخ
ســلطان بــن أحمــد القاســمي ومجموعــة “كــي بــي دبليــو” لالســتثمارات التــي
أسســها صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد بــن الوليــد بــن طــال آل ســعود.
وتســعى أرا َد إلــى دفــع عجلــة النمــو االقتصــادي والمســاهمة فــي التطــور الســريع
الــذي تشــهده الشــارقة بمــا يتماشــى مــع الجهــود الحكوميــة الســاعية إلــى
تحســين حيــاة الجميــع دون اســتثناء.

ARADA
Founded in December 2016, ARADA is dedicated to building
breathtaking communities that inspire, enrich and engage their
residents.
The UAE’s newest developer leverages the strength and experience
of its two founding companies, Basma Group, led by His Excellency
Sheikh Sultan bin Ahmed Al Qasimi, and KBW Investments, founded
by His Royal Highness Prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Alsaud.
ARADA is a driver of economic growth and is perfectly positioned
to contribute to the rapid development of Sharjah, in line with the
government’s commitment to ensure a better life for everyone.
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الجادة
يعــد مشــروع الجــادة أحــدث مشــروع ســكني فــي الشــارقة ،حيــث ينعــم المقيمون
والــزوار بمجموعــة مــن أحــدث المرافــق والخدمــات ،وتتنــوع خيــارات الســكن
والعمــل والترفيــه واالســتجمام والتســوق والثقافــة فــي مــكان واحــد.
مشــروع الجــادة هــو وجهــة يلتقــي فيهــا التصميــم المميــز باألناقــة المعاصــرة،
ـون الشــخص الــذي تطمــح أن تكونــه.
كمــا ســيمنحك المشــروع الفرصــة بــأن تكـ ّ

حقائق وأرقام
•	صمــم المخطــط الرئيســي للمشــروع وودز باغــوت الــذي يعتبــر مــن أشــهر
المهندســين المعمارييــن فــي العالــم.
•	اتصــال مباشــر بطريــق الذيــد وطريــق المدينــة الجامعيــة وســهولة الوصــول
إلــى شــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد.
•	يتوقــع أن يصــل عــدد ســكان المشــروع إلــى  70ألــف نســمة بيــن مقيميــن
وســياح.
•	يتميــز المركــز الرئيســي بالســاحة العامــة التــي تعــج بالمطاعــم والمقاهــي
الراقيــة كمــا يتضمــن أكبــر مجمــع لالستكشــاف والمغامــرة مخصــص
لألطفــال فــي اإلمــارات الشــمالية.
•	يتضمــن المخطــط الرئيســي لمشــروع الجــادة أربعــة فنــادق مــن المســتويات
الفاخــرة والمتوســطة مــع الشــقق الفندقيــة.
•	تشــجع األجــواء فــي مشــروع الجــادة علــى عيــش حيــاة صحيــة بفضــل
التصميــم المنظــم بعنايــة والمســارات الطويلــة المخصصــة للمشــي
والجــري وركــوب الدراجــات الهوائيــة.
•	تشــمل مرافــق التعليــم فــي الجــادة دور الحضانــة وريــاض األطفــال إضافــة إلــى
 4مــدارس (اثنتــان منهــا مــن الروضــة إلــى الصــف الثانــي عشــر وواحــدة ابتدائيــة
وواحــدة ثانويــة).

Aljada
Aljada is Sharjah’s newest address, a destination where everything
is at your fingertips, and where living, working, entertainment,
recreation, shopping and culture all come together.
A destination where engaging design meets contemporary elegance,
Aljada allows you to be all that you can be.

Key facts
•	Masterplan designed by world renowned architects, Woods
Bagot.
	•
Direct access to Al Dhaid Road and University City Road,
and easy access to Sheikh Mohammed bin Zayed Road.
•	Expected population of 70,000 people including residents,
and visitors.
•	The Central Hub will feature an urban piazza with an array of
cafés and restaurants as well as the largest children’s adventure
and discovery complex in the Northern Emirates.
•	The Aljada masterplan includes four hotels ranging from luxury
to mid-range, along with serviced apartments.
•	Aljada promotes an active healthy lifestyle, with linear paths
stretching the length of the development and an extensive
cycle network.
•	Education facilities within Aljada include kindergartens, nurseries
and four schools (two K-12, one primary and one secondary).
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شقق أريــج السكنية
تتميــز شــقق أريــج الســكنية فــي مشــروع الجــادة بتصميــم عصــري وأنيــق
ومســاحات واســعة رحبــة تناســب العازبيــن أو المتزوجيــن حديث ـ ًا علــى حــد ســواء،
ـان مؤلفــة مــن أربعــة أو ســتة طوابــق بشــقق
وتقــع فــي مجمــع ســكني يضــم مبـ ٍ
اســتديو أو بغرفــة نــوم واحــدة أو اثنتيــن ،وتطــل كل شــقة منهــا علــى منظــر رائــع
للحديقــة أو الشــارع الرئيســي.

Areej Apartments
Designed in a contemporary and elegant style that creates an
efficient living space, Aljada’s Areej Apartments are ideally suited
for singles or young couples. Located in a complex featuring both
four and six storey buildings, Areej Apartments contains studios,
one bedroom and two bedroom units. Each apartment has access
to park or boulevard views.
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056 650 6590
marketing@homes4life.ae

Ofﬁce 25 | Oasis Center | Sheikh Zayed Road | Dubai | UAE | P.O. Box 34542
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