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هـنــا الـمـكـان
The place to be

أرا َد
تأسست الشركة في شهر ديسمبر من عام  2016برؤية واضحة هدفها
السعي نحو تطوير مجمعات سكنية جذابة تغني حياة ساكنيها وتلهمهم
وتمنحهم الشعور باالنتماء إليها.
ونشأت الشركة األحدث في مجال التطوير العقاري على مستوى الدولة
كمشروع مشترك يستمد قوته وخبرته من تضافر جهود اثنتين من أهم
الشركات في هذا المجال وهما مجموعة بسمة التي يترأسها سعادة
الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي ومجموعة “كي بي دبليو” لالستثمارات
التي أسسها صاحب السمو الملكي األمير خالد بن الوليد بن طالل آل سعود.
وتسعى أرا َد إلى دفع عجلة النمو االقتصادي والمساهمة في التطور السريع
الذي تشهده الشارقة بما يتماشى مع الجهود الحكومية الساعية إلى
تحسين حياة الجميع دون استثناء.

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
 حيث ينعم المقيمون،يعد مشروع الجادة أحدث مشروع سكني في الشارقة
 وتتنوع خيارات السكن والعمل،والزوار بمجموعة من أحدث المرافق والخدمات
.والترفيه واالستجمام والتسوق والثقافة في مكان واحد
 كما،مشروع الجادة هو وجهة يلتقي فيها التصميم المميز باألناقة المعاصرة
.تكون الشخص الذي تطمح أن تكونه
ّ سيمنحك المشروع الفرصة بأن

حقائق وأرقام
•	صمم المخطط الرئيسي للمشروع وودز باغوت الذي يعتبر من أشهر
.المهندسين المعماريين في العالم
•	اتصال مباشر بطريق الذيد وطريق المدينة الجامعية وسهولة الوصول إلى
.شارع الشيخ محمد بن زايد
. ألف نسمة بين مقيمين وسياح70 •	يتوقع أن يصل عدد سكان المشروع إلى
 من تصميم شركة زها الحديد للهندسة،الرئيسي
•	سيكون المركز
ّ
.ترفيهي في اإلمارات الشماليّة بأكملها
ع
مجم
 أكبر،المعماريّة
ّ
ّ
 ستتو ّلى مجموعة إعمار،الرئيسي للجادة أربعة فنادق
المخطط
•	يتضمن
ّ
.”ثالثة منها؛ أال وهي “العنوان” و”فيدا” و”روف
للضيافة إدارة
ٍ
•	تشجع األجواء في مشروع الجادة على عيش حياة صحية بفضل التصميم
المدروس بعناية والمسارات الطويلة المخصصة للمشي والجري وركوب
.الدراجات الهوائية
•	تشمل مرافق التعليم في الجادة دور الحضانة ورياض األطفال إضافة إلى
 وواحدة ابتدائية، مدارس (اثنتان منها من الروضة إلى الصف الثاني عشر4
.)وأخرى ثانوية

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
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•	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, designed by Zaha Hadid Architects,
will be the largest leisure and entertainment complex
in the Northern Emirates.
•	The Aljada masterplan includes four hotels, three of
which will be operated by Emaar Hospitality Group;
These will be under The Address, Vida and Rove brands.
•	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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موقع استراتيجي
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شقق مسك
يتمتع سكان شقق المسك بتصاميم داخلية حديثة وواسعة مع إمكانية االختيار
،بين أحجام وتصاميم مختلفة بما يتناسب مع متطلباتهم وأسلوب حياتهم
وتتكون من مباني بتسعة طوابق وتناسب المتزوجين حديث ًا والعائالت التي لديها
 ويمكن االختيار بين الشقق بغرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثالثة باإلضافة إلى،أوالد
.شقق “بنتهاوس” الرائعة

Misk Apartments
Misk homeowners will benefit from modern and spacious interiors,
with the ability to choose different sizes and layouts to suit their
lifestyle. Ideally situated in a nine storey building, they are perfect
for couples or families with children. Choose from one, two and
three bedroom apartments, as well as our magnificent penthouses.
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056 650 6590
marketing@homes4life.ae

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

BUY | SELL | RENT | PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

