أصناف الوحدات السكنيّة في
المخطط الرئيسي لمساكن نسمة
Nasma Master Plan Unit Typology
T2A
T2B
T2B-1
T2C
T3A
T3B
T3C
T3D
T3E
D4A
D4B
S4A
S4B
S5A
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Introducing

BAREEM
TOWNHOUSES
نقدم لكم
ّ
منازل بريم المتالصقة
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Designed with the modern
family in mind, the Bareem
Townhouses have been created
to complement your lifestyle.

صممت منازل "بريم" المتالصقة
في مساكن نسمة لتالئم أنماط
حياتكم العصرية.
وقد بذلنا قصارى جهدنا لبناء منازل استثنائية من غرفتين
وثالثة غرف نوم لتالئم احتياجات الموظفين والمتزوجين
بيئات خضراء ورحبة
حديث ًا والعائالت الطموحة ،وذلك ضمن
ٍ
المتطورة التي ترغبون بها.
تتوافر فيها جميع المرافق الخدمية
ّ

We’ve worked hard to build two- and threebedroom homes that are a perfect fit for
professionals, young couples and those bringing
up children, all within a lush, green environment
with every amenity you could possibly wish for.

بنجاح منقطع النظير ،فبمج ّرد
حظيت مساكن نسمة
ٍ
إطالق مجتمعنا المتكامل في شهر مارس  2017باتت
تم ّثل المشروع األسرع مبيع ًا على مستوى إمارة الشارقة،
حيث بيعت المرحلة األولى منه خالل أقل من شهرٍ واحد.
وقد تمت المباشرة باألعمال اإلنشائية في المشروع في
شهر سبتمبر  ،2017حيث يتوقع تسليم منازل المرحلة
األولى للمالكين مع نهاية عام  ،2018في حين سيتم
االنتهاء من المشروع بأكمله بحلول نهاية عام .2019

Launched in March 2017, Nasma Residences
quickly became Sharjah’s fastest-selling community
when its first phase sold out in less than a month.
Construction on Nasma Residences began in
September 2017, and the first homes are set to be
handed over to buyers by the end of 2018. The full
community will be completed by the end of 2019.
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غرفتي نوم
منازل متالصقة من
ّ
2 Bedroom Townhouses

32

Homes tailored
to your needs

منازل عصرية صممت
لتلبية متطلباتكم

Bareem Townhouses at Nasma Residences
have been meticulously planned by
urban design specialists, with the
aim of balancing an open community
feeling with your family’s privacy.

قمنا بتصميم منازلنا في
بعناية تامة لضمان
مساكن نسمة
ٍ
بأجواء
استمتاع القاطنين
ٍ
مجتمعية منفتحة دون المساس
.بخصوصيات أفراد العائلة

There are a variety of Two Bedroom Bareem Townhouses
available, ensuring that whatever your needs, you can
find the home that is right for your family.

غرفتي
وفرنا عدة تصاميم لمنازل "بريم" المتالصقة من
ّ
.نوم لضمان تلبية متطلبات جميع أفراد العائلة

Our Two Bedroom Bareem Townhouses range in size from
1,383 sq. ft. to 1,492 sq. ft., making them the perfect beginner home
for those wanting to get their first step on the property ladder.

غرفتي نوم بين
وتتراوح مساحات منازل "بريم" المتالصقة من
ّ
 األمر الذي يجعل منها مثالية للعائالت، قدم ًا مربع ًا١٤٩٢  و١٣٨٣
.الطموحة لشق طريقها نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراق ًا
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2 Bedroom Classic Townhouse
2 Bed + 2.5 Baths + Maid
Ground Floor: 760 sq. ft.
First Floor: 623 sq. ft.
Total: 1,383 sq. ft.

First Floor

Ground Floor

.المقابل له وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح به في األعمال اإلنشائية
ُ  تشير األرقام الواردة إلى القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إلى سطح الحائط المشطب-1
جميع التجهيزات والديكورات الداخليّ ة واألرصفة الخارجية المحيطة بالبناء الواردة-4 .جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط-3  الوحدات عما هو موضح في البرشور؛/قد تختلف أبعاد القطع-2
 بحقه في إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية، ووفقاً لتقديره المطلق،المطور
يحتفظ-5 . ما لم يرد خالف ذلك صراحة،هي ألغراض التوضيح فقط
ّ

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from brochure; 3-All
images used are for illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings, interior decorative items and external pavement shown are for illustrative
purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, at its absolute discretion, without any liability whatsoever up to the final ‘as built’ status.
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T2B-1

2 Bedroom Classic Corner Townhouse
2 Bed + 2.5 Baths + Maid
Ground Floor: 771 sq. ft.
First Floor: 633 sq. ft.
Total: 1,404 sq. ft.

First Floor

Ground Floor

.المقابل له وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح به في األعمال اإلنشائية
ُ  تشير األرقام الواردة إلى القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إلى سطح الحائط المشطب-1
جميع التجهيزات والديكورات الداخليّ ة واألرصفة الخارجية المحيطة بالبناء الواردة-4 .جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط-3  الوحدات عما هو موضح في البرشور؛/قد تختلف أبعاد القطع-2
 بحقه في إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية، ووفقاً لتقديره المطلق،المطور
يحتفظ-5 . ما لم يرد خالف ذلك صراحة،هي ألغراض التوضيح فقط
ّ

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from brochure; 3-All
images used are for illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings, interior decorative items and external pavement shown are for illustrative
purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, at its absolute discretion, without any liability whatsoever up to the final ‘as built’ status.
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2 Bedroom Deluxe Townhouse
2 Bed + 2.5 Baths + Maid
Ground Floor: 815 sq. ft.
First Floor: 677 sq. ft.
Total: 1,492 sq. ft.

First Floor

Ground Floor

.المقابل له وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح به في األعمال اإلنشائية
ُ  تشير األرقام الواردة إلى القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إلى سطح الحائط المشطب-1
جميع التجهيزات والديكورات الداخليّ ة واألرصفة الخارجية المحيطة بالبناء الواردة-4 .جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط-3  الوحدات عما هو موضح في البرشور؛/قد تختلف أبعاد القطع-2
 بحقه في إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية، ووفقاً لتقديره المطلق،المطور
يحتفظ-5 . ما لم يرد خالف ذلك صراحة،هي ألغراض التوضيح فقط
ّ

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from brochure; 3-All
images used are for illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings, interior decorative items and external pavement shown are for illustrative
purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, at its absolute discretion, without any liability whatsoever up to the final ‘as built’ status.
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منازل متالصقة من ثالث غرف نوم
3 Bedroom Townhouses

التفاصيل هي
التي تصنع الفارق

The living is in
the details

لقد حرصنا على االهتمام بأدق
التفاصيل المعمارية في منازل
"بريم" المتالصقة في مساكن
ببيت وال أجمل.
نسمة لتحظى
ٍ

Attention has been paid to the smallest
architectural details at the Bareem
Townhouses at Nasma Residences to
ensure a truly beautiful living space.

وتتيح التجهيزات الحديثة التي تشمل النوافذ الواسعة المنزلقة
واألسقف المرتفعة إحساس ًا مميزاً بالرحابة كما تتيح لإلضاءة
الطبيعية دخول جميع أرجاء المنزل ،مما يعزز من التصاميم الداخلية
أجواء رائعة على حياة قاطنيها.
االستثنائية لتلك المنازل ويضفي
ً

Features such as sliding doors and generous ceiling heights
allow for a flowing continuum of space and natural light,
enhancing the exceptional interior design of these townhouses.
Our homes are characterised by spacious master
bedrooms with walk-in closets and ensuite bathrooms
for a daily experience of the utmost comfort.

وتتميز منازلنا بغرف نوم رئيسية واسعة وحجرات مالبس كبيرة وحمامات
داخلية مميزة توفر تجربة مفعمة بأقصى مستويات الرفاهية والراحة.

Our Three Bedroom Bareem Townhouses
range in size from 1,834 sq. ft. to 1881 sq. ft.,
and are perfectly tailored for family life.

وتتراوح مساحات منازل "بريم" المتالصقة من ثالث غرف نوم بين  ١٨٣4و  ١٨٨١قدم ًا
مربع ًا ،وهي تعد مثالية ألنماط الحياة العائلية المفعمة بالحيوية والنشاط.
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3 Bedroom Classic Townhouse
3 Bed + 2.5 Baths + Maid
Ground Floor: 1,054 sq. ft.
First Floor: 780 sq. ft.
Total: 1,834 sq. ft.

First Floor

Ground Floor

.المقابل له وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح به في األعمال اإلنشائية
ُ  تشير األرقام الواردة إلى القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إلى سطح الحائط المشطب-1
جميع التجهيزات والديكورات الداخليّ ة واألرصفة الخارجية المحيطة بالبناء الواردة-4 .جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط-3  الوحدات عما هو موضح في البرشور؛/قد تختلف أبعاد القطع-2
 بحقه في إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية، ووفقاً لتقديره المطلق،المطور
يحتفظ-5 . ما لم يرد خالف ذلك صراحة،هي ألغراض التوضيح فقط
ّ

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from brochure; 3-All
images used are for illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings, interior decorative items and external pavement shown are for illustrative
purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, at its absolute discretion, without any liability whatsoever up to the final ‘as built’ status.
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3 Bedroom Deluxe Townhouse
3 Bed + 2.5 Baths + Maid
Ground Floor: 1,077 sq. ft.
First Floor: 804 sq. ft.
Total: 1,881 sq. ft.

First Floor

Ground Floor

.المقابل له وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح به في األعمال اإلنشائية
ُ  تشير األرقام الواردة إلى القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إلى سطح الحائط المشطب-1
جميع التجهيزات والديكورات الداخليّ ة واألرصفة الخارجية المحيطة بالبناء الواردة-4 .جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط-3  الوحدات عما هو موضح في البرشور؛/قد تختلف أبعاد القطع-2
 بحقه في إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية، ووفقاً لتقديره المطلق،المطور
يحتفظ-5 . ما لم يرد خالف ذلك صراحة،هي ألغراض التوضيح فقط
ّ

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from brochure; 3-All
images used are for illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings, interior decorative items and external pavement shown are for illustrative
purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, at its absolute discretion, without any liability whatsoever up to the final ‘as built’ status.
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الفلل الفاخرة
Signature Villas

46

Elegant
simplicity

حيث تلتقي
البساطة باألناقة

The highest quality materials and
design have been implemented
into our Signature Villas to
ensure that each one is both
functional and beautiful.

حرصنا على توظيف أفضل التصاميم
واستخدام أجود المواد لضمان تشييد
فلل فاخرة تنبض باألناقة والجمال
.وأعلى معايير األداء العملي

These spacious homes all come with extensive majlis
areas, either inside or outside, as well as clean lines
and texture of space, creating truly stunning homes.

،وتمتاز جميع منازلنا الرحبة بمجالس فسيحة داخلية أو خارجية
إضافة إلى االهتمام بأدق التفاصيل واستغالل المساحات إليجاد
.بيوت استثنائية يحظى القاطنون فيها بأجمل اللحظات
ٍ

Our Four and Five Bedroom Signature Villas range
in size from 3,079 sq. ft. to 4,366 sq. ft. They provide
an independent living area, in an incredibly spacious
development, surrounded by a lush green environment.

وتتراوح مساحات فللنا الفاخرة من أربعة وخمسة غرف نوم
 وقد راعى تصميمنا العصري. قدم ًا مربع ًا٤٣٦٦  و٣٠٧٩ بين
نابض بالحيوية والنشاط
مجتمع
بناء منازل مستقلة في
ٍ
ٍ
.محيط واسع وبيئة طبيع ّية خضراء فريدة
وضمن
ٍ
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OUSE S4B

4 Bedroom Sama Majlis Villa
4 Bed + 3.5 Baths + Majlis + Maid
Ground Floor: 1,532 sq. ft.
First Floor: 1,547 sq. ft.
Total: 3,079 sq. ft.

Ground Floor

First Floor

.المقابل له وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح به في األعمال اإلنشائية
ُ  تشير األرقام الواردة إلى القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إلى سطح الحائط المشطب-1
جميع التجهيزات والديكورات الداخليّ ة واألرصفة الخارجية المحيطة بالبناء الواردة-4 .جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط-3  الوحدات عما هو موضح في البرشور؛/قد تختلف أبعاد القطع-2
 بحقه في إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية، ووفقاً لتقديره المطلق،المطور
يحتفظ-5 . ما لم يرد خالف ذلك صراحة،هي ألغراض التوضيح فقط
ّ

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from brochure; 3-All
images used are for illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings, interior decorative items and external pavement shown are for illustrative
purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, at its absolute discretion, without any liability whatsoever up to the final ‘as built’ status.
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E S 4A

4 Bedroom Signature Villa
4 Bed + 3.5 Baths + Majlis + Maid
Ground Floor: 1,895 sq. ft.
First Floor: 1,628 sq. ft.
Total: 3,523 sq. ft.

Ground Floor

First Floor

.المقابل له وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح به في األعمال اإلنشائية
ُ  تشير األرقام الواردة إلى القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إلى سطح الحائط المشطب-1
جميع التجهيزات والديكورات الداخليّ ة واألرصفة الخارجية المحيطة بالبناء الواردة-4 .جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط-3  الوحدات عما هو موضح في البرشور؛/قد تختلف أبعاد القطع-2
 بحقه في إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية، ووفقاً لتقديره المطلق،المطور
يحتفظ-5 . ما لم يرد خالف ذلك صراحة،هي ألغراض التوضيح فقط
ّ

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from brochure; 3-All
images used are for illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings, interior decorative items and external pavement shown are for illustrative
purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, at its absolute discretion, without any liability whatsoever up to the final ‘as built’ status.
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HOUSE S5A

a

5 Bedroom Signature Villa

5 Bed + 4.5 Baths + Majlis + Maid + Driver
Ground Floor: 2,352 sq. ft.
First Floor: 2,014 sq. ft.
Total: 4,366 sq. ft.
Ground Floor

First Floor

.المقابل له وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح به في األعمال اإلنشائية
ُ  تشير األرقام الواردة إلى القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إلى سطح الحائط المشطب-1
جميع التجهيزات والديكورات الداخليّ ة واألرصفة الخارجية المحيطة بالبناء الواردة-4 .جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط-3  الوحدات عما هو موضح في البرشور؛/قد تختلف أبعاد القطع-2
 بحقه في إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية، ووفقاً لتقديره المطلق،المطور
يحتفظ-5 . ما لم يرد خالف ذلك صراحة،هي ألغراض التوضيح فقط
ّ

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from brochure; 3-All
images used are for illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings, interior decorative items and external pavement shown are for illustrative
purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, at its absolute discretion, without any liability whatsoever up to the final ‘as built’ status.
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About us

تعرّف علينا

The company responsible for Nasma
Residences has been founded by KBW
Investments and Basma Group.

تعاون
جاءت مساكن نسمة ثمرة
ٍ
'مشترك بين مجموعة 'كيه بي دبليو
.لالستثمارات ومجموعة 'بسمة' الشارقة

About Basma Group Sharjah
Basma Group was founded in 2005 in the Emirate of
Sharjah. The Group is operating in the field of investments
in economic projects. Basma Group has achieved strategic
partnerships and contributions in various sectors, including
commercial real estate, agricultural and environmental
services. Basma Group strives to constantly introduce new
concepts toward growing further in becoming a pioneer
in developing and contributing in new ventures. Basma
Group is the master developer of Sharjah’s newest urban
project, which will have Sharjah’s largest mall, Tilal Mall.

نبذة عن مجموعة 'بسمة' الشارقة
 ويترأس، في إمارة الشارقة2005 تأسست مجموعة "بسمة" في عام
 وتمارس.مجلس إدارتها سعادة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي
 وقد تمكنت،المجموعة أعمالها في مجال المشاريع االستثمارية
من الدخول في العديد من الشراكات االستراتيجية ولديها منجزات
متنوعة في العديد من القطاعات االقتصادية التي تشمل العقارات
ّ
 وتسعى المجموعة. والقطاع الزراعي والخدمات البيئية،التجارية
لطرح مفاهيم جديدة في السوق المحلية لتواصل طريقها نحو
"وتعد مجموعة "بسمة
.التفرّد في مجال المشاريع الجديدة والرائدة
ّ
،""تالل مول،حضري في الشارقة
مشروع
المطور الرئيسي ألحدث
ّ
ّ
ٍ
ً والذي يمثل مركزاً تجاري ًا وترفيهي ًا ضخم ًا ومتكام
.ال في المدينة

About KBW Investments
KBW Investments, founded and chaired by HRH Prince
Khaled bin Alwaleed bin Talal Alsaud, works across a
number of sectors including engineering, architecture,
construction, finance, consultancy, and development. With
a diversified presence in three continents, the Group’s
focus is synergistic acquisitions and company formations
to continue to build on existing strengths and further
develop KBW Investments brands. The Group’s integrated
operations in the construction sector will be the supporting
backbone of ARADA’s technical execution and operations,
ensuring quality construction and timely delivery.

نبذة عن مجموعة 'كيه بي دبليو' لالستثمارات
انطلقت مجموعة "كيه بي دبليو" لالستثمارات على يد مؤسسها ورئيس
السمو الملكي األمير خالد بن الوليد بن طالل آل
 صاحب،مجلس إدارتها
ّ
قطاعات اقتصادية بما في
عدة
ّ  وتمارس المجموعة أعمالها في،سعود
ٍ
. والتطوير، واالستشارات، والتمويل، واإلنشاءات، والعمارة،ذلك الهندسة
ينصب تركيزها
 حيث،المتنوعة في ثالثة قارات
وتمتد استثمارات المجموعة
ّ
ّ
 وتأسيس الشركات الجديدة لتعزيز،على عمليات االستحواذ المشتركة
 وتم ّثل العمليات المتكاملة التي.مسيرة المجموعة وتنمية أعمالها
اتي في
تساهم بها المجموعة حجر األساس لجوانب التنفيذ
ّ الفني والعمل ّي
ّ
."أرا َد" وذلك لضمان جودة اإلنشاءات وتسليمها في مواعيدها المحددة

صاحب السمو الملكي األمير خالد بن الوليد بن طالل آل سعود

سعادة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي
HE Sheikh Sultan bin Ahmed Al Qasimi

HRH Prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Alsaud
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أرا َد

ARADA

تأسست شركة أرا َد في أواخر عام  2016برؤية واضحة هدفها السعي نحو
مجتمعات حضرية تمنح قاطنيها بيئة مثرية وملهمة ونابضة بالحياة.
تطوير
ٍ

Founded in late 2016, ARADA is dedicated
to building breathtaking communities that
inspire, enrich and engage their residents.

وقد برزت فكرة أرا َد انطالق ًا من ضرورة رفد السوق العقاري
بعقارات فريد ٍة وراقية وبأسعار منافسة .ومن هنا،
اإلماراتي
ٍ
تحرص أرا َد على مواصلة تطوير مشاريعها وتسليمها للمشترين
والمستثمرين ضمن الجداول الزمنية المحددة.

Conceptualized with the intention of delivering
superior properties to the UAE real estate segment,
ARADA will pursue the development and timely
delivery of projects to investors and end-users.

قوة
وتستفيد الشركة من الخبرة الواسعة للطرفين المؤسسين ومن ّ
وتنوع محفظتيهما التجاريتين ،حيث سيحظى المشترون والمستثمرون
ّ
في دولة اإلمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بفرصة رائعة لتجربة
أساليب الحياة الراقية التي توفرها أرا َد في مشاريعها المتكاملة،
فض ً
ال عن الفرص االستثمارية الق ّيمة التي يطرحها المشروع.

ARADA draws on the vast experience of
its founding parties and the breadth of
their diverse commercial portfolios.
Building on existing corporate credibility, KBW
Investments and Basma Group have made the
ARADA brand hallmark one of reliability,
commitment to quality, and end-user value.

وانطالق ًا من القوة والمصداقية التي تتمتع بها الشركتان المؤسستان،
فقد حرصت "كيه بي دبليو" لالستثمارات ومجموعة "بسمة" عند
تأسيس أرا َد على بناء عالمة تجارية جديدة تتميز بالموثوقية وااللتزام
بتقديم أعلى معايير الجودة والقيمة المضافة لجميع عمالئها.

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.

وتسعى أرا َد إلى دفع عجلة النمو االقتصادي والمساهمة بدورها في
التطور المتسارع الذي تشهده الشارقة بما يتماشى مع الجهود الحكومية
ّ
الرامية إلى تحسين نوعية حياة المواطنين والمقيمين في اإلمارة.
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الموقع

البيت

Home

Location

0%

تصميم ذكي
وجودة في البناء

بيوت بتصاميم
فريدة مع أراضي رحبة

رسوم خدمات
مجانية مدى الحياة

في قلب الشارقة قرب تالل مول ومركز الشارقة
 ويتصل مباشرة بطريق اإلمارات،للمؤتمرات

Intelligent design meets
quality construction

Uniquely designed homes
with generous plots

No service
charge for life

In the heart of new Sharjah, with direct access to Emirates Road
and adjacent to Tilal Mall and Sharjah Convention Centre

5
2

غرفة نوم مع غرفة
)خادمة (تاون هاوس

Bedroom
Townhouse with
maid’s room

10

أنواع من العقارات

Types of property

3

غرف نوم مع غرفة
)خادمة (تاون هاوس

Bedroom
Townhouses with
maid’s room

4

غرف نوم
)(فلل شبه مستقلّة

Bedroom SemiDetached Villas

4

غرف نوم
)(فلل فاخرة

Bedroom
Signature Villas

دقائق

minutes

5

غرف نوم
)(فلل فاخرة

Bedroom
Signature Villas

من مطار
الشارقة الدولي

من المنطقة الحرة
لمطار الشارقة الدولي

من المدينة الجامعية
في الشارقة

From
Sharjah Airport

From Sharjah
Economic Free Zone

From University
City of Sharjah

المجمع
ّ

Community

Make Nasma
your new home

امتلك بيتك
الجديد في نسمة

Call 800-ARADA (27232)

800-ARADA (27232( اتصل على

Nasma Residences is the promise of a true community,
a place that you can call home, in the middle of
a vibrant emirate that is truly on the rise, not just
within the region but on an international scale.

تتيح لك مساكن نسمة فرصة للعيش في بيت العمر ضمن
إمارة عصرية تواكب المستقبل وتتماشى مع الحداثة ليس على
. وإنما على مستوى العالم،مستوى المنطقة وحسب

www.nasmaresidences.com
نادي بخدمات متكاملة ومركز رياضي
مجهز بجميع المرافق الرياضية
ّ

Full service club house with full
service gym and sports facilities

 فدان ًا13 حديقة عامة بمساحة
ومساحات خضراء وأماكن للعب

مسارات خاصة للجري
والدراجات الهوائية

13-acre community park with
lush landscaping and play areas

Cycling and jogging tracks

تقدم جميع الخدمات الطبية
ّ عيادة

Full service medical clinic

مركز تسوق

مدرسة جيمس الدولية

حضانة أطفال

سوبر ماركت متخصصة

محالت تلبي احتياجاتك اليومية

Retail mall

GEMS international school

Children’s nursery

Anchor supermarket

Shops for your day-to-day
and specialty needs
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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

