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Areej Apartments
شـقق أريــج



The place to be

هـنــا الـمـكـان
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Founded in early 2017, 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.

ARADA

أراَد
تأسســت الشــركة فــي عــام 2017 برؤيــة واضحــة هدفهــا الســعي نحــو تطويــر 
مجمعــات ســكنية جذابــة تغنــي حيــاة ســاكنيها وتلهمهــم وتمنحهــم الشــعور 

ــا.  باالنتمــاء إليه

الدولــة  مســتوى  علــى  العقــاري  التطويــر  مجــال  فــي  ا\حــدث  الشــركة  ونشــأت 
كمشــروع مشــترك يســتمد قوتــه وخبرتــه مــن تضافــر جهــود اثنتيــن مــن أهــم 
الشــركات فــي هــذا المجــال وهمــا مجموعــة بســمة التــي يترأســها ســمو الشــيخ 
التــي  لالســتثمارات  دبليــو“  بــي  ”كــي  ومجموعــة  القاســمي  أحمــد  بــن  ســلطان 

ــن طــالل آل ســعود. ــد ب ــن الولي ــد ب ــر خال أسســها صاحــب الســمو الملكــي ا\مي

ــى دفــع عجلــة النمــو االقتصــادي والمســاهمة فــي التطــور الســريع  وتســعى أراَد إل
إلــى  الســاعية  الحكوميــة  الجهــود  مــع  يتماشــى  بمــا  الشــارقة  تشــهده  الــذي 

اســتثناء. دون  الجميــع  حيــاة  تحســين 
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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. 

Ideally located in the heart of the city, Aljada is spread over 2.2 
million square metres, with exceptional connectivity to surrounding 
areas and the other emirates.  

With a masterplan that draws inspiration from some of Sharjah’s 
oldest heritage districts, Aljada is designed to provide you with a 
stress-free yet active lifestyle.  

A destination where engaging design meets contemporary elegance, 
Aljada allows you to be all that you can be.

Aljada

الجادة 
يعــد مشــروع الجــادة أحــدث مشــروع ســكني فــي الشــارقة، حيــث ينعــم المقيمــون 
الســكن  خيــارات  وتتنــوع  والخدمــات،  المرافــق  أحــدث  مــن  بمجموعــة  والــزوار 

ــد.  ــكان واح ــي م ــة ف ــه واالســتجمام والتســوق والثقاف والعمــل والترفي

ــى المناطــق  ــه إل ــاز بســهولة الوصــول من ــة ويمت ــب المدين ــي قل ــع المشــروع ف ويق
المجــاورة واzمــارات ا\خــرى، ويمتــد علــى مســاحة شاســعة تبلــغ 2.2 مليون متــر مربع. 

ــاة يملؤهــا النشــاط واالســترخاء بتصميــم  ــر حي ــى توفي يهــدف مشــروع الجــادة إل
يجســد فــي مخططــه الرئيســي أعــرق المواقــع التراثيــة فــي الشــارقة.

مشــروع الجــادة هــو وجهــة يلتقــي فيهــا التصميــم المميــز با\ناقــة المعاصــرة، فــي 
أجــواء توفــر لكــم فرصــًا غنيــة ال حــدود لهــا.
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No matter where you are in Aljada, you’re guaranteed to find a 
range of delicious dining options right on your doorstep. 

From high-end independent restaurants to top brands, and from 
boutique cafés to casual eating, there’s a wealth of options for 
residents and visitors.

Spread throughout the development, the variety and scope of 
cuisines on offer collectively provide a new destination for food 
lovers in Middle East.

Restaurants and
Cafés at Aljada

المطـاعــم في
مشــروع الجـادة 

ــع  ــوالت الشــهية م ــارات واســعة مــن المأك ــادة، ســتجد خي ــي الج ــت ف ــا ذهب أينم
خدمــة التوصيــل إلــى المنــازل.

وتتــراوح الخيــارات مــن المطاعــم الفاخــرة إلــى أشــهر العالمــات التجاريــة مــن جهــة 
ومــن أفضــل المقاهــي إلــى محــالت الوجبــات الســريعة مــن جهــة ثانيــة فــي أجــواء 

يســتمتع فيهــا الســكان والــزوار علــى حــد ســواء.

ويســاعد انتشــار هــذه المطاعــم فــي أرجــاء الجــادة وتنــوع ا\صنــاف والمصــادر علــى 
توفيــر وجهــة جديــدة كليــًا لعشــاق المــذاق الشــهي فــي المنطقــة.

عالٌم من المأكوالت على طاولتك. 

The world at your table. 
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Whether you’re in the mood for a place to fascinate your children, 
play your favourite sport, or simply feel like catching the latest 
show, Aljada’s Central Hub is the perfect location for leisure and 
entertainment. The Central Hub is anchored by a spectacular 
showpiece musical fountain display, which is situated in a 
beautifully designed urban piazza, populated with an array of cafés 
and restaurants.

Among the Central Hub’s other attractions will be the largest 
children’s adventure and discovery complex in the Northern 
Emirates, alongside skateparks, cinemas, an extreme sports centre 
and a wealth of indoor and outdoor entertainment. The Central 
Hub will also include a cultural centre, together with promenade 
and convenience retail.

Complete with inspiring architecture and extensive dining options, 
the Central Hub will truly be the heart of Sharjah. In addition, our 
year-round calendar of activities and events means there’s always 
something new to discover at Aljada.

Leisure and
Entertainment
at Aljada 

ســواء كنــت تريــد قضــاء وقــت ممتــع مــع أطفالــك أو ممارســة رياضتــك المفضلــة 
أو االســتمتاع بأحــدث العــروض الســينمائية والثقافيــة يوفــر لــك المركــز الرئيســي 
قلــب المشــروع النابــض مكانــًا ترفيهيــًا عبــر نافورتــه، ذات الموســيقى والمؤثــرات 
بهــا  تحيــط  جميــل  عصــري  تصميــم  ذات  ســاحة  فــي  تقــع  التــي  االســتعراضية، 

مجموعــة مــن المقاهــي والمطاعــم.  

باzضافــة إلــى كل مــا ســبق ذكــره، يتضمــن المركــز الرئيســي فــي الجــادة، مجمعــًا 
الشــمالية،  اzمــارات  فــي  ا\كبــر  يعتبــر  ل�طفــال  واالستكشــاف  للمغامــرة 
مــن  والعديــد  البدنيــة  للرياضــات  ومركــزاً  ســينما  وصــاالت  للتزلــج،  ومنتزهــات 
أماكــن الترفيــه الداخليــة والخارجيــة. كمــا ســيتضمن المركــز الرئيســي، مركــزاً 

ثقافيــًا ومســارات ومحــال تجاريــة أرضيــة. 

حيث تصبح الحياة مغامرة شيقة.

Let life become an adventure.

الترفيه واالستجمام 
في مشروع الجادة 

State-of-the-art indoor activities
مركز للنشاطات الحديثة والمتنوعة
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3 دقائق
من المدينة الجامعية

5 دقائق
من مطار الشارقة الدولي 

5 دقائق
من المنطقة الحرة بمطار الشارقة 

15 دقيقة
من مطار دبي الدولي

15 دقيقة
من كورنيش الشارقة

Connectivity
3min
from University City

5min
from Sharjah International Airport

5min
from Sharjah International Airport Free Zone (SAIF)

15min
from Dubai International Airport

15min
from Sharjah Corniche

موقع استراتيجي
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Areej Apartments

شقق أريــج السكنية

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. 

وأنيــق  عصــري  بتصميــم  الجــادة  مشــروع  فــي  الســكنية  أريــج  شــقق  تتميــز 
ومســاحات واســعة رحبــة تناســب العازبيــن أو المتزوجيــن حديثــًا علــى حــد ســواء، 
وتقــع فــي مجمــع ســكني يضــم مبــاٍن مؤلفــة مــن أربعــة أو ســتة طوابــق بشــقق 
اســتديو أو بغرفــة نــوم واحــدة أو اثنتيــن، وتطــل كل شــقة منهــا علــى منظــر رائــع 

للحديقــة أو الشــارع الرئيســي. 
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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 a musical fountain display  
 and an urban piazza with an array of cafés and restaurants. 
• The Central Hub will also include the largest children’s  
 adventure and discovery complex in the Northern Emirates. 
• It will also feature skateparks, cinemas, an extreme sports 
 centre and a wealth of indoor and outdoor entertainment.
• 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). 
• Healthcare facilities include general, private and polyclinics,  
 as well as two health centres.
• Other public facilities include four Masjids, two post offices,  
 a public library, a civil defence centre and a municipality office. 

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.  
يتوقع أن يصل عدد سكان المشروع إلى 70 ألف نسمة بين مقيمين وسياح.  •

يتميز المركز الرئيسي بالنافورة الموسيقية والساحة العامة التي تعج   •
بالمطاعم والمقاهي الراقية.  

كما سيضم المركز الرئيسي أكبر مجمع لالستكشاف والمغامرة   •
مخصص ل�طفال في اzمارات الشمالية.  

وهناك أيضًا حدائق التزلج وصاالت السينما ومركز الرياضات المتعددة   •
ومجموعة واسعة من ا\نشطة الترفيهية التي تقام في المناطق   

المغطاة والهواء الطلق.  
يتضمن المخطط الرئيسي لمشروع الجادة أربعة فنادق من المستويات   •

الفاخرة والمتوسطة مع الشقق الفندقية.  
تشجع ا\جواء في مشروع الجادة على عيش حياة صحية بفضل   •

التصميم المنظم بعناية والمسارات الطويلة المخصصة للمشي والجري   
وركوب الدراجات الهوائية.  

تشمل مرافق التعليم في الجادة دور الحضانة ورياض ا\طفال إضافة   •
إلى 4 مدارس (اثنتان منها من الروضة إلى الصف الثاني عشر وواحدة   

ابتدائية وواحدة ثانوية).  
 •  تشمل المرافق الصحية عيادات عامة وخاصة متعددة االختصاصات

إضافة إلى مركزين صحيين.
تشمل المرافق العامة ا\خرى 4 مساجد ومكتبين للبريد ومكتبة عامة   •

ومركز للدفاع المدني ومكتب للبلدية.  



Toll Free: 800 326 800
Email: info@famproperties.com
Web: www.famproperties.com


