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Areej Apartments
شـقق أريـج



The place to beThe place to be
هـنــا الـمـكـان
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سمّو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أراَد، وصاحب السمّو الملكي األمير خالد بن الوليد بن طالل، نائب رئيس مجلس اإلدارة
HH Sheikh Sultan bin Ahmed Al Qasimi, Chairman of Arada and HRH Prince Khaled bin Alwaleed bin Talal, Vice Chairman of Arada

أراَد
تعد أراَد أسرع المطورين الرئيسيين نموًا 
وأكثرهم ابتكارًا على مستوى المنطقة. 

وتأسست الشركة في عام 2017 ومقّرها 
الرئيسي في دبي، وتركز نشاطها في البداية 

على الشارقة، حيث أطلقت ثالثة مشاريع 
كبرى في اإلمارة.

وقد حرصت الشركة على تشييد منازل استثنائية مجهزة 
بجميع وسائل الراحة العصرية والتقنيات الحديثة وبأسعار 

تنافسية. 
 

وتلتزم أراَد منذ إنطالقها بتلبية جميع متطّلبات العمالء، 
حيث أتاح لها ذلك تقديم كل ما هو جديد ومميز وبشكل

دائم سواًء للمشترين أو الشركاء أو المساهمين أو 
المجتمعات التي تمارس الشركة أعمالها فيها.

Arada
Arada is the region’s fastest-growing 
and most progressive master developer. 
Founded in 2017 and headquartered in 
Dubai, Arada has already launched three 
popular and progressive masterplanned 
communities in the United Arab Emirates.  

We are focused on delivering beautiful homes, 
surrounded by world-class facilities, for a highly 
competitive price.  
 
We are dedicated to putting the needs of our 
customers first. Prioritising them allows us to always do 
more and do better – for buyers, partners, stakeholders, 
and the communities  
we serve. 
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الجادة
يعد مشروع الجادة أحدث مشروع سكني في الشارقة، حيث ينعم فيه المقيمون 

والزوار بمجموعة من أحدث المرافق والخدمات، وتتنوع خيارات السكن والعمل 
والترفيه واالستجمام والتسوق والثقافة في مكان واحد. 

 
تمثل الجادة وجهة استثنائية يتمازج فيها التصميم العملي الممّيز مع روح األناقة 

العصرية، بحيث تمنحك كّل ما تستحّقه وتحلم به! 

حقائق وأرقام
 تمتّد الجادة على مساحة 24 مليون قدم مربعة، وتعّد أكبر مشروع متعدد 	 

االستعماالت في تاريخ الشارقة

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

 موقع ممّيز مع اتصال مباشر بشارع الذيد وطريق المدينة الجامعية وسهولة الوصول 	 
إلى شارع الشيخ محمد بن زايد

 يتضمن المخطط الرئيسي للجادة أربعة فنادق؛ تتولى إعمار للضيافة إدارة ثالثة منها، أال 	 
وهي: العنوان و فيدا و روف

تمت المباشرة باألعمال اإلنشائية في الجادة في عام 2018م وتم تسليم أول باقة من 	 
المنازل للمالكين بداية عام 2021م  

 تتضمن المرافق التعليمّية في الجادة ثالث مدارس، واحدة منها تحت إدارة مؤسسة 	 
سابيس الدولية للخدمات التعليمّية

 تشجع األجواء في الجادة على عيش نمط حياة صحية بفضل التصميم المدروس بعناية 	 
والمسارات الطويلة المخصصة للجري وركوب الدراجات الهوائية

 يوفر مجّمع األعمال الحديث في الجادة 500 ألف متر مربع من المساحات المكتبية 	 
الفاخرة القابلة للتأجير

 يتضمن المخطط الرئيسّي للجادة باقة واسعة من الخيارات الفندقية والمرافق الخدمية 	 
والتجارية ومرافق الرعاية الصحية والمطاعم والمقاهي الراقية

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
	 Spread over a 24 million square foot area, Aljada is Sharjah’s largest 

mixed-use destination 
	 Expected population of 70,000 people, including residents, workers and 

visitors
	 Ideally located with easy access to Sheikh Mohammed bin Zayed Road 

and direct access to Al Dhaid Road and University City Road
	 Aljada will host four hotels, three of which will be operated by Emaar 

Hospitality, including The Address, Vida and Rove
	 Construction on Aljada began in 2018 and the first homes were handed 

over to residents at the beginning of 2021
	 Aljada will host three schools, including one operated by SABIS
	 Aljada promotes an active, healthy lifestyle, with linear parks stretching 

the length of the development and an extensive cycle network 
	 The Aljada Business Park features 500,000 square metres of premium 

leasable commercial space 
	 The Aljada master plan also includes extensive hospitality, retail, F&B, 

healthcare, and services assets
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موقع استراتيجي
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

University City Road

Mleiha Road

Sharjah Kalba Road

Al Khawaneej Road

Tripoli Road
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شقق أريــج
تتميز شقق أريج في مشروع الجادة بتصميم عصري وأنيق ومساحات واسعة 

رحبة تناسب العازبين أو المتزوجين حديثًا على حد سواء، وتقع في مجمع 
سكني يضم مباٍن مؤلفة من أربعة أو ستة طوابق تضم استوديوهات وشققًا 

من غرفة نوم واحدة وغرفتين، مع إطالالت رائعة على الحديقة أو الشارع 
الرئيسي. 

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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إخالء مسؤولية: الرسومات والصور الفنية الواردة في هذا البروشور هي ألغراض 
التوضيح والتسويق فقط. وعلى الرغم من دقة المعلومات المتاحة وإمكانية 

االعتماد عليها وقت طباعة البروشور، فإن المعلومات الواردة في اتفاقية الشراء أو 
البيع النهائية هي فقط ما سيعتّد به قانونيًا.

Disclaimer: the artist renderings and visualizations contained in this brochure are provided for 
illustrative and marketing purposes. Whilst the information provided is believed to be accurate 
and reliable at the time of printing, only the information contained in the final sale and 
purchase agreement will have any legal effect.

Arada Developments LLC
800-ARADA (27232)

info@arada.com
arada.com

          @aradaliving

Visit our Sharjah sales office: 

Aljada Discovery Centre  

Aljada, Muwaileh, Sharjah

Visit our Dubai sales office:

19th Floor, Festival Tower

Dubai Festival City

PO Box 644753, Dubai

Visit our Abu Dhabi sales office:

Level 12, Office Tower 3 

Etihad Towers, Abu Dhabi




