فرصة اإلستثمار الرائدة في الشارقة
AN EXTRAORDINARY INVESTMENT OPPORTUNITY
PRIME PLOTS IN SHARJAH

حيث تجتمع النزاهة بالتميز لتحقيق الجودة
Where integrity meets excellence to achieve quality

الشارقة إلدارة األصول

تأسســت الشــارقة إلدارة األصــول فــي العــام  2008كقســم تابــع لدائــرة
الماليــة المركزيــة ،قبــل أن تتحــول فــي العــام  2012إلــى شــركة مســتقلة
تعمــل كــذراع اســتثمارية لحكومــة الشــارقة ،وتتولــى مســؤولية
االســتثمارات الحكوميــة ،وإدارة األصــول ،والتطويــر العقــاري ،ســعي ًا
تميــز ثقافــة األعمــال فــي الشــارقة ،والبنــاء علــى األســس
لدعــم ّ
االســتثمارية المتينــة التــي أرســتها حكومــة الشــارقة.
ومتنــام فــي دولــة
قــوي
وتتمتــع الشــارقة إلدارة األصــول بحضــور
ٍ
ٍ
اإلمــارات ومنطقــة الشــرق األوســط بصــورة عامــة ،وتشــمل مهامهــا
حمايــة اســتثماراتها مــن حالــة عــدم اليقيــن وعــدم االســتقرار .وإلــى
جانــب االســتثمار فــي األســهم الخاصــة ،قامــت الشــارقة إلدارة األصــول
باالســتثمار بقــوة فــي تطويــر مشــاريعها الحاليــة فــي قطاعــات التجزئــة،
والعقــار ،والصناعــة .وتُظهــر مشــاريع الشــارقة إلدارة األصــول مــدى عــزم
حكومــة الشــارقة وإلتزامهــا بتطويــر القطاعــات الصناعيــة والعقاريــة،
وســوق تجــارة التجزئــة ،لتلبيــة االحتياجــات المتزايــدة للمســتثمرين
والســكان فــي إمــارة الشــارقة.
وتلتــزم الشــارقة إلدارة األصــول بإيجــاد بيئــة عمل مســتقرة ومســتدامة

SHARJAH ASSET MANAGEMENT

لجــذب االســتثمار إلــى اإلمــارة ،وتحســين مســتوى الخدمــات المقدمــة
لســكان الشــارقة وزوارهــا ،وتقديــم الحلــول الموثوقــة التــي مــن شــأنها
تعزيــز القيمــة المضافــة لمســتثمرينا والقتصــاد الشــارقة ككل.

Emirate, improving the level of service provided to
Sharjah’s residents and visitors, and delivering reliable
solutions that create value for our investors and the
Sharjah economy as a whole.

وتهــدف الشــارقة إلدارة األصــول إلــى االرتقــاء بمســتوى ســمعة حكومــة
الشــارقة وذلــك بإنتهــاج الشــفافية ،وااللتــزام ،والتركيــز علــى النتائــج
لتحقيــق الرؤيــة مــن خــال فريقهــا المهنــي المتفانــي .وتعمــل الشــركة
علــى التوافــق مــع رؤيــة الشــارقة فــي تحقيــق أرقــى مســتويات التطــور،
وفــي التحــول إلــى مركــز إشــعاع حضــاري واقتصــادي وثقافــي ،يســتمد
قوتــه مــن التمســك بهويتــه العربيــة واإلســامية .ويتولــى العمــل
فــي الشــركة فريــق مــن الطــراز العالمــي يضــم نخبــة مــن المهنييــن
العامليــن وفقــ ًا ألرقــى المعاييــر التشــغيلية والممارســات العالميــة.

SAM aims to live up to the reputation of the Government of
Sharjah by remaining transparent, dedicated, and results
orientated to deliver on the vision through its dedicated
professional team. The company operates in alignment
with Sharjah’s vision of being a highly developed and
rising social and economic world cultural radiance center
derived from its strong Arabic and Islamic identity, and
is driven by a world-class team of professionals working
to the highest operational standards and international
practices.

ويوفر الحضور المؤسســاتي لشــركة الشــارقة إلدارة األصول ،وشــبكتها
مــن الشــركاء مــن القطاعيــن الحكومــي والتجــاري ،ومحفظتهــا الحاليــة
مــن االســتثمارات القائمــة حــول العالــم ،عام ـ ً
ا محفــزاً لتنميــة أســواق
كافــة الشــركات التــي نســتثمر بهــا .وينعكــس ذلــك علــى صعيــد توســع
األســواق ،والخدمــات اللوجســتية ،وتطويــر األعمــال.

SAM’s corporate presence, its network of government
and commercial partners and existing portfolio of
globally based investments, present synergies to market
development for all of our investee companies. This is
often reflected in its market expansion, logistics and
business development.

Sharjah Asset Management (SAM) was founded in 2008
as a division of the Sharjah Finance Department. In 2012,
SAM was established as a standalone company that acts
as an investment arm of the Government of Sharjah.
SAM looks after the Government investments, asset
management and property developments, in an effort to
support and build upon the excellent business culture and
investment foundation laid by the Government of Sharjah.
With an increasingly strong presence in the UAE and the
Middle East region at large, SAM’s mandate is to ensure
its investments are protected against uncertainty and
instability. Apart from equity, SAM has heavily invested into
developing its own projects within the industrial, mixed
use and retail sectors. SAM’s projects demonstrate the
Government of Sharjah’s determination and commitment
to the development of the industrial, mixed use and retail
sectors in response to the growing needs of investors and
residents of the Emirate of Sharjah.
SAM is committed to creating a steady and sustainable
business environment that attracts investment to the

محفظتنا االستثمارية

• القطاع التجاري وقطاع التجزئة
• قطاع الخدمات اإللكترونية واالتصاالت
• قطاع الخدمات اللوجستية
• قطاع النفط والغاز
• قطاع العقارات
• قطاع التكنولوجيا
• القطاع المصرفي

أمريكا الشمالية
أوروبا الغربية
سنغافورة
الصين
أستراليا

OUR INVESTMENT PORTFOLIO
North America
Western Europe
Singapore
China
Australia

•
•
•
•
•
•
•

Commercial and retail sector
Electronics and telecommunications services
Logistics
Oil and gas
Real estate
Technology
Banking sector

رؤيتنا
 تعمل على تنمية الثروات،أن نحظى بسمعة عالمية كذراع إستثمارية لحكومة الشارقة
.لتحقيق اإلزدهار المستدام لسكان إمارة الشارقة
مهمتنا
 ويتفانى بالعمل على تطبيق،بناء فريق عمل متمرس يضم خيرة الكفاءات المهنية
 وإيجاد،أرقى الممارسات العالمية بهدف زيادة عائدات أنشطة اإلستثمار وإدارة األصول
. وتحقيق المنافع االقتصادية لسكان الشارقة،احتياطات مستقبلية
قيمنا
التميز | التقدم | الجدارة المهنية | التركيز على العمالء | النزاهة

OUR VISION
To be a globally reputable investment arm of the Sharjah Government,
that creates wealth for the Emirate and achieves sustained prosperity for its people.
OUR MISSION
To establish a world-class team of dedicated professionals working within best-in-class processes
in order to maximize returns from investments and asset management activities, creating future
reserves and achieving economic benefits for the people of Sharjah.
OUR VALUES
Excellence | Progressiveness | Meritocracy | Customer Focus | Integrity

مشاريع الشارقة إلدارة األصول
يشــغل ســوق الجبيــل موقعــ ًا خالبــ ًا علــى خــور الشــارقة ،ويتميــز
بموقعــه اإلســتراتيجي بيــن الســوق المركــزي ومنطقــة التــراث فــي
قلــب الشــارقة ،وتــم إنشــاء الســوق الســتيعاب المســتأجرين مــن
األســواق الســابقة التــي يعــود تاريــخ بنائهــا إلــى  35عامــ ًا ،ودمــج هــذه
األســواق الســتقطاب مســتأجرين جــدد ،وتقديــم وجهــة مالئمــة لتجــارة
األســماك ،واللحــوم ،والخضــار والفواكــه الطازجــة.

Souq Al Jubail is idyllically located on Sharjah Creek and
strategically positioned between the Central Souq and the
Heart of Sharjah heritage area. It has been developed to
accommodate tenants from the former markets developed
some 35 years ago and consolidate these and attract new
tenants to offer a convenient destination for fresh fish,
meat, fruit and vegetables.

ويقــدم الســوق للــزوار والمســتأجرين علــى حــد ســواء ميــزة إضافيــة
تتمثــل بفرصــة االســتمتاع باألجــواء الثقافيــة والتاريخيــة المحيطــة
بالمــكان خــال تواجدهــم فــي الســوق ،ويتميــز بارتباطــه مــع منتــزه
كورنيــش الشــارقة وواجهــة المجــاز المائيــة وجزيــرة العلــم ،فيمــا يعــزز
صالتــه مــع خــور الشــارقة ،ويوفــر موقع ـ ًا حيوي ـ ًا يســهل الوصــول إليــه
بغيــة تعزيــز النشــاط التجــاري فــي المنطقــة ،وتوفيــر احتياجــات ســكان
الشــارقة وزوارهــا.

An accompanying benefit for visitors and tenants alike is
the opportunity to immerse oneself in the cultural and
historical ambience of its location. With connections to the
Sharjah Corniche Promenade, Al Majaz Waterfront, and
Flag Island, Souq Al Jubail reinforces its link to Sharjah
Creek and to provide a major connectivity to reinvigorate
its related activities and links to the community who
strongly supports this facility.

ويمتــد الســوق علــى مســاحة  37،000متر مربــع مخصصة لمتاجــر التجزئة،
ويحتــوي علــى  370متجــراً جديــداً ،منهــا  91متجــراً لبيــع األســماك ،و67
متجــراً لبيــع اللحــوم ،و 212متجــراً لبيــع الخضــار والفواكــه ،كمــا يضــم
غرف ـ ًا للصــاة ،ومنطقــة مــزادات داخليــة لألســماك ،ورصيف ـ ًا للصياديــن،
ومنطقــة مكاتــب ومطاعــم فــي الطابــق األول ،فضــ ً
ا عــن مجموعــة
متنوعــة مقبلــة مــن متاجــر التجزئــة ومــزودي الخدمــات .كمــا تحيــط
بالســوق منطقــة مواقــف ســيارات تتســع لـــ 750ســيارة.

Spread over 37,000 square metres of retail space, Souq Al
Jubail accommodates some 370 new shops (comprising
91 shops for selling fish 67 meat produce retailers and 212
fruit and vegetable outlets) with prayer rooms, an indoor
fish auction area, a fishermen’s wharf, first floor offices
and restaurant area and an upcoming variety of retail
shops and service providers. As well as a parking area
that can accommodate up to 750 cars.

SHARJAH ASSET MANAGEMENT’S PROJECTS
يقــع ســوق الحــراج فــي منطقــة الرقعــة الحمــراء علــى شــارع الشــيخ
محمــد بــن زايــد ،ويعــد أحــد الوجهــات الرائــدة للســيارات المســتعملة
فــي المنطقــة ،وســرعان مــا تحــول بعــد افتتاحــه فــي ينايــر  2016إلــى
منشــأة حيويــة لتجــارة الســيارات المســتعملة ،وبــات ُيســهم بشــكل
ملحــوظ فــي تعزيــز النشــاط االقتصــادي المتعلّ ــق بتجــارة الســيارات فــي
اإلمــارة.
ويتميــز ســوق الحــراج بموقعــه اإلســتراتيجي قــرب مطــار الشــارقة
الدولــي ومينــاء الحمريــة ،فــي موقــع مالئــم للمشــترين والراغبيــن فــي
شــحن الســيارات المســتعملة إلــى أســواق التصديــر .ويحتــوي علــى 5000
موقــف ســيارات مخصصــة للــزوار.
وبلغــت تكلفــة تطويــر ســوق الحــراج  250مليــون درهــم ،وتشــغل
المرحلــة األولــى مــن الســوق مســاحة تزيــد عــن خمســة مالييــن قــدم
مربعــة ،ومــن المقــرر إنجــاز المرحلتيــن المتبقيتيــن الحقــ ًا ووفقــ ًا
للحاجــة.
ويتألــف ســوق الحــراج حاليـ ًا مــن  ٣٤٥معرضـ ًا و 70متجــراً لبيــع قطــع غيار
الســيارات وملحقــات الســيارات ،باإلضافــة إلــى مناطــق عــرض للســيارات
ومســاحات إلقامــة مــزادات الســيارات.
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Located off Sheikh Mohammed bin Zayed Road in Al Ruqa
Al Hamra, Souq Al Haraj is one of the region’s premier
destinations for pre-owned cars. Since opening, in January
2016, Souq Al Haraj has rapidly become a significant retail
park for the used car industry and is markedly boosting
economic activity relating to the automotive industry, in
the Emirate.
Souq Al Haraj is strategically situated near Sharjah
International Airport and Al Hamriyah Port, and with over
5,000 park spaces dedicated for visitors, the new retail
– park offers easy access to buyers from across the UAE
and for export markets beyond.
Developed at a cost of AED 250 million, the first phase
occupies an area of more than five million square feet, with
two more phases scheduled for construction – subject to
future demand.
Souq Al Haraj currently consists of 345 showrooms and 70
shops for selling spare parts and automotive accessories,
in addition to the car exhibition areas and auction spaces.
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SOUQ AL JUBAIL

SOUQ AL HARAJ

Investment Type:
Fully owned, operated & managed
SAM Ownership:
100%

Investment Type:
Fully owned, operated & managed
SAM Ownership:
100%

SHARJAH ASSET
MANAGEMENT’S
JOINT VENTURES

المشاريع المشتركة
للشارقة إلدارة األصول

SHARJAH ASSET
MANAGEMENT’S
INVESTMENTS

استثمارات الشارقة
إلدارة األصول

TILAL CITY

AL ZAHIYA SHARJAH

BANK OF SHARJAH

SHARJAH ISLAMIC BANK

Investment Type:
Joint Venture
SAM Ownership:
50%

Investment Type:
Joint Venture
SAM Ownership:
50%

Investment Type:
Shareholding
SAM Ownership:
20%

Investment Type:
Shareholding
SAM Ownership:
30%

MATAJER - SHARJAH

TASJEEL - SHARJAH

AIR ARABIA

DANA GAS

Investment Type:
Joint Venture
SAM Ownership:
50%

Investment Type:
Joint Venture
SAM Ownership:
50%

Investment Type:
Shareholding
SAM Ownership:
18%

Investment Type:
Shareholding
SAM Ownership:
5%

SHARJAH HOLDING

SHARJAH CEMENT

AL ARABIYA DOMESTIC

Investment Type:
Joint Venture
SAM Ownership:
50%

Investment Type:
Shareholding
SAM Ownership:
17%

Investment Type:
Shareholding
SAM Ownership:
30%

SHARJAH ASSET MANAGEMENT’S
BUSINESS ACTIVITIES

أنشطة أعمال الشارقة إلدارة األصول

تنمية مجمعات سكنية

DEVELOPMENT OF
MASTER PLANNED
COMMUNITIES
إدارة األصول

ASSET
MANAGEMENT

التطوير عقاري

REAL ESTATE
DEVELOPMENT
تـأجير وبيع
المشاريع
العقارية

REAL ESTATE
SALES &
LEASING

إدارة المرافق
إدارة المحافظ

PORTFOLIO
MANAGEMENT

الشراكات اإلستراتيجية
STRATEGIC PARTNERSHIP

FACILITIES
MANAGEMENT

االستثمارات األجنبية

FOREIGN INVESTMENTS

INVESTMENT INDICATORS IN
THE EMIRATE OF SHARJAH & UAE

مؤشرات سوق اإلستثمار في إمارة الشارقة

قاعدة إنتاجية متنوعة في إقتصاد الشارقة الغير نفطي

تزايد في الطلب ضمن
قطاع الصناعات

نسبة النمو في معدل اإلنتاج المحلي

العمليات
الصناعية
الناتج الصناعي

33%
3.5%
UAE WORKFORCE:
GROWTH RATE IN THE LAST YEAR

48%

INDUSTRIAL
OPERATIONS

MANUFACTURING

GROWTH RATE IN GDP IN 2015

21%
61%

األخرى
OTHER

REAL ESTATE AND BUSINESS SERVICES
الخدمات العقارية وإدارة األعمال
الصناعة والتصنيع
INDUSTRY & MANUFACTURING

16%
12%  والطاقة، المحاجر،التعدين
MINING, QUARRYING, AND ENERGY
12%
تجارة الجملة والتجزئة
WHOLESALE AND RETAIL TRADE

DIVERSE PRODUCTION BASE IN SHARJAH’S NON-OIL ECONOMY

أكبر تجمع للشركات الصغيرة
والمتوسطة الحجم في المنطقة
) شركة في (الشارقة45,000
LARGEST SME SECTOR IN THE REGION WITH
45,000 COMPANIES IN SHARJAH

بيئة استثمارية قاطبة
للمستثمرين الخليجيين واألجانب
ATTRACTIVE INVESTMENT ENVIRONMENT FOR
GCC, ARAB, AND EXPAT INVESTORS

اسعار تنافسية في
سوق العقارات على
مستوى المنطقة
COMPETITIVE PRICES IN
REAL ESTATE MARKET
COMPARED TO THE REGION

الشارقة مركز إقليمي لألعمال
التجارية والثقافة اإلسالمية
SHARJAH IS A REGIONAL BUSINESS HUB
AND CAPITAL OF ISLAMIC CULTURE

اتزان التنوع اإلستثماري
في القطاع العقاري
والصناعي
BALANCED INVESTMENT
DIVERSIFICATION IN REAL ESTATE
AND INDUSTRIAL SECTORS

واحة الصجعة الصناعية

يعتبــر مشــروع
الصجعــة
واحــة
الصناعيــة ،أحــد مشــاريع
شــركة الشــارقة إلدارة األصــول،
الذراع االســتثمارية لحكومة الشــارقة،
مــن المبــادرات الرياديــة والطموحــة ،التــي
تواكــب خطــط الحكومــة التنمويــة فــي إطــاق
مشــاريع لتطويــر القطاعــات الصناعيــة ،والعقاريــة،
والتجاريــة ويمتــد المشــروع الواقــع علــى مقربــة مــن شــارع
اإلمــارات ( )E611ومطــار الشــارقة الدولــي ومينــاء الحمريــة ،علــى
مســاحة تقــارب  14مليــون قــدم مربــع ،تتــوزع عليهــا  353وحـ ً
ـدة أراضــي
ً
صناعيــة خفيفــة وصناعيــة متوســطة ومتعــددة االســتخدامات ،فضــا عــن
أراض مخصصــة لمتاجــر التجزئــة والوحــدات الســكنية .وتتمتــع الواحــة ببنيــة تحتيــة
ٍ
متميــزة ،تشــمل أنظمــة مكافحــة الحريــق ،وشــبكات تصريــف ميــاه األمطــار ،وأرصفــة،
ومواقــف ســيارات للــزوار .وجــاء إطــاق واحــة الصجعــة الصناعيــة وفقـ ًا لتخطيــط شــمولي مفصل،
وتصاميــم تــم إنجازهــا بالتعــاون مــع مكتــب خطيــب وعلمــي لالستشــارات الهندســية الرائــد عالمي ـ ًا،
فيمــا تولــت هندســة الدرويــش اإلمــارات ،شــركة المقــاوالت الرائــدة ،القيــام باألعمــال اإلنشــائية .وتوفــر
واحــة الصجعــة الصناعيــة نظــام التمليــك لمواطنــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة ،ودول مجلــس
التعــاون الخليجــي ،والجنســيات العربيــة .كمــا توفــر أيضـ ًا حــق االنتفــاع لمــدة مائة عــام للجنســيات األخرى.
وتوفــر واحــة الصجعــة الصناعيــة مســاكن عمــال لبعــض األراضــي متعــددة االســتخدامات ،وقطعــة أرض
كبيــرة مخصصــة ،تتيــح للمســتثمرين االســتفادة مــن هــذا الموقــع ،وتوفيــر مســاكن عمــال قريبــة مــن
أماكــن العمــل ،بمــا يســاعد فــي خفــض تكاليــف نقــل العمــال .كمــا تشــمل قائمــة المرافــق والخدمــات
فــي المشــروع حديقــة عامــة كبيــرة ،ومســجد ،ومركــز تجزئــة كبيــر ،فضـ ً
ا عــن الفــرص التجاريــة ،وحديقــة
محليــة أخــرى قريبــة ،وســهولة الحصــول علــى وســائل نقــل مــن وإلــى شــارع اإلمــارات.

AL SAJA’A INDUSTRIAL OASIS

Al Saja’a Industrial Oasis
(“ASIO”), a project by Sharjah Asset
Management, the investment arm of the
Government of Sharjah, is one of the groundbreaking
and ambitious initiatives that follows the development plans of
the Government of Sharjah. Strategically located on Emirates Road (E611),
in close proximity to Sharjah International Airport and Al Hamriya Port, ASIO stretches
over an area of 14 million square feet and comprises 353 plots for light and medium industrial, mix
use, some retail and a large accommodation plot. ASIO offers world class standard infrastructure
including unique firefighting and storm water networks, paved footpaths and visitor car parking,
all other services to the plots and was launched following a detailed master planning and design
process with leading international consultant Khatib & Alami and constructed by premier contractor
Darwish Engineering Emirates. Plots in ASIO are available for sale to UAE Nationals, GCC and
Arab residents as freehold investments. All other residents may apply for a 100-year Leasehold
(Usufruct Right).
ASIO includes provision for staff accommodation for certain mixed use plots and a large dedicated
plot that allow investors to benefit from this labour access and assist in reducing transportation
costs. Amenities in the project include a regional size public park, an adjacent mosque, and a
community sized retail center complemented by commercial opportunities, another adjacent local
park and superior transportation access from/to Emirates Road.
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INVESTMENT ADVANTAGES AT AL SAJA’A INDUSTRIAL OASIS

ميزة االستثمار في واحة الصجعة الصناعية

Extending over 14 million square feet of Land, comprising 353 industrial,
mixed use, commercial, retail land plots, and a large staff accomodation plot

 متعدد، صناعية: قطع اراض منها353  وتتضمن، مليون قدم مربع14 تمتد على مساحة
. وقطع اراض للموظفين والعاملين، قطع للبيع بالتجزئة، تجارية،االستخدامات

Freehold for UAE, GCC and Arab Nationals

، و دول مجلس التعاون الخليجي،نظام التمليك لمواطني دولة االمارات العربية المتحدة
و الجنسيات العربية

Usufruct Right for a period of 100 years for other Nationalities
Strategic location within close proximity to the city, Sharjah International
Airport and Hamriyah Port, off Emirates Road (E611)
World class standard of infrastructure
Excellent amenities including a large public park
Easy payment plans
Proudly supported by the Government of Sharjah

حق االنتفاع لمدة مائة عام للجنسيات األخرى
 قبالة شارع، مطار الشارقة الدولي وميناء الحمرية،موقع استراتيجي على مقربة من المدينة
)E611( اإلمارات
مستوى عالمي من البنية التحتية
المرافق الممتازة بما في ذلك حديقة عامة كبيرة
خطط دفع مبسطة
مدعومة بفخر من قبل حكومة الشارقة

PLOT USE AND AREA

استخدامات االرض ومساحاتها

تجزئة
استخدام قطعة األرض

مساحة قطعة األرض
)متر مربع(

Area Square Meters

Land Use

صناعي خفيف

10,400 – 1,280

10,400 – 1,280

Industrial Light

صناعي متوسط

7,600 – 2,500

7,600 – 2,500

Industrial Medium

متعدد االستخدام

6,000 – 1,150

6,000 – 1,150

Mixed-Use

تجزئة

2,250 – 14,200

2,250 – 14,200

Retail

سكن العمال

42,300

42,300

Staff Accommodation

Retail

متعدد االستخدام

Mixed-use

صناعي

Industrial

STAGE ONE

المرحلة األولى

STAGE 1

عدد القطع

األراض
نوع
ِ

34

)صناعي (خفيف

7

)صناعي (متوسط

14

) مكاتب+  (تجزئة1 متعدد االستخدام

55

المجموع

Type of Land

Number of Plots

Industrial (Light)

34

Industrial (Medium)

7

Mixed-Use 1 (Retail + Off ices)

14

Total

55

STAGE TWO

المرحلة الثانية

STAGE 2

عدد القطع

األراض
نوع
ِ

54

)صناعي (خفيف

36

)صناعي (متوسط

23

) سكني+  مكاتب+  (تجزئة2 متعدد االستخدام

1

تجزئة

114

المجموع

Type of Land

Number of Plots

Industrial (Light)

54

Industrial (Medium)

36

Mixed-Use 2 (Retail + Off ices + Residential)

23

Retail

1

Total

114

STAGE THREE

المرحلة الثالثة

STAGE 3

ROAD-D7
24.00M R.O.W.

ROUNDABOUT #6

24.00M R.O.W.

ROAD-D1
24.00M R.O.W.

عدد القطع

األراض
نوع
ِ

108

)صناعي (خفيف

8

)  مكاتب+  (تجزئة1 متعدد االستخدام

7

) سكني+  مكاتب+  (تجزئة2 متعدد االستخدام

123

المجموع

Type of Land

Number of Plots

Industrial (Light)

108

Mixed-Use 1 (Retail + Off ices)

8

Mixed-Use 2 (Retail + Off ices + Residential)

7
123

STAGE FOUR

المرحلة الرابعة

STAGE 4

عدد القطع

األراض
نوع
ِ

24

)صناعي (خفيف

2

)صناعي (متوسط

7

) مكاتب+  (تجزئة1 متعدد االستخدام

25

) سكني+  مكاتب+  (تجزئة2 متعدد االستخدام

2

تجزئة

1

سكن العمال

61

المجموع

Type of Land

Number of Plots

Industrial (Light)

24

Industrial (Medium)

2

Mixed-Use 1 (Retail + Off ices)

7

Mixed-Use 2 (Retail + Off ices + Residential)

25

Retail

2

Staff Accommodation

1

Total

61

Freehold Ownership, is normally allowed for UAE and GCC nationals only in accordance with the Real Estate
Registration Law in the Emirate of Sharjah, Exceptions are permitted only with the Ruler’s approval, which has been
favourably received and granted for Arab Nationals Freehold Ownership for the Al Saja’a Industrial Oasis.

 حيث يكون للمنتفع، هو نظام لتداول العقارات في مناطق محددة بإمارة الشارقة ومنها مشروع واحة الصجعة الصناعية،نظام اإلنتفاع
 وفق ًا للقوانين واألنظمة المرعية التطبيق وال سيما أحكام قرار،) عام100( بموجب ذلك حق إستخدام العقار واإلنتفاع به لمدة مئة
. بشأن اإلنتفاع بالعقارات في إمارة الشارقة2014  لسنة26 المجلس التنفيذي رقم

Usufruct Right, which is for the benefit of all other nationalities, is a system for trading in Real Estate for specific
areas in the Emirate of Sharjah including Al Saja’a Industrial Oasis project and due to this the Usufructuary has the
right to use and benefit from the property for a period of one hundred (100) years, as per the applicable rules and
regulations, especially the provisions of the Executive Council Resolution No. 26 of 2014 concerning the Real Estate
Usufruct in the Emirate of Sharjah.

 هو حق تملك العقارات في إمارة الشارقة والمقتصر على مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي،نظام التمليك الحر
تم
،بموجب قانون التسجيل العقاري في إمارة الشارقة
ّ  حيث،وإستثناء يجوز منح حق التملك خالف ًا لذلك بموافقة سمو الحاكم
ً
.اإلعتماد والموافقة على تمليك الجنسيات العربية في مشروع واحة الصجعة الصناعية

Disclaimer: While every effort and endeavor has been made to ensure the information and data contained herein is correct, at the time of publishing, the Owner,
Developer or Agent assumes no responsibility for any omissions or errors contained in this brochure. Information contained herein is also subject to change from time to time.

 المعلومات. أو الوكيل المسؤولية عن أي خطأ أو سهو، المطور/ لن يتحمل المالك،بينما تم بذل الجهد المستطاع للتحقق من المعلومات والبيانات الصحيحة الواردة في هذه الوثيقة
.الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير والتعديل من وقت لآلخر

SHARJAH ADVANTAGES

ميزة الشارقة

Diversified economy with no individual sector contributing
more than 20% of GDP value
•
Standard & Poor’s rating A/A+1
•
Listed as a future city in FDI Magazine
•
GDP exceeded AED80 billion in 2015
•
45% of the allocated budget is dedicated to economic development

 من قيمة الصناعات20% اقتصاد متنوع يضم
•
A/A+1 نسبة ستاندرد آند بور وصلت إلى
•
تم إدراجها مدينة المستقبل من قبل مجلة االستثمار األجنبي المباشر
•
2015  مليار درهم في عام80 تخطى ناتجها المحلي اإلجمالي
•
 من الميزانية المخصصة للشارقة تعود للتمنية االقتصادية45%

INVESTMENT ADVANTAGES

ميزة االستثمار

AT AL SAJA’A INDUSTRIAL OASIS

في واحة الصجعة الصناعية

Extending over 14 million square feet of
Land, comprising 353 industrial, mixed
use, commercial, retail land plots, and a
large staff accomodation plot
•
Freehold for UAE, GCC,

الفرصة االستثمارية الرائدة
في الشارقة
AN EXTRAORDINARY
INVESTMENT OPPORTUNITY
PRIME PLOTS IN SHARJAH

، مليون قدم مربع14 تمتد على مساحة
، صناعية: قطع اراض منها353 وتتضمن
 قطع للبيع، تجارية،متعدد االستخدامات
 وقطع اراض للموظفين والعاملين،بالتجزئة
•

and Arab Nationals

حق االنتفاع لمدة مائة عام للجنسيات األخرى

•

•

Usufruct Right for a period of
100 years for other Nationalities
•

) عام من ملكية العقار المستأجر (حق االنتفاع100
لجميع الجنسيات األخرى

Strategic location within close

•

proximity to the city, Sharjah International

 مطار،موقع استراتيجي على مقربة من المدينة

Airport and Hamriyah Port,

 قبالة شارع،الشارقة الدولي وميناء الحمرية

off Emirates Road (E611)

)E611( اإلمارات

•

•

World class standard of infrastructure
•
Excellent amenities including
a large public park

مستوى عالمي من البنية التحتية
المرافق الممتازة بما في ذلك حديقة عامة
كبيرة

•

•

Easy payment plans

خطط دفع مبسطة

•

•
مدعومة بفخر من قبل حكومة الشارقة

Proudly supported by the
Government of Sharjah

www.alsajaaoasis.com

1٨  الطابق،400  برج، شارع الميناء، اإلمارات العربية المتحدة، الشارقة4648 الشارقة ص ب
+971 6 572 2331 : براق800 800 88 : الرقم المجاني,+971 6 597 2251 :هاتف
www.alsajaaoasis.com : الموقع اإللكترونيsales@sam.ae : البريد اإللكتروني
Tower 400, 18th floor, Al Mina Road, PO Box 4648, Sharjah, UAE
Tel: +971 6 597 2251, Toll Free: 800 800 88 Fax: +971 6 572 2331
Email: sales@sam.ae Website: www.alsajaaoasis.com

