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Al Safkha Al Gadidah projects are developed to provide real estate units 

to be successful, risk free real estate investing opportunities with luxury 

and quality of living. 

Al Safkha Al Gadidah projects are present in over 4 countries developed 

in prime locations with intensive study of all dynamics that control the 

value and the future value of the projects. 

We are a pioneer real estate developer and our business modules 

represent the sophistication of our approach to ensure we provide our 

clients with the best.

WELCOME TO 
THE HOMELAND OF REAL ESTATE

أهال بكم في
عالم االستثمار العقاري

 تطور الصفة الجديدة مشاريعها لتكون الوحدات العقارية عبارة عن  فرص استثمارية 

ناجحة دون مخاطر مع اعلى مستويات جودة و نمط حياة

 تمتد مشاريع الصفقة الجديدة في 4 دول مختلفة, تم تطويرها بمواقع حيوية و

 رئيسية بحفاوة دراسة مستفيضة لكل العوامل المتحكمة في قيمة المشاريع الحالية

 و المستقبلية

 تعتبر الصفقة الجديدة من شركات التطوير العقاري الرائدة و التي انتقلت خبرتها الى

مراحل متقدمة بحث اصبحت تقدم للعمالئها افضل خيارات االسثمار العقاري
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We aspire to raise the bar and 

empower clients to receive the 

maximum value of their 

investments while enjoying a a 

luxury lifestyle

Real estate is the ultimate 

investment opportunity in 

terms holding maximum 

returns to owners in short and 

long terms

Our Vision

Our Mission

نـظــرتـنــا
 يبقى القطاع العقاري سيد

 االستثمارات التي تعود على

 المستثمرين بأفضل العوائد على

 كم من المدى القصير و المدى

الطويل

مهمتنا
 نتطلع و نعمل على رفع مقياس و

 مستوى الفرص االستثماري العقارية

 لتمكين العمالء من جني اعلى

 العوائد على استثماراتهم مع

استمتاعم بنمط حياة من الرفاهية
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Selecting a prime location 

remains the golden rule in the 

real estate industry. 

Easier said than done, 

identification of a prime 

location with a strong potential 

and risk free is a process that 

distinguishes us and set us 

apart from other developers. 

Prime Locations مواقع حيوية
 يبقى اختيار الموقع المميز و الحيوي

 العامل االول و االساسي في نجاح

القرار الستثماري في العقارات

 و لكن سر النجاح الحقيقي يكمن  

  في القدرة  على اكتشاف هذه

 مواقع حيوية ذات فرص النمو

 العالية و مستوى مخاطر متدني و

 هذه الخبرة هي ما يميزنا عن باقي

 المطورين
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Our expertise include the 

design and construction which 

allows the overall development 

of buildings meant for industrial 

use like factories, production 

lines and support facilities.

We contribute heavily through 

our design and development of 

those properties to the overall 

productivity and accordingly to 

the success of our clients

Industrial Buildings المباني الصناعية
 يشمل مجال اعمالنا تطوير المشئات

 الصناعية و المرافق المساند و

 الداعمة لعملية االنتاج مثل المصانع

 و خطوط االنتاج و مرافق التخزين و

الصوامع و المزارع الحديثة

 و نعمل من خالل عملية التصميم و

 التنفيذ على اعطاء هذه االبنية و

 المرافق كل ما تحتاجة لتكون داعما

 و مساهما اساسيا في كفاءة

العملية االنتاجية



In line with the other services, 

we develop facilities intended 

for the services use like banks, 

hospitals, central banks, 

Authorities and ministries. 

We understand the sensitivity 

and the unique nature of such 

sector in terms of requirements 

for the owner and the end user 

too and accordingly we develop 

the properties to enrich both 

parties’ experiences. 

Services Sector قطاع الخدمات
 اضافة الى باقي خدماتنا فأننا نقوم

 بتطوير المباني و المرافق المعدة

 الغراض خديمة مثل البنوك و

 المستشفيات و المدن الطبية و

 مباني الهيئات و الوزارات

 وحيث اننا ندرك اهمية و حساسية

 هذه االماكن و مدى تأثير صميم

 المبنى و جودة التنفيذ على سير

 عمل هذه االماكن فاننا نحرص على

 مثالية االداء لنمنح العميل و

 المستخدمين لهذه المباني افضل

تجربة ممكنة
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As a large scale developer our 

expertise includes the 

development of complete 

residential cities, where we 

excel in the design to create a 

unique life experience among 

our complexes. 

The comprehensive availability 

of word class facilities and 

services in our residential cities 

increase the added value given 

to our clients.

Residential Use المشاريع السكنية
 نعمل كمطور عقاري من المستوى

 الرفيع على اهداء عمالئنا تجربة

 حياتية رائعة سواء في المدن

 السكنية التي نطورها او مجمعات

الفلل

 نبني التجرية التي نقدمها لعمالئنا

 على اختيار المواقع الحيوية و الرائدة

 مع تصاميم عصرية و جذابة مما

 يعنحهم رونقا للعيش في هذه

 الوحدات و عوائد مجزية في حال

 اختارو تأجير الوحدات او اعادة بيعها
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We develop projects with the 

complexity of many dynamics 

to enrich the quality of living of 

our clients with simplicity

Our projects are designed to 

exceed high standards of 

quality living which reflects on 

the experience of owning 

property from us in terms of 

use and ease to resell. 

Quality of living رفاهية المعيشة
  نغني المشاريع التي نطورها

 بيتصاميم من شأنها خلق نمط

 حياتي بمستويات تليق بتوقعات

عمالئنا

 يحظى عمالئنا بتجربة فريدة و

 متميزة من خالل امتالك عقاراتنا

 تتمثل في جودة االستخدام و

 سهولة اعادة البيع عند الرغبة في

ذلك
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our projects are performing 

yearly increase in value, while 

providing highest rental yields 

to generate income for clients. 

Investment
Worthiness 

القيمة 
االستثمارية

 تقدم مشاريعنا لعمالئنا فرص

 استثمارية بعوائد إجارية مرتفعة

 بامقارنة مع المعدل السوقي و

زيادة سنوية في قيمة العقار
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رفــاهــيــة الــعــيــش
و افضل الفرص ا�ستثمارية

+971 2 666 9111

+971 2 665 4421

61934, Abu Dhabi, UAE

info@alsafkha.com

www.alsafkha.com


