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Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City





for life
تصميم يدوم

Designed
لمدى الحياة



A home that 
understands you

المنزل الذي يالئمك

Design is a wonderful thing; it promises 
that we can create a world as we imagine  
it. So, if you could imagine your ideal 
home in Dubai, what would it be?

Centrally located, spacious, contemporary 
and beautifully finished? Sustainable  
and surrounded by green spaces? Alive 
with community atmosphere? It’s a lot to 
ask, but we believe we’ve made it happen.  

And we call it Sobha Hartland.

All you have to do is choose your place 
within it. Whether it’s a stylish studio 
apartment or a spacious six bedroom 
Signature Residence, everyone can enjoy 
the Sobha Hartland life – a life built on 
quality, design, location and nature – a life  
made richer.

التصميــم أمــر رائــع؛ فهــو يتيــح لنــا خلــق العالــم 
بالصــورة التــي نتخيلهــا. عندمــا تتخيــل منزلــك المثالــي 

ــرى؟ ــي، فمــاذا ت ــي دب ف

منــزل فســيح ومعاصــر، بتفاصيــل أنيقــة؟ منــزل مســتدام 
ومحــاط بمســاحات خضــراء؟ منــزل ينبــض بالحيوية وســط 
منــاخ مجتمعــي دافــئ؟ قــد يكــون هــذا حلمــً كبيــرًا، لكننا 

اســتطعنا تحقيــق ذلــك الحلــم فــي شــوبا هارتالند.

كل مــا عليــك فعلــه هــو انتقــاء منزلــك هنــاك. وســواء 
وقــع اختيــارك علــى شــقة اســتوديو أو سجنتشــر فيــال 
بســت غــرف نــوم، فــإن بإمــكان الجميــع التمتــع بالحيــاة 
ــة  ــودة، ودق ــى الج ــة عل ــاة مبني ــد، حي ــوبا هارتالن ــي ش ف
التصميــم، والموقــع المتميــز، والطبيعــة الخالبــة، حيــاة 

أكثــر ثــراًء.



فبطبيعتهــا  والتطــور،  النجــاح  موطــن  دبــي، 
المدينــة  هــذه  باتــت  بالحيــاة،  والنابضــة  المتنوعــة 
عنــوان أللمــع المواهــب مــن أكثــر مــن 200 دولــة. 
ليســت ثمــة مدينــة أخــرى فــي العالــم توفــر هــذه 
ــة األعمــال، والمــوارد  البنيــة التحتيــة المتطــورة، وحري
موقعهــا  جانــب  إلــى  اللغــات،  المتعــددة  البشــرية 
الجغرافــي المميــز بيــن غــرب أوروبــا وشــرق آســيا. 
ومــن خــالل الــدور الــذي تلعبــه كجســر ثقافــي بيــن 
الشــرق والغــرب، نجحــت دبــي بالوفــاء بوعــود الحداثــة 
علــى  والحفــاظ  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  فــي 

ذاتــه. الوقــت  فــي  المحليــة  التقاليــد 

عندمــا يحيــن وقــت االســترخاء والراحــة، فــإن هــذه 
ــك  ــف ترضي ــرف كي ــي تع ــك. فدب ــي ذل ــرع ف ــة تب المدين
وتهتــم بــك، مــن أرقــى الفنــادق فــي العالــم إلــى 
الترفيهيــة  واألنشــطة  الفاخــرة  التســوق  تجــارب 
ــع، وتتيــح لســكانها  المميــزة. تنعــم دبــي بطقــس رائ
ــر  ــا تفتخ ــنة. كم ــدار الس ــى م ــه عل ــع ب ــا التمت وزواره
المدينــة بأجنــدة ثقافيــة غنيــة ال تفــوت. وبأطيافهــا 
االبتســامة  برســم  دبــي  تعــد  والمتنوعــة،  المتعــددة 

علــى وجــوه الجميــع.

Dubai is where success and progress 
preside. With its vibrant and cosmopolitan 
nature, this city has become the address 
of the best talent from over 200 nations. 
No other city in the world offers advanced 
infrastructure, business freedom, multi-
lingual human capital coupled with easy 
access to the region in between Western 
Europe and East Asia. In its role as a 
cultural bridge between the East and the 
West, Dubai has effortlessly managed  
to deliver the promise of 21st century 
modernism, while still maintaining its 
local traditions.

When it is time to unwind, this city does  
it with panache. From the world’s finest 
hotels to rewarding shopping experiences 
and leisure activities, Dubai loves to 
pamper you. Graced with great weather, 
Dubai sees its people letting their hair 
down all year round. The city also boasts  
a cultural calendar you cannot miss.  
With its million shades, Dubai promises 
to put a smile on everyone’s face.

Where the world 
converges

حيث يلتقي العالم
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Sobha Hartland is situated just 3 km from Burj Khalifa within 
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, rubbing shoulders 
with some of Dubai’s most recognisable landmarks. It’s also 
ideal for the Al Khail artery road, which can whisk you to the 
very centre of the city in minutes for business or for pleasure.

Burj Khalifa 3 minutes
The Dubai Mall 3 minutes
Dubai International Financial Centre 6 minutes
Dubai International Airport 12 minutes

 يقــع مشــروع شــوبا هارتالنــد علــى بعــد 3 كم فقــط من بــرج خليفة في مدينـــة 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، محاطــً بعــدد مــن معالــم دبــي األكثــر تميــزًا. كمــا 
يتخــذ موقعــً مثاليــً بالقــرب مــن شــارع الخيــل، الــذي يعــد شــريانً حيويــً يمكن 

أن ينقلــك إلــى وســط المدينــة فــي غضــون دقائــق بغيــة العمــل أو التســلية.
 برج خليفة  3 دقائــق
 دبي مول  3 دقائــق
 مركز دبي المالي العالمي  6 دقائــق
مطار دبي الدولي  12 دقيقة

A world-class location
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City

موقع عالمي المستوى
 مدينـة محمد بن راشد آل مكتوم



How can you have a home in the middle  
of a vibrant city, yet still enjoy peaceful 
living? Simple: with Sobha Hartland.

Just 3 km from Burj Khalifa within 
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 
City, this community offers you an oasis 
of nature, quiet and calm. You can choose 
from a range of properties looking out 
over green parks and meandering tree-
lined pathways. 

At Sobha Hartland you’ll discover more 
than just a space to live. This is an all-
embracing community, with schools, 
shopping, hotels, spas and entertainment;  
a unique development where premium 
living and quality of life go hand in hand. 
In short, the perfect environment for  
you and your family, with a carefully 
considered masterplan, providing you 
with the ultimate lifestyle set amidst 
spectacular greenery and landscaping.

مدينــة  وســط  فــي  منزلــك  يكــون  أن  يمكــن  كيــف 
نابضــة بالحيــاة، وأن تنعــم فــي الوقــت ذاتــه بحيــاة 
غايــة فــي الهــدوء؟ األمــر بســيط: حقــق ذلــك مــع شــوبا 

هارتالنــد.

 يوفــر لــك المجمــع الواقــع علــى بعــد 3 كــم فقــط مــن 
بــرج خليفــة ضمــن مدينـــة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
ويمكنــك  والســكون.  والهــدوء  الطبيعــة  مــن  واحــة 
ــة  ــاكن المطل ــن المس ــة م ــن مجموع ــن بي ــار م االختي
تصطــف  متعرجــة  وممــرات  خضــراء  حدائــق  علــى 

األشــجار علــى جانبيهــا. 

ــد أكثــر مــن مجــرد مــكان  ستكتشــف فــي شــوبا هارتالن
للعيــش. إنــه مجمــع يحتضــن الجميــع، ويضــم مــدارس 
ومراكــز تســوق وفنــادق ومنتجعــات ومرافق للترفيــه، إنه 
ــز  ــة المتمي ــلوب المعيش ــه أس ــرن في ــد يقت ــروع فري مش
ــك  ــة ل ــة مثالي ــل بيئ ــه يمث ــاة. وباختصــار، إن بجــودة الحي
ــة،  ــدروس بعناي ــي م ــط رئيس ــز بمخط ــك، ويتمي ولعائلت
ــراء  ــق خض ــط حدائ ــاة وس ــاط الحي ــى أنم ــك أرق ــر ل يوف

ــة. ــة خالب ومناظــر طبيعي

Community life, 
with you at the centre

حياة اجتماعية، 
أنت مركزها





We believe life is for living. If that’s what you believe  
too, then Sobha Hartland, located in Mohammed 
Bin Rashid Al Maktoum City, is the perfect place 
for you. Fun and relaxation can be an integral part 
of every day in this neighbourhood, where you can 
enjoy so many activities – all within easy reach.

From following your fitness regime to essential 
shopping or savouring an exotic meal, it’s all here -  
and much more. With its resort style sophistication,  
but community at its centre, Sobha Hartland offers  
you countless ways to recharge your mind, body  
and soul.

ــده  ــا تعتق ــو م ــذا ه ــاش. إن كان ه ــت لتع ــاة خلق ــن أن الحي ــن نؤم نح
أيضــً، فقــد اختــرت المــكان الصحيــح فــي شــوبا هارتالنــد، الواقعــة فــي 
مدينـــة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم. حيــث تشــكل المتعــة واالســترخاء 
جــزءًا ال يتجــزأ مــن يومــك الــذي ســتقضيه فــي هــذا الحــي، واالســتمتاع 

بالعديــد مــن األنشــطة المتوفــرة بيســر وســهولة.

ــى  ــك إل ــى لياقت ــاظ عل ــام للحف ــاع نظ ــن اتب ــا، م ــر هن ــيء متوف كل ش
التســوق أو التلــذذ بتنــاول وجبــة فريــدة - وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر. و يقــدم 
لــك شــوبا هارتالنــد، مــن خــالل تصميمــه علــى غــرار المنتجعــات الراقيــة 
ــة، عــددًا ال يحصــى مــن الوســائل  مــع المحافظــة علــى روحــه المجتمعي

الالزمــة لتغذيــة عقلــك وجســدك وروحــك.

Escape to a new  
life, every day

انعم بحياة
 جديدة، كل يوم



Top marks  
for our schools

مدارس متميزة

With two premium schools within your 
community, Sobha Hartland is a great 
place to raise a family. 

Their syllabuses and building designs  
are skilfully put together to provide  
an inspiring journey of discovery  
and creative thinking. They’ll help  
your children develop their skills and 
knowledge, and provide the foundations 
for a truly bright and fulfilled future.

 تمثل شــوبا هارتالند مكانً رائعً لتنشــئة األســرة، من خالل 
ــكال  ــدة لتش ــدارس الرائ ــل الم ــن أفض ــن م ــم اثنتي تقدي
البحــث  عــن  الســاعية  للعقــول  مثاليتيــن  بيئتيــن 
والتعلــم. تــم وضــع المناهــج وتصاميــم البنــاء بمهــارة 
عاليــة لتحقــق رحلــة مــن االستكشــاف والتفكيــر اإلبداعــي.

 وستســاعد المدرســتان األطفــال علــى تطويــر مهاراتهــم 
ومعارفهــم، وتوفيــر األســس لمســتقبل مشــرق وحافــل 

باإلنجــازات.



Be our guest
ُكن ضيفنا

The magic of Sobha Hartland is shared 
with every one who visits - not just those 
who live here. Our upscale hotels will 
provide a taste of the good life whether 
you’re a discerning business traveller  
or a carefree holidaymaker. Combining 
modern amenities with premium service 
they’ll treat each visitor like an honoured 
guest, making every stay comfortable, 
relaxing and truly memorable.

هارتالنــد  شــوبا  يــزور  شــخص  كل  يســتطيع 
االســتمتاع بســحرها وال يقتصــر ذلــك علــى أولئــك 
فنادقنــا  لــك  توفــر  فقــط.  هنــا  يعيشــون  الذيــن 
ــافرًا  ــت مس ــواء كن ــدة س ــاة الجي ــبل الحي ــدة س الرائ
لالســتمتاع  أتــى  ســائحً  أو  األعمــال  رجــال  مــن 
الراحــة  وســائل  بيــن  الجمــع  ويســهم  والترفيــه. 
ــر  ــة كل زائ ــي معامل ــزة ف ــة المتمي ــة والخدم الحديث
اإلقامــة تجربــة  وكأنــه ضيــف شــرف، ممــا يجعــل 

تنســى. ال  مريحــة 



Find your home  
in Mohammed  

Bin Rashid  
Al Maktoum City

اختر منزلك في
 مدينة محمد بن راشد 

آل مكتوم
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Community المجمع
Premium Schools مدارس رائدة
Hartland Club نادي هارتالند ومرافق الترفيه
Hartland Gardens / Parks حدائق هارتالند
Hotels & Spa فنادق ومنتجع صحي
Retail متاجر
Offices مكاتب
Mosques مساجد

Residential الوحدات السكنية
Hartland Villas فيالت هارتالند
4 Bedroom فيال - 4 غرف نوم
5 Bedroom فيال - 5 غرف نوم
6 Bedroom -  
Signature Residences

 فيال - 6 غرف نوم  
سجنتشر ريزيدانسز

Hartland Garden Apartments شقق )هارتالند جاردن(
Studio استوديو
1 Bedroom شقة - 1 غرفة نوم
2 Bedroom شقة - 2 غرف نوم
3 Bedroom شقة - 3 غرف نوم
2 Bedroom Duplex شقة طابقين - 2 غرف نوم
3 Bedroom Duplex شقة طابقين - 3 غرف نوم

G+20 Apartments G+20 شقق
G+48 Apartments G+48 شقق
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3km from Burj Khalifa
على بعد 3 كم من برج خليفة

The Masterplan
المخطط الرئيسي



 توفــر فيالت شــوبا هارتالنــد من خالل العصرية والبســاطة
فــي التصميــم التــي تتمتــع بهــم أكبــر قــدر ممكــن مــن 

المســاحة والحجــم.

ــك الحــر  ــالت التمل ــا يناســبك مــن في ــار م ــك اختي يمكن
بأربــع أو خمــس غــرف نــوم أو سجنتشــر فيــال بســت 
غــرف نــوم، والتــي تتــدرج مســاحاتها مــن 6,259 قــدم 
مربــع إلــى 17,000 قــدم مربــع. وتتخــذ الفيــالت البالــغ 
عددهــا 282 فيــال موقعــً خاصــً ضمــن أســوار المجمــع. 
انتــِق مــا يالئمــك مــن بيــن 18 مخططــً حصريــً متنوعــً 
للفيــالت، حيــث تتميــز كل منهــا بطابعهــا الخــاص. 
ويمكنــك أيضــا انتقــاء تشــطيبات اللماســات األخيــرة 
واألرضيــات مــن ضمــن مجموعــة متنوعــة مــن الخيــارات 
لتضفــي لمســة خاصــة علــى منزلــك. ويعــد كل مخطــط 

 بتوفيــر رحابــة أكثــر مــن مشــاريع الفيــالت االعتياديــة 
في دبي.

الداخــل  بيــن  العالقــة  االرتفــاع  كاملــة  النوافــذ  تعــزز 
الطبيعــة  مــن  بعالــم  ربطــك  خــالل  مــن  والخــارج 
الفريــد  الفيــالت  تصميــم  يســاعد  كمــا  واالخضــرار. 
ــزًا  ــً ممي ــاًء خارجي ــر فن ــى توفي ــرف L عل ــكل ح ــى ش عل

وحــدك.  لــك  ومخصصــً 

التصميــم مــن خــالل  ويتعــزز إشــراك الطبيعــة فــي 
ــة  ــت مظل ــد تح ــي تمت ــراء الت ــق الخض ــوارع والحدائ الش
مــن األشــجار الباســقة، ممــا يجعلهــا مكانــً مثاليــً 
ــل  ــق. تحت ــواء الطل ــتمتاع باله ــة واالس ــي الطبيع لمحب
تحصــى  ال  بمجموعــات  والمليئــة  الســاحرة  المناظــر 

ــر مــن 40% مــن مســاحة  مــن المســاحات الخضــراء أكث
ــة  ــن عناصــر الحداث ــوازن بي المجمــع. ويمنحــك هــذا الت
والطبيعــة وجهــة حصريــة ومركزيــة ترغــب فــي اتخاذهــا 

ــد. ــى األب ــزالً إل من

Ultra contemporary and minimalist in 
their design approach, Hartland Villas 
offer maximum possibilities in size  
and plans.

These freehold villas range from 6,259 sq. 
ft. to up to 17,000 sq. ft. with a selection 
of four bedroom, five bedroom and  
six bedroom Signature Residences plans.  
A total of 282 villas will be spread across 
the gated community. With 18 exclusive 
floor plan variants to choose from, each 
villa will have its own identity. You can 
also select from a series of internal colour 

options and flooring, to subtly customise 
your home. Each floor plan promises  
to offer more living space than the average 
villa development in Dubai. The full 
double height glazing across the inside  
of the unique L-shaped villas maximises 
the inside-out relationship, always 
connecting you with the verdant 
atmosphere and your own completely 
private courtyard space.

The involvement of nature is amplified 
with lush green park areas and streets, 
joining together beneath the canopies  

of mature trees, making it a perfect 
location for those that love nature  
and being outside. Over 40 percent of  
the community is stunningly landscaped  
and filled with countless varieties of 
greenery. This balance between modern 
and natural elements gives you an 
exclusive and central address you  
will want to call your home, forever.

Begin a  
relationship 
with space

اختبر معنى
 الرحابة





Say ‘hi’ to chirpy 
neighbours

تواصل مع جيرانك

Nestled in the middle of Sobha Hartland,  
in Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 
City are the Hartland Garden Apartments. 
You can just imagine the wonderful views 
from these buildings, which rise eight 
storeys high and overlook the lush green 
canopies of their surroundings. 

From studios to three bedroom duplexes, 
which one of Sobha Hartland’s luxury 
residences would make your ideal 
home? Perhaps more importantly, how 
will you choose to spend your time here? 
Opportunities for enjoyment are endless 
here with numerous facilities including  
a fitness centre, outdoor pools, sauna  
and spa, children’s club with a play  
zone and pool, sunken barbecue areas 
and entertainment space, as well as  
shops, food outlets and a supermarket,  
all at your disposal.

ــد  ــة محم ــي مدينـ ــة ف ــد، الواقع ــوبا هارتالن ــن ش تحتض
بــن راشــد آل مكتــوم شــقق )هارتالنــد جــاردن(، ويمكنــك 
تخيــل روعــة المناظــر التــي تطــل عليهــا هــذه المبانــي 
التــي ترتفــع ثمانيــة طوابــق وتطــل علــى مظــالت خضــراء 

تحيــط بهــا مــن كل جانــب.

مــن شــقة اســتوديو إلــى شــقة طابقيــن بثــالث غــرف 
فــي شــوبا  الفاخــرة  المســاكن  مــن  منــزل  أي  نــوم، 
هارتالنــد هــو منزلــك المثالــي؟ ربمــا األهــم مــن ذلــك، 
ــر  ــرص ال حص ــظ بف ــا؟ اح ــك هن ــاء وقت ــار قض ــف تخت كي
لهــا لالســتمتاع بمرافــق عديــدة مــن بينهــا مركــز للياقــة 
البدنيــة، وأحــواض ســباحة فــي الهــواء الطلــق، ومنتجــع 
صحــي وســاونا، ونــاد لألطفــال مــع منطقــة للعــب وحوض 
ــواء  ــالت الش ــة لحف ــدة ومخصص ــن مع ــباحة، وأماك للس
ومســاحات للتســلية والترفيــه، هــذا بجانــب المتاجــر 
ــت  ــا تح ــت، جميعه ــوبر مارك ــالت الس ــم ومح والمطاع

تصرفــك.











Sobha Group was born from its founder 
Mr. PNC Menon’s passion for quality 
and detail. Since its inception in 1976 (as 
Services & Trade Company), the group 
has expanded exponentially. Their design 
acumen has seen them execute the 
interiors of palaces, Grand Mosques and 
hotels across the Gulf. Today, PNC Group 
is a fully backward integrated, multi-
national, multi-product organisation, with 
significant developments in the U.A.E., 
Sultanate of Oman, Qatar, Bahrain,  
Brunei, Tanzania, India and China. Their 
credentials include delivering over 60 
million sq. ft. with a team of over 28,000 

people and a land holding of over 240 
million sq. ft.

Sobha Group has established their role as 
a pioneer by expanding to include all the 
verticals of real estate. From architecture, 
construction and project management, to 
steelworks, contracting and fittings, 
everything is designed, developed and 
built in-house. This radical step has 
ensured that Sobha customers are 
guaranteed a secure investment that will 
deliver a great lifestyle, on time.

Sobha Developers 
Delivery on time and ‘no shortcuts to quality’

مطورو شوبا
تسليم في الوقت المحددٰ دون التنازل عن الجودةٰ 

ــي إن ســي  ــد الســيد ب ــى ي ــة شــوبا عل تأسســت مجموع
مينــون ســنة 1976 )كشــركة للخدمــات و التجــارة( 
ــن  ــود م ــة عق ــدى ثالث ــى م ــوبا عل ــة ش ــت مجموع وحقق
الزمــن إنجــازات عــّدة واكتســبت خبــرة واســعة فــي 
والمســاجد  للقصــور  الداخليــة  التصاميــم  مجــال 
مجموعــة  وباتــت  الخليــج.  دول  فــي   والفنــادق 
اليــوم شــركة متعــّددة الصناعــات مــع  بــي إن ســي 
العربيــة  اإلمــارات  فــي  متعــّددة  تطويريــة  مشــاريع 
ــا  ــاي وتنزاني ــن وبرون ــر والبحري ــان وقط ــدة وُعم المّتح
ضخمــً  ســجالً  المجموعــة  تملــك  والصيــن.  والهنــد 
60 مليــون قدمــً مرّبعــً مــن  يتمّثــل فــي تســليم 
2200 مليــون  يعــادل  مــا  أي  والعقــارات  المشــاريع 
درهــم إماراتــي )600 مليــون دوالر أمريكــي(. وتوظــف 
ــر  ــك أكث ــا تمل ــخص، كم ــن 28،000 ش ــر م ــوبا أكث ش

مــن 240 مليــون قــدم مرّبــع مــن األراضــي.

مــع  الجــودة  عاليــة  بتنفيــذ مشــاريع  تشــتهر شــوبا 
احتــرام المعاييــر المحــّددة والتســليم علــى الوقــت، 
ــعت  ــا. توس ــي مجاله ــدة ف ــة رائ ــا مجموع ــا جعله مم
مجموعــة شــوبا بعــد النجــاح الــذي حققتــه لتشــمل 
ــن  ــاري. م ــر العق ــة بالتطوي ــات المتعلق ــع القطاع جمي
هندســة عقاريــة، إنشــاءات البنــاء وإدارة المشــاريع إلــى 
أعمــال الحديــد والصلــب والمقــاوالت. كل هــذا يعــد 
ــوة  ــذه الخط ــد ه ــوبا. تع ــة ش ــة مجموع ــع بمعرف ويصن
لضمــان  الرئيســية  األســباب  أهــم  إحــدى  الجذريــة 
ــي  ــع ف ــاة رائ ــر أســلوب حي اســتثمار آمــن يقــوم بتوفي

الوقــت المحــدد.

Passion
at work

 شغف 
بالعمل
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