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BE ON THE 
ABODE OF DREAMS

كن على أساس 
من األحالم
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WE ARE BY 
YOUR SIDE
MYSA finds the space and builds a world 
for you there. As the people differ, their 
aspirations, dreams and preferences are 
varied. We address your goals, how you want 
to chase them and chart out steps to make 
the mission successful. We have been in the 
world of real estate for a long time, and it is 
our passion to find what you want and execute 
it how you desire it should be. Whatever be 
your preferences and aspirations in the realm 
of real estate, we never let you set them aside.    

نحن بجانبك تجد وتمهد ميسا الفضاء وتبني 
عالما من أجلك هناك. مع اختالف الناس، تتنوع 
تطلعاتهم وأحالمهم وتفضيالتهم، نتعامل مع 
أهدافك، وكيف تريد متابعتها ورسم الخطوات 

الالزمة إلنجاح المهمة، نحن في عالم العقارات منذ 
فترة طويلة، ومن شغفنا أن نجد ما تريده وان يتم 
تنفيذه بالشكل الذي تريده، مهما كانت تفضيالتك 
وتطلعاتك في مجال العقارات، فإننا ال نسمح لك 

أبدا بالتخلي عنه.

إننا نقف 
إلى جانبكم
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BOARD OF DIRECTORS 
مجلس اإلدارة

MR. SAJJAD KALAM
Managing Director

الســــيد / ســــجاد كالم، نشــــأ فــــي دبــــي وأكمــــل 
دراســــته بدرجــــة بكالوريــــوس العلــــوم فــــي إدارة 
األعمــــال )اإلدارة(  مــــن الجامعــــة األمريكيــة فــي 
بمجــــال  للغايــــة  إنــــه مهتــــم  الشــــارقة،  إمــــارة 
العقــارات ولديــه معرفــة متقدمــة وخبــرة عمليــة 
فــــي جميــــع الجوانــــب، شــــغوف بــــدوره ولــــه 
رؤيــــة متميــــزة فيمــــا يتعلــــق بنمــــوه وإمكانياتــــه.

Mr. Sajjad Kalam was brought up in Dubai 
and completed his studies with a Bachelor 
of Science in Business Administration 
(Management) from the American University 
of Sharjah. He is immensely interested in 
the Real Estate industry and possesses 
advanced knowledge and practical 
experience in all aspects. Passionate about 
his role and has a distinct vision regarding 
its growth and possibilities. 

MR. MA FIROSH KALAM
Vice Chairman

Mr. MA Firosh Kalam moved from Kerala, 
India, to Dubai 25 years ago bringing with 
him his business experience, which he 
expanded further across the GCC. He is the 
Owner and Managing Director of a group of 
companies operating in the textile, printing, 
hospitality and healthcare sectors. He is 
responsible for implementing and executing 
projects within all the properties of the Flora 
Hospitality Portfolio.

ســــافر الســــيد / مينيــــالكات عبدالفيــــروش كالم ، 
مــن واليــــة كيــــراال بالهنــــد إلــــى دبــــي قبــــل  25 
عامــــا ورافقتــه خبراتــــه التجاريــــة التــــي توســــعت 
 ، الخليجــــي  التعــــاون  مجلــــس  دول  عبــــر  أكثــــر 
وهــــو المالــك والمديــر العــــام لمجموعــــة مــــن 
النســــيج  قطاعــــات  فــــي  العاملــــة  الشــــركات 
الصحيــــة.  والرعايــــة  والضيافــــة  والطباعــــة 
ــة  ــاريع وخطــ ــذ المشــ ــن تنفيــ ــؤول عــ ــو مســ وهــ
للضيافــــة. فلــــورا  لمجموعــــة  التشــــغيل 
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TRUSTED

RELIABILITY LOCAL KNOWLEDGE

LARGEST REACH COMPREHENSIVE 
SERVICE

ACCESSIBILITY

WHY 
CHOOSE US

لماذا تختارنا

الموثوقية

المصداقية

أكبر وصول خدمات شاملة

إمكانية الوصول

معرفة محلية
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WHAT WE OFFER خدماتنا

ASSET MANAGEMENT

MYSA extends complete and effective management services to all 
property owners, from single units to multi-layered, regardless of 
categories. Our vision is simple – to be the best forward-thinking 
provider of property management services in all of our markets, 
giving clients and end-users the highest level of service at all times. 
We deliver advice, consultancy and management across all types 
of Commercial/Residential property for a client base encompassing 
institutions, developers, investors and high-net-worth individuals. 
Excellent Marketing, Property Care, High Returns. 

Residential property management
Commercial property management
Building property management
Business space management
Operations support & facilities management
Front of house & concierge services
Workforce management
Pre-lease inspection
Rental collection and analysis 
Legal assistance  
Sales and marketing 

إدارة األصول

تقــدم مايســا خدمــات إدارة كاملــة وفعالــة لجميــع مالكــي العقــارات، مــن 
الوحــــدات الفرديــــة إلــــى الطوابــــق المتعــــددة، بغــض النظــر عــــن الفئــات، 
رؤيتنا بســيطة - أن نكــون أفضــل مــزود يتطلــع إلــى المســتقبل لخدمــات 
إدارة الممتلــــكات فــــي جميــــع أســــواقنا، ونمنــــح العمــــالء والمســتخدمين 
النهائييــن أعلــى مســتوى مــن الخدمــة فــي جميــع األوقــات، نحــن نقــدم 
المشــــورة واالستشــــارات واإلدارة لجميــــع أنــــواع العقــــارات التجاريــــة / 
الســكنية لقاعــدة عمــالء تشــمل المؤسســات والمطوريــن والمســتثمرين 
واألفــــراد ذوي االوضــــاع الماليــــة العاليــــة، تســويق ممتــاز، رعايــة عقاريــة، 

عوائــد عاليــة.

إدارة الممتلكات السكنية
إدارة الممتلكات التجارية

إدارة الممتلكات والبنايات
إدارة مكاتب االعمال 

دعم العمليات وإدارة المرافق
خدمات المكاتب االمامية واالستقبال 

إدارة القوى العاملة
فحص ما قبل اإليجار

تحصيل اإليجارات وتحليلها
الدعم القانوني 

المبيعات والتسويق
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HEAD LEASE خدمات التأجير

ــر  ــات التأجيــ ــا مــــن خــــالل خدمــ ــا لنــ ــًكا متفــرًغ ــ ــان كونــــك مالــ ــد بضمــ تعهــ
الرئيســــية فــــي مايســــا إلدارة للعقــــارات تمتــــع بجميــــع مزايــــا التأجيــــر 
وخدمــات إدارة الممتلــكات الكاملــة، تشــمل خبرتنــا عالقــات المســتأجرين 
ومعالجــــة الشــــكاوى وحــــل االستفســــارات المتعلقــــة بالصيانــــة. اســــتفد 
مــن الخدمــات التاليــة لتعظيــم عائــدك علــى االســتثمار فــي مايســا إلدارة 
ــكات  ــن إدارة الممتلــ ــؤولين عــ ــارات مســ ــدراء عقــ ــا مــ ــارات، خصصنــ للعقــ
ــرو  ــع مديــ ــر المنظومــة، يتمتــ ــى مديــ ــر إلــ ــم التقاريــ ــك وتقديــ ــة بــ الخاصــ
العقــارات لدينــا بخبــرة عاليــة فــي اإلدارة ولديهــم مهــارات إدارة وتواصــل 

متميــزة.

Entrust the assurance of being a full-time landlord to us through 
MYSA Estate’s head lease services. Enjoy all the benefits of leasing 
and complete property management services. Our expertise 
includes tenant relations, handling complaints and resolving 
maintenance-linked queries. Benefit from the following services 
to maximise your return on investment. At MYSA Estate, we have 
dedicated Property Administrators responsible for managing your 
property and reporting to the Portfolio Manager. Our Property 
Administrators are highly experienced in administration and 
possess outstanding management and communication skills. 
     
      Administration
      Property inspection & maintenance
      Marketing
      Lease management & rent collections
      Financial management & reporting
      Banking services
      Legal assistance
      Complete client profile management
      Up-to-the-minute record of properties

اإلدارة
التفتيش علي الممتلكات وصيانتها

التسويق
إدارة التأجير وتحصيل اإليجارات

اإلدارة المالية وإعداد التقارير
خدمات بنكية

الدعم القانوني
إدارة كاملة لملفات تعريف العمالء

أحدث سجل للممتلكات



MYSA  |  PROPERTY MANAGEMENT SOLUTIONS

MYSA  |  PROPERTY MANAGEMENT SOLUTIONS

LEASING

We will help you acquire the right properties that will meet your 
specific budget, needs, and preference. Our professional property 
advisors will guide you through the selection process until you 
have moved in. They are real estate brokers licensed by the Real 
Estate Regulatory Agency, under the Dubai Land Department. 
The first step is to reach us and we will ask relevant questions to 
determine which property will meet your current and future needs. 
We present a number of properties for you to choose from and 
arrange viewings so you can get a first-hand idea of your options. 
Our property advisors will give you comprehensive property details 
and discuss the pros and cons of each choice. Upon reaching a 
decision, we will assist you with documentation and application of 
tenancy so you can finally settle and move in. We deliver tenants 
to our landlords who are capable of leasing the property on a long-
term basis. MYSA has extensive experience in leasing the following 
property types:  

Pre-lease inspection
Accompanying prospective tenants on viewings
Lease vacant units
Advising on and participating in the promotion of the property
Responding to compliance and financial queries
Collection of security deposit
Collection of rent in favour of landlord
Key handover

والتأجير

سنســــاعدك فــــي الحصــــول علــــى العقــــارات المناســــبة التــــي تلبــــي 
ــارات  ــارو العقــ ميزانيتــــك واحتياجاتــــك وتفضيالتــــك. سيرشــــدك مستشــ
المحترفــــون لدينــــا خــــالل عمليــــة االختيــــار إلــــى أن تنتقــــل إلــــى مــــكان آخــر 
، فهــــم وســــطاء عقاريــــون مرخصــــون مــــن قبــــل إدارة التنظيــــم العقــــاري 
التابعــــة لدائــــرة األراضــــي واألمــــالك فــــي دبــي ، الخطــــوة األولــى هــي 
الوصــول إلينــا وســنطرح األســئلة ذات الصلــة لتحديــد العقــار الــذي ســيلبي 
احتياجاتــك الحاليــة والمســتقبلية، نقــدم لــك عــددا مــن الخصائــص لتختــار 
مــــن بينهــــا وترتيــــب مشــــاهدتها حتــــى تتمكــــن مــــن الحصــــول علــى فكــرة 
مباشــــرة عــــن خياراتــــك ســــيقدم لــك مستشــارو العقــارات لدينــا تفاصيــل 
شــــاملة عــــن الممتلــــكات ويناقشــون إيجابيــات وســلبيات كل اختيــار حتــي 
التوصــــل إلــــى قــــرار، سنســــاعدك فــــي التوثيــــق وتطبيــــق عقــــد اإليجــــار 
حتــــى تتمكــــن فــــي النهايــــة مــــن االســــتقرار واالنتقــــال إلــــى المســــكن، 
ــن  ــا القادريــ ــارات لدينــ ــاب العقــ ــى أصحــ ــتأجرين إلــ ــم المســ ــوم بتقديــ نقــ
علــــى تأجيــــر العقــــار علــــى أســــاس طويــــل المــــدي ، تتمتــــع مايســــا بخبــرة 

واســــعة فــــي تأجيــــر أنــــواع العقــــارات التاليــة.

فحص ما قبل اإليجار
مرافقة المستأجرين المحتملين في الرؤية 

تأجير الوحدات الشاغرة
تقديم المشورة والمشاركة في الترويج للممتلكات

الرد على االستفسارات واالستفسارات المالية
تحصيل وديعة الضمان

تحصيل اإليجار لصالح المالك
تسليم المفتاح
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SALES المبيعات 

نفــــدم االستشــــارات فــــي جميــــع األســــواق الســكنية والريفيــــة والتجاريــة 
عنــد شــراء وبيــع العقــارات، تــم تصميــم خدماتنــا للمســاعدة فــي االرتقــاء 
بقيمــــة األصــــول الخاصــــة بــــك ومســاعدتك فــي كل خطــوة مــن خطــوات 
اجــراء المعاملــة، تحديــد المشــتري المناســب هــو عامــل أساســي لعمليــة 
ــن  ــي ال يمكــ ــارات التــ ــن المهــ ــدة مــ ــة فريــ ــب مجموعــ ــة، يتطلــ ــع ناجحــ بيــ
تطويرهــــا إال مــــن خــــالل الخبــــرة، ســــواء كنــــت ترغــــب فــــي بيــــع أو شــــراء 
شــــقة للبيــــع أو فيــــال أو أرض تجاريــــة أو مســــتودعات، فــــإن شــركة ميســا 
العقاريــة متخصصــة فــي جميــع أنــواع العقــارات فــي جميــع أنحــاء دبــي، 
والجدير بالذكــــر إلــــى أننــــا علــــى درايــــة باآلثــــار والعمليــــات القانونيــــة لبيــــع 
وشــراء العقــارات فــي دبــي، دعنــا نوجهــك خــالل كل خطــوة ونتأكــد مــن 
حصولــــك علــــى أقصــــى اســــتفادة مــن اســــتثمارك، تواصــل معنــا اليــوم 
وشــاهد كيــف يمكننــا توفيــر وقتــك وطاقتــك وأموالــك، كــن واحــدا مــن 

العديــــد مــن عمالئنــــا االســعد اليــوم.

فحص ما قبل المبيعات 
البحث عن مستأجرين جدد للممتلكات

تأجير الوحدات الشاغرة
تحصيل وديعة الضمان

تحصيل اإليجار لصالح المالك
تسليم المفتاح

We advise across all residential, rural, and commercial markets 
when buying and selling property. Our services are designed 
to help maximise the value of your asset and assist you in every 
step of the transaction process. Identifying the right buyer is an 
essential factor for a successful sale. It requires a unique set of 
skills that can be developed only through experience. Whether you 
want to buy or sell an apartment for sale, villa, commercial land 
or warehouses, MYSA Estate specialises in all real estate types 
across Dubai. It is worth noting that we are familiar with the legal 
implications and processes for selling and buying Dubai properties. 
Let us guide you through every step and ensure you get the most 
out of your investment. Get in touch with us today and see how 
we can save your time, energy, and money. Be one of our many 
satisfied clients today. 

Pre-sale inspection
Seek new tenants for the property
Lease vacant units
Collection of security deposit
Collection of rent in favour of landlord 
Key handover



GOLDEN ROOTS 
OF LEGACY

الجذور الذهبية 
للتراث
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MYSA the leading real estate company, is one 
of Pearl Investment LLC’s subsidiaries. Pearl 
Investment has originated in India and is now 
active across the Middle East, Far East and 
South Asia. It came into existence 75 years ago 
with an unwavering vision and service-oriented 
aspirations; the journey has now reached a 
phase of glory and achievement. It has spread 
its wings and diversified into dominant fields 
like pharmaceutical distribution, e-commerce, 
Edu-apps, mining, textile manufacturing and 
distribution, shopping malls, restaurants, etc. 
Now, Flora Hospitality consists of a collection 
of 9 properties in UAE, and India is now at the 
helm of diversity. The company’s UAE interests 
extend to hotels & tourism, real estate, facility 
management, general trading and food outlets. 
Pearl Investment adheres to its eternal values 
and firm commitments in its eventful and 
fruitful journey. It promotes environmental 
protection among stakeholders, and more 
importantly, all operations and management 
systems are geared towards energy efficiency 
in support of sustainable development.

ميسا، الشركة العقارية الرائدة، وهي إحدى 
الشركات التابعة لشركة بيرل لالستثمار ذ.م.م. 
نشأت شركة بيرل لالستثمار في الهند وتنشط 

اآلن في جميع أنحاء الشرق األوسط والشرق 
األقصى وجنوب آسيا. نشأت منذ 75 عاًما برؤية 

ثابتة وتطلعات موجهة نحو الخدمة؛ لقد وصلت 
الرحلة اآلن إلى مرحلة االزدهار والنمو. لقد 

انتشرت أجنحتها وتنوعت في مجاالت مهيمنة 
مثل توزيع األدوية، والتجارة اإللكترونية، وتطبيقات 
التعليم، والتعدين، وتصنيع المنسوجات وتوزيعها، 

ومراكز التسوق، والمطاعم، وما إلى ذلك اآلن، 
تتكون فلورا للضيافة من مجموعة من 9 عقارات 
في اإلمارات العربية المتحدة، والهند اآلن على 
رأس التنوع. تمتد مصالح الشركة في اإلمارات 

العربية المتحدة لتشمل الفنادق والسياحة 
والعقارات وإدارة المرافق والتجارة العامة ومنافذ 

الطعام. تلتزم بيرل لالستثمار بقيمها األبدية 
والتزاماتها الراسخة في رحلتها الحافلة باألحداث 

والمثمرة. إنها تعزز حماية البيئة بين أصحاب 
المصلحة، واألهم من ذلك، أن جميع العمليات 
وأنظمة اإلدارة موجهة نحو كفاءة الطاقة لدعم 

التنمية المستدامة.
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OUR SISTER 
CONCERNS

شركاتنا التابعة



ACCOMPANY WITH  
INNOVATION

ترافق مع روح 
االبتكار
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CONSTRUCTING 
YOUR WORLD 
WITH YARDI
A new era of high end technology is here. 
Mysa Estate has Incorporated latest 
technology app ‘yardi’ to serve you in the 
most effective way. Highly equipped to cover 
all the related area of property transactions 
that intensely fulfill the choices and 
aspirations of our privileged clients.

ابِن عالمك الخاص 
مع ”يرضي” 

لديكم هنا عصر جديد من التكنولوجيا المتطورة. 
تقدم ميسا إلدارة العقارات أحدث تطبيق 

تكنولوجي باسم ”يرضي” كي تمكنها من خدمتكم 
بأكثر الطرق فعالية. إن هذا التطبيق مجهز 

تجهيًزا عالًيا لتغطية جميع المجاالت ذات الصلة 
بالمعامالت العقارية وتلبي خيارات وتطلعات 

عمالئها المميزين على أمثل وجه.



ALWAYS ON THE 
ILLUMINATED TRACK

دائما على 
المسار المضيء
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VISION & 
MISSION
VISION

To create a future based upon faith and values 
which can help all who approach us. Giving 
hope, guiding toward and making it happen 
can beautify life.

MISSION

We are creating space for all who aspire for 
it. The remarkable tradition and substantial 
experiences help us productively discharge 
our duty. We cherish the fulfilment each time 
as we execute our mission with all its virtue.

رؤية 

لخلق مستقبل قائم على اإليمان والقيم التي  
يمكن أن تساعد كل من يقترب منا. إن إعطاء األمل  

والتوجيه وتحقيق ذلك يمكن أن يجمل الحياة.

المهمة 

نحن نخلق مساحة لكل من يطمح إليها، تساعدنا 
التقاليد الرائعة والخبرات الكبيرة على أداء واجبنا 

بشكل منتج، نحن نعتز باإلنجاز في كل مرة ونحن 
ننفذ مهمتنا بكل ما فيها من فضائل.

الرؤية 
والمهمة



TOWARDS 
GLORIOUS DAWN

نحو فجر رائع 
ومستقبل مشرق
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INSIGHT 

We are not on the periphery of matters. We 
go deep, contemplate and execute. Having 
insight is quality and to do your business with 
understanding is the base of success. The 
most important part is you get to know the 
customer’s needs..

TRANSPARENCY
 
Being transparent means to unveil the world 
we transact and it is also a promise where the 
dealings with the clients will be credible and 
faithful. 

NOVELTY

Bring innovations when we design our 
world. Refined thoughts and rejuvenated 
perspectives are in tune with the change as 
the world changes day by day. 

UNIQUENESS

It is crucial to be unique. According to us, 
each project must be executed uniquely. That 
brings distinction to the entire related sphere. 

OUR
VALUES

بعد النظر 

نحن لسنا على هامش األمور، نتعمق ونتأمل  
وننفذ، إن امتالك البصيرة هو الجودة والقيام  
بأعمالك التجارية بفهم هو أساس النجاح، الجزء 
األكثر أهمية هو التعرف على احتياجات العميل.

الشفافية

تعني الشفافية الكشف عن العالم الذي نتعامل 
معه، وهو أيًضا وعد بأن التعامل مع العمالء 

سيكون موثوقا وصادق.

االبداع

جلب االبتكارات عندما نصمم عالمنا، تتوافق 
األفكار المصقولة ووجهات النظر المتجددة مع  

التغيير حيث يتغير العالم يوما بعد يوم.

التميز

من األهمية بمكان أن تكون فريدا. حسب رأينا، 
يجب تنفيذ كل مشروع على حدة، هذا يجلب التمييز 

إلى المجال ذي الصلة بأكمله.

قيمنا
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SERVICE APPS 

NEW TENANT PROSPECTING

ISSUE EJARI TENANCY

COLLECTION OF RENT
AND SECURITY DEPOSIT

CHEQUE REALISATION / BANKING

PRE-LEASE INSPECTION

PRE-LEASE CLEANING

PRE-MOVE-IN PEST CONTROL

RECTIFICATION OF IDENTIFIED SNAGS

KEY HANDOVER

TENANT RELATIONSHIP MANAGEMENT

CHEQUE RETURN / COLLECTIONS

QUARTERLY FINANCIAL REPORTS

LEGAL ASSISTANCE IN FILING CASE

FACILITIES MANAGEMENT

FINANCIAL QUARANTEE
(DATED CHEQUES)

VARIABLE CASH BACK TO LANDLORD

LEASE FOR YOU

COMPREHENSIVE 
PROPERTY 
MANAGEMENT

COMPREHENSIVE 
PROPERTY MANAGEMENT 
WITH GUARANTEE

HEAD LEASE OR 
OUTRIGHT LEASE FOR 
LEASE/SUBLEASE BUSINESS

MANAGEMENT SOLUTIONS

عقد التأجير الرئيسي أو عقد
اإليجار المباشر للتأجير / أعمال

التأجير من الباطن
إدارة الممتلكات  

الشاملة التأجير من أجلك خدمات تطبيقات
إدارة الممتلكات

الشاملة مع ضمان

البحث عن مستأجرين جدد

إصدار عقود ايجاري

تحصيل االيجار ووديعة التأمين

التحقق من صرف الشيكات / المصرفية

التفتيش قبل التأجير 

اعمال النظافة قبل التأجير

مكافحة اآلفات قبل التسكين

معالجة المشاكل بعد التفتيش

تسليم المفتاح

إدارة العالقات بالمستأجرين

الشيكات المرتجعة / التحصيل 

التقارير المالية الربع سنوية

المساعدة القانونية في فتح القضايا 

إدارة المرافق

الضمان المالي )الشيكات المؤرخة(

استرداد نقدي للمالك

حلول إدارية



THE PERMANENCE
OF FINENESS 

دوام الدقة
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Competency brings desired results. 
Innovation takes us far ahead in terms of 
perspectives and vision. When delivering 
value-based results is a matter of utmost 
satisfaction to the client, the partnership 
finally becomes fruitful with collaborating 
ideas and images on a consensus platform.  

The final point of accomplishment 

The Real estate field has two sides. The 
dream part and the accomplishment part, but 
we never segregate these parts. MYSA and 
its clients simultaneously are a part of these 
two sides. When you share a dream with us, it 
becomes ours, and when we put forward our 
ideas of how to go about it, you automatically 
start travelling with us till the last. MYSA 
creates communities that are moving towards 
their goal and find it finally.

COMMITTED TO 
COMPETENCY 

الكفاءة تجلب النتائج المرجوة، يأخذنا االبتكار إلى 
األمام بعيدا من حيث وجهات النظر والرؤية، عندما 

يكون تقديم النتائج المستندة إلى القيمة أمرا 
يرضي العميل تماما، أخيرا تصبح الشراكة مثمرة 

من خالل تعاون األفكار والصور على المنصة 
الرئيسية.

النقطة األخيرة في اإلنجاز

مجال العقارات له جانبان جزء الحلم وجزء اإلنجاز، 
لكننا ال نفصل بين الجزئيين أبدا في ميسا 

وعمالئها في وقت واحد جزء من هذين الجانبين، 
عندما تشاركنا حلمك، يصبح حلمنا، وعندما نتقدم 
بأفكارنا حول كيفية القيام بذلك، فإنك تبدأ تلقائيا 
في السفر معنا حتى النهاية تقوم ميسا بإنشاء 

مجتمعات تتجه نحو هدفها وتجده أخيرا.

االلتزام 
بالكفاءة



UAE EXPANDING 
PROSPECTS

اإلمارات توسع آفاقها
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UAE is a promising land that travels along 
with your hopes. MYSA is always catching up 
with its rhythm of urge and inclinations. 
This land presents well-versed with a widening 
range of possibilities and openings. We have 
many fulfilled stories to share: the stories of 
success, satisfaction, and happiness. 
Come to explore, settle to smile.

ON DEMAND
WITH UAE’S
OPPORTUNITIES 

اإلمارات أرض واعدة تسافر مع آمالك في ميسا، 
دائما ما يالحق إيقاع الحافز والميول، تقدم 

هذه األرض دراية جيدة بمجموعة واسعة من 
االحتماالت والفتوحات، لدينا العديد من القصص 
الكاملة لنشاركها قصص النجاح والرضا والسعادة، 

تعال لالستكشاف، ابقي على ابتسامتك.

فرص ذات طلب 
في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة



Corporate Office
PO. Box. 125275  Dubai, UAE

  +971 4 223 3322        info@mysaestate.com 
www.mysaestate.com

A DIVISION OF PEARL INVESTMENT L.L.C.

ميسا إلدارة العقارات
MYSA ESTATE PROPERTY MANAGEMENT

DUBAI  |  SHARJAH


