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نافذتك إلى المشاهد القادمة 
Your view of things to come



المساحة المخصصة للغذاء والمشروبات تزيدعن 135,000 ألف قدم مربع

المساحة المخصصة للصحة تزيد عن 95,000 ألف قدم مربع

مساحة محالت التجزئة تزيد عن 355,000 ألف قدم مربع

مساحة محالت التسلية والترفيه ل"سر تزيد عن 105,000 ألف قدم مربع

وهناك فضاء أوسع ل"روقة والممرات الجميلة بمساحة 7,000 ألف قدم مربع

Over 135,000 Sq. Ft. of Food & Beverage Space

Over 95,000 Sq. Ft. of Health & Wellness Space

Over 355,000 Sq. Ft. of Retail Space

Over 105,000 Sq. Ft. of Family Entertainment Space

Over 7,000 Sq. Ft. of Picturesque Terrace Space



Light plays through the architecture and beckons visitors to explore the corridors and corners of every thoughtfully designed and 

constructed line.

وتتراقص ا1ضواء في أرجائه لتكشف للناظرين عن معالمه الجميلة والفريدة.
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Sharjah Mallالشارقة مول

A wonderful waterfront enclave

واجهات زجاجية ملساء، خرسانة مصقولة، وقواعد فوالذية ممشطة.

Smooth glass, polished concrete and brushed steel.

واجهة مائية رائعة الجمال

شكلها  في  متقدمة  صورة  للتسوق،  الشارقة  مركز 
أحدث  تصاميمه  ضمت  اGنفاس،  تحبس  وظيفتها  و 
التقنيات وأفضل الحلول. بنيان حديث يلتقي في جنباته 
مسافة  على  يقع  Gنه   و  العمارة.  مع  الفن  زواياه  وفي 
فهو  للشارقة،  المدني  التاريخي  المركز  من  قصيرة 
يشكل الواجهة اGمثل واGشمل للتسوق لكل ما يخطر 

على البال.

Sharjah Mall is a progressive expression of 

breathtaking form and function, embracing new 

technologies and implementing new solutions. A 

genuinely modern structure that brings together 

art and architecture within the building’s 

moulded twists and turns. Just a short distance 

from the historic and cosmopolitan city centre, 

Sharjah Mall is poised to provide an original and 

comprehensive shopping destination for anything 

and everything imaginable.
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منحوتة  تستعيد أجمل الذكريات، تطل على شاطئ الخان، و تمتزج واجهتها المتميزة مع شواطىء المياه الدافئة للخليج العربي الدافئة. 
و1ن الصرح الشامخ يداعب الخيال بتفاصيله الهادئة وتصاميمه الراقية فهو مصدر إلهام سرعان ما سيتحول إلى أيقونة إقليمية للتصميم 

الحديث و معلمR  بارزP من معالم الشارقة يثري بيئتها المعمارية.

تناسق معماري
Architectural symmetry

Fully embracing its waterfront location.

إبداع معماري يعانق واجهته المائية. Reminiscent of a figuratively styled sculpture on the shoreline of Al Khan Corniche, Sharjah Mall’s uniquely distinguishing facade 

unites seamlessly with the natural elements of the warm waters of the Arabian Gulf. A wonderfully confident structure, characterised 

by pure, clean, ergonomic design, Sharjah Mall is an inspirational building that will develop into a regional icon of modern design and 

a prominent identifying feature on the Sharjah landscape.

Sharjah Mallالشارقة مول



Established to accommodate a wide variety of retail segments, services, anchor stores, and a 

hypermarket, Sharjah Mall will also purvey a multitude of restaurants, cafés, a food court, gym, spa, 

children’s play areas, and three spacious levels of underground car parking.  All in all, Sharjah Mall 

will represent one of the most prestigious developments in the city.

ثقافة التسوق و مفهوم الترفيه
 A culture of retail and entertainment

Sharjah Mall will lure locals and tourists alike by offering much more than retail therapy.

مركز الشارقة للتسوق سيجذب السياح والمقيمين على حد سواء، بتقديم تجربه تسوق فريدة.   
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الخدمات  مع  جنب  إلي  جنب]  الكبرى  والمحالت  العالمية،  المتاجر  من  متنوعة  مجموعة  ليستضيف  قام  صرح 
مركز  السيارات.  مواقف  من  ثالثة  ومستويات  صحي  ومنتجع  رياضية  وصالة  والمقاهي  والمطاعم  المتخصصة 

الشارقة للتسوق يقدم إضافة نوعية جديدة إلى صورة التقدم في المدينة.
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التي  المثيرة  و  الفريدة  التسوق  بتجربة  الشارقة  مركز 
العالمات  أكثر  بعض  جنباته  في  سيضم  سيقدمها، 

تأثير_ في عالم التجارة الجزئيه.

Offering the most innovative and exciting shopping 

destination in Sharjah today, Sharjah Mall is 

poised to house some of the biggest and most 

influential names in retailing under one roof.

مركز جديد في الشارقة ل/زياء و المتاجر المتنوعة
 A new centre of fashion and retail in Sharjah

An unrivalled mix of local, national, and international labels as well as flagship stores.

مزيج منقطع النظير جمع أسماء محلية، و عالمية سطع نجمها في عالم التسوق.    

8

Sharjah Mallالشارقة مول



Activities to educate and entertain

Sharjah Mall will offer interactive demonstrations, scientific games and hands-on activities for its younger visitors.  Each zone has 

been specially designed to engage entire families in dynamic educational games and activities that make learning fun while promising 

that its youngest visitors will wish to keep coming back again and again!

ملتقى ترفيهي متكامل 
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الصغار. وقد تم تصميم كل منطقة خصيص] لتشرك اGسرة بكاملها في  لزواره  الشارقة تجارب تفاعلية، وألعاب علمية، وأنشطة يدوية  يقدم مول 
اGلعاب  التعليمية، واGنشطة التي تجعل من التعليم متعة، وتحفز الصغار للعودة إلى المول مرار_.

باللعب  فيه  يتمتعون  بوقت  اGطفال  سيحظى 
واالنشطة الخالقه والتسلية. وستقدم مناطق التسلية 
اGطفال  يستمتع  واسعة  فضاءات  خصيص]  المصممة 
اfباء  سيقضي  بينما  تنتهي،  تكاد  ال  بفعاليات  فيها 
التي  التسلية  خيارات  وتتراوح  التسوق.  في  طيب]  وقت] 
يقدمها المول ما بين مناطق مخصصة ل"طفال وأخرى 

للمغامرات التفاعلية والتجارب.

Children will have an exhilarating time amusing 

themselves in play, recreation and gaming zones.  

Specially crafted entertainment areas will offer 

lively public spaces where children can enjoy 

seemingly endless activities, while allowing 

parents the time to enjoy a bit of shopping.  The 

entertainment options offered in the mall will 

range from a fully themed children’s zone to an 

array of interactive adventures and educational 

experiences.
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الحياة العصرية بالصوت و الصورة
Sights and sounds of cosmopolitan life

A synergy exists between socialising and shopping;  Sharjah Mall addresses this social aspect of shopping while pledging to be a social 

destination that fulfills consumers’ expectations on every visit by providing a vivacious and vibrant buzz in the public galleries.

تآزر بين التواصل االجتماعي والتسوق: يؤمن مول الشارقة التناسق والتوازن ما بين الجانب االجتماعي للتسوق وضمان الغاية االجتماعية التي تتمثل في 
إرضاء توقعات المستهلكين في كل زيارة لهم، من خالل توفير الحركة النشطة في أروقته المتنوعة.

مركز الشارقة للتسوق يعرض صوراً لحياة نابضة بالنشاط وبيئة متعددة الثقافات.
Sharjah Mall exhibits a vibrant lifestyle and multinational atmosphere.
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مركز الشارقة سيوفر أنماط حياتية جديدة لزواره.  بعيد_ 
بين  خاصة  أجواء  زواياه  تحتضن  التسوق،  أجواء  عن 
منتجعه الصحي الهادئ، والمقاهي الراقية. وعالوة على 
المطاعم  وأشهر  أرقى  في  العالم  ثقافات  تجد  ذلك، 

التي تقدم أشهى المأكوالت والوجبات.

Sharjah Mall promises to afford visitors 

incomparable hidden lifestyles. The tranquil spa 

with comfortable boutique cafés are far removed 

from mainstream retail areas. 

خبايا أنماط الحياة
 Hidden lifestyles

راحة و استرخاء بأسلوب غير معتاد.

 Relax and unwind in an uninhibited fashion.
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Embracing a palette of soft muted colours enhanced by natural accents, Sharjah Mall is the ultimate environment in which to unwind.

لوحة من اGلوان الهادئة، مرسومة بحس الطبيعة، فكيف ال تكون جزء_ منها، مركز الشارقة للتسوق هو البيئة اGمثل للراحة و اnسترخاء.
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إرضاء الشهية لكل زائر
Satisfying the appetite of every visitor

المركز  مطاعم  أحد  في  فاخرة  وجبة  بتناول  خاللها  تستمتع  راحة  فترة  يتخللها  مثيرة،   تسوق  تجربة  من  أكثر 
، أو المشروبات والوجبات الخفيفة في المقاهي ومحالت االيس كريم. ففي أجواء مطاعمه ومقاهيه  المتنوعة 

الدافئة يتذوق الزوار أطيب الوجبات في أوقات ال تنسى.    

There is to be much more than shopping at  Sharjah Mall. Take a relaxing break by enjoying a 

sumptuous meal at one of the various restaurants, or enjoy a drink and snack at the cafés and ice 

cream parlours. Adding to its warm and trendy ambience, the new culinary collection is designed to 

give visitors to Sharjah Mall a memorable dining experience.

The mall will feature a uniquely designed food court and a wide range of restaurants and cafés that will have broad appeal to all 

sections of society.

وسوف يضم المركز تصميم] فريد_ لساحة المطاعم المختصة بالوجبات السريعة و المقاهي التي تتناسب مع كافة اGذواق و اnحتياجات.  
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الطابق اAرضي 
Floor plans
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