تراثنا
األصيل

Preserving our
rich heritage

ّ
يمثل مشروع قلب الشارقة جهوداً متفانية طويلة
األمد إلعادة إحياء واحدة من أهم المناطق التاريخية
 فمن خالل مشروع يتوقع له أن يأخذ.في الشارقة
 تسعى هذه الوجهة،عقداً من الزمن الكتماله
،الفريدة للمحافظة على العمارة العربية التقليدية
وتمنح الزوار فرصة فريدة الختبار إحساس أصالة الزمن
 وبينما يستمر العمل على المشروع.القديم للشارقة
ً يستضيف قلب الشارقة عددا،ككل
 وهو اآلن على قائمة،من الفعاليات السنوية
الترشيحات ليصبح موقع ًا للتراث العالمي ضمن
.منظمة اليونسكو
The Heart of Sharjah project represents
a long-term, dedicated effort to revitalise
one of Sharjah’s most important historical
areas. In a project expected to take about
a decade, this unique destination will
preserve traditional Arabic architecture and
let guests experience the authentic feel of
old-time Sharjah. The project is still ongoing but is already home to annual events
and is on the list of candidates to be
a UNESCO World Heritage Site.

مشروع ضيافة وترفيه

Hospitality and leisure project

مكونات المشروع
 الذي سيوفر،يضم المشروع مجموعة متنوعة من األسواق والمتاحف وفندق البيت
.تجارب فريدة تجمع ما بين األجواء العربية التقليدية والفخامة العصرية
:الخصائص الرئيسية
•فندق بوتيك فخم
•سوق مفتوح في الهواء الطلق
•متاجر للبيع بالتجزئة
•معارض فنية

•
•
•
•

•أسواق تقليدية
•متاحف
•مباني تاريخية
•مواقع أثرية
•مناطق ألعاب لألطفال
•مركز الزوار
•مطاعم ومقاهي
•مرشح كموقع للتراث العالمي من اليونسكو
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ARABIAN GULF

إمارة الشارقة ضمن دولة اإلمارات العربية المتحدة
Sharjah Emirate within the U.A.E.

موقع قلب الشارقة في مدينة الشارقة
Location of Heart of Sharjah within Sharjah City

The project has a variety of features including retail
options, museums and Al Bait Hotel, which will offer
a unique experience that mixes traditional Arabic
ambiance with modern luxury.
Key features:
•
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•
•

Boutique hotel
Open-air souq
Retail shops
Art galleries
Traditional souqs
Museums
Historical buildings
Archaeological sites
Children play areas
Visitors centre
Restaurants & cafés
UNESCO World Heritage Site candidate

