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حق ًا إنها تتسم بالتميز
والخصوصية...

تسوق يبهج
ّ
النفس ويمتع
الحواس

يُعد السجاد واألقمشة الفاخرة
والمنسوجات ،والذهب والحلي
والمجوهرات ،واألعمال الفنية
المعاصرة من أبرز ما تزخر به
أسواق الشارقة التقليدية والمعاصرة.

تحفل الشارقة بمجموعة
استثنائية من األسواق التقليدية
والقديمة التي تم
ترميمها للحفاظ عليها ،إضافة إلى
التسوق
المتاجر المستقلة ،ومراكز
ّ
العصرية ،ما يعني توفر السلع
التي تلبي حاجات المتسوقين،
وتتناسب مع ميزانياتهم.

تزدهي الشارقة بمكانة ريادية في
قلب ذاك المشهد الفني المزدهر
في الشرق األوسط؛ وإذا رغبت في
أن تصبح من جامعي التحف الفنية،
فتوجه إلى مركز مرايا للفنون ،أو
اتصل بمؤسسة الشارقة للفنون.

وعالوة على ما تتميز به اإلمارة من
تاريخ تجاري عريق يربو على 5000
سنة ،فإنها نجحت في الجمع بين
التسوق.
األصالة العربية ،ورفاهية
ّ

وال تنسى نصيبك من الهدايا
التذكارية التقليدية المتوفرة
في السوق المركزي.

هدايا تذكارية مميزة...

مركز الشارقة لإلتصال
800 80 000
www.sharjahmydestination.ae

ستظل محتفظ ًا بذكريات جميلة
عن تراث الشارقة األصيل خالل
رحلتك الفريدة إلى اإلمارة الباسمة.

القصباء
06 556 0777
www.alqasba.ae

لقد ترسخت شهرة اإلمارة في
تنظيم برنامج حافل بالفعاليات
والمهرجانات التي تضم جميعها
أكشاك ًا تقليدية ،تعد بمثابة
أماكن مثالية لشراء المشغوالت
اليدوية مباشرة من المنتجين
المحليين .ومن جانب آخر ،تستحق
المتاجر الموجودة في المتاحف،
التعرف على محتوياتها ،ومن
المحبذ أن تقوم بزيارة إلى متاحف
الفنون ،وتلك التي تعرض روائع
الحضارة اإلسالمية.

مركز مرايا للفنون
06 556 6555
www.maraya.ae
الشارقة سيتي سنتر
06 532 7700
www.sharjahcitycentre.com

تجربة عربية...
لإلمارة شهرة استثنائية في
مجال الهدايا التذكارية العربية
األصيلة ،التي تتميز بجودتها
العالية ،وقيمتها الفريدة.

الشارقة وجهة تسوق
مثالية للباحثين عن السلع
المميزة ،حيث تتوفر فيها
جميع الماركات التجارية
العالمية ،فض ً
ال عن بعض
المنتجات المحلية الرائدة.

وما عليك إال التوجه إلى سوق
العرصة الذي يضم تشكيلة
متنوعة من تلك السلع ،لتستمتع
التسوق في أجوائه التراثية
بتجربة
ّ
التي يتجلى فيها عبق التاريخ.

تسوق يبهج النفس
ّ
ويمتع الحواس

من مراكز التسوّ ق العصرية ،إلى األسواق القديمة،
تحفل تجربة التسوّ ق في الشارقة بما يبهج النفس،
ويمتع الحواس.

www.sharjahmydestination.ae

ميغا مول الشارقة
06 574 2574
www.megamall.ae

البضائع الفاخرة...

ومن بين تللك الهدايا التي ترد
الشارقة من مختلف أرجاء
المنطقة ،تبرز العطور والبخور،
والمجوهرات الراقية األنيقة ،والحلي
الصغيرة ،والمنسوجات المطرزة.

عجائب
شارقة
ال

توجه إلى السوق المركزي،
الشارقة سيتي سنتر،
ميغامول الشارقة ،مركز
صحارى ،السفير مول ،أو أنصار
مول ،الستكشاف أحدث
المنتجات ذات الماركات
العالمية الشهيرة.

مركز صحارى
06 531 6611
www.saharacentre.com
السفير مول
06 531 3366
www.safeermall.com

ألق البراعة واإللهام...
ليس هناك من هدايا مثالية تفوق في
روعتها تلك المشغوالت اليدوية التي
تزدان بها أسواق الشارقة ،من الفوانيس
والمنسوجات ،إلى المجوهرات وأدوات
الزينة ،واألقمشة المطرزة.

أنصار مول
06 531 3339
www.ansarmall.ae
العرب مول
06 531 6611
متاجر
06 597 2700

أبرز أماكن و

التسوق
عروض
ّ

تسوق
بال حدود

أجواء مفعمة
بالحيوية واألصالة...
تضج أسواق الشارقة اليوم بالحركة
والنشاط ،وتتسم بأنها وجهات ّ
جذابة،
تتيح لك تجربة تسوق ال تُنسى ،وتوفر
أجود السلع بأسعار منافسة ال تُضاهى.

احرص على أال تفوتك
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األسواق

ذلك البريق الساحر...

تشتهر الشارقة ،عن جدارة،
بأنها من أفضل األماكن
لشراء الذهب ،حيث يمكنك
تجربة ذلك عملي ًا في األسواق
التسوق الرئيسة.
ومراكز
ّ

1

الفعاليات

تعد عروض الربيع
والصيف في الشارقة،
من المناسبات
الكبرى للحمالت
الترويجية والجوائز
والتخفيضات ،فض ً
ال
عن الترفيه والتسلية.

4

الذهب

إنها المرافق التي تقضي
فيها اليوم بطوله...

وفي أغلب األحوال ،يتمتع الصاغة
في اإلمارة بالمهارة الحرفية
والبراعة ،حيث يُص ّنعون الذهب،
والمجوهرات األخرى ،حسب
الرغبة المحددة للزبون ،وما
عليك إال أن تطلب ما يحلو
لك .ويتخذ خبراء الذهب من
الطابق األ رضي في السوق
المركزي مقرا ً ألعمالهم.

و يشتهرسوق العرصـة بأنه األقدم
في اإلمـارات ،وقـد أعيد ترميمه بحيث
يوفر لرواده تجربة تسوق تراثية،
بوسائل عصرية مريحة .وعالوة على
خصوصيته التراثية ،يشتهر السوق
بتنوع معروضاته من التحف النحاسية،
والفضية ،والخشبية ،والعاجية،
فض ً
ال عن منتجات الحرف اليدوية،
والمجوهرات ،والمالبس التقليدية،
واألعشاب الطبيعية ،والسيوف،
والخناجر والعمالت النقدية.

البهارات
والتوابل

5
6

التحف
والهدايا
التذكارية

3

التسوق
مراكز
ّ
نكهات فريدة...
تعكس الروائح المثيرة المنبعثة
من أسواق البهارات ،تاريخ
الشارقة العريق ،كميناء حيوي ال
غنى عنه في تجارة التوابل.

جاذبية التحف القديمة...
يمكن العثور في أسواق الشارقة
على مجموعة واسعة من التحف
والمصنوعات اليدوية ،التي تأتي من
مختلف أنحاء الدول العربية واآلسيوية.

7

السوق
المركزي

تنتشر في الشارقة مراكز
التسوق الراقية ،التي تحفل
ّ
بسلع ومنتجات تحمل أسماء
أشهر الماركات العالمية
الرئيسة ،عالوة على أنها توفر
خيارات متنوعة من المطاعم
ومرافق الترفيه والتسلية.
ومع أن الشارقة سيتي
سنتر ،وميغا مول الشارقة،
ومركز صحارى ،هي المراكز
األبرز في اإلمارة ،إال أن هناك
التسوق
العديد من وجهات
ّ
الجذابة التي تستحق الزيارة.

تسوق مشهورة...
إنه وجهة
ّ
وال سيما في مجال الحلي
والمجوهرات ،والسجاد ،والتحف
والهدايا التذكارية.
تأكد من أن لديك الوقت الكافي
الستكشاف هذا السوق الذي يتألف
من مبنيين يضم كل منهما
طابقين ،وكذلك تذوق المأكوالت
الشهية التي تعرضها األكشاك
المنتشرة هناك.

