
دليل زوار
الشارقة
مؤسسة الشارقة للفنون

SHARJAHART.ORG



أصدرت مؤسسة الشارقة للفنون دلياًل 
ملّمَا بمعالم مدينة الشارقة. 

هذا الدليل يشمل مساهمات من 
الموظفني، الفّنانني الزائري�ن والقّيمني.





-
المطارات

مطار الشارقة الدولي
shj-airport.gov.ae 

مطار دبي الدولي
dubaiairport.com 

-
وكاالت السفر

رحالت الخطوط الجوية
+971 6 563 6923

للتواصل: سادية باشا 
+971 50 5993652

 sadia@sltts.ae
skylineuae.com 

الفيصل للسياحة والسفريات والشحن ذ.م.م.
للتواصل: نادر خان 

+971 6 5683333

-
الفنادق 

فندق الراديسون بلو 
+971 6 565 7777

reservations.sharjah@radissonblu.com

فندق سويس بيل 
+971 6 563 7777

resvmsbsh@swiss-belhotel.com 

هيلتون الشارقة 
+971 6 519 2222 

reservations@hilton.com

فندق كوبثورن الشارقة 
+971 6 5930555

sharjah@mill-cop.ae

 منتجع وسبا شرياتون شاطئ الشارقة
+971 6 563 0000 / +971 6 599 0000 

sharjah@sheraton.com

-
الصرافة وتحوي�ل العمالت

الدرهم هو العملة المستخدمة في دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة، ويحتوي 
الدرهم الواحد على 100 فلس. يعد الدرهم عملة حّرة قابلة للتحوي�ل مما 

يجعل صرافة الشيكات السياحية والعمالت أمرًا سهالً. مؤشر العملة المحلية 
مقارنة بالدوالر األمريكي هو 3.67 درهمًا لكّل دوالر. توجد أفضل أسعار 

للصرف في مكاتب الصرافة المرخصة كما أن هذه الخدمة متاحة في الفنادق 
والبنوك أيضًا. تفتح مكاتب الصرافة عمومًا خالل األسبوع من 8:30 صباحًا وحتى 

10:00 مساًء. بينما تفتح يوم الجمعة من 9:00 صباحًا إلى 11:30 صباحًا ومن 
2:00 مساًء إلى 10:00 مساًء. مكتب الصرافة األقرب إلى مؤسسة الشارقة 

للفنون هو األنصاري للصرافة.

األنصاري للصرافة
شارع العروبة

+971 6 562 8778

أجهزة الصرف اآللي
يمكن إي�جاد أجهزة الصرف اآللي في شارع البنوك، األطلس مول مقابل فندق 

سويس بيل بجانب فرع بريد الكورنيش.

-
وسائل المواصالت

رخصة القيادة
يمكن للزوار الذين يحملون ت�أشرية زيارة الحصول على رخصة قيادة مؤقتة. 

)الرجاء النظر أسفل الصفحة( لقيادة مركبة خصوصية أو مست�أجرة، يتوجب 
حيازة رخصة قيادة سارية المفعول من أي من الدول التالية: أسرتاليا، النمسا، 
بلجيكا، كندا، قربص، جمهورية التشيك، الدنمرك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، 
هولندا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لوكسمبورغ، نيوزيلندا، الرنوي�ج، بولندا، 

الربتغال، سنغافورة، سلوفاكيا، جنوب أفريقيا، جنوب كوريا، أسبانيا، السويد، 
سويسرا، تركيا، بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية. يمكن للزوار اآلخري�ن 



قيادة مركبة مست�أجرة بشرط امتالك رخصة قيادة عالمية صادرة من قبل 
بلدهم. كما يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي القيادة برخصة 

القيادة الخاصة بهم داخل دولة اإلمارات. يتم إصدار رخصة قيادة مؤقتة عن 
طري�ق إدارة المرور والرتخيص بالشارقة، منطقة الرمثا )1111 538 6 971+( مقابل 

80 درهمًا في الشهر قابلة للتجديد لشهر آخر مقابل 30 درهمًا. يتم توفري 
رخصة قيادة مؤقتة في معظم شركات ت�أجري السيارات كجزء من صفقة الت�أجري.

ت�أجري السيارات

تحتوي الشارقة على عدد من وكاالت الت�أجري العالمية والمحلية. يبدأ سعر 
الت�أجري للمركبات الصغرية شامالً الضمان من 80 درهمُا لليوم الواحد وقد 

يتفاوت. العمر األدنى الست�ئجار سيارة هو 21 عامًا. است�ئجار سيارة يتطلب جواز 
السفر، صورتني شخصيتني ورخصة قيادة محلية أو دولية. تقع معظم وكاالت 

السيارات في شارع الوحدة، شارع الملك فيصل، شارع الميناء وشارع االستقالل 
وشارع الكويت. 

للتواصل:

أوتوليز لت�أجري السيارات
+971 6 573 5333

فاست لت�أجري السيارات
+971 6 533 8877 

fastuae.com 

هرتز لت�أجري السيارات
+971 6 552 8290

hertzuae.com 

ماكسيمام لت�أجري السيارات 
+971 6 550 1515 

maximumcarrentals.com 

سيارات األجرة

تعمل خدمة سيارات األجرة في الشارقة عن طري�ق نظام العّداد، وتبدأ 
التسعرية من 3،50 درهم. الحد األدنى لت�كلفة الرحلة بسيارة األجرة في 

الشارقة هو 11.50 درهمًا إماراتيًا. عادة ما ت�رتاوح ت�كلفة الرحالت داخل الشارقة 
ما بني 11,50 و30 درهمًا، بينما قد ت�كّلف الرحالت إلى دبي ما بني 70-50 درهمًا 

وحوالي 300 درهم إلى أبوظبي مع قيمة الضري�بة اإلضافية وهي 20 
درهمًا. ت�توفر سائقات عند الطلب. فضالً، ضعوا االزدحام الشديد في االعتبار. 

للتواصل:

أجرة الشارقة 
الهاتف المجاني:

 600 52 52 52 | 600 54 54 55

أجرة اإلمارات
+971 6 539 6666

سيتي تاكسي 
+971 6 533 4444

االتحاد لألجرة 
+971 6 532 5555

-
خدمة الربيد

يقع مكتب بريد كورنيش الرولة بالقرب من متحف الشارقة للفنون، ويقع مكتب 
الشارقة للربيد العام في منطقة السور )2219 572 6 971+( ويقدم كالهما 

خدمات الربيد المعتادة من أيام السبت إلى الخميس من الساعة 7:00 صباحًا 
إلى الساعة 9:00 مساًء. تقدم معظم الفنادق خدمة إرسال الربيد إلى أي 

مكان في العالم. ت�كلف البطاقات الربيدية المرسلة إلى دول من خارج الشرق 
األوسط درهمني. ويستغرق إرسال الربيد إلى أوروبا، الهند أو الواليات المتحدة 

5 - 10 أيام وإلى أسرتاليا 8 - 10 أيام. يتوفر في دولة اإلمارات العديد من شركات 
الربيد السريع المحلية والدولية. للتفاصيل يرجى التواصل مع فندقكم.

-
الهواتف

توجد شركتا هواتف متحركة في اإلمارات: اتصاالت ودو
ت�كلف شريحة الهاتف حوالي 75 درهمًا

رقم استعالمات اتصاالت: 181
رقم استعالمات دو: 199

خطوط الطوارئ
الشرطة: 999

اإلسعاف: 998





-
المستشفيات

مستشفى الزهراء
+971 6 561 9999

alzahra.com  

مستشفى زليخة
+971 6 565 8866

zulekhahospitals.com 

المستشفى المركزي الخاص 
+971 6 516 9221

centralprivatehospital.ae 

-
إرشادات عامة

• هناك سياسة صارمة في اإلمارات فيما يتعلق بالعقاقري المنشطة 

  وهي ممنوعة منعًا باتًا. 
• تمنع إمارة الشارقة بيع أو حيازة الكحول.

• الشارقة إمارة محافظة، يرجى االلتزام بالمالبس المحتشمة ويفضل

  تغطية الكتفني والركبتني.
• يفضل دائمًا شرب المياه المعلبة، مياه الصنبور محالة لكنها 

  غري مفضلة للشرب.

-
معالم المدينة

متحف الشارقة للفنون
متحف الشارقة للفنون هو من أبرز معالم منطقة الفنون، وقد تم افت�تاحه 

خالل البينالي الثالث للشارقة في أبري�ل عام 1997. يقع المتحف بالقرب من 
الكورنيش شمال شارع الربج )شارع البنوك(. تحتوي منطقة الفنون على 

خمسة أبنية مصممة على الطراز الرتاثي ومسجد يعود تاريخه إلى نهاية 
العصر الثامن عشر. قد يتعرف سائقو األجرة الذين ال يعرفون المتحف على 

السوق اإليراني والذي يقع بمحاذاته. 

مواعيد الزيارة: من السبت إلى الخميس 8:00 صباحًا إلى 8:00 مساًء | 
الجمعة 4:00 مساًء إلى 8:00 مساًء

+971 6 568 8222
sharjahmuseums.ae 

متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية
يضم متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية أكرث من خمسة آالف قطعة أثرية من 
مختلف دول العالم اإلسالمي والتي تعرض في سبع قاعات ومعارض ضخمة. 

تم افت�تاح المتحف في منزل تم ترميمه في منطقة الرتاث عام 1996، ثم نقل 
في 2008 إلى موقعه الحالي والذي تحول إلى سوق شرقي في الواجهة 

البحرية بالمجرة وهو على بعد مبنى من متحف الشارقة للفنون.

مواعيد الزيارة: من السبت إلى الخميس 8:00 صباحًا إلى 8:00 مساًء | 
الجمعة 4:00 – 8:00 مساًء

رسوم الدخول: األطفال )أصغر من 13 سنة(: مجانًا، البالغني )13 سنة وما فوق( 
5 دراهم، العائالت 10 دراهم

+971 6 556 6002
sharjahmuseums.ae 

متحف الشارقة للخط العربي
متحف الشارقة للخط العربي هو المتحف الوحيد في العالم العربي الذي 

يختص بالخط العربي فقط. يعرض المتحف أعماالً لفنانني مواطنني وخطاطني 
عالمي�ني معروفني. يقع المتحف في ساحة الخط العربي.

مواعيد الزيارة: من السبت إلى الخميس 8:00 صباحًا إلى 8:00 مساًء | 
الجمعة 4:00 – 8:00 مساًء

رسوم الدخول: األطفال )أصغر من 13 سنة(: مجانًا، البالغني )13 سنة وما فوق( 
5 دراهم، العائالت 10 دراهم

+971 6 569 4561
sharjahmuseums.ae 

متحف المحطة
يهتم هذا المتحف بكل ما يتعلق بتاري�خ الطريان وخاصة في اإلمارات. سمي 

هذا المتحف تيّمنًا بأول مطار في منطقة الخليج، ويعرض مراحل تطور السفر 
وتاري�خ الطريان منذ الثالثينيات إلى يومنا الحالي. أحد أهم عوامل الجذب في 

المتحف هي مجموعة الطائرات المروحية المرممة والتي تعرض إلى جانب 
أول ناقلة للتزود بالوقود. 

مواعيد الزيارة: من السبت إلى الخميس 8:00 صباحًا إلى 8:00 مساًء | 
الجمعة 4:00 – 8:00 مساًء

رسوم الدخول: األطفال )أصغر من 13 سنة(: مجانًا، البالغني )13 سنة وما فوق( 
5 دراهم، العائالت 10 دراهم. مجانًا للرحالت المدرسية

+971 6 573 3079 



منطقة الرتاث
تقع منطقة الرتاث على الجانب اآلخر من شارع الربج )شارع البنوك( وهي 

مخصصة لألسواق الشعبية، المجالس والمتاحف الصغرية. هذه المقاطعة 
المبنية بصورة جميلة تعكس بوضوح اهتمام إمارة الشارقة بكل ما يخص 

الثقافة والرتاث. كما لعبت دورًا أساسيًا في اختيار مدينة الشارقة، من قبل 
مبادرة اليونسكو، عاصمة ثقافية للعالم العربي لعام 1998م.

متحف الشارقة البحري
يهدف متحف الشارقة البحري إلى تخليد ورواية حكاية كل دليل مادي شهد 

تراث اإلمارات البحري العتيق. تشمل المجموعة مراكب شراعية تقليدية خشبية 
كانت تستخدم أثناء السفر بحرًا لصيد األسماك، والتجارة وصيد اللؤلؤ، باإلضافة 

إلى األدوات المخصصة لكل منها.

مواعيد الزيارة: من السبت إلى الخميس 8:00 صباحًا إلى 8:00 مساًء | 
الجمعة 4:00 – 10:00 مساًء

رسوم الدخول: األطفال )ما دون السنتني( مجانًا، األطفال )2-12 سنة( 5 دراهم، 
البالغني )13 فما فوق( 10 دراهم، العائالت )2 بالغني + 3 أطفال( 25 درهمًا

+971 6 522 2002 
sharjahmuseums.ae 

دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية
توفر دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية دراسات تامة 

وشاملة لألبحاث الجغرافية والتاريخية، التي ت�تعقب التطور والتاري�خ والرتاث 
المتعلق بالحياة في الخليج العربي. تضم الدارة المقتنيات الخاصة بصاحب 

السمو حاكم الشارقة والتي تشمل: الخرائط األولية والتاريخية غري المنقولة 
أو المصورة، الصور األولّية للمنطقة، ومسكوكات نادرة تخص منطقة الخليج، 
إضافة إلى مؤلفات صاحب السمو، شهاداته العلمية، ومواد توثيقية لبداية 

سرية الشيخ سلطان، فضالً عن جوائز من قبل المؤسسات العالمية ت�كريمًا 
لسموه لدوره الرائد في خدمة العلم والثقافة. تحتوي مكتبة الدارة )المكتبة 

األرشيفية( على مجموعة من المطبوعات النادرة، وأكرث من مليون ونصف 
مستند تاريخي، وخرائط وسجالّت. 

الدخول مجاني 

مواعيد الزيارة: من األحد إلى الخميس | من 9:00 صباحًا إلى 4:00 مساًء
تغلق الدارة أيام الجمعة والسبت

+971 6 558 5855 
dsqc.ae 

*الدارة تحت الصيانة حتى إشعار آخر.

بيت السركال
بيت السركال هو منزل مكون من ثالثة طوابق وهو المنزل السابق للمعتمد 

الربيطاني في منطقة الخليج. وقد تحول في ستينيات القرن الماضي إلى 
أول مستشفى أسس في إمارة الشارقة وشهد والدة أجيال من الشخصيات 

البارزة في تاري�خ اإلمارة.
+971 6 568 5050

بيت الشامسي
منزل مرمم يقع على جانب الخور ويحتوي حاليًا على مجموعة من مراسم 

الفنانني وسكن الفنانني المقيمني التابع لمؤسسة الشارقة للفنون والتي 
تقع في الساحة الرتاثية. ت�تحلى هذه الساحة بنوع من السكينة نهارًا، فيما 
تدب بها الحياة مساًء حيث يجتمع الفنانون عادًة لمناقشة أعمالهم الفنية.

بيت النابودة
يقع بيت النابودة في منطقة الشارقة للرتاث وهو منزل ذو طابقني يعود 
تاريخه إلى عام 1845 حيث يعترب جزءًا من العمارة الخليجية الرتاثية. ظل بيت 

النابوده منزالً عائليًا كما كان في منتصف القرن الثامن عشر، وقد أعيد بناؤه 
حيث أضيف إليه الطابق الثاني والذي صّور فكرة ضّم أجيال عديدة من العائلة 

الكبرية تحت سقف واحد. وتبعًا للتقاليد، فقد بنيت جميع الغرف حول ساحة 
مركزية. تعرض الغرف مقتنيات تستخدم في الحياة اليومية كالخزائن العرب�ية، 

األسّرة المتالصقة وألعاب األطفال التقليدية باإلضافة إلى أواني المطبخ.

مسجد النور
تحتوي الشارقة على أكرث من 600 مسجد، ويعد مسجد النور أبرزها. يقع 

المسجد بمحاذاة كورنيش البحرية، وقد تم بناؤه وفقًا للعمارة اإلسالمية. 
يتميز المسجد الذي تم االنتهاء من بنائه في عام 2005 بتصميمه الدقيق، 

ومنحنياته الواسعة وبنيانه المرتفع. مسجد النور هو أول مسجد يفتح أبوابه 
للزوار واألجانب في الشارقة، في فرصة مذهلة للتعرف على ثقافة دولة 

اإلمارات والدين اإلسالمي. حقق المسجد رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس 
بأكرب صندوق تربعات خشبي في العالم خالل الحملة الخريية الرمضانية عام 
2014.  يمكنكم أن ت�أخذوا جولة خاصة لمدة ساعة في مسجد النور كّل إثنني 
في تمام الساعة 10:00 صباحًا. ت�تطلب الجولة الخاصة تسجيالً مسبقًا. يمكن 

تنظيم زيارات خاصة حسب الطلب. 

مواعيد الزيارة: من األحد إلى الخميس من 9:00 صباحًا وحتى 2:00 ظهرًا
+971 6 568 0055

info@shjculture.com 





مسرح الشارقة الوطني
للمسرح في الشارقة أهمية كبرية، فهو من أهم الفنون التي تسهم في 

تطور الحضارة وتوعية الجمهور. افت�تح مسرح الشارقة الوطني عام 2007 تحت 
رعاية مكتب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لإلشراف 
على دعم وتطوي�ر المسرح في إمارة الشارقة. ينظم مسرح الشارقة الوطني 

العديد من المحاضرات والندوات المسرحية والثقافية والفكرية، وورش 
العمل المسرحي.

بحرية خالد
تعّد هذه المنطقة من أول مستوطنات الخليج المعروفة، حيث تعود أصول 

بعض قاطنيها الحالي�ني إلى تلك الفرتة في الماضي. تحتّل هذه البحرية 
الصناعية أكرث من 1,720,000 هكتار مربع من سطح الماء وتحتوي على 

نافورة مياه.

نادي الشارقة للرماية والغولف
صمم نادي الشارقة للغولف من قبل المهندس المعماري الشهري بيرت 

هارادين، ويضم النادي تسع حفر وملعب مضاء بالكامل، حيث يتم استضافة 
العديد من البطوالت سنويًا. كما يحتوي النادي أيضًا على عدد من األنشطة 
والمرافق مثل مالعب رماية ذات تقنية عالية للبنادق والمسدسات، حمام 

السباحة، صالتي التنس وكرة السلة، ناِد رياضي وصالون لتصفيف الشعر.

+971 6 548 7777
golfandshootingshj.com 

حديقة المجاز
تغطي حديقة المجاز أكرث من 300 مرت مربع في قلب المدينة. تقع الحديقة 

بني شارع جمال عبد الناصر وشارع كورنيش بحرية خالد. تضم الحديقة العديد من 
األلعاب ووسائل الرتفيه لألطفال، وقد تم إنشاء سفينة من اإلسمنت ونماذج 

من البيوت القديمة التي ترمز إلى تراث اإلمارات. الدخول مجاني. 
+971 6 552 1552

مربى الشارقة لألحياء المائية
يضم مربى الشارقة لألحياء المائية مجموعة مبهرة ألكرث من 250 نوعًا من 

األسماك، بما في ذلك األسماك الصغرية، والثعابني النادرة، وقرش الشعاب 
المرجانية. 

مواعيد الزيارة: من السبت إلى الخميس من 8:00 صباحًا وحتى 8:00 مساًء | 
الجمعة 4:00 – 10:00 مساًء

يغلق أيام األحد
+971 6 528 5288

 sharjahaquarium.ae

منتزه الصحراء في الشارقة
يوفر المنتزه الدخول إلى ثالثة أماكن: مركز الحياة الربية العرب�ية، متحف التاري�خ 

الطبيعي والنباتي، مزرعة األطفال. ويضم أضخم مجموعة للحياة الربية 
العرب�ية في الشرق األوسط. 

أيام األحد واإلثنني واألربعاء والخميس 9:00 – 5:30 | يوم الجمعة 2:00 – 5:30 
| يوم السبت 11:00 – 5:30 

يغلق أيام الثالثاء
+971 6 531 1999

الحديقة النباتية اإلسالمية
تعرض الحديقة النباتية اإلسالمية مجموعة من الحدائق والمعارض، وتقدم 

شرحًا حول أهمية النباتات المشار إليها في اآليات القرآنية والحديث والسنة. 
تقع الحديقة بالقرب من منتزه الصحراء في الشارقة، ويستغرق الذهاب إليها 

من منطقة الفنون ما يقارب 30 دقيقة بالسيارة. 
+971 6 531 1999

مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك
فتح المركز أبوابه في السابع من مايو 2015، ويقع في المدينة الجامعية 

في الشارقة. يهدف المركز إلى تطوي�ر وتعزي�ز التعليم حول علم الفلك 
وعلوم الفضاء في العالم العربي بشكل عام ودولة اإلمارات العرب�ية المتحدة 

على وجه الخصوص، وذلك من أجل أن يكون وجهة للعلوم والبحوث والرتاث 
والتعليم والسياحة لطالب المدارس وطالب الجامعات والباحثني واألسر من 
جميع األعمار. ويضم المركز العديد من عوامل الجذب، أهمها ما يلي: القبة 

السماوية، معرض علم الفلك، معرض الفضاء، معرض الكون في القرآن الكريم، 
المرصد الفلكي والحديقة الكونية. ويضم المركز أيضا غريها من المرافق بما 

في ذلك كافيرتيا ومحل لبيع الهدايا الفلكية والعلمية.

مواعيد الزيارة: 
السبت: 8:00 صباحًا – 9:00 مساًء | األحد – األربعاء: 8:00 صباحًا – 4:00 مساًء 

أوقات العرض:
السبت: 11:00 صباحًا، 5:00 مساًء، 7:00 مساًء 

األحد – األربعاء: 9:00 صباحًا و11:00 صباحًا )المدارس( | 1:00 مساًء )العامة(
 +971 6 51 66 000         

www.scass.ae
planetarium@scass.ae





-
الشواطئ

 
توجد شواطئ عامة في منطقة الخالدية، وكذلك على طول شارع الكورنيش 

المؤدي إلى عجمان. يرجى األخذ باالعتبار بأن إمارة الشارقة إمارٌة محافظة، 
ويطبق قانون الزي في جميع المناطق العامة. يمكن استعمال الشواطئ 

الخاصة بالفنادق لقاء رسوم.

كيمبنسكي عجمان
+971 6 714 5555

 kempinski.com/ajman 

منتجع كورال بيتش الشارقة
+ 971 6 522 9999

 coral-beachresortsharjah.com 

راديسون بلو
+971 6 565 7777

 www.radissonblu.com/resort-sharjah
تطبق أسعار خاصة في مارس 2016 إذا كان الحجز عن طري�ق

موظفي مؤسسة الشارقة للفنون.

نادي سيدات الشارقة
+971 6 506 7777

ww.slc.ae
للسيدات فقط

عجمان سراي
+971 6 714 2222

www.ajmansaray.com
تطبق أسعار خاصة في مارس 2016 إذا كان الحجز عن طري�ق 

موظفي مؤسسة الشارقة للفنون.

-
المطاعم المجاورة لمؤسسة الشارقة للفنون

مخبز غازي 
مخبز أفغاني

مقابل مكتب بريد الشارقة الكورنيش
الت�كلفة: 2 – 3 درهم إماراتي

مطعم صدف
مطبخ إي�راني 

شارع الميناء | شارع المري�جة 
+971 6 569 3344

الت�كلفة: 50 – 70 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

نجمة الهور 
مطبخ باكستاني 

شارع الميناء | شارع المري�جة
+971 6 568 2202

 najmatlahore.com 
الت�كلفة: 40 – 60 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

المسكوف
مطبخ عراقي

شارع الميناء | شارع المري�جة
+971 6 569 0222

الت�كلفة: 50 – 70 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

دبلومات
مطبخ فلسطيني

+971 6 568 1155
خلف منطقة الرتاث

الت�كلفة: 20 – 30 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

كراتشي دربار 
مطبخ باكستاني

شارع الرولة
+971 6 569 4447 

الت�كلفة: 20 – 25 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد



زهرة الشام
آيس كريم عربي

شارع الميناء | شارع المري�جة
الت�كلفة: 5 – 10 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

سموثيز
متجر عائلي للحلوى يوفر مجموعة متنوعة من الحلوى والعصائر

شارع الميناء | شارع المري�جة
+971 6 574 7272

الت�كلفة: 15 – 50 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

مقهى سوق العرصة
مطبخ إماراتي
منطقة الرتاث

الت�كلفة: 15 – 25 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

كباب األفغاني الجديد
شارع الميناء | شارع المري�جة

+971 6 5690083 | +971 6 5690084
الت�كلفة: 11 – 34 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

حلويات أفرينا اإليراني
شارع الميناء | شارع المري�جة

أوقات العمل: 9:30 صباحًا – 12:30 صباحًا
+971 6 5692692 | +971 6 5747272

الت�كلفة: 15 – 25 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

مرطبات شيتاكونغ
شارع القاسمي | مقابل منتجع راديسون بلو

تشكيلة واسعة من العصائر الطازجة
مفتوح على مدار اليوم

+971 56 716 80 82
الت�كلفة: 5 – 15 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

مطعم وحلويات باك غازي
مطبخ باكستاني، يقدم وجبة الفطور، الغداء والعشاء

الغوي�ر | مقابل حديقة الرولة
+971 6 5682199

الت�كلفة: 5 – 25 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

مقهى فن
منطقة الفنون | خلف متحف الشارقة للفنون

أوقات العمل: 9:00 صباحًا – 6:00 مساًء
الت�كلفة: 30 – 50 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

ريشيوز كوفي
منطقة الرتاث

أوقات العمل: 8:00 صباحًا – 10:00 مساًء 
الت�كلفة: 20 – 40 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

بحر اإلمارات 
مطبخ عربي، مغربي، هندي وبحري 

خلف مستشفى زليخة
+971 6 5645642 | +971 6 5645757

الت�كلفة: 20 – 50 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

-
أماكن أخرى في الشارقة

بيت المندي
مطبخ خليجي \ يمني 

+971 6 528 1799
يقع في شارع التعاون في منطقة الخان، بالقرب من جمعية الشارقة 

التعاونية. يبعد 10 دقائق بالتاكسي من مؤسسة الشارقة للفنون.
الت�كلفة: 15 – 25 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

مطعم كانتون الصيني
راديسون بلو

+971 6 564 0307
أوقات العمل: 12:00 مساًء – 12:00 صباحًا

التلكفة: 30 – 40 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

مطعم الشراع
مطبخ بحري 

+971 6 572 4417
يستغرق الذهاب إليه ما بني 15-10 دقيقة بالتاكسي )شارع الملك فيصل(

الت�كلفة: 30 – 40 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد





مطعم شبابيك
مطبخ لبناني

يقع في القصباء 
+971 6 554 0444

الت�كلفة: 50 – 80 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

مطعم السّماج
مطبخ بحري بالقرب من البحر، في أكواري�وم الشارقة في منطقة الخان

+971 6 528 0095
الت�كلفة: 50 – 60 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

مطعم الكلحه
مطبخ فلسطيني 

  HSBC يقع في شارع جمال عبد الناصر، المجاز، بالقرب من بنك 
+971 6 5537735

الت�كلفة: 15 – 25 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

روس دمشق
مطبخ سوري

يقع في شارع الملك عبد العزي�ز، بالقرب من سيتي بنك وبنك دبي اإلسالمي
+971 6 573 9900

الت�كلفة: 40 – 50 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

مطعم بانكوك تاون
مطبخ تايلندي

يقع خلف جراند سينما، المجاز 3، كورنيش البحرية
+971 6 556 8282

الت�كلفة: 30 – 50 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

جازي�بو
مطبخ هندي

 HSBC يقع في شارع الملك فيصل، مقابل بنك
+971 6 553 2999

الت�كلفة: 40 – 60 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

شاي الفخار
بالقرب من فندق راديسون بلو

يقدم هذا المحل شاي غري عادي وكرك في وعاء من الفخار لت�أخذه للمنزل 
الت�كلفة: 3 دراهم للشخص الواحد

واجهة المجاز المائية
تشكيلة متنوعة من المطاعم من ضمنها: مطبخ لبناني، مغربي، إيطالي 

وبعض المقاهي واختيارات مختلفة من الوجبات السريعة.

سوق الجبيل
افت�تحه حاكم الشارقة، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في 18 ديسمرب 

2015. وهو أكرب سوقٍ في اإلمارة من حيث المساحة والخدمات، حيث تفوق 
مساحته 37,000 مرت مربع. يقع السوق بالقرب من السوق المركزي والمباني 

الحكومية، ويت�كون من طابقني مع ثالثة أقسام معينة: قسم لبيع الفواكة 
والخضروات، وقسم آخر للحوم، والقسم األخري لألسماك. يحتوي الطابق 
العلوي على مكاتب إدارة السوق وجمعية الشارقة التعاونية للصيادين. 

ويضم السوق منطقة وقوف للسيارات تستوعب عدد 750 سيارة، إضافة ًإلى 
كامريات المراقبة التي تعمل على مدار اليوم وأجهزة الصراف اآللي وغرف 

للصالة. ويتم فحص جميع المنتجات في السوق من قبل قسم رقابة األغذية 
في بلدية الشارقة لضمان صالحيتها ومطابقتها للمعاي�ري الصحية. يقام مزاد 

بيع السمك مرتان في اليوم في الساعة 4:00 و 6:00 مساًء. 

يفتح أبوابه يوميًا من 7:00 صباحًا – 10:30 مساًء
 + 971 6 597 2222 

info@sam.ae



-
 األسواق وغريها  

 
األسواق والمراكز التجارية

سوق العرصة
يقع في منطقة الرتاث وهو أقدم سوق في اإلمارات، حيث يمكنكم العثور على 

القطع األثرية، وشاالت الباشمينا، والمالبس التقليدية والمجوهرات الفضية. 

السوق األزرق أو السوق المركزي
يقع في المجاز في الجزء الجنوبي من كورنيش البحرية، حيث يمكنكم العثور 

على الذهب، المجوهرات، المالبس والسجاد. 

المعتمد لألحجار الكريمة والمجوهرات
يقع في منطقة الرتاث، بالقرب من مسجد عبيد بن عيسى، مباشرًة في 

الناحية اليمنى بعد عبورك لشارع البنوك )قدومًا من متحف الشارقة للفنون( 
وقبل سوق العرصة. يبيع هذا المحل أحجار كريمة ومجوهرات بأسعاٍر مناسبة.

أوقات العمل: 10:00 صباحًا – 3:00 مساًء، 5:00 مساًء – 11:00 مساًء
 +971 55 768 6890

ميغامول الشارقة
sharjahmegamall.com

سيتي سنرت الشارقة
  sharjahcitycentre.com

 
صحارى سنرت

saharacentre.com
 

سيتي سنرت الناصرية
+971 4 2949999 

صالونات التجميل

أمواج
بالقرب من فندق كارلتون، منطقة الخان

منتجع صحي للسيدات فقط، يشتهر بعرض خاص ت�كلفته 250 درهمًا إماراتيًا 
فقط، يشمل: ساعتني ونصف من العالجات المختلفة ومن ضمنها حمام 

مغربي، تنظيف الوجه، والتدليك، والعناية باألظافر. يعترب "أمواج" منتجعًا 
صحيًا متواضعًا.

أوقات العمل: 6:00 صباحًا – 11:00 مساًء
+971 6 528 4888

صالون مون للتجميل 
منطقة الشويهني

يبعد مسافة دقائق مشيًا على األقدام عن مؤسسة الشارقة للفنون. ويعد 
وجهة السيدات للحناء، تختلف األسعار حسب التصميم، ولكن غالبًا ما يكون 

السعر 60 درهمًا لليدين من الخلف واألمام.

أوقات العمل: 9:00 صباحًا – 9:00 مساًء
+971 6 568 3755

منتجع دالوك الصحي
نادي سيدات الشارقة

خدمتهم تعادل خدمة فنادق 5 نجوم، قائمة شاملة للعالجات الطبيعية 
الخاصة بالوجه.

أوقات العمل: السبت – الخميس 9:00 صباحًا – 9:00 مساًء | 
الجمعة 3:00 صباحًا – 9:00 مساًء

+971 6 506 7880

بوتيك أوركيد للجمال
نادي سيدات الشارقة

يتمتع صالون أوركيد بخصائص فريدة تؤهله ألن يكون األفضل من نوعه في 
دولة اإلمارات من حيث التميز في الخدمة والرقي. يوفر الصالون العديد من 

المنتجات المعروفة عالميًا في العناية بالشعر واألظافر والبشرة. يعمل في 
الصالون فري�ق من خرباء التجميل الذين يقدمون خدمات متميزة.

أوقات العمل: السبت – الخميس 9:00 صباحًا – 9:00 مساًء | 
الجمعة 3:00 مساًء – 9:00 مساًء 

+9716 5067 878 / +9716 5067 879



-
الصحف والجرائد 

thenational.ae :جريدة ذا ناشوَنْل
gulfnews.com :جريدة غْلف نيوز

gulftoday.ae :جريدة ذا غْلف توداي
albayan.ae :)جريدة البيان )عربي

-
مصادر ومراجع للشارقة

sharjah.com 
sharjahtourism.ae 

sharjah-welcome.com 
sharjahmuseums.ae 

shjlib.gov.ae 
sharjahevents.ae 

للمزيد من المعلومات حول الفن المعاصر والرتاث الثقافي في الشارقة، 
sharjah.art-destination.com يرجى زيارة

للمزيد من المعلومات حول الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية في إمارة 
sharjahevents.ae الشارقة يرجى زيارة

صندوق الربيد 19989، الشارقة
دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة

T +97165444113 
F +97165447797 

info@sharjah.org

 Sharjah Art :فيسبوك
@sharjahArt :تويرت

@sharjahArt  : انستغرام

تصوي�ر: حور القاسمي
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