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 1.2 مليــون
ســائح متوّقــع بحلول العام 2021

45
منشــأة إيواء بحلول العام 2021

4,235
غرفــة بحلول العام 2021

عجمـان 2021
كــلّــه

تـطــوّر

تتطّور التقنيات واإلبداعات بسرعة كبيرة، مغّيرة معها 
العالم الذي نعرفه اليوم. لذلك تأتي مبادرة عجمان 2021 

الطموحة لتنضم إلى هذه المسيرة المتسارعة ولكن 
مع اختالف ممّيز. حيث تهدف رؤية عجمان 2021 إلى إبداع 

مجتمع سعيد، مدعومًا بـ »اقتصاد أخضر«، والذي يقّدم 
أفضل فرص النمو، وأسلوب حياة مثالي للناس، مع 

المحافظة على البيئة في ذات الوقت.

المصدر: دائرة التنمية السياحية في عجمان

حيث تلتقي عجمان 2021 مع التطّور

67



ِمــركــاز
|  اسم  |

كلمة عربية تقليدية، تدل على مكان 
اجتماع كبار القوم، لتبادل األحاديث 

وأمتع االوقات.
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إلهــام
كــلّـــه
إبــــداع

حيث يلتقي اإلبداع مع اإللهام

يقّدم لكم مركاز أسلوب حياة فريد، مع 
المحافظة على ثقافة وتقاليد عجمان، حيث 

يستمتع الناس بفخامة وراحة المساحات 
الداخلية، ضمن أجمل المناظر الطبيعية 

المبهرة.

يقّدم لكم مركاز مزايا فريدة ومتعّددة، مازجًا 
بين اإلبداع والفنون، ليضع عجمان على خريطة 

المواقع الشهيرة بأسلوب الحياة في المنطقة.

تم إبداع مركاز ليكون معلم من معالم 
عجمان قريبًا جداً، وليقّدم لكم مكانًا طبيعيًا 
نابضًا بالحياة، ووجهة ألهم العالمات التجارية 

من مختلف الفئات.
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أكثر من مليون
تجمعات ســكنية أساسية
مجموع الســكان: 237,080

تجمعات ســكانية ثانوية
مجموع الســكان: 231,910

تجمعات ســكانية ثالثة

ــار دبـي الـدولـي عـن مطـ

عـــن مطـــار الشارقة  الـدولـي

20 دقيقة
13 دقيقة

على يقع 

E 311

ُفــــرص
كــلّـــها
راحـــــــة

الموقع االستراتيجي هو أمر حيوي وأساسي ألي 
وجهة من وجهات أساليب الحياة، وهو ما يجعل 

الناس تتوّجه إليه. يقع مركاز عند نقطة اّتصال 
عجمان بالشارقة واإلمارات الشمالية، ما يجعله 

وجهة يسهل الوصول إليها من كافة اإلمارات 
الشمالية عبر طريق الشيخ محمد بن زايد.

حيث تلتقي الفرص مع الراحة

أم القيوين
واإلمارات الشمالية

دبــي
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طبيعة
كــلّـــها
فـــــــــّن

تصاميم وأشكال فّنية 
مستوحاة من الفن األصلي، 

مع أساسات وهياكل تعّبر عن 
ثقافة وتراث عجمان، هكذا تم 

تصميم مركاز بكل تفصيل من 
تفاصيله ليلبي ويقّدم كل ما 

يطلبه الناس في مركز تجاري 
واحد، مبدعًا تجارب ال تنسى، 

مليئة باللحظات السعيدة مع 
العائلة واألصدقاء.

حيث تلتقي الطبيعة
مع الفن

1415



:ETFE سقف
إطار بهيكل بسيط جداً، يسمح 

بدخول الضوء الطبيعي لداخل 
المركز التجاري، ما يساعد على نمو 

النباتات الطبيعية فيه، وليستمتع 
معه الزائرون برؤية السماء الرائعة 

في الليل والنهار.

7,920 متر مربع
من السماء المكشوفة، لياًل ونهاراً

تخّيلوا تجربة تسّوق مذهلة 
تحصلون بها على كل ما ترغبون، 

ومن فوقكم سماء متأللئة 
بالنجوم تجعل من تجربة تسّوقكم 
أجمل وأكثر راحة كّلما نظرتم إليها. 

مركاز هو أول مركز تجاري في 
اإلمارات بسقف أتريوم من كافة 
أطرافه، تم تصميمه باستخدام 

مادة ETFE. يمتد على مساحة 36 متر، 
مع مساحة إجمالية 7,920 متر مربع. 

سقف أتريوم هو أكثر ما يمّيز مركاز، 
والذي من شأنه أن يمنحكم تجربة 

تسّوق لم تعهدوها من قبل.

سقف أتريوم
بتصميم فريد

1617



التــســّوق
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OLD, 
MEET 
NEW

متجر  16
منطقــة الســوق القديم 876 متر مربع

تـقـاليـد
كــلّـــها
حــداثــة

التزامنا وإخالصنا لتراثنا وأصلنا هو أساس 
إبداعنا لتجربة مركاز.

مصّمم بكامله على طريقة السوق القديم، 
حيث سيكون مكانًا مخّصصًا لعرض منتجات 

المواهب المحلية ورواد األعمال، كما انه 
سيكون وجهة ممّيزة سيقصدها السائحون، 
لتعّبر تمامًا عن التقاليد المتجّددة باستمرار.

حيث يلتقي التقليدي مع المعاصر
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أكثــر من 100 كتجر
10,511  متــر مربع

15,000 متــر مربع
ماركت هايبر 

تسـّوق
كــلّـــه
جــودة

يمكن اآلن لسكان عجمان أن يستمتعوا 
بتجربة تسّوق رائعة بالقرب منهم، سواء 

أرادوا الحصول على آخر صيحات الموضة في 
عالم األزياء، أو شراء احتياجاتهم اليومية من 

البقالة.

يقّدم مركاز خيارات متنّوعة وأماكن مريحة 
مخّصصة لألعمال ولكل عالمة تجارية بدءاً 
من هايبر ماركت واسعة وكبيرة وصواًل إلى 

المتاجر وكل ما تقّدمه من عروض وعالمات 
تجارية مختلفة.

حيث يلتقي التسّوق مع الجودة
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المطاعم
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مطاعم  9
2,874  متــر مربع

تــنـــّوع 
كــلّـــه
لــــــّذة

سوشي ياباني، نودلز تايلندي، برياني هندي، 
بقالوة تركية أو حّمص بيروتي، وغير ذلك من 

الخيارات الشهّية والكثيرة من جميع أنحاء 
العالم، يجتمعون في مكان واحد يسمى مركاز. 

تناولوا الطعام بالهواء الطلق، أو الوجبات 
السريعة إن كنتم مستعجلين، أو استمتعوا 

بتجارب المطاعم الراقية في وجهة واحدة 
تجمع كل ذلك وأكثر، هي قاعة طعام مركاز، 

لُتشبع جوع الكل وترضي جميع األذواق.

حيث تلتقي النكهات مع الخيارات
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مطاعم  13
فــي قاعة الطعام

2829



الـتــرفــيــه
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n   

6 

Cinema 

Screens

n   

6 

Cinema 

Screens

4,713 متــر مربع
6  قاعات ســينما

1,227 متــر مربع
مركــز لياقة وصّحة

تمضية يوم في مركاز، يعني أكثر من تجربة 
تسّوق ممّيزة، فهو وجهة ترفيهية ومسلّية 

بتجارب مرحة تستمتعون بها مع العائلة 
واألصدقاء. شاهدوا أحدث األفالم في السينما 
أو استمتعوا باأللعاب العائلية الممّيزة. اختاروا 

ما ترغبون به من نشاطات ترفيهية واختبروا 
أسعد اللحظات وأحلى األوقات طوال اليوم.

n مركــز ترفيــه عائلي
n مركــز لياقــة وصّحة

جمعات 
كــلّـــها
تـرفـيـه

حيث يلتقي الترفيه مع أحلى الجمعات
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2,652 متــر مربع
منطقــة ترفيه عائلية
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2,475 متــر مربع
خضراء مساحات 

أماكن مغلقة 
كــلّــــها
انتعاش

قريبًا جداً، يمكنكم االستمتاع بروعة وانتعاش 
األماكن المفتوحة داخل المركز التجاري. 
ستتضّمن المرحلة الثانية على مساحات 

خضراء مع مجموعة من أشجار الغاف النابضة 
بالحياة وأنواع أخرى من النباتات الزهرية، 

باإلضافة إلى مدينة مالهي لتستمتعوا بأحلى 
وأكثر اللحظات مرحًا مع العائلة واألصدقاء.

حيث تلتقي األماكن المغلقة مع االنتعاش
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 هايبر ماركت

 متاجر

 مركز ترفيه عائلي

 مركز ريادي وصّحي

م
طاع

 م

 قاعة طعام

سينما
 

خيــارات 
كــلّــــها
قيــمـــة

 نحن في مركاز نتفّهم تمامًا أهمّية ما يجري من أعمال ووظائف 
خلف الكواليس، والتي تجعل من كل شيء يبدو ممتازاً، باإلضافة إلى 

احتياجات النجاح لكل عمل. لذلك يقّدم مركاز مجموعة متنّوعة 
من المرافق المريحة والمخّططة بشكل مثالي، لتقوموا بأعمالكم 

بكفاءة عالية لمردود أكبر، وكل ذلك ضمن التصميم الهندسي 
الفريد لمركاز مع أجواء طبيعية ال مثيل لجمالها.

54,000 متر مربع  = إجمالي المساحة الـطـــــــابـقـيـة 
37,800 متر مربع  = إجمالي المساحة القابلة للتأجير 

 هايبر ماركت = 15,000 متر مربع
سينما = 4,713 متر مربع
متاجر  = 10,511 متر مربع

مركـز ترفيه عائلي = 2,652
قاعة طعام  = 823 متر مربع

مركز لياقة وصّحة = 1,227 متر مربع
مطاعم = 2,874 متر مربع

مجموعة كاملة من المرافق والخدمات   n
الخدمات )طاقة، مياه مبّردة، اتصاالت، إلخ.( 

مصّممة خصيصًا لتالئم احتياجات المستأجرين
مرافق ممتازة وفّعالة للتحميل/التفريغ   n

والتوصيل
نظام إدارة نفايات بهندسة متكاملة  n

850 موقف للسيارات )مع خّطة للتوّسع(  n
رواق خدمة خلفي للوصول إلى معظم   n

المستأجرين
تصاميم بتفاصيل مستدامة في جميع األماكن  n

خّطة توّسع مستقبلية  n
هندسة صوتية متكاملة  n

شرفات عامة ذات مناظر خّلابة  n

حيث تلتقي الخيارات مع القيمة

الملّخص
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UNIT NO. AREA m2
G-R.01 84 m2

G-R.02 104 m2

G-R.03 117 m2

G-R.04 116 m2

G-R.05 110 m2

G-R.06 70 m2

G-R.07 166 m2

G-R.08 97 m2

G-R.09 97 m2

G-R.10 99 m2

G-R.11 101 m2

G-R.12 104 m2

G-R.13 107 m2

G-R.14 111 m2

G-R.15 166 m2

G-R.16 129 m2

G-R.17 205 m2

G-R.18 29 m2

G-R.19 157 m2

G-R.20 147 m2

UNIT NO. AREA m2
G-R.41 134 m2

G-R.42 70 m2

G-R.43 114 m2

G-R.44 119 m2

G-R.45 115 m2

G-R.46 102 m2

G-R.47 83 m2

G-FB.01 299 m2

G-FB.02 267 m2

G-FB.03 267 m2

G-FB.04 297 m2

G-C.01 126 m2

G-C-02 149 m2

G-K.01 10 m2

G-K.02 10 m2

G-K.03 9 m2

G-K.04 14 m2

G-K.05 12 m2

G-K.06 12 m2

G-K.07 14 m2

UNIT NO. AREA m2
G-R.21 107 m2

G-R.22 104 m2

G-R.23 101 m2

G-R.24 99 m2

G-R.25 97 m2

G-R.26 134 m2

G-R.27 134 m2

G-R.28 97 m2

G-R.29 99 m2

G-R.30 101 m2

G-R.31 104 m2

G-R.32 177 m2

G-R.33 88 m2

G-R.34 273 m2

G-R.35 176 m2

G-R.36 104 m2

G-R.37 101 m2

G-R.38 99 m2

G-R.39 97 m2

G-R.40 97 m2

UNIT NO. AREA m2
G-K.08 7 m2

G-K.09 12 m2

G-K.10 10 m2

G-K.11 3 m2

G-K.12 3 m2

G-K.13 3 m2

G-K.14 3 m2

G-K.15 3 m2

G-K.16 3 m2

G-K.17 3 m2

G-K.18 3 m2

G-K.19 3 m2

G-K.20 3 m2

G-K.21 3 m2

G-K.22 3 m2

G-K.23 3 m2

G-K.24 3 m2

G-K.25 3 m2

G-K.26 3 m2

هايبر ماركت 15000 m2

صف السيارات 57 m2

الطــابـــق
األرضــي

متاجر
مطاعم

هايبر ماركت

هايبر ماركت
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UNIT NO. AREA m2
L1-R.01 75 m2

L1-R.02 70 m2

L1-R.03 71 m2

L1-R.04 79 m2

L1-R.05 111 m2

L1-R.06 102 m2

L1-R.07 74 m2

L1-R.08 76 m2

L1-R.09 79 m2

L1-R.10 82 m2

L1-R.11 85 m2

L1-R.12 68 m2

L1-R.13 74 m2

L1-R.14 227 m2

L1-R.15 67 m2

L1-R.16 61 m2

L1-R.17 80 m2

L1-R.18 76 m2

L1-R.19 73 m2

L1-R.20 71 m2

L1-R.21 69 m2

L1-R.22 95 m2

L1-R.23 81 m2

L1-R.24 81 m2

UNIT NO. AREA m2
L1-R.49 167 m2

L1-R.50 84 m2

L1-R.51 72 m2

L1-R.52 74 m2

L1-R.53 101 m2

L1-R.54 113 m2

L1-R.55 80 m2

L1-R.56 71 m2

L1-R.57 70 m2

L1-R.58 76 m2

L1-FB.01 92 m2

L1-FB.02 62 m2

L1-FB.03 58 m2

L1-FB.04 62 m2

L1-FB.05 59 m2

L1-FB.06 58 m2

L1-FB.07 283 m2

L1-FB.08 378 m2

L1-FB.09 248 m2

L1-FB.10 254 m2

L1-FB.11 159 m2

L1-FB.12 58 m2

L1-FB.13 59 m2

L1-FB.14 63 m2

UNIT NO. AREA m2
L1-R.25 33 m2

L1-R.26 33 m2

L1-R.27 33 m2

L1-R.28 33 m2

L1-R.29 85 m2

L1-R.30 62 m2

L1-R.31 41 m2

L1-R.32 57 m2

L1-R.33 53 m2

L1-R.34 54 m2

L1-R.35 58 m2

L1-R.36 55 m2

L1-R.37 38 m2

L1-R.38 39 m2

L1-R.39 49 m2

L1-R.40 48 m2

L1-R.41 55 m2

L1-R.42 62 m2

L1-R.43 95 m2

L1-R.44 68 m2

L1-R.45 69 m2

L1-R.46 75 m2

L1-R.47 45 m2

L1-R.48 297 m2

UNIT NO. AREA m2
L1-FB.15 56 m2

L1-FB.16 62 m2

L1-FB.17 92 m2

L1-FB.18 42 m2

L1-C.01 147 m2

L1-K.01 14 m2

L1-K.02 14 m2

L1-K.03 14 m2

L1-K.04 14 m2

L1-K.05 14 m2

L1-K.06 14 m2

L1-K.07 14 m2

L1-K.08 13 m2

L1-K.09 14 m2

L1-K.10 14 m2

L1-K.11 13 m2

L1-K.12 14 m2

L1-K.13 14 m2

L1-K.14 09 m2

مركز لياقة وصّحة 1227 m2

سينما 4713 m2

مركز ترفيه عائلي 2652 m2

الطــابـــق
األول

متاجر
مطاعم

مركز لياقة وصّحة
سينما

مركز ترفيه عائلي 
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