
 Live a Better Today
For a Happier Tomorrow

نمُط حياٍة
ملهٌم للمستقبل





Inspiring a 
Better Tomorrow

إلهاٌم 
لمستقبل أفضل

Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq) and Diamond Developers have 
joined forces to develop a world-class mixed use project that meets the highest standards of 
social, environmental and economic sustainability.

This project is designed to improve the quality of life for residents without compromising the 
needs of future generations, as well as presenting opportunities for research, learning and 
inspiring how we can minimize our carbon footprint. 

هذا المشروع هو ثمرة تعاون بين هيئة الشارقة لالستثمار والتطوير )شروق( و"دايموند ديفلوبرز" 
للتطوير العقاري المتخصصة ببناء المدن المستدامة، إذ جمعتهما رؤيٌة واحدة إلطالق وتطوير مشروع 

يلبي أعلى معايير االستدامة االجتماعية، البيئية، واالقتصادية في إمارة الشارقة. 

تم تصميم هذا المشروع ليضمن للمقيمين فيه أسلوب حياة صحي يحافظ على البيئة ومواردها، 
إضافة إلى توفيره فرص البحث والتعليم في مجال االستدامة، كما يشكل نموذجًا ُيحتذى به في الحّد 

من البصمة الكربونية.



The zero waste city is 100% solar powered, recycling 100% of water and waste, 
cultivating fruits, vegetables and herbs on site. It is designed to encourage 
walkability and the use of clean mobility.

The First Fully Sustainable 
Net Zero Energy Community 
in Sharjah

تنتج المدينة كامل احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة وتعتمد األلواح الشمسية على 
أسطح منازلها، كما تعمل على إعادة تدوير المياه والنفايات، إضافة إلى زراعة الخضروات 

والخضار الورقية على مساحات زراعية مخصصة لهذا الغرض.

أول مجتمع عمراني مستدام 
بالكامل في الشارقة



What Makes Us 
Sustainable?

ماهي مقّومات 
االستدامة؟



Environmental sustainability
maintained through passive and active design strategies.

• Urban Farms & Green Houses
• 100% Solar Powered
• Reusing Water for Irrigation 
• Efficient Homes with a Smart Design
• AV Shuttles & EV Charging Stations 
• Waste Recycling 

Economic sustainability  
facilitated through operational efficiencies, savings for 
residents, and contribution to green economy.

• Up to 100% Savings on Electricity Bills
• Up to 50% Savings on Water Bills
• Low service charges

Social sustainability
through amenities and community outreach programs.

• Community Mall
• Kindergarten
• Swimming Pools
• Indoor & Outdoor Gyms
• Health Clinics
• Mosque & Prayer Rooms
• Parks & Kids' Playgrounds
• Educational Programs
• Cycling & Jogging Tracks

استدامة بيئية
تتحقق من خالل استراتيجيات تصميم نوعية تتسم بالفعالية.

مناطق زراعية وبيوت خضراء  •
إنتاج %100 من الطاقة عبر األلواح الشمسية  •

إعادة استعمال المياه لعمليات الري  •
منازل عالية الكفاءة بتصميم ذكي  •

عربات كهربائية ذاتية القيادة ومحطات شحن للمركبات الكهربائية  •
إعادة تدوير النفايات  •

استدامة اقتصادية
تتعزز من خالل استغالل الكفاءات التشغيلية، التوفير في تكلفة 

التشغيل، وتنمية االقتصاد األخضر.

توفير يصل إلى %100 في فواتير الكهرباء  •
توفير يصل إلى %50 في فواتير المياه  •

•  رسوم خدمات منخفضة

استدامة اجتماعية
من خالل تطوير المرافق العامة وبرامج التواصل المجتمعي.

مركز التسوق   •
حضانة  •

•  مسابح
مرافق رياضية داخلية وخارجية  •

مراكز صحية   •
مسجد وغرف للصالة  •

حدائق ومالعب لألطفال  •
أنشطة تعليمية  •

مضمار للركض والدراجات الهوائية  •



AL RAHMANIYA

GOLF AND
SHOOTING CLUB

AIRPORT

UNIVERSITY CITY

UM FANNAIN

E311

EMIRATES ROAD

E88

11 كيلومتر من مطار الشارقة الدولي
و27 كيلومتر من مطار دبي الدولي

 11 KM from Sharjah International Airport 
and 27 KM from Dubai International Airport

بالقرب من منطقة الرحمانية
Adjacent to Al Rahmaniya Area

15 كيلومتر من المدينة الجامعية
 15 KM from Sharjah University City

Project Location
موقع  المشروع 



المناطق السكنية
Residential Clusters

المزرعة
The Farm

مركز التسوق
Community Mall

مسجد
Mosque

مّصلى
Prayer Rooms

مداخل المدينة
Community Entrances
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مركز االستدامة
Sustainability 

Experience Center

المدرسة المستدامة
Sustainable School

مرافق رياضية ومسابح
 Sports Facilities &
 Swimming pools

47

Master plan 
مخطط المشروع 



المزرعة
The Farm

مركز التسوق
Community Mall

تضــم المزرعــة 8 بيــوت خضــراء تعمــل بالطاقــة الشمســية، باإلضافــة إلــى مناطــق زراعيــة 
خارجيــة لتشــجيع الســكان علــى زراعــة أصنــاف مختلفــة مــن الفواكــه, الخضــراوات واألعشــاب.

تســتضيف المنطقــة التجاريــة مجموعــة متنوعــة مــن المقاهــي والمطاعــم وخيــارات التســوق. 
كمــا تضــم العيــادات الطبيــة، حضانــة لألطفــال، إضافــة إلــى مســجد أخضــر صديــق للبيئــة.

A productive landscape runs in the middle of the residential area, with indoor farming 
inside 8 greenhouses as well as urban farming plots to grow different types of fruits, 
vegetables and herbs. 

The multi-use complex will be filled with various dining options, cafes, retail shops, 
clinics as well as a nursery for the little ones and a green mosque. 

المناطق السكنية
Residential Clusters

منــازل صديقــة للبيئــة مــن فئــة 3، 4 و 5 غــرف نــوم، مــزودة بألــواح طاقــة شمســية علــى 
أجهــزة  اســتخدام  عــن  الكفــاءة، فضــاًل  عاليــة  تكييــف  LED، وأنظمــة  أضــواء  مــع  األســطح، 
ــر  ــر فــي فواتي ــر كبي ــر الطاقــة، ليحظــى الســكان بتوفي ــة األداء فــي توفي ــة عالي ــة منزلي كهربائي

والكهربــاء. الميــاه 

A variety of 3, 4 and 5 bedroom villas, equipped with solar panels on rooftops, LED 
lights, high efficiency air conditioning and energy saving appliances. Residents will 
enjoy significant savings on utility bills while living in style and comfrot.



مركز االستدامة
Sustainability Experience Center

يلعــب مركــز االســتدامة دورًا تعليميــًا مؤثــرًا حيــث ســيقوم باســتضافة الزيــارات الرســمية مــن 
طلبــة المــدارس والجامعــات، الوفــود الرســمية واألكاديميــة والمنظمــات البيئيــة واالجتماعيــة 

لنشــر الوعــي حــول القضايــا البيئيــة ومفهــوم المــدن المســتدامة.

The Sustainability Experience Center will play an influential educational role in 
educating people, hosting Governmental entities and NGOs and will work with 
schools and universities to raise awareness of environmental issues.

المدرسة المستدامة
Sustainable School 

تســتقبل المدرســة جميــع المراحــل الدراســية، وتعتمــد معاييــر االســتدامة ليــس فقــط مــن 
خــالل تصميمهــا واعتمادهــا علــى الطاقــة الشمســية فــي عمليــات التشــغيل، بــل أيضــًا عبــر 
دمــج االســتدامة فــي المناهــج الدراســية لتمكيــن الطلبــة مــن اعتمــاد االســتدامة كأســلوب حيــاة 

وخلــق مســتقبل أكثــر اســتدامة.

A sustainable campus designed for minimal environmental impact, with a K-12 
green curriculum the school will empower students to play a leading role in creating 
a sustainable future for our world.



We have cultivated an exceptional and sustainable society that provides 
the highest standards of living without harming the Earth's resources.

Join us in inspiring a better and brighter tomorrow.

مجتمع استثنائي مستدام يوفر السعادة لقاطنيه ويحافظ على موارد 
 األرض, ويتحدى معايير المجمعات السكنية التقليدية، ويسهم 

في تغيير المستقبل.
شاركونا أسلوب حياة ملهمًا لغدًا أفضل وأكثر إشراقًا.

 .A مكتب مبيعات مدينة الشارقة المستدامة. المبنى
المحل 5. واجهة المجاز المائية، شارع كورنيش البحيرة

البحيرة - صندوق بريد 85595، الشارقة – إ.ع.م

Sharjah Sustainable City Sales Center, Block A, Unit 5,
Al Majaz Waterfront, Corniche Al Buhaira St,  

P.O.Box. 85595 Sharjah , UAE

+971 6 556 6649
Info@SharjahSustainableCity.ae

تابعنا على
Follow us on

SharjahSustainableCity

www.SharjahSustainableCity.ae


