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A VIBRANT LUXURY URBAN COMMUNITY
Form and function fuse in seamless harmony at Al Rayyan,  
a distinctive mixed-use development that answers the growing 
need in Sharjah for a living environment that delivers an 
unsurpassed quality of life within a unique setting.

Only moments away from key transport routes, including the 
world’s busiest airport, the integrated luxury development 
is composed of three towers that offer the finest in premium 
community living and redefines the way people live, work, shop 
and play  in the Emirate. 

Al Rayyan strikes the right balance between its various 
components: plush, ultra-contemporary residential apartments, 
first-rate corporate office spaces, a shopping mall and luxury 
hotel apartments – all of which are complimented by unrivalled 
amenities, exceptional features and outstanding leisure facilities.

بيئة عيش حضرية فاخرة نابضة بالحياة
"الرّيــان" مشــروع متميــز متعــدد االســتخدامات يهــدف إلــى تلبيــة الحاجــة 
ــبوقة  ــر مس ــودة غي ــة بج ــة للمعيش ــة مالئم ــارقة لبيئ ــي الش ــدة ف المتزاي

ــه الشــكل والمضمــون. وموقــع متفــّرد يتناغــم في

وقــد أقيــم هــذا المشــروع الفاخــر المتكامــل علــى مقربــة مــن طــرق 
النقــل الرئيســية وأكثــر المطــارات ازدحامــً فــي العالــم، وهــو مؤلــف مــن 
ــة  ــة راقي ــكني وطريق ــع الس ــدًا للمجتم ــً جدي ــل مفهوم ــراج ويمث ــة أب ثالث

ــه. ــوق والترفي ــل والتس ــة والعم للمعيش

ــكنية  ــقق س ــن ش ــة م ــه المختلف ــً بمكونات ــروعً متوازن ــان" مش ــّد "الرّي يع
فخمــة ومكاتــب فاخــرة للشــركات ومركــز راٍق للتســوق وشــقق فندقيــة 
أنيقــة مــزودة بوســائل للراحــة ال مثيــل لهــا وميــزات اســتثنائية ومرافــق 

ــزة. ــة متمي ترفيهي
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Sharjah الشارقة

Al Rayyan الريـان

Ajman عجمان

Dubai دبي

LOCATION
The third largest emirate in the UAE, Sharjah is 
blessed with two coastlines, a picturesque landscape 
and pristine beaches. But beyond that, the vibrant 
emirate has also developed into a dynamic business, 
transport, cultural and industrial hub. It combines 
a business-friendly environment with world-
class infrastructure, making it a highly attractive 
investment destination. 

الموقع
تنعــم الشــارقة، ثالــث أكبــر إمــارة فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، بشــريطين ســاحلييين ومناظــر طبيعيــة 
خالبــة وشــواطئ بكــر. وقــد تطــورت هــذه اإلمــارة النابضــة 
بالحيــاة لتصبــح مركــزًا نشــطً لألعمــال والنقــل والصناعــة 
ــا  ــل بنيته ــة بفض ــال التجاري ــة لألعم ــة مالئم ــة وبيئ والثقاف
التحتيــة ذات المســتوى العالمــي ممــا يجعلهــا وجهــة 

ــة. ــة للغاي ــتثمارية جذاب اس
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For residents and the business 
community alike, the brilliance 
of Al Rayyan’s location cannot 
be overlooked.  Located within 
minutes of the Sharjah and Dubai 
International airports, as well as 
major routes and highways, the 
iconic complex also offers proximity 
to the emirate’s commercial, leisure 
and retail centres.

Accessibility is a key feature, and at 
Al Rayyan it comes in abundance.

" عنـــــوان الموقــــع  الرّيـــــان   " مشـــروع 
المتفـــّرد.  االستراتيجــــي 
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وســواء بالنســبة لمــن يقيــم أو يعمــل 
موقــع  فــإن  "الرّيــان"،  مجّمــع  فــي 
ال  متألقــة  بمكانــة  يتمتــع  المشــروع 
هــذا  يقــع  حيــث  تجاهلهــا،  يمكــن 
ــن  ــق م ــد دقائ ــى بع ــع عل ــع الرائ المجّم
الدولييــن،  ودبــي  الشــارقة  مطــاري 
والطــرق  الرئيســية  الطــرق  وكذلــك 
الســريعة كمــا يتميــز بقربــه مــن المراكــز 
التجاريــة والترفيــه والتســوق فــي اإلمــارة. 

A key defining feature of Al Rayyan is 
its central location between Sharjah 
and Dubai (precisely on the border 
of the two emirates). Strategically 
located in the al Nahda area, the 
mixed-used development is set to 
be a landmark destination within 
the booming property sector that 
has developed in the Sharjah over 
the past years.
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بالدرجــة  "الرّيــان"  مشــروع  ويتميــز 
ــي  ــن إمارت ــط بي ــه المتوس ــى بموقع األول
ــدود  ــى الح ــدًا عل ــي )تحدي ــارقة ودب الش
هــذا  ويقــع  اإلمارتيــن(.  بيــن  الفاصلــة 
فــي  االســتخدامات  متعــدد  المشــروع 
منطقــة النهــدة، حيــث ســيصبح وجهــة 
بــارزة فــي عالــم العقــارات المزدهــر الــذي 
الشــارقة  فــي  ملحوظــً  تطــورًا  شــهد 

علــى مــدى الســنوات الماضيــة.



OFFICES
Beyond being a solid investment, these refined 
and intelligently designed office spaces provide  
a base for ambition and growth.

OFFICE SPACE FEATURES
• Custom office spaces across 40 floors
• State-of-the-art facilities
• Ease of access to exclusive shopping and  

dining outlets
• Easy access to business and commercial hubs
• Convenient access to airports and transport 

hubs, as well as major highways and arterial 
routes

• 24-hour security and maintenance

المكاتب
بــذكاء  مصممــة  فخمــة  مكاتــب  المشــروع  يقــدم 
االحتياجــات  كافــة  لتلبــي  التجهيــزات  بأرقــى  ومــزودة 
ــدة  ــتثمار وقاع ــً لالس ــً صلب ــك أساس ــون بذل ــة لتك التجاري

الطمــوح.  وتحقيــق  النمــو  نحــو  لالنطــالق  متينــة 

ميزات برج المكاتب
مكاتب مصممة حسب الطلب تتوزع في 40 طابقً  •
مرافق مزودة بأحدث التجهيزات  •
القرب من المحالت التجارية والمطاعم   •
القرب من مراكز األعمال والمراكز التجارية  •
القرب من المطارات وطرق النقل والطرق السريعة  •

والطرق الرئيسية  
حراسة أمنية وخدمات صيانة على مدار الساعة  •

بــرج الريــان
AL RAYYAN TOWER 

THE BUSINESS OF LIFE
Al Rayyan incorporates a unique work environment 
with its office and commercial tower. Here, blue 
chip companies and multinational corporations will 
be able to establish their headquarters. Presenting  
a prominent landmark, the cluster of contemporary 
towers makes a bold statement in the area’s 
skyline while offering a high-rise executive lifestyle 
complemented by a truly cosmopolitan experience.

مقــر لألعمــال
ــان" بيئــة عمــل فريــدة مــن نوعهــا ببرجــه  يقــدم مجّمــع "الرّي
التجــاري الفخــم الــذي يتضمــن مكاتــب تجاريــة لتكــون مقــرًا 
تعــّد  الجنســيات.  متعــددة  والشــركات  الرائــدة  للشــركات 
مجموعــة األبــراج المعاصــرة معلمــً بــارزًا فــي المنطقــة يوفــر 
ــى  ــو إل ــن يصب ــً لم ــً مثالي ــال ومكان ــال األعم ــً لرج ــً راقي عنوان

ــة. ــاق عالمي آف



المــول  يتضمنــان   ( طابقيــن  علــى  التجــاري  المركــز  إنشــاء  تــم  فقــد   
ــيارات  ــف الس ــن مواق ــعة م ــاحات واس ــه مس ــر في ــت( وتتوف والهايبرمارك
لضمــان ســهولة الوصــول إليــه، حيــث يمكــن للســكان والعامليــن فــي 
المكاتــب والــزوار التمتــع بمجموعــة واســعة مــن تجــارب التســوق المميــزة 
وأفضــل المطاعــم التــي تلبــي جميــع االحتياجــات الخاصــة بهــم فــي بيئــة 

ــة. ــة مريح مثالي

With ample parking space provided to ensure accessibility, the 
mall will be located at the street level and will include a wide 
array of distinctive shopping experiences and dining attractions 
all delivered in an atmosphere of warmth and comfort. 
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الريــان مــول
AL RAYYAN MALL

ســيكون مركــز التســوق فــي مشــروع "الرّيــان" وجهــة مزدهرة 
تقــدم لســاكني األبــراج وعامــة النــاس خدمــات مجتمعيــة 

متكاملــة فــي جــو مــن الــدفء والراحــة.

The mall at Al Rayyan is situated over two floors  
(includes a hypermarket & shopping facilities)
and will be a thriving destination that caters for 
the community’s occupants, as well as the general 
public’s essential shopping needs.



Situated within two of the three towers are 39 
floors of beautifully finished, ultra-contemporary, 
one to four bedroom penthouse apartments with 
spacious rooms and top-grade finishes. 

وقــد تــم تخصيــص برجيــن مــن أبــراج المشــروع الثالثــة 
طابقــً   39 مــن  منهمــا  كلٌّ  يتألــف  الســكنية،  لألغــراض 
إضافــة إلــى الطابــق األرضــي )G+39( ويتضمنــان شــققً 
نــوم  غــرف  أربــع  إلــى  واحــدة  نــوم  غرفــة  بيــن  تتــراوح 

الرفيــع.  التصميــم والــذوق  تتميــز بجمــال  واســعة 

وانطالقــً مــن التزامنــا بتقديــم "خيــارات فخمــة بأســعار 
معقولــة"، يمكــن لــكل مــن حظــي بفخــر الســكن فــي 
وتجربــة  تضاهــى  ال  برفاهيــة  يشــعر  أن  "الرّيــان"  أبــراج 
عيــش متكاملــة، حيــث تتوفــر للســكان أفضــل الوســائل 

ــة.  ــم اليومي ــم حياته ــم وتنظي ــان راحته لضم

Delivering on the promise of ‘affordable luxury’, 
all those fortunate enough to live within and 
experience the Al Rayyan community will be spoilt 
for choice. The complex affords the best means 
for its residents to comfortably manage the flow 
of all aspects of their daily lives.

شقق فاخرة تتضمن غرفة نوم واحدة واثنين وثالث  •
غرف نوم 

شقق بنتهاوس تتضمن 3 و4 غرف نوم  •
مرافق حديثة ومتطورة  •
إطالالت بانورامية رائعة على المدينة والبحر  •
تقسيمات شقق ومخططات طابقية واسعة  •
كافة الشقق مزودة بشرفات  •
مرافق ترفيهية تتضمن استراحة خاصة للسكان  •

وقاعة حفالت داخلية 
مناطق لعب مخصصة لألطفال  •
سبا وصالة لياقة بدنية – صالة رياضية وسبا للرجال  •

وأخرى للنساء إلى جانب الجاكوزي وغرفة ساونا 
وغرفة بخار 

مواقف سيارات واسعة مغطاة خاصة بالسكان وتقع  •
ضمن المبنى  

خدمات حراسة وصيانة واستقبال على مدار الساعة  •

• Plush 1, 2, 3 bedroom apartments
• 3 & 4  bedroom penthouses 
• Ultra-modern facilities
• Stunning panoramic city and sea views
• Large than average floor plans 
• All apartments include balconies
• Recreational facilities including resident’s 

lounge and indoor party room 
• Kids play area
• Spa and fitness facilities – pool, gymnasium and 

spa with separate men’s and women’s areas, in 
addition to jacuzzi, sauna and steam rooms

• Extensive covered parking within building for 
residents 

• 24-hour security, maintenance and reception staff
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مساكــن الريــان
AL RAYYAN RESIDENCES

ــاِدرة  ــة ن ــكن وفرص ــدًا للس ــً فري ــان" عالم ــاكن "الرّي ــر مس تعتب
لإلســتثمار حيــث تتوفــر فيــه جميــع ضــرورات الحيــاة الحضريــة 

والعصريــة، ومــالذًا للخصوصيــة والهــدوء والفخامــة.

Residences at Al Rayyan represent a unique home and 
investment proposition that offer a masterful fusion of 
proximity to the necessities of city life while providing  
a haven of privacy, tranquillity and grandeur.
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الناحيــة  مــن  مدروســة  مذهلــة  بتصاميــم   " الرّيــان   " مســاكن  وتتفــرد 
العمليــة حيــث تــم وضــع مخططاتهــا بعنايــة بحيــث توفــر كميــة كافيــة 
ــي  ــً والت ــة حراري ــذ المعزول ــالل النواف ــن خ ــك م ــواء، وذل ــوء واله ــن الض م
تمتــد مــن األرض إلــى الســقف ممــا يوفــر للســكان أكبــر قــدر مــن اإلضــاءة 

ــاء. ــتهالك الكهرب ــن اس ــض م ــة ويخف الطبيعي

Residences at Al Rayyan offer stunning home designs with  
a thoughtful degree of practicality. The plush apartments feature 
well-planned layouts that provide abundant light and air. 
Thermal insulated floor-to-ceiling windows mean residents will 
enjoy maximum access to natural lighting and reduced electricity 
consumption.

بطريقــة   " الرّيــان   " شقـــق  تصميــم  تــم 
درجــات  أقصــى  تضمــن  راقيــة  عصريــة 
ــار  ــان اختي ــالل إتق ــن خ ــاكنيها م ــة لس الراح
أفضــل التجهيــزات والتركيبــات بمــا يتوافــق 
مــع أعلــى مواصفــات الجــودة والســالمة.

Designed for stylish living and maximum 
comfort, the upscale Al Rayyan homes  
are further augmented by premium 
fittings and fixtures, all of which have been 
carefully selected to meet the highest 
specifications and offer the absolute 
premium in quality craftsmanship and 
safety.
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URBAN LIVING REDEFINED
Al Rayyan’s generously proportioned, contemporary apartments provide ample living space for you and 
your loved ones, setting a template for future developments in its area. With a total floor space that is 
significantly above market average, the large luxury apartments feature premium finishings as well as 
very high ceilings which would please even the most discerning homeowner. 

بيئة عيش حضرية ُمْنَفِردة
تتميــز شــقق "الرّيــان" بتصميــم متناســق ومســاحة فســيحة لراحــة كافــة أفــراد العائلــة لتمثــل بذلــك نموذجً للمشــاريع 

المســتقبلية فــي المنطقــة. أنشــئت هــذه الشــقق الواســعة الفاخــرة علــى مســاحة أرضيــة إجماليــة أكبــر بكثيــر مــن 

معــدل مســاحة مثيالتهــا فــي الســوق وتتميــز بتشــطيبات راقيــة وأســقف عاليــة ترضــي أذواق جميــع المالكيــن.
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COMMUNITY LIVING

Al Rayyan is an insightfully designed 
development where all the factors 
that enable a well-appointed lifestyle 
merge in a masterful fusion.

Residents and tenants will be treated 
to immediate access to great facilities, 
casual dining offerings, five-star leisure 
and recreation amenities, in addition to 
a well-equipped fitness centre and spa.

Featuring large breathable areas 
between its towers, the complex 
will provide Al Rayyan residents with 
a complete plug-in and live, work, shop 
and play environment. 

A fully landscaped podium located 
on the seventh floor will serve as 
an urban oasis that incorporates  
a large swimming pool, surrounded 
by greenery, shaded areas, seating 
and a children’s play area.

AL RAYYAN AL RAYYAN RESIDENCES18

بيئـة عيـش مستقّلـة

ــة  ــة ثاقب ــى رؤي ــي عل ــروع بن ــان " مش " الرّي
تتكامــل فيــه العوامــل المالئمة ألســلوب 
الحيــاة المتطــور، حيــث تتناســق عناصــره 
ببراعة مع التخطيط الذكي ليشــكل في 

نهايــة المطــاف مشــهدًا متوازنــً مثاليــً.

المشـــــروع للسكــــــــان  يقــــدم هــــذا 
الراحــة  وســائل  جميــع  والمســتأجرين 
المتوقعة في مشروع على هذا المستوى 
مــن الرقــي يضاهــي مــا قــد تجــده فــي 
أي مدينــة عالميــة، بمــا فــي ذلــك المرافق 
الرائعــة ومراكــز الترفيه والتســلية الراقية 
ســهلة المنال، باإلضافة إلــى مركز للياقة 
البدنية وســبا مزودين بأحدث التجهيزات. 

تتــوزع األبراج على مســاحة واســعة وتوفر 
تواصاًل كاماًل بين عناصرها المختلفة وبيئة 
مالئمة للعيش والعمل والتسوق والترفيه. 

وتتضمن أبراج "الرّيان"، في الطابق السابع، 
منصــة تحيــط بهــا حدائــق مزينــة لتكــون 
متنفســً  توفــر  حضريــة  واحــة  بمثابــة 
للسكان وتتوسطها حمام سباحة للكبار 
ــا  ــط به ــال، وتحي ــل لألطف وحمام منفص
ــب  ــى جان ــة إل ــراء ومظلل ــاحات خض مس
لعــــــب  ومنطقــــة  للجلـــوس  أماكـــن 

ــال. ــة لألطف مخصص
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 DEFINING NEW STANDARDS النهــوض بقطــاع العقــارات 
ACROSS THE REAL ESTATE 
LANDSCAPE 

تــم تطويــر مشــروع "الرّيــان" مــن قبــل شــركة جــي.إم.إس، 
إحــدى الشــركات الرائــدة فــي مجــال تطويــر المشــاريع 
ــي. إم. إس  ــت ج ــد تأسس ــا. وق ــرة وإدارته ــة الفاخ العقاري
عــام 1989 وتتخــذ مــن الشــارقة مقــرًا لهــا. تتمتــع الشــركة 
بســجل حافــل مــن المشــاريع المرموقــة ذات الجــودة 

ــة. العالي

وفــي إطــار رؤيتهــا الهادفــة إلى تنشــيط المشــهد العقاري 
إس.  إم.  جــي.  شــركة  تلتــزم  وخارجهــا،  الشــارقة  فــي 
ــال  ــي مج ــز ف ــق التمي ــا تحقي ــن له ــددة تضم ــر مح بمعايي
ــد  ــً لقواع ــركة وفق ــل الش ــارات. وتعم ــر وإدارة العق تطوي
العمــل األخالقيــة باعتبارهــا واحــدة مــن قيمهــا األساســية 
كمــا تتبــع منهجــً ال هــوادة فيــه للحفــاظ علــى أعلــى 

ــغيلية. ــر التش ــالمة والمعايي ــودة والس ــن الج ــتوى م مس

تفتخــر جــي. إم. إس. بســجل حافــل مــن المشــاريع البــارزة 
والمتنوعــة بما في ذلك المشــاريع متعددة االســتخدامات 
والمشــاريع الســكنية والتجاريــة والمحالت لصالــح عمالئها 
فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص. وتتضمــن محفظــة 
جــي. إم. إس. مشــاريع عــدة فــي إمــارة الشــارقة باإلضافــة 

إلــى عــدد مــن الــدول العربيــة والغربيــة.

ــة  ــاريع عقاري ــذ مش ــي. إم. إس. بتنفي ــزام ج ــار الت ــي إط وف
راقيــة، تعمــل الشــركة مــع كبــرى شــركات المقــاوالت 
والشــركات المــوّردة العربيــة واألجنبيــة مــن داخــل وخــارج 

ــة. المنطق

Al Rayyan is being developed by JMS, a leading luxury 
property development and management company 
founded in 1989. The Sharjah-based company 
possesses an impressive track record for delivering  
a variety of prestigious, high-quality developments. 

Established with a vision to invigorate the real estate 
landscape in Sharjah and beyond, JMS is dedicated 
to setting the standard for excellence in property 
development and management. JMS operates with 
ethical business conduct as one of its core values and 
takes an uncompromising approach to maintaining 
the highest degree of quality, safety and operational 
standards.

JMS has developed a variety of landmark 
developments, including mixed-use, residential, 
commercial and retail properties. The prestigious 
projects within the JMS portfolio were developed for 
both private and goverment clients across the UAE, 
GCC and Europe. 

JMS partners with some of the world’s foremost 
suppliers and contractors locally and internationally 
to ensure first-class delivery of its projects.
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نبذة عن جي إم إس
ABOUT JMS
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We’ve built  Al Rayyan with a long-term vision, purposely intending to set 
a precedent and raise the standard for future developments in the area.

Al Rayyan promises those lucky enough to live, work, shop or play in its 
premises an assurance of 'Distinction Delivered'.

Al Rayyan offers a truly exceptional investment opportunity, business 
address or home for the most discerning clients. 

Construction & Development Partners Legal Partners
شركـاء البنـاء والتطويـر الشركـاء القانونيين

مبادئنــاالريـــان 21

مبادئنــا
WHAT WE BELIEVE

تأســس " الرّيــان " وفقــً لرؤيــة طويلــة األمــد تجعــل منــه مشــروعً ســباقً بيــن 
 نظرائــه، وهــو يقــدم مســتوى متفــردًا مــن المشــاريع العقاريــة المســتقبلية 

في المنطقة.

يلتــزم "الرّيــان" بوعــده باعتمــاد التميــز أساســً لمــا يقدمه لعمالئــه من مرافق للســكن 
والعمــل والتســوق والترفيه. 

ويفتخــر " الرّيــان " بشــركائه المالييــن المحترفيــن ممــا يجعلــه منبعــً للفــرص 
االســتثمارية االســتثنائية ومركــزًا نشــطً لألعمــال والمشــاريع الســكنية المتميــزة.

Financial Partners
الشركـاء الماليين

If interested in finding out more,  
please visit our show apartment and sales centre  

Visit: www.alrayyansharjah.com 
or email us at info@alrayyansharjah.com

or call +971 6 5562000

5562000 6 971+ أو االتصال على الرقم

 لالطـالع على مزيـد مـن المعلومـات، 
 يرجـى التوجـه إلى شقـق العـرض ومركـز المبيعـات

www.alrayyansharjah.com يرجى زيارة الموقع االلكتروني
info@alrayyansharjah.com أو االرسال على البريد االلكتروني






