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نموذج االرتفاع الرقمي لدولة اإلمارات العربية المتحدة والتي تبين أربع مناطق جغرافية (: 1)الشكل 
 .رئيسية

المتحدةجيولوجية دولة اإلمارات العربية   
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 2كم 83,600تبلغ مساحة دولة اإلمارات العربية المتحدة حوالي  

شرق   ′30°56و 51 °طول وخطي  شماالً درجة   '30°26و  22 °عرض بين خطي 

 .خط غرينتش

والغربي األغلبية من هذه المساحة وتشمل الجزء األوسط الصحاري  تمثل

 .أراضي الدولة الجنوبي من و 

 تحتل الجزء الشرقي والشمالي الشرقي من البالدجبال عمان. 

 في األجزاء الشرقية والغربية من جبال عمانسهول الحصى هناك. 

 اإلمارات العربية المتحدة بين مسطحي مياه الخليج العربي تقع دولة

 .  عمان شرقاشماال وخليج 

الساحلية في الخليج العربيالسهول أجزاء معظم  تغطي السبخات  . 

 غالبية التكاوين الجيولوجية السطحية رسوبيات العصر الرباعي تغطي

 لإلمارات 

 جبال الحجر ومسندم )الدولة شرق في مكاشف الصخور وجود ينحصر

وعلى إمتداد الساحل الجنوبي للخليج العربي ( وجبلي حفيت والفاية

 .  غربي أبوظبي، وفي الجزر البعيدة عن الشاطئ

  



 .دولة االمارات العربية المتحدةلمبسطة جيولوجية   خريطة(: 2)الشكل •

 

أقدم الصخور في اإلمارات العربية المتحدة هي صخور سلسلة إن  •

، تظهر مكاشفها فى جزر  مليون سنة   600هرمز، عمرها حوالي 

تتكون من الملح الذي )دلما وسير بنى ياس وزركو ، وفى جبل الظنة 

يصاحبه فتاتات رسوبية ونارية على شكل قباب ملحية سطحية 

 ( أم الشيف و زاكوم -وبحرية تحوي تجمعات البترول والغاز

 

تمثل شريحة  والتى ناريةالصخورالجبال الحجر من لبية اتتكون غ •

التي اندفعت ( أوفيواليت)من وشاح األرض العلوي والقشرة المحيطية 

من رسوبيات حوض ها ءغطاأثناء العصر الطباشيري المتأخر مع 

 . المحيط ومنحدره، فوق الحافة القارية الشرقية للرصيف العربي
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المتحدةجيولوجية دولة اإلمارات العربية   

 

 الحدود الموضحة على الخريطة ال تمثل الحدود المشتركة بين الدول



 
 

 

 

 

 التي تتشكل منها دولة االمارات العربية المتحدةإمارة الفجيرة احدى االمارات السبع. 

 مارات العربية المتحدةإلى الشرق من أراضي دولة اإلتطل على خليج عمان. 

 من مساحة دولة % 1.9كيلومتراً مربعاً، ممثلة  1580المساحة االجمالية لإلمارة تبلغ

 .  األمارات العربية المتحدة

 من %  76كيلومتراً مربعاً ممثلة  1200قرابة الجبال والمرتفعات الصخرية تشغل

 .إجمالي مساحة االمارة

 

 
 .خريطة لدولة اإلمارات العربية المتحدة متضمنة إمارة الفجيرة(: 3)الشكل •

 
مارة الفجيرةإلالموقع االستراتيجي   
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 من مساحة اإلمارة 6% كيلومتراً مربعاً تمثل نسبة 100بكافة المناطق التعدينية المساحات المرخص استغاللها تعدينياً تبلغ. 

 بالقرب من مضيق هرمز وعلى مسار طرق المالحة العالمية جعلها نقطة إلتقاء مناسبة للتجارة والنقل البحريموقع االمارة. 

 نقاط جذب للمستثمرين والتجارة العالمية واالقليمية لكفاءة المنطقة الحرة بالفجيرة وكذا ومنطقة الفجيرة البترولية الصناعية بموقعة المتميز ميناء الفجيرة يمثل

 .الخدمات ويسرها

 

 من إجمالي مساحة االمارة%  23.5كيلومتراً مربعاً، ممثلة  372مساحة المناطق التعدينية الثالث تشغل. 

 االمارةمساحة من % 15حوالي التجمعات واالنشطة العمرانية للمدن والقرى تشغل. 
 الحدود الموضحة على الخريطة ال تمثل الحدود المشتركة بين الدول



الفجيرة بإمارة الجيولوجية التكاوين: 
  االماره أراضي من الغالبة النسبة الصخرية والمرتفعات الجبال تمثل 

  من منقولة واألخرى المنشأ أصلية أوالهما صخريتين وحدتين إلى وتنقسم
  الرسوبية بالسهول تتميز التي الساحلية المناطق اضافة أخرى، أماكن

  والسبخات الجيرية الرسوبيات من وقليل الفتاتية السيليكاتية
   .المحلية

المنشأ أصلية الصخرية الوحدات: 
  العلوي الطباشيري العصر إلى األوسط البرمي العصر من عمرها ويمتد

 ورؤوس .مسندم جبال مشكلة الجيرية الصخور من صخورها معظم وتتكون
  صخور تحوي المجموعات وهذه ران وتكوين الرمق وتكوين الجبال

  الطيني والحجر والطفلة الدولوميت و الجيري الحجر من متنوعة رسوبية
 .والهوائية الشاطئية والرمال والرواسب الصوان، والحجر الرملي والحجر

المنقوله الصخرية الوحدات ::- 
  وشاح من شريحه يمثل  ( االماراتي – العماني ) األفيوليت :من وتتكون

  الطباشيري العصر خالل  اندفعت  التي المحيطه والقشرة العلوي األرض
  ، الجابرو الديابيز، مثل النارية الصخور من متنوعة مجموعة وهي المتأخر،

 الحمم تراكيب إلى اضافة السربنيتيت، الديونيت، الهارزبرجيت،
 .السطحية البركانية

 . خريطة جيولوجية مبسطة إلمارة الفجيرة(: 4)الشكل 

Nov/2016  محافظة جده  –المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له  



 -:منها اساسية عناصر بعدة االعتبار من االخذ يلزم وتحديدها تعدين منطقة وتخصيص ختيارإل

بالمكان تواجدها محتمل أو مؤكدة تعدينية خامات توفر. 

بالمكان تحويلية لصناعات مستقبلية مشاريع أو قائمة تعدينية صناعات وجود. 

أو المحلية لألسواق سواء لخارجها وكذلك بالمنطقة الداخلي للربط معبدة طرق شبكة وجود على العمل  
 .االماراة لخارج البرية والمناطق التصدير موانئ

الطاقات أنواع أو الطبيعي الغاز أو البتروليه أو الكهربائية سواء للتشغيل الالزمة الطاقة توفير  
 .األخرى

االعمال وتنظيم ادارة على لالشراف بالمنطقة والصناعية التعدينية للمنشآت خدمية مراكز توفير 
 المرخصة الحكومية الجهة خالل من المنشآت لتلك والبيئي التعديني والتدقيق االنتاج ومراقبة

 ..النشاط على والمشرفة

وبما واالنتاج التشغيل وخطط لبرامج دائم بشكل والمستقبلية القائمة للمشاريع الفني الدعم تقديم 
 .لالمارة العامة السياسات مع يتوافق

االمارة وقرى لمدن العمرانية التنمية وخطط تعدينية مشروعات تخصيص عند اإلعتبار في األخذ 
  االنشطة لكافة البيئية بالمنظومة االخالل وعدم البيئي التوازن يضمن وبما المستقبلية والتوسعات

 .باالمارة

التخطيط االستراتيجي للمناطق 
 التعدينية
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قامت المؤسسة بحصر وتصنيف كافة المنشآت التعدينية والصناعية 1.

 . وذلك فى ثالثة مناطق موزعة على اراضى االمارة

عمال المسوحات الجيولوجية والجيوكيميائية والتنقيب عن المعادن باالقيام  -2

باالمارة وتنمية تلك االعمال وتطويرها ،لتوفير المعلومات الكافية عن الرواسب 

 .المعدنية لضمان االستدامة واالستغالل االمثل لها

مستقبلية الجراء المزيد من االبحاث والدراسات  طخطالمؤسسة من خالل تعمل  -3

التعدينية وتقديم المشورة  الطبيعيةالمصادرالجيولوجية والجيوكيميائية الستكشاف 

 .استغاللهابشان 

تراخيص البحث واإلستغالل للخامات التعدينية وما يتبعها من تجديد إصدار  -4

 .وإلغاء طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لتلك االعمال

باعمال المسح والتنقيب لتحديد موارد المياه السطحية والجوفية والتعرف القيام  -5

على المخزون المائى وتحديد نوعيته والكميات الممكن استخراجها ومدى 

 .صالحيتها لالستخدامات المختلفة

(التعدينية)فى مجال الموارد الطبيعية دور المؤسسة   
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 .بغرض حفظ البيانات والمعلومات ومتابعة المراحل المختلفة للنشاط وبما يتوافق واالتفاقيات والعقود المبرمة ومدى االلتزام بهارخصة تعدين سجل لكل اعداد   -6

 .قبل اقسام التدقيق التعدينى والتفتيش البيئى بالمؤسسةتحت اشراف فنى دقيق من تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمل االنشطة والصناعات التعدينية متابعة  -7
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Fujairah Mining Areas 

Sectors 

Mining 

Activity 

Areas (Km²) 

License

d Areas 

(Km²) 

Crusher 

Areas 

(Km²) 

Exploited 

Areas 

(Km²) 

Not 

used 

Areas 

(Km²) 

Area for 

investme

nt (Km²) 

 Al - Hail 

(M1) 
137 29 4 12 15 108 

Thoban & 

Siji (M2) 
110 33 6 13 17 77 

Tawain & 

Habhab 

(M3) 

126 39 5 11 24 87 

Total Areas 373 101 15 36 56 272 

 األراضي التي تشغلها المناطق التعدينية تصنيف (: 5)الشكل 

ق نظام تقدير كميات المواد المنتجة من المحاجر والكسارات والصناعات التعدينية باالمارة من خالل محطات موازين للشاحنات موزعة بالمناطتطبيق  -8

 .دولةال التعدينية الثالثة بهدف جمع البيانات لكميات ونوعيات المواد المنتجة من مختلف المناطق التعدينية وجهة استخدامها سواء داخل او خارج
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م بحرية للبارجات جنوب ميناء الفجيرة لتصدير الصخور الكبيرة وحصى مواد البناء تلبيه للطلب على هذه المواد التى تستخدم فى اعمال الردارصفة  تم انشاء -9

 .والتسوية والرصف البحري

جة اآلثار البيئية المترتبة على كافة االنشطة والصناعات الوتقييم ومعرصد  -10

 .التعدينية بالتنسيق مع وزارات التغيير المناخى والبيئة والطاقة والداخلية االتحادية

وإعداد وتقييم دراسات على تنشيط فرص االستثمار التعدينى باإلمارة العمل  -11 

 .بالصخور والمعادنالجدوى الفنية المتعلقة 

تقديم إجراءات فرص االستثمار التعدينى باالمارة من خالل تسهيل تشجيع  -12

من خالل النافذة الواحدة تحقيقا لسرعة والتراخيص والمعامالت االدارية الطلبات 

 .االنجاز وحسن االداء



 التعدينية االنشطة وتواجد لالمارة الجيولوجي الوضع فرض

 وبخاصة الطبيعية الموارد إلستغالل واقعاً  ، لذلك تبعاً 

 كمناطق االراضي استخدامات وتخصيص منها التعدينية

 والسياحية بالزراعية مروراً  عامة منشآت أو أوخدمية سكنية

 .والتعدينية

 إنشائها بداية منذ الطبيعية للموارد الفجيرة مؤسسة قامت وقد

 التعدينية المنشآت كافة وتصنيف بحصر م 2009 العام في

 وتم التعدينية، الخام المواد على القائمة التحويلية والصناعات

 .االمارة أراضي على موزعة مناطق ثالثة في حصرها

  

.مناطق التعدين بإمارة الفجيرة  

 

Nov/2016  محافظة جده  –المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له  

المناطق التعدينية موضحا عليها  خريطة طوبوغرافية إلمارة الفجيرة (: 6)الشكل 
 الثالثة
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 الكميات المنتجة من المناطق التعدينية الثالثة  (: 7)الشكل 

 (30/9/2016-1/1/2016من )

Mining Sectors Rock Type Production (MT) % 

Al Hail (M1) Gabbro (M1) 22,281,280 24 

Siji & Thoban (M2) Gabbro (M2) 35,074,343 36 

Tawieen & Habhab (M3) 

Limestone  36,089,339 39 

Shale  1,369,936 1 

Total 94,814,898 100 



 137 حوالي مساحتها وتبلغ الفجيرة مدينة من الغربي الجنوب إلى تقع 

 عمان، خليج لساحل المحاذية والجبال بالمرتفعات وتتميز .مربعاً  كيلومتراً 

 .الفجيرة لمدينة المستقبلية للتوسعات الطبيعي االمتداد المنطقة هذه وتعد

مع مواكبة تتم ( والتفجير للحفر ) فيها بالمحاجر االستغالل خطط فإن لذا 

 البحري والميناء ، الفجيرة كمطار الحيوية والمنشآت للمدينة التوسعات خطط

 ومشتقاتهما والغاز النفط واستيراد لتصدير وميناؤها البترولية والمنطقة

 المحددة المنطقة نطاق خارج يمتد فيها التعديني اإلستغالل جعل مما المختلفة

 وتسويتها الصخرية والمرتفعات الجبال إزالة كمواقع التعدين، لعمليات

   .المختلفة العمرانية لإلستخدامات

 ( M1  ) التعدينية األولى المنطقة خريطة :(8) الشكل

(M1)   المنطقة التعدينية األولى 
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  (  (M1األولى بالمنطقة القائمة التعدينية األنشطة

(20 )محاجر وكسارات. 

(1  )تنقيب تعديني .   

(3 )محاجر إلزالة جبل  . 

 (1  )استطالع تعديني. 

(7) جاهزة خرسانة معمل.  

(1) صخري صوف مصنع.    

(1) رمال غسيل معمل.   

(1) اسمنتية منتجات مصنع. 

 األنشطة التعدينية المستقبلية

 الزينة أحجار صناعة-

   .األفيوليت بصخور المعادن لخامات جيولوجي تنقيب-



   كيلو متراً مربعاً  110تقع في الوسط من أراضي اإلمارة وتبلغ مساحتها حوالي. 

 الجابرو المتحول) وتتميز بالمرتفعات والجبال متوسطة اإلرتفاع لتكوين األفيوليت-

 .وتضم أراضي منطقتي ثوبان والسيجي( السربنتينيت   -األولوفين جابرو 

  تتم بعض أعمال اإلستتغالل التعتديني المجتاورة للطترق والمنتاطق العمرانيتة بإزالتة

الجبتتتال والمرتفعتتتات الصتتتخرية لتستتتوية األرض وإنشتتتاء مستتتاكن ومنشتتتآت خدميتتتة 

 .للقاطنين  بتلك المناطق

 .( M2) المنطقة التعدينية الثانية  خريطة(: 9)الشكل 

(26)  وكسارات محاجر.  

(2)  الجبل إلزالة محجر. 

(1)  تلاسف خلط معمل.                     

(4)  تعديني تنقيب. 

(1)  جاهزة خرسانة معامل.                                                         

 (M2) الثانيةالمنطقة التعدينية   
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 (2M) الثانية بالمنطقة القائمة التعدينية األنشطة
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 (M1,M2)مواد الجابرو المنتجة من المنطقة التعدينية األولى والثانية (: 10)الشكل 

Gabbro 

Month (2016) Production (MT) % 

January 
6,714,573 12% 

February 
5,627,560 10% 

March 
6,397,828 11% 

April 
6,267,770 11% 

May 
7,204,461 12% 

June 
6,668,268 11% 

July  
6,205,812 11% 

August  
6,682,458 12% 

September 
5,586,893 10% 

Total 57,355,623 100% 



 ) المنطقة التعدينية الثالثة

M3 )  
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 تقع في الشمال الغربي من أراضي اإلمارة، وتبلغ مساحتها
 .كيلومترًا مربعًا تقريبًا 126

  ،وتتميز بالمرتفعات والهضاب الجبلية متوسطة اإلرتفاع
 ,M1وتختلف في التضاريس الجيولوجية عن سابقتيها 

M2   كونها تحوي الوحدات الصخرية أصلية المنشأ
 .الرسوبية والمتحولة

تضم أراضي قريتي حبحب والطويين. 
 تغلب صخور الحجر الجيري الدولوميتي المتبلر على

وتتواجد في   M3الترسبات الصخرية بالمنطقة 
المنخفضات منها رواسب طينية صلبة أو قليلة الصالبة 

ذات محتوى سيلكاتي عالي مع األلومينيوم والكالسيوم و  
 .الحديد

 (M3)خريطة المنطقة التعدينية الثالثة (: 11)الشكل 
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 مواد الحجر الجيري المنتجة من المنطقة التعدينية الثالثة (: 12)الشكل 

Limestone 2016 

Month (2016) Production (MT) % 

January 4,922,192 14 

February 3,494,314 10 

March 3,871,440 11 

April 4,041,821 11 

May 4,280,338 12 

June 3,690,840 10 

July 3,813,369 10 

August 4,312,986 12 

September 3,662,039 10 

Total 36,089,339 100 
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 (21  )محاجر وكسارات إلنتاج حصى ورمال اإلنشاءات. 

 (4   ) صناعة تنقية وفرز وغسيل الرمال              . 

 (4     )محاجر ومصانع لإلسمنت بنوعية العادي واألبيض. 

 (8  )والطين الطفلي لمصانع اإلسمنت والسيراميك كاتيمحاجر إلستخراج الطين السيل. 

 (2    )محاجر حجر جيري لتزويد صناعات اسمنت خارج اإلمارة. 

 -:مثال الحالية التعدينية األنشطة من متعددة أنواع قيام بالمنطقة التعدينية الموارد نوعية فرضت

 (2   )محجر ومعامل للجير. 

 (1   ) الصقة صناعة وانتاج مواد

 .للبناء الحديثومواد مصنعة 

 (1   ) معمل لتدوير بقايا أفران

 (.أبوظبي ودبي ) مصانع االلومينيوم 

 (1   )معمل خلط خرسانة جاهزة. 
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 (الطويين)كميات الطين الطفلي المنتجة من المنطقة التعدينية الثالثة (: 13)الشكل 

Shale  

Month (2016) Production (MT) % 

January 188,733 14 

February 102,773 8 

March 110,471 8 

April 137,528 10 

May 115,313 9 

June 182,204 13 

July 168,454 12 

August 209,505 15 

September 154,956 11 

Total 1,369,936 100 



  

اسمنت مصنع  
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 .(3M ) :الثالثة التعدينية بالمنطقة اإلنشاء تحت مشاريع

بمنطقة والطفلي الصخري الطين لرواسب جيوكيميائية دراسات  
 .الطويين

مصنع إلنتاج الجير محجر ومعمل النتاج بالطات الزينة والزخرفة الكلنكر إلنتاج مصنع 

  .(3M) الثالثة التعدينية بالمنطقة مستقبلية تعدينية أنشطة

السيراميك إلنتاج معمل.. 

( الرملي ، الجيري ، الطيني ، الطفلي ) الطوب إلنتاج معمل. 



الخامات التعدينية المعدنية:- 
تعتبر الموارد التعدينية رافدًا هامًا إلقتصاد اإلمارة، وتشكل صخور األفيوليت  

واحتوائها على بعض  (    M1,M2)الغالبية العظمى منها بمنطقتي التعدين 
 .الرواسب المعدنية كالنحاس والكروم والذهب وعناصر مجموعة البالتين

لقد تم استغالل بعض خامات الكروم والنحاس في الثمانينات من القرن الماضي،  
 .  إلستخراج الكرومايت(  M1)  وبدأ حاليًا استغالل موقع بمنطقة الحيل 

 .فرص اإلستثمار التعديني
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  والثروة النفط وزارة بها قامت التي الجيولوجية الدراسات أوضحت
 جيوفيزيكال هنتج شركة مع ( حاليًا الطاقة وزارة ) المعدنية

 خامات رواسب تواجد  ةالبريطاني الجيولوجية المساحة وهيئة
  الفجيرة بمؤسسة ممثلة الفجيرة حكومة وتعمل .والنحاس الكروم
 المتعمقة الجيوكيميائية الدراسات بعض إلجراء الطبيعية للموارد

 ) اقتصاديًا استغاللها وامكانية المعدنية الترسبات هذه أماكن في
 .(ودفتا البثنة الفرفار،

 

  

Nov/2016 



 الكالسيوم كربونات ) النقاوة  من عالية درجات على الجيري الحجر رواسب احتواء إن
 أوكسيد إلنتاج الصناعية التعدينية اإلستثمارية الفرص من للعديد المجال يفتح (

  ثم ومن المترسبة الكالسيوم وكربونات  الكالسيوم وهيدروكسيد الكالسيوم
 المحلية األسواق من الطلب لتلبية واإلنشائية الكيميائية الصناعات من العديد اقامة

 -:مايلي الحصر ال المثال سبيل على ومنها والعالمية واإلقليمية
البورتلندي اإلسمنت صناعة. 
الجير صناعة. 
الجيري الطابوق صناعة. 
الزينة أحجار صناعة. 
الصخري الصوف صناعة. 
المعدنية الحشوات صناعة. 
( الكبيرة والصخور الحصى ) البناء كتل صناعة. 
الصودا رماد أو الالمائية الصوديوم كربونات صناعة. 
والفوالذ الحديد مصاهر في مساعدة مادة. 
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 الخامات التعدينية الغير المعدنية 
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 (م2016 -2010)منتجات المناطق التعدينية الثالثة للسنوات (: 14)الشكل 

Year Grand Total 
 

2010 
86,813,730 
 

2011 
77,348,430 
 

2012 
79,757,280 
 

2013 
85,305,376 
 

2014 
101,070,333 
 

2015 
118,940,738 
 

2016 
128,444,672     

Approx 
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 (م2016-2009األعوام من )منتجات المحاجر والكسارات المصدرة من ميناء الفجيرة (: 15)الشكل 

Export Through Fujairah Port 

Year Bahrain Qatar Kuwait India Net weight 

2009 106,848 5,732,177 845,847 0 6,684,872 

2010 443,593 5,159,894 501,877 0 6,105,364 

2011 492,703 9,421,823 812,752 406,410 11,133,688 

2012 174,801 15,763,382 1,499,031 694,392 18,081,606 

2013 0 15,023,250 1,034,544 431,845 16,489,640 

2014 25,000 18,483,663 1,307,354 718,922 20,535,509 

2015 385,550 17,980,440 995,966 294,020 19,655,976 

2016 186,290 19,702,306 1,174,704 371,641 
21657121.2 
(Expected) 

Total 120,343,776 
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Export Through Al Kaser bay 

Years Net weight 

2012 127,959 

2013 492,046 

2014 738,233 

2015 703,699 

2016 1,981,921(Expected) 

Total 4,043,857 

 (م2016-2012األعوام من ) منتجات المحاجر والكسارات المصدرة من مرسى البارجات بالكاسر (: 16)الشكل 
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إلى الفجيرة بدبا الصيادين ميناء لتحويل مناقصة طرح تم  
  يفتح مما (M2,M3 ) التعدين مناطق يخدم تعديني ميناء

  باالمارة التعدينية المنتجات واستيراد لتصدير نافذه
 .المجاورة واإلمارات
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 العربية اإلمارات دولة وموانئ الفجيرة بميناء والتعدينية الصناعية المناطق كافة بربط ستقوم اإلتحاد قطار شبكة فإن م2017 عام بحلول  
  والصخور الحصى من البناء ومواد البضائع نقل حركة على األثر أكبر له سيكون مما الخليجي التعاون مجلس دول بموانئ وكذلك كافة المتحدة
  اإلنتاج مصادر من المنتجات نقل توقف نتيجة الطرق عمر وإطالة البيئية النواحي على إيجابية آثار من ذلك يتبع وما وتدفقًا، يسرًا أكثر وجعلها

 .التصدير موانئ حتى
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مجلس لدول واإلقليمية المحلية األسواق متطلبات على بدقة التعرف يتطلب والرمال والحصى الكبيرة اإلنشاءات صخور من والكسارات المحاجر انتاج إن 

 .الهام القطاع هذا وتنظيم لتطوير اإلستراتيجية الخطط وضع ثم ومن الخليجي التعاون

ذات الماهرة العمالة وتوفر اإلدارية، والمعامالت والتراخيص للطلبات الواحدة النافذة ونظام المتقدمة، العالمية اإلتصال وشبكات التحتية البنية توفر إن 

 خالل من البحري للشحن العالمية الموانئي أفضل من كواحد الفجيرة ميناء ووجود المتميز اإلستراتيجي الجغرافي للموقع إضافة نسبياً، المنخفضة األجور

 الفجيرة إمارة جعل ذلك كل المختلفة، ومشتقاتة والغاز النفط وإستيراد لتصدير النفطي الميناء إنشاء ومؤخراً  بالكاسر البارجات ومرسى اللوجستية خدماته

 .الحرة والتجارة لإلستثمار جاذبة منطقة

 الخالصة
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