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We Create and Facilitate 
Investment and Development 
Opportunities in Sharjah

Under the guidance of His Highness Sheikh Dr. Sultan 
bin Muhammad Al Qasimi, Member of the Supreme 
Council and Ruler of Sharjah, Shurooq is transforming 
Sharjah into a shining beacon of inspiration.

As the Sharjah Investment and Development Authority 
(Shurooq), we identify, develop and execute initiatives 
that address the strategic needs of the emirate. 
Whether it is traveling abroad to attract foreign 
investments or hosting round-table talks in Sharjah  
to foster greater bilateral trade relations, Shurooq 
seeks out optimal partnerships that help to enhance 
Sharjah as a world-class investment destination.

Shurooq also works to diversify Sharjah’s tourism 
and business offerings through the development of 
eco-tourism, resorts, culture, entertainment and retail 
destinations. Being able to draw investment into 
Sharjah and develop its destinations allows Shurooq 
to shape the emirate in line with the overall strategic 
vision of Sharjah.

Through these activities, Shurooq plays a vital  
role in the continued success and economic 
diversification of Sharjah.

Activities

Identify investment opportunities utilising superior 
market intelligence and an insider knowledge  
of economic activities of Sharjah.

Assist with investment evaluations.

Form public-private partnerships and joint ventures  
in collaboration with the Government of Sharjah.

SHUROOQ

 نحن نخلق و نسّهل فرص
االستثمار والتطوير في الشارقة

بتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى، حاكم 

الشارقة، تعمل شروق على تحويل الشارقة إلى منارة 
مشرقة من اإللهام.

كوننا هيئة الشارقة لالستثمار و التطوير )شروق(، نحن 
نقوم بتحديد و تطوير و تنفيذ المبادرات التي تلبي 

المتطلبات االستراتيجية لإلمارة، سواًء كان ذلك من 
خالل السفر خارج الدولة لجذب االستثمارات األجنبية، أو 
من خالل استضافة اجتماعات عمل في الشارقة لدعم 

وتعزيز العالقات التجارية الثنائية ، إذ تسعى شروق 
لتكوين أفضل الشراكات التي تساهم في تعزيز مكانة 

الشارقة كوجهة استثمارية ذات مستوى عالمي رفيع. 

كما تعمل شروق على تنويع العروض و المقومات 
السياحية و التجارية في الشارقة من خالل تطوير 

وجهات فريدة، مثل مواقع السياحة البيئية و المنتجعات 
و المواقع الثقافية والترفيهية ووجهات التسوق. و 

بفضل االستثمارات التي جذبتها شروق إلى الشارقة، 
تعمل الهيئة على إعادة تشكيل اإلمارة بما ينسجم مع 

الرؤية االستراتيجية الشاملة للشارقة.

و عبر هذه األنشطة، تلعب شروق دوراً حيويًا في النجاح 
المتواصل و التنويع للموارد االقتصادية في الشارقة.

األنشطة

إيجاد فرص استثمارية من خالل االستفادة من دراسات 
األسواق المتفوقة و المعرفة الداخلية الدقيقة باألنشطة 

االقتصادية في الشارقة.

المساهمة في عمليات تقييم االستثمار.  
 

تكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص و إقامة 
مشاريع مشتركة بالتعاون مع حكومة الشارقة.

شروق



 

INTEGRATED DESTINATIONS 
Taking a holistic approach  
to development that allows  
us to fully capitalise on the  
potential of locations.

PUBLIC SPACES
Creating public spaces that enhance 
the atmosphere of a destination and 
foster a communal sense of place.

HOSPITALITY 
Placing great importance on the 
quality of hospitality, service and 
comfort offered in our destinations.

ENVIRONMENTAL TOURISM 
Developing environmentally friendly 
destinations that encourage the 
sustained growth of surrounding  
flora and fauna.

وجهات متكاملة 
اتّباع نهج شمولي للتطوير 

يمّكننا من االستفادة 
بشكل كامل من إمكانات و 

مقّومات المواقع.

المساحات العامة 
ابتكار مساحات عامة تعمل على 

تعزيز أجواء الوجهة و الشعور 
المجتمعي الذي يمنحه المكان.

الضيافة 
إيالء أهمية كبيرة لجودة 

الضيافة و الخدمة والراحة 
التي توفرها وجهاتنا.

السياحة البيئية 
تطوير وجهات صديقة للبيئة 

من شأنها تشجيع النمو 
المستدام للحياة النباتية

و الحيوانية المحيطة. 
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Complementing our development activity, Shurooq 
actively and collaboratively works with private 
companies and public institutions to promote 
investment in and foster the growth of key economic 
sectors within Sharjah. With a steadily rising GDP  
and a growing, young population, Sharjah has  
become an ideal environment for regional and 
international investment. 

Sharjah GDP & Social 
Economic Overview

SECTORS OVERVIEW

Sharjah GDP (in USD billions)
Estimated age distribution  of 

population (2015)

Sharjah population

1.4
million

الناتج المحلي اإلجمالي للشارقة 
و لمحة عامة عن االقتصاد 

االجتماعي

استكمااًل ألنشطتنا التنموية الواسعة، تعمل شروق 
بالتعاون مع شركات خاصة و هيئات حكومية لترويج 
االستثمار و لدعم نمو القطاعات االقتصادية الرئيسة 

في الشارقة. و مع االرتفاع المستمر للناتج المحلي 
اإلجمالي و زيادة فئة الشباب كنسبة من السكان 

، أصبحت الشارقة بيئة مثالية لالستثمار اإلقليمي و 
الدولي.

الناتج المحلي اإلجمالي للشارقة
 )مليون دوالر أمريكي(

توزيع األعمار التقريبي للسكان

سكان الشارقة

لمحة عن القطاعات



Vibrant culture and award-
winning destinations continue 
to drive growth. 

Sharjah’s strategic location and 
low labour costs make it ideal for 
shipping and air travel.

A growing population and a need  
for quality medical services ensure 
high demand. 

The country’s strong focus on a 
green economy will drive this sector 
for years to come.

HEALTHCARE

ENVIRONMENT

TRANSPORT & LOGISTICS

TRAVEL & LEISURE

تواصل الثقافة النابضة بالحياة 
و الوجهات الحائزة على الجوائز 

العالمية دفعها لعجلة النمو.

السياحة والترفيه 

النقل والخدمات اللوجستية 

البيئة

الرعاية الصحية 

تُعتبر الشارقة وجهة مثالية 
للشحن و النقل الجوي بفضل 
موقعها االستراتيجي و تكاليف 

األيدي العاملة المنخفضة.

يضمن النمو السكاني 
المتزايد و الحاجة للخدمات 
الطبية عالية الجودة طلبًا 

متزايداً على هذا القطاع.

تركيز الدولة القوي على االقتصاد 
األخضر يعمل على دفع عجلة هذا 

القطاع في األعوام القادمة.



Eastern Region

Kalba City
Khorfakkan

City

Sharjah City

94%
1%

3%
2%

مدينة الشارقة

المنطقة الشرقية

مدينة كلباء
مدينة خورفكان

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

141
154 170

187
206

226

Hotel revenue demand forecast
(in USD millions)

Sharjah restaurant market forecast 
(in USD billions)

Sharjah hotels by region

of hotel revenue is made by 4- and 5-star hotels

70%

فنادق الشارقة وفق المنطقة

توقعات حجم سوق المطاعم في 
الشارقة )مليار دوالر أمريكي(

توقعات الطلب على إيرادات الفنادق 
)مليون دوالر أمريكي(

%70 من إيرادات الفنادق حققتها الفنادق من فئتي 4 و5 نجوم



TRAVEL & LEISURE

Overview
The Travel & Leisure sector in Sharjah has experienced 
a consistent upward trend with the number of hotel 
guests rising at an annual rate of 13% and hotel 
revenue climbing at an annual rate of 12.3%. The 
number of visitors to Sharjah is also steadily rising as 
evidenced by a CAGR of 17% in museum visitors and by 
the number of programmes annually having more than 
doubled between 2012 and 2014 to a total of 8,136.

Investment Opportunities
The Travel & Leisure sector allows for major investment 
opportunities in the form of accommodations, leisure 
activities and restaurants. Accommodations, especially 
hotels in the 4- and 5-star class, are in high demand. 
With under-represented areas like the Khorfakkan 
beachfront development, which currently has only one 
4-star hotel operational, the opportunity for quality 
accommodations is large and diverse. With higher-end 
accommodations drawing discerning tourists, Sharjah’s 
need for elevated cuisines also grows and the demand 
for fine dining and concept dining increases.

Catering to Sharjah’s young population (60% of 
Sharjah's residents are under the age of 25), segments 
like desert tourism and leisure activities are growing 
rapidly. Leisure activities derived from developments 
such as theme parks and sports complexes will see 
bigger numbers as the youngest segment of the 
population grows older.

Drawing Crowds with a 
Rich Culture and Amazing 
Destinations

جذب السيّاح بفضل الثقافة 
الغنية و الوجهات المميزة 

لمحة
شهد قطاع السياحة و الترفيه في الشارقة نمواً اضطراديًا 
يتماشى مع ارتفاع أعداد نزالء الفنادق، وفق معّدل سنوي 

قدره %13، وارتفاع إيرادات الفنادق بمعدل سنوي قدره 
%12.3. كما و تشهد أعداد زوار الشارقة زيادة مستمرة، كما 

يتّضح من النمو السنوي المرّكب لزوار المتاحف البالغ قدره 
%17، و عدد البرامج التي تقدمها و التي ارتفعت بما يزيد 

على الضعف في الفترة ما بين عامي 2012 و2014، إلى ما 
مجموعه 8,136.

الفرص االستثمارية
يوفر قطاع السياحة والترفيه فرصًا استثمارية رائدة، على 
شكل أماكن اإلقامة و أنشطة ترفيهية و مطاعم. حيث 
تشهد الفنادق من فئة 4 و5 نجوم خاصة، طلبًا مرتفعًا. 

وتتوفر كذلك فرصًا استثمارية كبيرة و متنوعة في 
مشروع واجهة خورفكان البحرية، نظراً لوجود فندق واحد 

فقط من فئة 4 نجوم. حيث أن تزايد أماكن اإلقامة الفخمة 
يُعَد عامل جذب للسياح  ذوي مستويات الدخل األعلى، 
كما تتزايد حاجة الشارقة للمطاعم الرفيعة المستوى، 
مع ارتفاع الطلب على تجارب تناول األطعمة الفاخرة و 

المطاعم المميزة.

كما تتزايد الحاجة بشكل متسارع لتلبية متطلبات 
السكان الشباب )نسبة الشباب المواطنين دون 25 عامًا 
هي %60( من األنشطة السياحية والترفيهية الصحراوية. 
و سوف تشهد األنشطة الترفيهية التي توفرها المشاريع 

الرائدة مثل حدائق األلعاب الترفيهية و المجمعات 
الرياضية طلبًا متزايداً، نظراً لكون الشريحة األكبر من 

السكان )من األعمار ما بين 0-9 سنوات( و التي سيكبر 
أفرادها في السن لبلوغ مرحلة الشباب.

السياحة والترفيه



TRANSPORT & LOGISTICS

Benefitting from a Strategic 
Location and Strong 
Infrastructure

Overview
Sharjah is centrally located between Europe and  
East Asia with ports on both the Arabian Gulf and  
the Indian Ocean. Sharjah International Airport (SIA)  
is a cost-competitive and internationally certified 
platform hosting international and regional airlines. 
SIA’s world-class facilities and state-of-the-art 
technology have supported its annual passenger 
increase of 10.8% from 2010 through 2014, and its 
current plans for expansion mean it will be able to 
process 25 million passengers every year by 2025.

As Sharjah’s manufacturing sector grows, so does 
its Transport & Logistics sector, especially segments 
focused on land and sea transport. With ports for 
maritime transportation and new regional markets 
opening up, Sharjah is an ideal location for the  
sea cargo segment.

Investment Opportunities
The airport’s current expansion creates opportunities 
for airport support services and an increase in airlines 
providing short to medium hauls. Cost-effective land 
and sea transportation is supported by Sharjah’s 
infrastructure, which aids in growing segments  
of reefer shipping and forwarding as well as ground 
transportation, especially in the burgeoning segment  
of temperature-controlled trucking and storage.

8.5 >25
million

SIA annual passenger capacity increase by 2025

النقل و الخدمات اللوجستية

االستفادة من الموقع 
االستراتيجي جغرافيًا و 

البنية التحتية القوية

لمحة
 تتميز الشارقة بموقع مركزي بين أوروبا و شرق آسيا، و 

تمتلك مينائين على الخليج العربي و المحيط الهندي. 
أما مطار الشارقة الدولي، فهو عبارة عن منّصة منخفضة 

التكلفة و معتمدة دوليًا الستقبال شركات الطيران 
اإلقليمية و الدولية. و يتمتع مطار الشارقة الدولي بمرافق 

عالمية المستوى، و باإلضافة إلى التكنولوجيا الحديثة 
التي يعتمدها، شهد المطار زيادة سنوية قدرها %10.8 من 
2010 - 2014 ، وتشير خططه الحالية إلى أنه سيتمكن من 

استيعاب 25 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2025.

و مع نمو قطاع الصناعات التحويلية في الشارقة، يشهد 
قطاع النقل و الخدمات اللوجستية كذلك نمواً متزايداً، 
و خاصة ضمن الشرائح التي تعتمد على النقل البري و 

البحري. و بفضل موانئها المتاحة للنقل البحري و األسواق 
اإلقليمية الجديدة، تُوفر الشارقة موقعًا مثاليًا لقطاع 

الشحن البحري.

الفرص االستثمارية
تعمل أعمال التوسعة الحالية في المطار على خلق 

فرص لالستثمار في خدمات دعم المطار، و تساهم في 
زيادة شركات الطيران التي توفر الرحالت القصيرة إلى 

المتوسطة. و تساهم بنية الشارقة التحتية في دعم قطاع 
النقل البري و البحري المنخفض التكلفة، الذي يدعم بدوره 

القطاعات المتنامية من الشحن المبرد و النقل البري، و 
خاصة في قطاع النقل و التخزين بدرجات حرارة مراقبة.

القدرة االستيعابية للمسافرين في مطار الشارقة الدولي 
سوف ترتفع بحلول عام 2025



Sharjah International Airport passenger 
movements forecast (in millions)
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Transport & Logistics distribution

Sharjah Transport & Logistics industry forecast  
(in USD millions)

Passenger traffic (in millions)

 توقعات قطاع النقل و الخدمات اللوجستية
)مليون دوالر أمريكي(

حركة المسافرين )في المليون(

توقعات تحركات المسافرين )في المليون( 

صناعة النقل و الخدمات اللوجستية
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Sharjah Pharmaceutical market forecast
(in USD billions)

Sharjah Healthcare Services market forecast 
 (in USD billions)

Healthcare professionals-to-population ratio
Professionals per 1,000 people

Hospital bed-to-population ratio (2014) 
Beds per 1,000 people

 توقعات سوق الخدمات الطبية في الشارقة 
)مليار دوالر أمريكي(

 توقعات سوق األدوية في الشارقة 
)مليار دوالر أمريكي(

المدينة/ الدولة
األسرة 1,000 نسمة (2014)  

نسبة العاملين بالرعاية الصحية إلى عدد السكان 
العاملين بالرعاية الصحية 1,000 نسمة



90%

HEALTHCARE

Overview
With almost half the ratio of hospital beds to 
population compared with the rest of the other 
emirates, Sharjah has a lot of room to grow in the 
healthcare sector. Conditions such as diabetes 
and cardiovascular diseases are highly prevalent in 
Sharjah, and the under-represented sector means 
steep demand for quality medical facilities and 
qualified practitioners.

Investment Opportunities
Hospitals, as well as specialty and rehabilitation 
centres, have become a growing need in Sharjah.  
Two of the largest hospitals are currently undergoing 
big expansions to meet this need, but there is still  
a large gap between the supply and demand of quality 
healthcare facilities and practitioners. Currently around 
90% of pharmaceuticals are imported to Sharjah, 
and the emirate’s Ministry of Health approved 97 
pharmaceutical drugs in 2015 to support existing 
national pharmaceutical companies and encourage the 
production of locally manufactured pharmaceuticals.

Fulfilling the Rising Medical 
Needs of a Growing Population

Estimated amount of pharmaceuticals 
  that are imported 

90%

لمحة
تمتلك الشارقة ما يقارب نصف نسبة عدد األسرّة في 

المستشفيات إلى عدد السكان مقارنة باإلمارات األخرى، 
لذا لدى الشارقة مساحة كبيرة للنمو في قطاع الرعاية 

الصحية. حيث يشهد مجتمع اإلمارة إرتفاعًا ملحوظًا في 
أمراض العصر، مثل: السكري و أمراض القلب و األوعية 

الدموية. و تشهد القطاعات األقل تمثياًل طلبًا حاداً على 
المرافق عالية الجودة و األطباء الممارسين من ذوي 

الكفاءة العالية.

تلبية الطلب المتزايد على 
الخدمات الطبية للتوافق مع أعداد  

السكان المتنامية

الرعاية الصحية 

الفرص االستثمارية
أصبحت الحاجة متزايدة و ملّحة على المستشفيات 

والمراكز الطبية المتخصصة في الشارقة. و يشهد اثنين 
من المستشفيات العاملة حاليًا توسعات كبيرة لتلبية 

متطلبات السكان، و لكن الفجوة ما زالت كبيرة بين 
عرض خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة والممارسين 

المؤهلين وبين الطلب. و يتم حاليًا استيراد نحو 90% 
من األدوية إلى الشارقة، و قامت وزارة الصحة في اإلمارات 

بالموافقة على 97 مستحضراً دوائيًا في عام 2015، لدعم 
شركات األدوية الوطنية القائمة، و لتشجيع إنتاج األدوية 

الُمصّنعة محليًا.

الكمية الُمقّدرة من األدوية المستوردة 



ENVIRONMENT
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Driving Towards a Green 
and Efficient Economy

Overview
A recent drive across the U.A.E. to become a green 
economy is spurring growth in the environment 
sector. With government plans to reduce overall 
carbon emissions by about 20% across the country, 
the segments of renewable energy, efficient waste 
management and green building are expected  
to rise sharply.

Investment Opportunities
The U.A.E. government’s multi-pronged approach 
focuses on solar energy, waste collection, management 
and processing technologies, and energy-efficient 
buildings. One success story, Sharjah’s Bee’ah Waste 
Management Services, has achieved a 67% waste 
diversion rate in Sharjah, but there is still much that 
needs to be done to reach the ambitious 2030 goal. 
Although projects for solar power, the preferred 
renewable energy due to the amount of sunshine 
received in the area, has increased dramatically in 
recent years across the U.A.E., Sharjah has not yet 
come close to fully tapping this market.

Sharjah Environment industry forecast (in USD millions)

Electricity consumption in U.A.E.  (2007-2013)

Average daily sunshine

البيئة

 التوجه نحو االقتصاد األخضر 
والنمو المستمر

لمحة
و يعتبر التوجه الذي تبّنته دولة اإلمارات العربية المتحدة 

مؤخراً نحو االقتصاد األخضر و االستدامة من أهم محفزات 
النمو في قطاع البيئة. و مع بروز الخطط الحكومية التي 

تهدف إلى الحّد من انبعاثات الكربون بنحو %20 عبر 
الدولة، سوف تبرز  بشكل كبير القطاعات ذات الصلة، مثل 

قطاع الطاقة المتجددة وإدارة التخلص من النفايات بكفاءة 
وفعالية باإلضافة إلى المنشآت  والمباني الخضراء.

الفرص االستثمارية
يرّكز نهج حكومة اإلمارات العربية المتحدة المتعدد 
المسارات على الطاقة الشمسية، و جمع النفايات 

وتكنولوجيا إدارة النفايات و معالجتها، إلى جانب المباني 
الموّفرة للطاقة. و قد  حققت شركة "بيئة" لخدمات 

التخلص من النفايات معّدل تحويل نفايات قدره 67% 
في الشارقة، و لكن المساحة ما زالت كبيرة لعمل 

المزيد للوصول إلى الهدف المنشود في عام 2030. 
و على الرغم من أن مشاريع الطاقة الشمسية، و هي 

مصدر الطاقة المتجددة المفضل نتيجة لكمية الطاقة 
الشمسية التي تصل دولة اإلمارات، شهدت نمواً كبيراً في 
السنوات األخيرة، إال أن الشارقة مازالت بعيدة عن االستفادة 

الكاملة من هذا السوق.

توقعات قطاع البيئة )مليون دوالر أمريكي(

%7.5 معدل نمو سنوي مركب استهالك الطاقة (2007-2013)

9 ساعات و 30 دقيقة متوسط أشعة الشمس اليومية



Shurooq Management Awards

2013
Tourism

Personality
of the Year

Awarded to Sheikha Bodour bint Sultan
Al Qasimi, Chairperson of Shurooq

Sharjah Tourism Excellence Awards 

Shurooq Awards Project Awards

Sharjah Government
Communication Award

(GCA)  

2015
Best Practice

in Government 
Communication 

in Sharjah 

2014
1st Place, Best

National
Operetta

Sharjah National Day
Celebrations Committee

Best to Invest Award

2015
Top Investment

Promotion
Agency

3rd Arab Organization
Awards

2014
Social

Responsibility
Award

Emerging Market Awards

2014
FDI Agency of

the Year, MENA

European Global Banking
and Finance Awards 

2013
FDI Agency of

the Year, MENA

 

2013
Interior Design

of the Year

Awarded to El Manza at 
Al Majaz Waterfront 

Commercial Interior Design Awards 

Awarded to Al Khan Village Resort
World Interior News Awards 

2014
Winner for Hotel

Interiors

2014
Best New Tourism
Development in

Sharjah  

Awarded to Al Montazah
Sharjah Tourism 

Excellence Award  

2015
 Interior Design

of the Year 

Awarded to Al Bait Hotel 
Commercial Interior Design Awards

INVESTMENT OPPORTUNITIES

Opening Doors,
Partnering for Success

We take great pride in partnering with investors, 
companies and institutions from around the world  
and working together for mutual benefit and success. 
Our dedicated team of professionals is always 
available to discuss investment and development 
opportunities within our dynamic emirate, identifying 
the right solutions that best fit each investor’s 
requirements and needs.

الفرص االستثمارية

نحن نفخر بشراكاتنا المثمرة مع المستثمرين و الشركات 
و المؤسسات من حول العالم، و نعمل يداً بيد من أجل 

النجاح و المنفعة المتبادلة. ولدينا فريق متفاني من 
المتخصصين المؤهلين و الجاهزين دائمًا للبحث في فرص 

االستثمار و التنمية في إمارتنا الحيوية، و إليجاد الحلول 
المناسبة التي تلبي متطلبات و احتياجات كل مستثمر 

بالشكل األمثل.

 أبواب مفتوحة و شراكات
 لصناعة النجاح







مكتب الهيئة
هيئة الشارقة

لالستثمار والتطوير )شروق(
ص.ب. 867، الشارقة

اإلمارات العربية المتحدة

Corporate Office
Sharjah Investment and

Development Authority (Shurooq)
P.O. Box 867, Sharjah
United Arab Emirates

T +971 6 556 0777 هـ
F +971 6 556 0444 بـ

shurooq.gov.ae

@_Shurooq
ShurooqSharjah

ShurooqShj

Moving Forward
نمضي قدمـــًا



London
8hrs 

Paris
8hrs 

São Paulo
16hrs 

Abuja
7hrs 

Johannesburg
7hrs Sydney

16hrs 

United Arab Emirates

Arabic, English widely spoken

9,205,651 population (2013)
(2013)

83,600 km2
83,600

GMT +4
+4

Dirham (1 US$ = 3.67 AED)

Astana
5hrs 

Moscow
5hrs 

Berlin
8hrs 

Islamabad
3hrs 

Hong Kong
8hrs 

Beijing
9hrs 

Tokyo
10hrs 

New York
13hrs 

Los Angeles
16hrs Delhi

3hrs 

Seoul
7hrs 

Singapore
7hrs

سنغافورة

دولة ا	مارات العربية المتحدة

اللغة السائدة العربية و ا	نجليزية

نسمة

كم

توقيت غرينيتش

درهم إماراتي)دوالر أمر يكي =درهم إماراتي (

9,205,651

3.67 1

KHORFAKKAN

SIR BU NUAIR ISLAND

رأس 
الخيمة

خورفكان

رأس 
الخيمة

أم
القيوين

دبي
KALBA
كلباء

الفجيرة

SHARJAH CITY
مدينة الشارقة

 الشارقة

أبو ظبي

صير بونعير
الفجيرة

سلطنة عمان

DIBBA AL HISN
دبا الحصن

SHARJAH
(2,590 km2)

DUBAI

ABU DHABI

RAS AL
KHAIMAH

FUJAIRAH

FUJAIRAH

UMM 
AL QUWAIN

SULTANATE
OF OMAN

سلطنة عمان
SULTANATE

OF OMAN

RAS AL
KHAIMAH

عجمان
AJMAN




