
THE LUXURY OF
SHOPPING & ENTERTAINMENT

فـخــامـة
الـتسـوق والـتـرفـيـه



Committed to be the leading Shopping mall
nationwide, delivering a unique shopping &
entertainment experience.  

Vision

To be the pioneers in the provision of the
trending shopping, entertainment, and retail
community services. 

Mission



Fujairah Mall architecture is a distinctive blend of both the modern 
and traditional Emirati architecture, set against the natural backdrop 
of whimsical Hajar Mountains.

Located In the
Entrance of the
City

Accessible from
residential &
business zones

Spanning over
35,429 sq. m
gross leasable area

Two retails levels
with over 81 various
retail stores

Over 1,100
covered parking
spaces

Free transportation
& shuttle services from
& to the main city
sites and major hotels

5 minutes drive
from Fujairah
International Airport

Mall Overview



Mall  Amenities

Taxis Drop
Off Areas

ATM's
Machines

Customers
Info Stations

Prayer Rooms

Baby's Changing
Facilities

Large Open
Food Court

Free WiFi
Connections

Handy Capped
Accessible Washrooms



Entertainment

Catch a movie in our most Fascinating
cinema theatres in Fujairah 

A memorable experience filled
with exciting moments



Kids Entertainment

Fazza
Entertainment,

Train & Animal Rides



An epicentre of luxury shops and stores for the finest shopping in Fujairah.
Come, shop and explore our trendy fashion boutiques which offers an exclusive designs and fashion brands under one roof. 

Mall’s Major Brands

LOUZ WA SUKAR
LA BOULANGERE



Sit down, relax and enjoy a meal in our bright & opulent food court 
restaurants.

High chairs are available for tiny tots, and spaces are reserved for the 
mobility-impaired. Flavors to suit every appetite.

Food Court, Dinning & Café Lounges

and many more...



This floor includes a group of tenants in the sectors of banking 

services, pharmacies and the sale of medical devices and equipment. 

It is also characterized by the availability of suitable leasing areas, 

which can benefit from the visitors of the other leased areas, as well 

as attract customers and create huge sales opportunities.

Leasing Occupancy ( 0 Sq.m )

Basement 2



This floor includes attractive commercial leasing areas, which are 

attractive and clearly visible to the visitors of the mall, and could 

attract new customers from the mall's visitors. It has tenants from the 

restaurants, cafes and public services sectors.

Leasing Occupancy ( 958 Sq.m )

Basement 1



This floor includes a number of retail outlets specialized in the sales 

of perfumes and cosmetics, retail and clothing shops as well as gifts’ 

shops, antiques, luxury watches, opticians, fashion shops and luxury 

bags outlets.

Leasing Occupancy ( 12,881 Sq.m )

Ground Floor



This floor includes a group of specialized shops in the fields of 

perfumes and cosmetics trading, retail, clothing, and fashion shops, F & 

b ,  entertainment arcade, movie theaters, and many clothing and 

footwear stores, in additional to that a several kiosks selling variety of 

goods & products.

Leasing Occupancy ( 12,280 Sq.m )

First Floor



The Fujairah Commercial Complex is an iconic & luxurious complex 

known with its hotels & hospitality services, located at the entrance 

of the Fujairah city and situated off the main Dubai - Sharjah highway.

It is characterized with the following:

Fujairah Commercial Complex

The Elegance Of Hospitality

Covering an area of
134,000 sq. meters

Operated by
Royal M Hotels & Resorts

Connected to Fujairah Mall

22 - Levels hotel
with 221 Luxurious rooms 

Contains a number of food
and beverage outlets

Well equipped Business Centre
with an executive lounge
and range of meeting &
conferences halls.

Extensive Recreational Facilities :

Gymnasium

Massage Facilities

 Sauna

Swimming Pool

Health Club

Steam Room

Beauty Salon



تواصل معنا

+971 9 224 4400

P.O Box 9449, Al Fujairah

Info@fjmall.ae

www.fjmall.ae

@alfujairahmall

@fujairahmall

Contact Us



الضيافة  مجال  في  الفخامة  رمز  و  العراقة  أيقونة  التجاري   الفجيرة  مجمع  يعتبر 
والخدمات الفندقية في مدينة الفجيرة حيث يقع عند مدخل مدينة الفجيرة وقرابة  

الطريق الرئيسي السريع الواصل بين دبي والشارقة.

يتميز  المجمع التجاري بما يلي:

مجمع الفجيرة التجاري
العراقة في الضيافة

تغطي مساحته 134000 متر مربع

يقوم بإدارته مجموعة
رويال إم فنادق و منتجعات

موصول بمبنى مول الفجيرة

يحوي 221 غرفة راقية موزعة
على 22 طابق

يضم مجموعة كبيرة من
المطاعم والمحالت

تضم مركز ل�عمال مجهز
بالعديد من قاعات المؤتمرات

و المقابالت الرسمية وا£جتماعات

يضم مجموعة من المرافق الترفيهية
متمثلة في:

صالة للرياضة

خدمات المساج
والتدليك

سونا

مسبح

نادي صحي

غرفة للبخار

صالون للتجميل



العطور  بيع  مجاالت  في  المتخصصة  المحالل  من  مجموعة  الطابق  هذا  يضم 
ومستلزمات التجميل ومراكز خدمات متعاملي شركة إتصاالت ومحالت بيع التجزئة 
والمالبس وردهات المطاعم والمقاهي وركن ا³لعاب الترفيهيه وركن صاالت عرض 
ا³فالم و السينما با£ضافة إلى العديد من محالت بيع المالبس وا³حذية والمنتجات 
الجلدية بأنواعها المختلفة با£ضافة إلى العديد من أكشاك بيع البضائع والمنتجات 

المختلفة.
 

مساحة إستئجارية متوفرة

الطابق ا³ول

١٢٢٨٠ س ق.م



العطور  بيع  مجاالت  في  المتخصصة  المحالت  من  مجموعة  الطابق  هذا  يضم   
ومستلزمات التجميل ومراكز خدمات متعاملي شركة إتصاالت ومحالت بيع التجزئة 
والساعات  والتحف  الهدايا  بيع  في  المتخصصة  المحالت  إلى  با£ضافة  والمالبس 

الفاخرة ومحالت البصريات والنظارات ومحالت ألزياء والحقائب الفاخرة.
      

مساحة إستئجارية متوفرة

الطابق ا³رضي

١٢٨٨١ س ق.م



لزوار  واضحة   بصورة  ومرئية  جذابة  بارزة،  إستئجارية  مساحات  الطابق   هذا  يضم 
المول والتي يمكن من خاللها إستقطاب عمالء جدد من زوار المول،  حيث يتوفر 
في هذا الطابق مستأجرين في قطاع المطاعم والمقاهي والخدمات العامة للزوار.

 
مساحة إستئجارية متوفرة

الطابق السفلي ١

٩٥٨ س ق.م



البنكية  الخدمات  قطاعات  في  المستأجرين  من  مجموعة  الطابق  هذا  يضم 
بتوفر  الطابق  هذا   Àأيض ويتميز  الطبية  والمعدات  ا³جهزة  وبيع  والصيدليات 
القطاعات  من  ا£ستفادة  خالل  من  يمكن  والتي  المناسبة  ا£ستئجارية  المساحات 

المستأجرة وزوارها بإستقطاب العمالء وخلق فرص بيعية ضخمة.

مساحة إستئجارية متوفرة

الطابق السفلي ٢

٠ س ق.م



اجلس وإستمتع بتناول وجبتك في مطاعمنا الرائعة والعريقة
تتوفرمقاعد مريحة ل�طفال ، با£ضافة إلى  مساحات واسعة و مخصصة 

³صحاب الهمم نكهات تتناسب مع كل ا³ذواق

ردهات ا£ستراحة والمطاعم

و أكثر من ذلك بكثير ...



أكبر تجمع للمحالت التجارية الفاخرة ومتاجر التسوق الراقية  في الفجيرة
شاركنا متعة التسوق في محالت ا³زياء العصرية

تصميمات وماركات أزياء حصرية مجتمعه تحت سقف واحد

العالمات التجارية المشهورة  في المول

LOUZ WA SUKAR
LA BOULANGERE



بادراÅن بحضور أي فيلم في أحد أفضل دور
الفجيرة  السينمائية في  ا³فالم  عروض 

تجربة ال تنسى مليئة
السعيدة باللحظات 

الترفيه



مجمع الفجيرة التجاري

حمامات خاصة
بأصحاب الهمم

مساحات إستراحة
و جلوس واسعة

غرف مصلى
للرجال والنساء

العناية با³طفال
ماكينات

للصراف اÅلي

محطات خدمة الزوار

خدمات
ا£نترنت المجانية

مناطق توفير خدمات
المركبات ا³جرة



يتمركز المول على
مساحة 35429 متر

مربع ومتاحة لÈستئجار 

يقع المول في مدخل
مدينة الفحيرة

يسهل الوصول إليه من
خالل المناطق السكنية

ومناطق ا³عمال 

توفير خدمات النقل من وإلى المول
من مختلف مناطق الحيوية والفنادق

المنتشرة على مستوى المدينة

أكثر من 1100 موقف
مغطى مخصص للزوار

تتوزع المشاحة الكلية للمول
على طابقين يحويان أكصر

من 81 محل لÈسئجار

يبعد مسافة 5 دقائق
عن مطار الفجيرة الدولي

يعتبر مول الفجيرة  صرح معماري  نابض بمزيج مميز من الفن المعمار العصري 
الطبيعة  جمال  من  خلفية  لوحة  وتزينه  ا³صيل   ا£مارتي  المعماري  والتراث 

متمثلة بجبال الحجر الخالبة،

ويتميز المول بالتالي:

نبذة عن المول



ملتزمون بأن نكون مركز التسوق الرائد في جميع أنحاء 
تسوق  تجربة  توفير  على    Àدائم سنحافظ  حيث  البالد، 

وترفيه فريدة من نوعها لكافة متعاملينا.

رؤيـتـنـا

والترفيه  التسوق  خدمات  توفير  في  الرواد  نكون  أن 
وجميع الخدمات المجتمعية.

رسالتنا



Mall`s Government Services

Fujairah Mall provides key government services to the public. We have Federal Electricity & Water 
Authority, Fujairah Municipality & Businessmen Services. This helps the public go shopping and 
avail government services under one umbrella.



ترفية ا³طفال

Fazza
Entertainment,

Train & Animal Rides



الهيئة  لدينا  للجمهور.  رئيسية  حكومية  خدمات  مول   الفجيرة  يوفر 
رجال  وخدمات   ، الفجيرة   بلدية  خدمات  والمياه،  للكهرباء  ا£تحادية 
ا³عمال ، وهذا يساعد الجمهور على التسوق وا£ستفادة من الخدمات 

الحكومية تحت مظلة واحدة .                                     

خدمات المول الحكومية


