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 المحتويات
 

 
 

المقدمة 

إمارة الفجيرة وجيولوجيتها 
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 إنشاء مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية 

 (.2016-2009)التعدين خالل السنوات تطورات 

 إستشراف مستقبل االستثمار التعدينى باالمارة. 

الخاتمة. 
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 المقدمة
  

 لقد كانت هبة هللا إلمارة الفجيرة مكوناتها الطبيعية التي تمثل الجبال نسبة

منها، وماتحوية هذه الجبال من المعادن فلزية وغير فلزية، % 76

 .استرعت انتباه المختصين في الثروات المعدنية والتعدين منذ القدم

 وسوف نستعرض في ورقة العمل هذه تطور األنشطة التعدينية التي

أمكن رصدها من خالل دراسات أو أبحاث جيولوجية أو تعدينية أمكن 

 .معها قيام العديد من الصناعات والمشاريع التعدينية باإلمارة
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 التي تتشكل منها دولة االمارات العربية إمارة الفجيرة احدى االمارات السبع

 .المتحدة

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

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

 .  مساحة دولة األمارات العربية المتحدة

76كيلومتراً مربعاً ممثلة  1200قرابة الجبال والمرتفعات الصخرية  تشغل  %

 .من إجمالي مساحة االمارة

 

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

 إمارة الفجيرة وجيولوجيتها 
 

 ًمن مساحة اإلمارة 6% كيلومتراً مربعاً تمثل نسبة 100بكافة المناطق التعدينية تبلغ المساحات المرخص استغاللها تعدينيا. 

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

نقاط جذب للمستثمرين والتجارة العالمية المنطقة الحرة بالفجيرة  وكذاالمتميز ومنطقة الفجيرة البترولية الصناعية بموقعة ميناء الفجيرة  يمثل

 .واالقليمية لكفاءة الخدمات ويسرها

 

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

 من مساحة االمارة% 15حوالي تشغل التجمعات واالنشطة العمرانية للمدن والقرى. 
 الحدود الموضحة على الخريطة ال تمثل الحدود المشتركة بين الدول
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الفجيرة بإمارة الجيولوجية التكاوين: 
 إلى وتنقسم االماره أراضي من الغالبة النسبة الصخرية والمرتفعات الجبال تمثل 

 المناطق اضافة أخرى، أماكن من منقولة واألخرى المنشأ أصلية أوالهما صخريتين وحدتين
 الرسوبيات من وقليل الفتاتية السيليكاتية الرسوبية بالسهول تتميز التي الساحلية
  .المحلية والسبخات الجيرية

المنشأ أصلية الصخرية الوحدات: 
 معظم وتتكون العلوي الطباشيري العصر إلى األوسط البرمي العصر من عمرها ويمتد
 وتكوين الرمق وتكوين الجبال ورؤوس .مسندم جبال مشكلة الجيرية الصخور من صخورها

 والطفلة الدولوميت و الجيري الحجر من متنوعة رسوبية صخور تحوي المجموعات وهذه ران
 .والهوائية الشاطئية والرمال والرواسب الصوان، والحجر الرملي والحجر الطيني والحجر

المنقوله الصخرية الوحدات ::- 
 العلوي األرض وشاح من شريحه يمثل  ( االماراتي – العماني ) األفيوليت :من وتتكون
 من متنوعة مجموعة وهي المتأخر، الطباشيري العصر خالل  اندفعت  التي المحيطه والقشرة
 اضافة السربنيتيت، الديونيت، الهارزبرجيت، ، الجابرو الديابيز، مثل النارية الصخور

 .السطحية البركانية الحمم تراكيب إلى

 . جيولوجية مبسطة إلمارة الفجيرةخريطة 
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 شركة جيوكونسلت اإلماراتية لألبحاث الجيولوجية والمختبرات -1
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من مختلفة مناطق من واإلستكشاف التنقيب أعمال من بالعديد بالقيام والمختبرات الجيولوجية لألبحاث اإلماراتية جيوكونسلت شركة قامت 1986 العام وحتى 1980 العام ومنذ بداية 

 إلنتاج والبازلت والجابرو الزينة وصخور الصخري والصوف الديابيز مثل الصناعية والصخور والماجنيزين والنحاس الكرومايت لخامات تواجدات عن اسفرت اإلمارة، أراضي

   .والفلسبار للسيلكا تواجدات وبعض والجير اإلسمنت إلنتاج الجيري والحجر والرمال الحصى

 :مثال باإلمارة التعدينية وغير التعدينية الصناعات من العديد قيام عن اإلقتصادية الجدوى لدراسات تبعها وما الجيولوجية الدراسات أسفرت•  

 (2009قبل عام )الدراسات  واألبحاث الجيولوجية 
  

 1982(.الحيل ) الصوف الصخري صناعة . 2 1980(.دبا ) اسمنت الفجيرة صناعات 1.

Manufacture of Rockwool Uses 

Quarry 

Plant in 1982 Recent 



 .العديد من الكسارات إلنتاج الحصى والرمالقيام . 4 1982(.الحيل ) السيراميك صناعة . 3
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Quarry  Crusher 

Aggregate  

Large Blocks Readymix 

Costal Engineering  

.الطابوق والبالط واإلسمنتصناعة . 5  

.الخرسانة الجاهزةصناعة . 6    

.المنتجات الخرسانية والجاهزةصناعات . 7  

Concrete Blocks 
Concrete Blocks 



 (1999)  جنوب أفريقيا - كونسل لعلوم األرض -2

جنوب األرض لعلوم كونسل شركة قامت 

 البترول وزارة مع التعاقد خالل نم أفريقيا

 الطاقة وزارة) اإلماراتية المعدنية والثروة

 واالبحاث الدراسات من العديد باجراء (حاليا

 وامكانية تواجد على للتعرف الجيولوجية

 باالمارة والرواسب الصخور لبعض االستغالل

 - :منها نذكر

 . الصخرى الصوف لصناعة خام كمادة الديابيز -  1

  الكبيرة والصخور والرمال للحصى مصادر - 2

 . الزينة وصخور

 االسمنت لصناعات الجيرى الحجر صخور - 3

 .والجير بنوعيه

 صناعة الستخدامات والطفلة الصخرى الطين - 4

 . البورتالندى واالسمنت السيراميك

 لالمارة الشرقى الشمال فى والفلسبار الميكا - 5

 . قليلة بكميات تتواجد والتى

Slag derived from a typical shaft furnace. (25012'07"N/ 56010'20"E.) 
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( 1999- 2001)للتعدين ديرونت شركة  -3  

خامات عن والتنقيب بالبحث للتعدين ديرونيت شركة قامت 

 السيجي - الحيل ) باإلمارة مناطق عدة في الكرومايت

 الخام لمعالجة معمل وأقامت ( زكت ووادي وثوبان

 تصدير وتم الفجيرة لميناء مواجهة سكمكم بمنطقة وتركيزة

 .بعد فيما الشركة أعمال وتوقفت للخارج الخام الكرومايت
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( 2002-2012)البريطانية المساحة الجيولوجية هيئة  -4  

 للدولة المعدنى المسح مشروع من االولى المراحل بتنفيذ 1979 – 1975 السنوات خالل الوزارة قامت 

 حديثة جيولوجية خرائط وضع تم ، 2006 – 2002 السنوات وخالل ، مختلفة جيولوجية خرائط بإعداد

 الجيولوجية الخرائط ووضع تفصيلية جيولوجية بدراسات ، لها المجاورة والمناطق الجبلية للمنطقة

 .ميدانيا

مسوحات خالله الوزارة ونفذت االرض سطح تحت مترا كيلو خمسون عمق حتى زلزالى مسح تنفيذ تم 

 االساسية المرجعيات اهم تعد وتقارير ومخططات مختلفة خرائط واعدت الجودة عالية جوية مغناطيسية

 .الدولة فى التنمية لخطط المستقبلية المشاريع فى منها لالفادة التحتية للبنية

الجيولوجية المسوحات بهيئة باالستعانة المعدنية والثروة الجيولوجيا ادارة المشروع هذا بتنفيذ وقامت 

 وشركة الجوية الجيوفيزيائية للمسوحات ساندر شركة الى باالضافة للمشروع رئيسى كمفاول البريطانية

 الدراسات إستكمال بمشروع الوزارة حاليا وتقوم االرضية الجيوفيزيائية للمسوحات جيكو وسترن

 .الجيولوجية
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البركانية والصخور الجبلية المناطق فى البالتين معادن مجموعة عناصر عن والتحرى البحث وكذلك (1:100.000) وبمقياس الدولة أراضى بقية تغطى جيولوجية خرائط وضع 

 .منها القاعدية فوق الصخور خاصة

وبالتالى لها والفيزيائية الكيميائية التحاليل من سلسلة اجراء خالل من منها العالية الجودة ذات المناطق وتحديد جدا كبيرة بكميات الدولة فى المتواجدة الجيرية الصخور ودراسة 

 االسمنت صناعة فى الحالية إستخداماتها جانب الى واالصباغ االدوية كصناعة العالى االقتصادى المردود ذات المختلفة الصناعات فى لالستخدامات صالحياتها تحديد

 .الخ... والتشييد كالبناء العالقة ذات االخرى والصناعات

الكيميائية والتحاليل الدراسات من المذيد إجراء تقتضى الضرورة ان اال ، المختلفة الصناعات فى وإستخداماتها كمياتها وتحديد الدولة فى البكانية الصخور دراسة وأيضا 

 .لها والفيزيائية

نادرة جيولوجية طبيعية مظاهر من الدولة به تتمتع لما عالميا وابرازه للدولة الجيولوجى التراث على الحفاظ كيفية بدراسة بالدولة معنية جهات عدة مع بالتعاون االدارة تقوم. 

 



 حاكم الفجيرة حفظة هللا صدر المرسوم االميرى من

  2009في مارس  (هيئة الفجيرة للموارد الطبيعية)بإنشاء 

في  (بمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية)ُعدلت التي 

كي تكون هي جهة اإلختصاص لتنظيم كافة  2011أكتوبر

أعمال اإلستكشاف والتنقيب واإلستغالل للموارد الطبيعية 

باإلمارة وإلصدار الرخص والتصاريح لممارسة األنشطة 

التعدينية ومراقبة كافة األنشطة وعمليات التجهيز 

والتصنيع للخامات التعدينية وضمان المحافظة على البيئة 

 .واستدامة الموارد الطبيعية وترشيد استغاللها

 (M I , M II , M III) للتعدين مناطق ثالث تخصيص•

 

الفجيرة للموارد الطبيعية  مؤسسةإنشاء   

Fujairah Mining Areas 

Sectors 
Mining Activity 

Area (Km²) 

Licensed 

Area (Km²) 

Crusher 

Area (Km²) 

Exploited 

Area (Km²) 

Not used 

Area (Km²) 

Area for 

investment 

(Km²) 

 Al - Hayl (MI) 137 29 4 12 15 108 

Thoban & Siji 
(MII) 

110 33 6 13 17 77 

Tawieen & 
Habhab (MIII) 

126 39 5 11 24 87 

Total Areas 373 101 15 36 56 272 

Crusher 

area 

(Km²) 

10% 

Not used 

area 

(Km²) 

72% 

AREA FOR INVESTMENT 

Exploited area 

15% 3% 
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   M III التعدينية المنطقة ضمن (حبحب) والجير اإلسمنت لصناعات منطقة تخصيص  •

اإلسمنت لصناعات منطقة المؤسسة خصصت 

 الصخور لمكونات نظرا حبحب بمنطقة والجير

 بالمنطقة الطبيعية وخواصها الكيميائية الجيرية

   امكن

 األبيض بنوعيه اإلسمنت وإنتاج تصنيعل استغاللها

   . الجير صناعةو العادي والبورتالندي

   

 

 العدد البيان

 3 مصنع إسمنت عامل

 3 مصنع إسمنت تحت اإلنشاء

 2 مصنع جير تحت اإلنشاء

لمصانع ( حجر جيرى)مواد خام  محاجر

 اإلسمنت والجير 

7 

لمصنعي ( حجر جيرى)محجر مواد خام 

 الشارقة لإلسمنت وستار لإلسمنت

2 

لمصانع ( طفلة –طين )محجر مواد خام 

.االسمنت والسيراميك  
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5,274,166.92 3,875,254.24 

5,678,665.56 

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

2013 2014 2015 2016 2017

To
n

n
e

s 

Years 

Lime Stone For Cement Manufacture 

14 



قامت المؤسسة بحصر وتصنيف كافة المنشآت التعدينية والصناعية وذلك فى ثالثة 1.
 . مناطق موزعة على اراضى االمارة

عمال المسوحات الجيولوجية والجيوكيميائية والتنقيب عن المعادن باالمارة القيام با -5

وتنمية تلك االعمال وتطويرها ،لتوفير المعلومات الكافية عن الرواسب المعدنية لضمان 

 .االستدامة واالستغالل االمثل لها

إصدار تراخيص البحث واإلستغالل للخامات التعدينية وما يتبعها من تجديد وإلغاء  -2

 .طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لتلك االعمال

 دور المؤسسة فى مجاالت الموارد الطبيعية التعدينية

 

اعداد سجل لكل رخصة تعدين بغرض حفظ البيانات والمعلومات ومتابعة المراحل   -3

 .المختلفة للنشاط وبما يتوافق واالتفاقيات والعقود المبرمة ومدى االلتزام بها

تحت متابعة تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمل االنشطة والصناعات التعدينية  -4

البيئى واألمن و السالمة قبل اقسام التدقيق التعدينى والتفتيش اشراف فنى دقيق من 

 .بالمؤسسة
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القيام باعمال المسح والتنقيب لتحديد موارد المياه السطحية والجوفية والتعرف  -6

على المخزون المائى وتحديد نوعيته والكميات الممكن استخراجها ومدى صالحيتها 

 .لالستخدامات المختلفة



مستقبلية الجراء المزيد من االبحاث والدراسات الجيولوجية  طتعمل المؤسسة من خالل خط -7

 .استغاللهاالتعدينية وتقديم المشورة بشان  الطبيعيةوالجيوكيميائية الستكشاف المصادر
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  (2009-2016)تطورات التعدين خالل السنوات 
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 (2011) ايكوسيم شركة -1

 اإلماراتية الفرنسية ايكوسيم شركة

 المنتجات وفرز لجمع معمل بإنشاء

 لناتج المعدنية والنفايات الثانوية

 األلمنيوم خام صهر أفران تنظيف

 اإلمارات مصنعي من الناتج

 دبي ومصنع بأبوظبي لإللمنيوم

 التصنيع عملية من الناتج لأللمنيوم

 من المستخلص األلمنيوم خام هو

 أفران تكسية أحجار و النفاية

 اإلمارات مصنع إلى تعاد الصهر

 المواد ضمن لتستخدم لإلسمنت

 .الكلنكر إلنتاج األولية



 الجيولوجي والتنقيب المسح بأعمال للقيام

 صخور رواسب لتقييم والجيوكيميائي

 إنشاء بهدف حبحب بمنطقة الجيري الحجر

 الدراسات وأثبتت األبيض لإلسمنت مصنع

 الرواسب نوعية مطابقة التحاليل ونتائج

 .األبيض اإلسمنت النتاج الصخرية

 2. شركة جي كي لإلسمنت الهندية )مارس 2012( 
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( 2013سبتمبر  - 2012ديسمبر ) البلجيكية هويستشركة ل.3  

 الجيري الحجر صخور رواسب لتقييم والحفر التنقيب بأعمال الجير إلنتاج

 الجير إلنتاج مصنع اقامة امكانية على للتعرف وحبحب الطويين بمنطقة

 لمحتوى عالية نقاوة درجة للموقع الجيوكيميائية الدراسات واثبتت بالمنطقة

 .فيه الجيرية بالصخور الكالسيد كربونات

  

Sampling 

During two field missions Feb 1- 9 2013 and Feb 16 - 22 
2013. 63 surface samples and 10 samples from the 
production From Al Bana/Dubai and Al Sayer 
concessions 

Vertical drilling was conducted at two sites Viz. 

Al Bana Quarry   13 boreholes       

Nasar Al Sayer    12 boreholes 

 

Geochemical results  for Boreholes 

Al Bana Quarry- CaO 50.41% - 55.21%   SiO2 0.23% – 16.31% 

Nasar Al Sayer - CaO 51.97% - 55.47%   SiO2 0.09%  - 4.41% 

 

Geochemical analysis of Surface samples 

Al Bana Quarry- CaO 36.76% - 55.32%   SiO2 0.15% – 2.94%. 

Nasar Al Sayer-    CaO 50.81% - 55.19%   SiO2 0.16%  - 1.65% 
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  (2013أكتوبر - 2012نوفمبر) شركة الخليج للمعادن. 4

تم التصريح للشركة للقيام بأعمال المسح 

والتنقيب الجيولوجي والجيوكيميائي 

للتعرف عن تواجدات خام الكرومايت 

السيجيبمنطقة   

كيلومتر مربع 13.47المشروع للبحث مساحة   

1364عدد الحفر االستكشافية   

Chemical Analysis for 4 boreholes Samples 

Parameters  

Results in % 

Block 1 DH-
52   

Block -1 DH-
40 

Block -2 DH 
-B4 

Block-2 
B130 

Cr2O3 29.81 26.58 34.98 32.7 

Fe 9.5 9.21 9.87 9.59 

SiO2 14.43 16.5 13.03 13.6 

Al2O3 10.27 9.32 9.75 9.92 

MgO 22.38 24.4 19.35 21.5 

CaO 1.68 1.68 1.86 1.3 

Cr:Fe 2.15:1 1.97:1 2.42:1 2.34:1 
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 (.2014فبراير  -2013ابريل ) (رامكو)العمانية  حاتمأبو مجموعة . 5

الرواسب واستخدام واالسمنت الكلنكر إلنتاج مصنع إقامة بهدف حبحب بمنطقة وجيوكيميائية جيولوجية دراسات جراءبإ الشركة قامت  

 .العادي البورتالندي االسمنت النتاج خام كمادة الجيري للحجر الصخرية

Bore hole Id Total depth 

4 136 

4A 133 

4B 136 

BH-2 139 

6A 134 

5A 135 

2A 136 

6B 135 

FHH-1 133 

8A 133 

وأعماقها اإلختبارية اآلبار 
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 6.شركة بناني الهندية لإلسمنت )يناير 2014( 

 الصناعات منطقة في البورتالندي لالسمنت مصنع انشاء في بدء

 والمحجر المصنع أرض الشركة وتسلمت حبحب في االسمنتية

 .المحجر وتطوير فتح وأعمال لالنشاءات التجهيز حاليا   وجاري

LOI SO3 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Cl 

41.19 0.12 2.71 0.67 0.42 52.96 0.48 0.04 
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Average Quality of Limestone Based on Surface Samples 

• Very high quality limestone occurs in 72.23% 

of the lease area 

• All surface sample indicated high grade 

(>50% CaO) Limestone. 

Estimated Geological Resource    236.9 M/T 

Estimated Geological Reserves    189.5  M/T 

Estimated Minable Recourse        142.81 M/T 

  



حقلية برحالت الشركة قامت 

 وضدنا وأوحلة الحيل) لمناطق

  ةعين23 وجمع (ومسافي

 التحاليل واجراء صخرية

 تواجد على للتعرف الالزمة

 والذهب للنحاس رواسب

 ظهر وقد البالتينيوم ومجموعة

 ال جدا   ضئيلة بنسب تواجدها

 والتوصية اقتصادية قيمة تمثل

 وتوسيع التنقيب أعمال بمتابعة

 .البحث دائرة

يوجد النحاس أن النتائج وأظهرت 

 جزء 7500- 2 بين تتراوح بنسب

 .المليون فى

1 بين تواجده فكان الذهب أما-

 . المليون فى جزء 2520

(2015مارس  -2014مارس )شركة نوردانا اإلسترالية . 7  
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( 2015نوفمبر )شركة أوريكس ماينينج  -8  

  حبحب لتصنيع وإنتاج الجير ومشتقاته من رواسب الحجر الجيري في التنقيب عن
الجير الحي وهيدروكسيد الكالسيوم وكربونات الكالسيوم المترسبة واستخدامها في 

 الصناعات المختلفة

 جاري فتح طرق المحجر تمهيدا لبدء االستغالل التعديني 

 جاري تصنيع معدات المصنع وخطوط االنتاج للشركة الموردة تمهيدا لبدء التركيبات
 .بنهاية هذا العام 
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Average Specification Of the Area  

10 surface samples were collected from 

various location form the lease Area  



  (2016ديسمبر -2015ديسمبر ) سبانيةاألميكتل للمعادن شركة . 9

عن جمع العديد من واسفرت  (الحيل والبثنة ووادي السدر)التنقيب والبحث عن النحاس والذهب بمواقع 

واظهرت النتائج تواجد ضئيل للنحاس ونسب أقل للذهب والتوصية للقيام بأعمال تحليلها  وتمالعينات 

. التنقيب المتعمق وحفر أبار اختبارية وتوسيع دائرة البحث  
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 199 samples had been collected from  Bithna, Farfar and Abadilah. 

Geochemical Summary  
Maximum Values Of Copper   99,000ppm. 

Minimum values of Copper     21.9ppm. 

 

 Maximum Values Of Gold  0.747ppm. 

Minimum values of Gold      0.001ppm. 

 

Maximum Values Of Platinum    0.176 

Maximum Values Of Platinum     <0.005 

 

Recommendation: The three 

locations are considered to be 

good potential for copper 

mineralization 

Lithogeochemical analysis will 

continue to evaluate and identify 

new target area within the licensed 

areas  

A number of targets have already 

bee identified and through 

fieldwork, these targets will be 

further assessed through a sustained 

programme including drilling and 

geophysics 



 (2016يناير )اإلماراتية الطاقة العالمية الهندية شركة  -10

حصلللللت علللللى تللللرخيص 
للجير بمنطقة مصنع إنشاء 

وقاملللت بأعملللال  الطلللويين
المسلللللللللللح الجيوللللللللللللوجي 
والتنقيلللللب بحفلللللر االبلللللار 
واسللللللللللللتخراج القالللللللللللللب 
الصلللللللللللخري وإجلللللللللللراء 
الفحوص المعملية الالزملة 
وخلصللللللللللللت الدراسللللللللللللة 
الجيوكيميائيللة للموقللع عللن 

المخللزون  داماسللتخامكانيللة 
الصللللخري النتللللاج الجيللللر 
ويجري حاليا  فلتح الطريلق 

 تلللللموللمحجلللللر  يالرئيسللللل
معلللللللدات التعاقلللللللد عللللللللى 

المصنع والمعدات الالزملة 
من ولفتح وتشغيل المحجر 

تلللللك البللللدء فللللي  المتوقللللع
 .في يونيو القادم األعمال
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Borehole  

No 
Total Depth 

01 83 

02 78 

03 116 

04 94 

05 124 

07 88 

Grade  Total Samples  Parameters  LOI SIO2 Cao 

Garde 1 (Lime Grade ) 197 

Min 42.8 0.13 54.03 

Max  45.3 1.5 55.37 

Mean 43.45 0.71 54.79 

Grade 2 (Steel Grade ) 39 

Min 42.4 1.18 53.34 

Max  43.2 1.79 54.44 

Mean 42.85 1.49 54.01 

Grade 3 (Iron Making Grade) 99 

Min 37.6 1.83 46.54 

Max  42.9 7.58 54.08 

Mean 41.61 3.32 52.4 

Grade 4 (Low Grade Lime 
stone/ Rejects ) 
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Min 17.7 6.58 16.2 

Max  39.1 31.81 48.8 

Mean 32.89 14.58 39.95 



(2016يونيو )شركة جي اس دبليو لإلسمنت الهندية . 11  

قاملللت بلللإجراء أعملللال حفللللر للحصلللول عللللى القالللللب 

الصللخري بمنطقللة الدراسللة والتنقيللب بحبحللب واجللراء 

التحاليللللل الالزمللللة للتعللللرف علللللى مكوناتللللة المعدنيللللة 

والكيميائيلللللة وملللللدى مالئملللللة المخلللللزون الصلللللخري 

لالسللتخدام كمللادة خللام إلنتللاج الكلنكللر وأوضللحت نتللائج 

الدراسة امكانية اقاملة المصلنع وتلم التعاقلد والتلرخيص 

للشركة وجاري حاليا  تجهيلز موقلع المصلنع والبلدء فلي 

 .أعمال فتح الطرق وتطويرللمحجر

Bh No  
CaO SiO2 

MIN MAX MIN MAX 

PBHC1 49.01 55.22 0.2 8.21 

PBHC2 47 54.8 0.01 9.03 

PBHC3 51.04 55.3 0.18 4.71 

PBHC4 42.55 55.4 0.01 12.68 

PBHC5 45.98 55.1 0.32 6.33 

PBHC6 46.64 54.8 0.02 9.9 

PBHC7 42.25 55.09 0.2 11.64 

PBHC8 45.8 55.12 0.3 11.83 

PBHC9 48 55.12 0.23 2.359 
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الجيري الحجر لصخور البلوكات وتقطيع لنشر صناعة اقامة بغرض حبحب منطقة من الصخرية المكونات الستخراج محجر لفتح ترخيص بطلب تقدمت 

 الصخري القالب على والحصول إختبارية آبار ثالثة حفر وتم .المحلي وللسوق السعودية للمملكة للتصدير وااللوح البالطات وانتاج للرخام وتحويلها الدولوميني

 .للمشروع المطلوبة النوعية على بالموقع الصخري المخزون من الحصول وامكانية القوالب تلك تقييم حاليا   ويجري

(2016نوفمبر  )السعودية مارمو  –التعدين دار  -12  
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الموارد التعدينية رافدًا هامًا إلقتصاد اإلمارة، وتشكل صخور األفيوليت الغالبية العظمى منها  تعتبر 
واحتوائها على بعض الرواسب المعدنية كالنحاس والكروم والذهب وعناصر  (    M1,M2)بمنطقتي التعدين 

 .مجموعة البالتين
 

 إستشراف مستقبل االستثمار التعدينى باالمارة

 

  

الخامات التعدينية المعدنية:- 

Quarry 

4% 

Quarry-Crusher 

83% 

Site Leveling 

3% Mining 

Exploration 

8% 
Ready Mix 

Concrete 

1% 

Manufacturing 

of Concrete 

Products 

1% 

 Land Utilization in MI Sector   

لقددد تددم اسددتغالل بعددض خامددات   •
الكددددددددروم والنحدددددددداس فددددددددي   
الثمانينددات مددن القددرن الماضددي،  
وبدددددأ حاليددددًا اسددددتغالل موقدددد   

(  M1)  بمنطقددددددددددة الحيددددددددددل  
 .  إلستخراج الكرومايت
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Quarry & Crusher 
97% 

Site Leveling 
3% 
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Land Utilization in MII Sector  

حكومدددة الفجيدددرة ممثلدددة بمؤسسدددة  وتعمدددل 
الفجيدددرة للمدددوارد الطبيعيدددة إلجدددرا  بعدددض    
الدراسدددات الجيوكيميائيدددة المتعمقدددة فدددي   
أمداكن هددذه الترسدبات المعدنيددة وامكانيددة   

الفرفددددار، البثنددددة  ) اسددددتغاللها اقتصدددداديًا  
 2020-2017من خالل الخطة البحثية (.ودفتا

وزارة الطاقة  ) والثروة المعدنية  النفطأوضحت الدراسات الجيولوجية التي قامت بها وزارة 
ةم  شركة هنتج جيوفيزيكال وهيئة المساحة الجيولوجية البريطاني( حاليًا  تواجد رواسب خامات   

.الكروم والنحاس  

 التعدينية المعدنيةالخامات تابع:- 



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

 ومن المترسبة الكالسيوم وكربونات  الكالسيوم
  الكيميائية الصناعات من العديد اقامة ثم

 المحلية األسواق من الطلب لتلبية واإلنشائية
  ال المثال سبيل على ومنها والعالمية واإلقليمية

 -:مايلي الحصر
البورتلندي اإلسمنت صناعة. 
الجير صناعة. 
الجيري الطابوق صناعة. 
الزينة أحجار صناعة. 
الصخري الصوف صناعة. 
المعدنية الحشوات صناعة. 
( الكبيرة والصخور الحصى ) البنا  كتل صناعة. 
رماد أو الالمائية الصوديوم كربونات صناعة 

 .الصودا
والفوالذ الحديد مصاهر في مساعدة مادة. 
  

 المعدنية غير الخامات التعدينية 
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[CATEGORY 

NAME] 

62% 

Quarry 

24% 

Cement Factory 

5% 
Lime Plant 

8% 

[CATEGORY 

NAME] 

1% 

 غير المعدنية تابع الخامات التعدينية 

      Land Utilization in MIII Sector  
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Land Utilization in M3 Sector 

Quarry & Crusher 24,938,916.74 sqm 

Quarries 9,653,774.221 sqm 

Cement Factory 2,011,202.963 sqm 

Lime plant 3,217,924.74 sqm 

Sand Wash 402,240.5925 sqm 



 Years  Total (م7201 - 2010)منتجات المناطق التعدينية الثالثة للسنوات  

2010 86813729.54 

2011 77348430.49 

2012 79757280.21 

2013 85305375.94 

2014 101070332.7 

2015 118940738 

2016 127935790.3 

2017 
129307439 
(Expected) 
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34 

Shale  

 [CATEGORY 

NAME] 

Limestone  

PRODUCTION OF MATERIAL FROM THE QUARRY  

61% 

38% 

2% 

Year  Shale In tons  

2009 1417530.9 

2010 1651773.73 

2011 2282584.48 

2012 1787692.18 

2013 1741927.55 

2014 1766160.67 

2015 1827538.53 

2016 1987129.81 

2017 
2011572.32 

Expected 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

To
n

s 

Year  

Year wise Shale Production  
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6,684,872 

6,105,364 

11,133,688 
18,081,606 

16,489,640 

20,535,509 

19,655,976 

22,436,296 

20463066 

0
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Years  

Year wise Comparison of Aggregate  Exports From Port 

of Fujairah  

- EXPECTED  

 



 الخاتمة 

دولة وموانئ الفجيرة بمينا  الثالث والتعدينية الصناعية المناطق بربط اإلتحاد قطار شبكة ستقوم (2019-2017) القادمة السنوات خالل 
 من البنا  ومواد البضائ  نقل حركة على األثر أكبر له سيكون مما الخليجي التعاون مجلس دول بموانئ وكذلك كافة المتحدة العربية اإلمارات
 نقل توقف نتيجة الطرق عمر وإطالة البيئية النواحي على إيجابية آثار من ذلك يتب  وما وتدفقًا، يسرًا أكثر وجعلها والصخور الحصى

 .التصدير موانئ حتى اإلنتاج مصادر من المنتجات
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جديدة تعدينية مشاري  القامة المرشحة للمناطق والمعدنية التعدينية الدراسات كافة تستكمل ان نامل 2020  العام بحلول 
 وصخور مواد لمنتجات الحديثة التكنولوجيا وتطبيقات االخضر والبنا  البيئية لالنظمة وفقا حاليا منها القائم وتطوير باالمارة

 .االنشا ات
بالدولة التعدين بقطاع العاملة للمنشآت الخدمات وتقديم بالمؤسسة الجيولوجية والدراسات االبحاث قسم لمؤازرة الجيولوجى المختبر إفتتاح. 

خدمات وتقديم تواجدها بمناطق المختلفة الجيولوجية بالتكاوين وربطه االمارة مناطق لكافة الصخرى التنوع عن المعبر الجيولوجى المتحف إفتتاح 

 .باالمارة الجيولوجية السياحة

الدولة داخل وتطبيقاتها المعدنية والثروة الجيولوجيا مجال فى المتخصصة والشركات والجامعات العلمى البحث مراكز مع الخبرات وتبادل التنسيق 

 .الزيارات وتبادل تفاهم مذكرات خالل من وخارجها
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 شكرا لحسن إستماعكم


