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المؤتمر العربي األول للتطوير واالستثمار 
 العقاري والصناعي

 
 

 الصناعات التعدينية ق اطرة
لالستثمار العق اري بإمارة الفجيرة   

 
(االستثمار العق اري والصناعي نحو آف اق أرحب)تحت شعار   

 06-2017/04/05-الفجيرة



 امارة الفجيرة هي واحدة من السبع إمارات

التي تتشكل منها دولة االمارات العربية 

المتحدة، وهي االمارة المطلة على خليج 
   .عمان إلى الشرق من أراضي الدولة

 1580المساحة اإلجمالية لإلمارة تبلغ 

من مساحة % 1.9كيلومتًرا مربًعا، ممثلة 

 المتحدةدولة اإلمارات العربية 

 من % 77تمثل الجبال و المرتفعات الصخرية

 .مساحة اإلمارة

 تبلغ المساحة المستغلة ألعمال التعدين

كيلومتر مربع ممثلة  77والمحاجر والكسارات 

 .من مساحة اإلمارة% 4.8

 تشغل المجتمعات العمرانية للقرى و المدن

 .من المساحة الكلية% 15
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 الصناعات التعدينية ق اطرة

لالستثمار العق اري بإمارة الفجيرة   

Mountain region 

71% 

Mining Area 

5% 

Wadi & Rural Areas 

15% 

Urban Areas 

9% 



إمارة الفجيرة بالقرب من مضيق موقع 

هرمز وعلى مسار طرق المالحة الدولية 

يجعلها نقطة التقاء مناسبة إضافة لمياهها 
 .الهادئة و اآلمنة

ومما زاد من أهميتها اإلستراتيجية و 

عالميا واقليميا إنشاء منطقة الفجيرة 
المجاورة  FOIZ))البترولية الصناعية 

لميناء الفجيرة والمنطقة الحرة واعتماد 

الكثير من التجارة العالمية على كفاءة 
  .التنقل و خدمات النقل البحري
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 الصناعات التعدينية ق اطرة
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تعد الجبال والمرتفعات الصخرية 

التي تشكل معظم أراضي اإلمارة 

موردا طبيعيا هاما النتاج كافة 

مواد البناء األساسية والتي تقوم 

عليها الصناعات اإلنشائية 

والعمرانية والتعدينية ليس في 

اإلمارة فقط بل لكافة إمارات 

الدولة ويتعداها لدول مجلس 

التعاون الخليجي والجمهورية 
 .العراقية والهند
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 الصناعات التعدينية ق اطرة

لالستثمار العق اري بإمارة الفجيرة   



 لقطات جوية للموارد الطبيعية بإمارة الفجيرة

5 

 الصناعات التعدينية ق اطرة
لالستثمار العق اري بإمارة الفجيرة   



 :والمحاجر الكسارات أنشطة
 

وانتاج التكسير صناعات تقوم 

 بالدور البناء مواد حصى

 التعدينية األنشطة في  الرئيسي

  التعدينية القطاعات بكافة
(M1,M2,M3) 

الرسم من ذلك يتضح وكما 

  مانسبتة تمثل إذ التوضيحي
 األنشطة كافة اجمالي من 75%

 .التعدينية

الصخورفوق استغالل ويتم 

 والمتحولة (النارية) القاعدية

 في كما البناء حصى النتاج
 ( M1,M2) التعدينيين قطاعي
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 الصناعات التعدينية ق اطرة
لالستثمار العق اري بإمارة الفجيرة   

Licensed Area 

[PERCENTAGE] 

Area for 

investment 

[PERCENTAGE] 



 :إضافة  لنشاط الكسارات أقيمت العديد من الصناعات التعدينية 

الرمال وتنقية غسيل   

اإلسمنتي والطابوق البالط إنتاج   

الجاهزة الخرسانه إنتاج   

والجرانيت الزينة أحجار وجالء وتصنيع تقطيع   

الصخري الصوف مصنع   

السيراميك مصنع 
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Mining Activities in Thoban & Al Siji 
Area – M2 Sector 

 الصناعات التعدينية ق اطرة
لالستثمار العق اري بإمارة الفجيرة   

Quarry & Crusher 

97% 

Site Leveling 

3% 



 الرسوبية الصخور مناطق )  M3التعديني القطاع يعد

 الجيري الحجر لخامات رئيسيا مصدراً  ( والمتحولة

   :التالية لالستخدامات

البناء حصى إنتاج 

اإلسمنت لصناعة خام 

الجير وانتاج   

الالصقة المواد إنتاج 

الجاهزة الخرسانة إنتاج 

الصخري الصوف إنتاج 
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 :في تستخدم الطفلي الطين خامات

 اإلسمنت صناعات•

   السيراميك صناعة•

   وأبوظبي بدبي األلمنيوم مصانع أفران لبقايا التدوير إلعادة معمل

 الصناعات التعدينية ق اطرة
لالستثمار العق اري بإمارة الفجيرة   

[CATEGORY NAME] 

62% 

Quarry 

24% 

Cement Factory 

5% 

Lime Plant 

8% 

[CATEGORY NAME] 

1% 



مصانع اإلسمنت   

المستهلك األكبر للحجر تعد 

يصل االستهالك  الجيري إذ 
 4,942,696السنوى الى 

اربعة ماليين ونصف  

 .  المليون طن مترى

 كمادة خام%80يمثل نسبة )

النتاج اإلسممنت البورتالنمدي 

بينمممممما تمثمممممل نسمممممبة الطمممممين 
 %(15الطفلي 
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Quarry Product For Cement Manufacture 



  إن احتواء رواسب الحجر الجيري على درجات عالية من

يفتح المجال للعديد من ( كربونات الكالسيوم )النقاوة 

الفرص اإلستثمارية التعدينية الصناعية إلنتاج أوكسيد 

وهيدوكسيد وكربونات الكالسيوم المترسبة ومن ثم انشاء 

العديد من الصناعات الكيميائية واإلنشائية وتلبية الطلب 
ومنها على سبيل  من األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية

  -:المثال ال الحصر مايلي 

الجيرصناعة •    . صناعة األسمنت البورتلندي  

 صناعة أحجار الزينة•          الجيرى صناعة الطابوق   

 الغذائيةالصناعات •       الصخري صناعة الصوف 

          الحشوات صناعة •  صناعة الطابوق األحمر

 المعدنية

(الحصى والصخور الكبيرة) صناعة كتل البناء 

صناعة كربونات الصوديوم الالمائية أو رماد الصودا             

مادة مساعدة في مصاهر الحديد والفوالذ 
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 الصناعات التعدينية ق اطرة
لالستثمار العق اري بإمارة الفجيرة   



والرمال والحصى الكبيرة اإلنشاءات صخور من والكسارات المحاجر انتاج إن 

 التعاون مجلس لدول واإلقليمية المحلية األسواق متطلبات على بدقة التعرف يتطلب

 .الهام القطاع هذا وتنظيم لتطوير اإلستراتيجية الخطط وضع ثم ومن الخليجي
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 الصناعات التعدينية ق اطرة
لالستثمار العق اري بإمارة الفجيرة   



العالمية اإلتصال وشبكات التحتية البنية توفر إن 

 للطلبات الواحدة النافذة ونظام المتقدمة،

 العمالة وتوفر اإلدارية، والمعامالت والتراخيص

 إضافة نسبياً، المنخفضة األجور ذات الماهرة

 ووجود المتميز اإلستراتيجي الجغرافي للموقع

 العالمية الموانئ أفضل من كواحد الفجيرة ميناء

 اللوجستية خدماتة خالل من البحري للشحن

 الميناء إنشاء ومؤخراً  بالكاسر البارجات ومرسى

 ومشتقاتة والغاز النفط وإستيراد لتصدير النفطي

 منطقة الفجيرة إمارة جعل ذلك كل ، المختلفة

 . الحرة والتجارة لإلستثمار جاذبة
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التعديني االستثمار فرص-تابع   

 الصناعات التعدينية ق اطرة
لالستثمار العق اري بإمارة الفجيرة   

Bahrain 

1% 

Qatar 

89% 

Kuwait 

7% 

India 

3% 

COUNTRY WISE EXPORT FROM FUJAIRAH 

PORT (2009-2017) 



Export Through Fujairah Port 

Year Bahrain Qatar Kuwait India Lime Stone(ind) Other's Net weight 

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

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

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

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

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

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

2015 385,550 17,980,440 995,966 294,020 166,226 Nil 19,822,202 

2016 247,042 20,208,614 978,920 584,743 177,189 239,788 22,436,296 

2017 Nil 3,033,669 120,402 177,940 Nil 78,500 20463066 

Total 141,752,243 

 بإمارة االستثمارية والفرص التعدين
 13 الفجيرة



 بإمارة االستثمارية والفرص التعدين
 14 الفجيرة
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Yearwise Comparison of Exports From Port of Fujairah  



الفجيرة -لقطة جوية لمرسى البارجات بالكاسر   
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 الصناعات التعدينية ق اطرة
لالستثمار العق اري بإمارة الفجيرة   



الفجيرة بميناء والتعدينية الصناعية المناطق كافة بربط ستقوم اإلتحاد قطار  شبكة فإن 2017 عام بحلول 

 على األثر أكبر له سيكون مما الخليجي التعاون مجلس دول بموانئ وكذلك كافة العربية اإلمارات دولة وموانئ

 آثار من ذلك يتبع وما ، وتدفقاً  يسراً  أكثر وجعلها والصخور الحصى من البناء ومواد البضائع نقل حركة

 موانئ حتى اإلنتاج مصادر من المنتجات نقل توقف نتيجة الطرق عمر وإطالة البيئية النواحى على إيجابية
 . التصدير
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مع خالص التحية والتمنيات بمزيد من التقدم 

رئة اإلمارات –والنماء إلمارة الفجيرة   
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 بإمارة االستثمارية والفرص التعدين
 18 الفجيرة

Quarry 

4% 

Quarry-Crusher 

83% 

Site Leveling 

3% 

Mining Exploration 

8% 

Ready Mix Concrete 

1% 

Manufacturing of 

Concrete Products 

1% 


