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موارد الطبيعية في إمارة الفجيرةال  

في تدخل والتي فلزية وال فلزية معادن على تحتوى التى الصخور 

 لتلك األساسية القاعدة لكونها والتعدينية التحويلية الصناعات من العديد

 والدهانات والسيراميك الصخري والصوف والجير كاإلسمنت الصناعات

 صناعات ؤايضا   الزينة، ؤاحجار والزجاج والورق والجبس والبالستيك

 معالجة عمليات في المستخدمة الكيميأيية المواد ومنتجات الحديد

 ٔان كما ، والمنظفات األدوية وصناعات خاماتها، من المعادن وتنقية

 واالنشاءات البناء ومواد الصناعية للصخور والتصنيع االستغالل

   الدولة ٕامارات لكافة بل فقط اإلمارة في ليس والعمرانية

تحديا ٕاقتصاديا وٕاستغاللها الصخرية الطبيعية الموارد ٕاستكشاف بعد 

  رٔييسيا هدفا يعد الموارد هذه وٕاستدامة اإلقتصادى، النمو لضمان فعليا
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للموارد الفجيرة ؤسسة م دور
ستدامةالطبيعية لتحقيق اإل  

 قتسعى مٔوسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ٕالى ٕاستشرا
المستقبل في مجال الصخور الصناعية والتعدين والعمل على 

 :ٕاستدامتها

 :وذلك من خالل تطبيق  

 ٔافضل الممارسات في قطاع التعدين وٕاطالق المبادرات ذات
اإلرتباط الوثيق بمنظومة اإلستدامة وتركيزها على األفكار 

 .اإلبتكارية في هذا المجال

 وتنظيم المٔوتمرات المتعلقة بالصخور الصناعية والتعدين
 .والمشاركة في العديد من الفعاليات ذات الصلة

 ستراتيجية مع عدد من تفاقيات والشراكات اإلوٕابرام اإل
جامعة )الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث والدراسات

البحث العلمي حاليا تقليل استهالك المياة في ()اإلمارات
 (المنشآت التعدينية وايجاد حلول مبتكرة ومستدامة

 القيام بتخطيط وٕادارة الجوانب الهندسية إلستخراج الموارد
من المعدنية من االرض وضمان التشغيل االقتصادى اآل

 .  للمناطق التعدينية مع الحفاظ على بئية تعدينية مستدامة
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سسة ؤم دور
الفجيرة للموارد 

الطبيعية 
لتحقيق 
 االستدامة

عند اإلعتبار في األخذ 
 مشروعات صتخصي

 التنمية لخطط تعدينية
 وقرى لمدن العمرانية
 والتوسعات اإلمارة

 يضمن بما المستقبلية
 وعدم البئيي التوازن
 بالمنظومة اإلخالل
 األنشطة لكافة البئيية
   .باالمارة
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سسة الفجيرة للموارد ؤم دور
 الطبيعية لتحقيق االستدامة

 توفير مراكز خدمية للمنشآت التعدينية والصناعية بالمنطقة

 .لإلشراف على ٕادارة وتنظيم االعمال 

 رؤيالوحةالقيادة: 

 العملية البيانات المؤسسة وقيادات إلدارة توفر ذكية أداة وهى
 من تحتويه لما المناسب الوقت فى القرارات إلتخاذ الرئيسية
 لحصر أداة تعتبر كما التحليلية والخرائط البيانية الرسوم

 .التجارية عملياتها ومراقبة االعمال معلومات
 
 يتم عرض رؤيا خالل الشاشة الرئيسية للوحة القيادة ومن

وبدقةلفهم سهل عن أداء كافة المعلومات الهامة بسرعة 
 :العمليات بالمؤسسة مثل

 وحجم التداول من خالل المراكز والمنتجات وأنواع قيمة
 .الصخور

 المراكز حجم وقيمة الثالثة أشهر الماضية مبنية على مقارنة
 .أنواع الصخور –المنتجات  –

 بالطن لكل كسارة لالربع سنوات الماضيةالحجم. 
 حجم التداول بالطن للمبيعات داخل وخارج الدولةنسبة. 
 ساعة السابقة 24الشاحنات خالل ال حركة. 
 المعامالت التى سجلت بنظام الموازين وفقا للواجهة عدد

 .المرسلة اليها

 مراقبة الدورية لإلإنتاج والتدقيق التعديني والبئيي لتلك

المنشآت وتأكد من تطبيقها قوانين وقرارت المتبعة في 

 .ومخالفاتها في حال عدم تطبيق  الدولة

  استخدام الطائرات بدون طيار وذلك لمراقبة التلوث البيئي

في قطاع المنشآت التعدينية والمحاجر تجاوبا مع التقنيات 

 .المتقدمة والحديثة للرصد البيئي
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 تم ٕانشاء قسم البئية والصحة والسالمة 

 الذي يقوم بوضع معايير وسياسات البئية والصحة والسالمة التي تحاكى

التطورات العلمية فى هذا المجال وتطبيقها داخل مٔوسسة الفجيرة للموارد 

   2040الطبيعية وفي المنشآت التعدينية وتماشيا مع رٔوية الفجيرة 

 تقييم األثر البئيي لضمان حماية المستهلك والسالمة العامة للبئية فيما يتعلق

بجميع عمليات التعدين بما يتطابق مع القوانين واألنظمة واألصول الفنية 

 .بالدولة

 دعم االقتصاد والبنية التحتية الخضراء وترشيد ٕاستهالك الطاقة فى المنشاءت

التعدينية الذي يعد ٔاهم المحاور التي تسهم في ترسيخ عوامل االستدامة 

األمر الذي يسهم بشكل مباشر في دعم ( المجتمع، البئية، اإلقتصاد)الثالثة 

 المنظومة البئيية باإلمارة وتوفير بئية صحية لقاطنيها وحماية مواردها الطبيعية

 

6 

سسة الفجيرة للموارد ؤم دور
 الطبيعية لتحقيق االستدامة

E. Moza Alzeyoudi                                                                                    



7 

E. Moza Alzeyoudi                                                                                    



ة ئيالمبادرات البي  
 

 تهدف المبادرات الى مجموعة معايير اساسية  : 

نشر الوعي البئيي  . 

 تٔاهيل كوادر بئيية قادرة على ضبط وتيرة النمو مع الحفاظ على البئية. 

تفعيل العالقة االيجابية بين االنسان والبئية  . 

 فهم نتأيج االستعمال السلبي للموارد الطبيعية وتٔاثيرة . 

 تنمية االحساس بالمسٔوولية الفردية والجماعية  . 

 جمع وتنظيم البيانات والمعلومات البئيية للمساعدة في استشراف
 .  المستقبل البئيي
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 شكرا لحسن إستماعكم

 مهندسة موزة الزيودي

 رئيس قسم البيئة والصحة والسالمة

00917508202430 

mozahzeyoudi@fnrc.gov.ae 
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