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ينظم المؤتمر تحت شعار

الموارد المعدنية
حجر األساس في التنمية الوطنية



برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، حفظه هللا، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
للثروة  عشر  السادس  الدولي  العربي  “المؤتمر  يعقد 
المعدنية والمعرض المصاحب له” تحت شعار “الموارد 
المعدنية .. حجر األساس في التنمية الوطنية” في إمارة 
الفجيرة خالل الفترة 22 - 24 نوفمبر 2022 بالتعاون 
بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين 
ووزارة الطاقة والبنية التحتية ومؤسسة الفجيرة للموارد 

الطبيعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

أصحاب  ومشاركة  بحضور  المؤتمر  فعاليات  تتميز 
المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية 
حيث سيعقد اجتماعهم التشاوري الثامن في اليوم األول 
القطاع  هذا  تواجه  التي  التحديات  لمناقشة  أعماله  من 
جلسات  عقد  ويليه  لتطويره،  المناسبة  الحلول  واتخاذ 
وأنشطة  شبابية  وجلسات  عمل  وورشة  ونقاشية  فنية 
أخرى لتبادل الخبرات وعرض الرؤى المستقبلية لدعم 
قطاع التعدين العربي باإلضافة إلى تنظيم معرض فني 
وشراكات  لقاءات  وعقد  التعدينية  للمنتجات  للترويج 

ثنائية.

وبهذه المناسبة يشرفنا دعوتكم للمشاركة في فعاليات هذا 
المتخصصة  التظاهرات  أكبر  الذي يعتبر من  المؤتمر 
ويعد  العربية  بالمنطقة  المعدنية  الثروة  قطاع  في 
المستثمرين والخبراء وكبار  بين  المباشر  للقاء  فرصة 
العالقة  ذات  واألجنبية  العربية  بالجهات  المسؤولين 
قطاع  وآفاق  واقع  على  واالطالع  الخبرات  لتبادل 
التعدين في الدول العربية لدعم اإلستثمار العربي البيني 

والعربي األجنبي.

المقدمة



يعقد المؤتمر تحت رعاية
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان )حفظه اهلل(

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة



رئاسة المؤتمر

أعضاء اللجنة أعضاء اللجنة

معالي المهندس سهيل محمد المزروعي
وزير الطاقة والبنية التحتية

سعادة أحمد محمد الكعبي
وكيل الوزارة المساعد لشؤون البترول 
والغاز والثروة المعدنية - وزارة الطاقة 

والبنية التحتية - رئيس اللجنة التحضيرية

المهندس/ عادل الصقر
مدير عام المنظمة العربية للتنمية 
الصناعية والتعدين - رئيس اللجنة 

المنظمة

الفجيرة  ومؤسسة  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة 
للموارد الطبيعية / دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة الصناعة والثروة المعدنية / المملكة العربية 
السعودية

وزارة البترول والثروة المعدنية / جمهورية مصر 
العربية

المنظمة العربية للتنمية والتقييس والتعدين

الفجيرة  ومؤسسة  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة 
للموارد الطبيعية / دولة اإلمارات العربية المتحدة

الديوان الوطني للمناجم / الجمهورية التونسية

وزارة الصناعة والثروة المعدنية - وكالة الوزارة 
للثروة المعدنية / المملكة العربية السعودية

وزارة الطاقة والمعان / سلطنة عمان

وزارة البترول والثروة المعدنية / جمهورية مصر 
العربية

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة / المملكة المغربية

الشركة العربية للتعدين

المركز الجهوي اإلفريقي لعلوم وتقنيات الفضاء/ 
األمم المتحدة

المنظمة العربية للتنمية والتقييس والتعدين



واستخراجها 	  المعدنية  الموارد  مسح  في  الجديدة  األبعاد  استكشاف 
ومعالجتها لتحقيق التنمية المستدامة

تشجيع االستثمار التعديني والترويج للفرص المتاحة في الدول العربية	 
تعزيز استخدام التقنيات والتكنولوجيات المتطورة في قطاع التعدين	 
تبادل الخبرات العربية واألجنبية واالرتقاء بمستوى العاملين في قطاع 	 

التعدين
االطالع على التجارب العربية في تسويق المنتجات المعدنية وتحديد 	 

أسعارها
الترويج لمنتجات وأنشطة الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع التعدين	 
دور الشباب في تقديم الحلول االبتكارية لتنمية قطاع التعدين	 

أهداف المؤتمر 

محاور المؤتمر 
واقع وآفاق قطاع التعدين في الدول العربية ودوره في تحقيق التنمية 	 

المستدامة
الصناعات 	  ودعم  االستثمار  فرص  لتعزيز  المعدنية  الموارد  تثمين 

الوطنية ذات قيمة مضافة
)التجارة 	  التعدينية  المشاريع  في  التكنولوجية  االبتكارات  استخدام 

اإللكترونية، العمل عن بعد، التحول الرقمي، الذكاء االصطناعي،...
الخ(

المعادن االستراتيجية ودورها في تنمية القطاعات الصناعية واالقتصادية	 
أفضل الممارسات في أنظمة كفاءة الطاقة في قطاع التعدين	 
التثقيف والتوعية بعلوم األرض- التراث الجيولوجي	 
سلسلة التوريد في المشاريع التعدينية )من االستكشاف إلى االستثمار 	 

واإلنتاج(
السالمة والصحة المهنية في قطاع التعدين	 



وزارات الصناعة والتعدين والطاقة والجهات التابعة لها. 	 
المؤسسات والهيئات ذات العالقة.	 
والتعدين 	  الصناعة  مجاالت  في  العاملة  واألجنبية  العربية  الشركات 

والطاقة. 
هيئات المسح الجيولوجي.	 
المنظمات واالتحادات العربية والدولية المعنية.	 
المراكز البحثية والجامعات والمعاهد ذات العالقة.	 
غرف الصناعة والتعدين العربية والدولية. 	 
المؤسسات و الصناديق التمويلية. 	 
الخبراء العرب والدوليين في قطاع التعدين.	 
الجهات األخرى ذات العالقة.	 

الجهات المستهدفة لحضور المؤتمر



المشاركة في المؤتمر

للمشاركة في المؤتمر يرجى ملء بطاقة التسجيل اإللكترونية على الموقع اإللكتروني:
www.aidmo.org/armining  

البريد  عبر  المعدنية  الثروة  إدارة  والتعدين/  الصناعية  للتنمية  العربية  المنظمة  مراسلة  أو 
mining@aidmo.org :اإللكتروني

1. المشاركة باألوراق العلمية
تقدم أوراق العمل باللغة العربية أو اإلنجليزية.	 
يرسل الملخص الموسع ألوراق العمل وفقا لمحاور المؤتمر، مرفق بملخص للسيرة الذاتية 	 

لمقدم ورقة العمل )صفحة واحدة( في موعد أقصاه  01 /10 /2021   مع األخذ في 
اإلعتبار المواصفات األتية:

يكتب الملخص الموّسع وفًقا للهيكل )https://bit.ly/35PH8Kf(، متضمناً  	 
العناوين التالية:  

الملخص والكلمات األساسية، المقدمة، المواد/المراحل أو الوضع الجيولوجي   «
)اختياري(، النتائج والمناقشة، االستنتاج / التوصيات، والمراجع.  

يجب أن تكون عناوين كل قسم بالخط العريض. «
يكتب الملخص الموّسع بخط  Times New Roman وتباعد مفرد لألسطر  	 

وبحجم الخط 11.  
امكانية احتواء الملخص الموّسع على رسومات بيانية وجداول وصور.	 
تنسيق الصفحة في الملخص الموّسع تكون بحجم صفحة A4  بهامش بعرض 2.5  	 

سم من اليمين واليسار واألعلى واألسفل.  
يحتوي الملخص الموّسع على  4-3 صفحات بما في ذلك المراجع.	 
المرجع المستخدم يشار إليه في النص بهذه الطريقة: اسم المؤلف )المؤلفين( وتاريخ  	 

نشره )على سبيل المثال: العابد 2011 ؛ العابد والطوخي 2014 ؛ العابد وآخرون     
)2014  

أقصاه 	  موعد  في   )PPT( بصيغة  المقبولة  العمل  ألوراق  التقديمية  العروض  ترسل 
31 /12 /2021 ، مرفق بصورة شخصية حديثة ونسخة من جواز السفر لمقدم ورقة 

العمل فقط )ال تقل صالحيته عن ستة أشهر من انعقاد المؤتمر(.
لمدة 	  اإلقامة  نفقات  تغطية  ويتم  المقبولة من رسوم االشتراك  العمل  أوراق  يعفى مقدمي 

أربعة ليالي )شخص واحد لكل ورقة(.



2. المشاركة في أنشطة وفعاليات المؤتمر

رسوم االشتراك في المؤتمر للمشارك الواحد من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة:	 
150 دوالر أمريكي )الجهات الحكومية(. 	 
300 دوالر أمريكي )القطاع الخاص(.	 

    وتشمل:
االستقبال والتوديع بالمطار والنقل من وإلى الفندق ومقر عقد المؤتمر. «
استالم حقيبة ووثائق المؤتمر. «
وجبات الغذاء واستراحات طيلة انعقاد المؤتمر. «
الحصول على أسعار تفضيلية بالفنادق. «
أنشطة أخرى متزامنة مع فعاليات المؤتمر. «

يتحمل المشاركون نفقات سفرهم وإقامتهم.	 
يقوم المشارك بموافاة المنظمة بصورة شخصية حديثة ونسخة من جواز السفر )ال تقل 	 

صالحيته عن ستة أشهر من انعقاد المؤتمر(
الصناعية 	  للتنمية  العربية  المنظمة  لحساب  المؤتمر  في  المشاركة  رسوم  تحويل  يتم 

والتعدين بالمملكة المغربية المفتوح بالدوالر األمريكي المبين أدناه بعد إشعار المشارك 
من طرف المنظمة بشأن حصوله على تأشيرة الدخول لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

حسب األنظمة المعمول بها في هذا الخصوص.

البنك العربي - فرع أكدال/الرباط
20, شارع األمم المتحدة- أكدال/الرباط- المملكة المغربية

حساب رقم: 00281.0000.5221.5014.3053.088
swift code ARABMAMC221

المشاركة في المؤتمر



التنسيق مع  له  المصاحبة  المعرض  المؤتمر والمشاركة في  الراغبة في رعاية  الجهات  على 
مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة عبر البيانات التالية:

مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية
الهاتف المباشر : 8003672 971 + 

amc16@fnrc.gov.ae : البريد اإللكتروني

المهندس/ عادل الصقر
المدير العام

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
ملتقى شارع فرنسا- زنقة الخطوات 

ص.ب. 8019 – األمم المتحدة )10102( أكدال-الرباط/ المملكة المغربية
الهاتــف: 212+ 537 27 45 00     

الفاكس:  212+ 537 77 21 88 
  aidmo@aidmo.org :البريد االلكتروني

المعرض المصاحب للمؤتمر والرعاية

المراسالت

االستفسارات

المنظمة العربية للتنمية 
الصناعية والتعدين

مؤسسة الفجيرة للموارد 
الطبيعية

وزارة
الطاقة والبنية التحتية

إدارة الثروة المعدنية 

الهاتف المباشر
 +212 62 45 27 537 

البريد االلكتروني
mining@aidmo.org

الهاتف المباشر
 + 971 8003672

البريد اإللكتروني
amc16@fnrc.gov.ae

إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية

الهاتف المباشر
 + 971  8006634

البريد اإللكتروني
geology@moei.gov.ae



نبذة عن وزارة الطاقة والبنية التحتية

الرؤية
الريادة العالمية المستدامة في الطاقة والمياه والبنية التحتية واإلسكان والنقل

الرسالة
تنظيم وتطوير وتعزيز القدرة التنافسية في الطاقة والتعدين والموارد المائية والنقل البري 

والبحري والطرق والمرافق واإلسكان والبناء والتشييد واستدامة االستثمار واالستغالل األمثل 
للشراكات والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة وتبني حلول ابتكارية عالمية لتحسين جودة حياة 

المجتمع  

القيم
الثقة

العمل بروح الفريق
المرونة

اسعاد المتعاملين
االحترافية باألداء
القدوة الحسنة 

 األهداف االستراتيجية
تنظيم وتخطيط قطاع البنية التحتية والنقل وضمان استدامته

تطوير منظومة إدارة مشاريع البنية التحتية واإلسكان
تعزيز كفاءة وفعالية أصول البنية التحتية االتحادية للمحافظة على استدامتها

تلبية االحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين وإيجاد البدائل التمويلية لتنفيذها
تنظيم وتنمية قطاع الطاقة والمياه والتعدين بما يضمن أمنه واستدامته

ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية
ترسيخ ثقافة االبتكار في بيئة العمل المؤسسي



نبذة عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية 
والتقييس والتعدين

هي منظمة عربية متخصصة في مجاالت الصناعة والتعدين والتقييس والمعلومات، تعمل 
في إطار جامعة الدول العربية وإستراتيجية العمل االقتصادي العربي المشترك التي تقرها 

مؤتمرات القمة العربية.

تعمل على تحفيز التنمية الصناعية من خالل صياغة وتنفيذ برامج وفعاليات متخصصة 
تتكامل مع البرامج والفعاليات التي تقوم بتنفيذها مؤسسات التنمية القطرية، انطالقا من 

إستراتيجية التنمية الصناعية العربية المعتمدة في قمة الجزائر 2005. ويتم ذلك من خالل 
إعداد الدراسات وتقديم المعونات الفنية وإقامة الدورات التدريبية وعقد المؤتمرات والندوات 
وورش العمل في مختلف الميادين والفروع الصناعية والقطاعات الداعمة لها وتوفير البيانات 
والمعلومات من خالل الشبكة العربية للمعلومات الصناعية www.aidmso.org، بهدف 
توسيع قاعدة االستثمارات اإلنتاجية وتطوير بيئة األعمال ومناخ االستثمار الصناعي في 

الدول العربية.



نبذة عن مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية

نشأتها
في التاسع من مارس عام 2009م أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي – 
عضو المجلس األعلى حاكم إمارة الفجيرة قانون رقم )1( بتسمية هيئة الموارد الطبيعية 
كجهة مستقلة تشرف عليها حكومة الفجيرة وفي السابع عشر من مارس عام 2011 م تم 
تعديل مسمى هيئة إلى مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بنص قانون رقم )3( 2011م، 

أهدافها
إجراء دراسات وأبحاث جيولوجية و إحصاءات متعددة لتطوير قطاعي الصخور والمعادن 

بصفة خاصة واستغالل الموارد الطبيعية الموجودة في أراضي اإلمارة. 

وعالوة على ذلك تبذل المؤسسة جهودا كبيرة في أعمال المساحة الجيولوجية مستندة إلى 
الحقوق واالتفاقيات والتراخيص الخاصة بالصخور والمعادن وتسهيل إنشاء المشروعات 
الحيوية، كما تختص المؤسسة بكل األنشطة الصناعية التعدينية وتقييم اآلثار البيئية الناتجة 
عنها ضمانا لحماية المستهلك والسالمة العامة واستدامة البيئة والتي تتوافق مع القوانين 

والسياسات البيئية والمقاييس الفنية المعمول بها في الدولة.


