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الموقع الجغرافي

المتحدة وتطل العربية  اإلمارات  التي تتشكل منها دولة  السبع  اإلمارات  الفجيرة إحدى   إمارة 
وتشغل كم²،   1580 حوايل  لإلمارة  اإلجمالية  المساحة  وتبلغ  الشرق،   إىل  عمان  خليج   على 
إجمايل مساحة من  نسبة 76%  تمثل  أي  كم²  الصخرية مساحة 1200  والمرتفعات   الجبال 

 اإلمارة

الشكل (1): خريطة موقع إمارة الفجيرة يف دولة اإلمارات العربية المتحدة



جيولوجية إمارة الفجيرة

تقسم جيولوجية إمارة الفجيرة إلى :

الوحدات الصخرية  أصلية المنشأ

و تحوي صخور رسوبیة مثل:

الوحدات الصخرية  المنقولة

يمتد عمرها من العصر البرمي األوسط إىل
 العصر الطباشيري العلوي

الحجر الجيري
الدلوميت

الطفلة
الحجر الطيني
الحجر الرملي

الحجر الصواين
الرمال الشاطئية

من شريحة  يمثل  هو  و  األفيوليت   يشمل 
 وشاح األرض العلوي و القشرة المحيطة التي

 .اندفعت خالل العصر الطباشيري المتأخر
وتضم مجموعة من الصخور الناریة مثل:

الجابرو
الدلوريت

الهارزبرجيت
الديونيت

السربنتينيت
 والتي تكونت يف العصرين الترياسي المتأخر

و الجيوراسي المتقدم
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الشكل (2): خريطة للمظاهر الجيولوجية يف إمارة الفجيرة



الموارد الطبيعية بإمارة الفجيرة

تنقسم الموارد الطبيعية في إمارة الفجيرة إلى قسمين

الخامات المعدنية

 أوضحت الدراسات الجيولوجية التي قامت بها هيئة المساحة البريطانية تواجد خامات الكروم
 و النحاس، و مجموعة عناصر البالتين يف مناطق مختلفة من اإلمارة. وقد تم تحديد مناطق هذه

الرواسب بواسطة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية يف مناطق الفرفار و البثنة و دفتا

 خام الكروم

/الكروميت

خام النحاس

 الصخور الصناعية

الجابرو

اللون من األخضر إىل  و يتكون هذا المعدن يف صخور األفيوليت  و يتدرج يف 
الملكيت معادن  تتشكل  لألكسدة  الخام  هذا  تعرض  وعند   ، المزرق   األخضر 
واألزوريت ، و توجد هذه الخامات يف مناطق الفرفار ، وسكمكم ، وأوحلة و البثنة

 نتيجة للخصائص  الفيزيائية و الكيميائية الجيدة لهذه الصخور، فإنها تعد مصدر جذب للمستثمرين يف
مجاالت مواد البناء و الطرق، و صناعة األسمنت

البالجيوكليز، البيروكسين و  ناري يتكون من معدنين رئيسيين هما   هو صخر 
 إضافة إىل األوليفين و الهورنبلند، و توجد أنواع منه مثل  االمفيبواليت جابرو و
السربنتينيز جابرو، و يتواجد الجابرو يف إمارة الفجيرة يف الحيل و ثوبان و السيجي

المنطقة : أراضي اإلمارة و يتركز وجوده يف   و هو يغطي مساحة شاسعة من 
 التعدينية الثالثة ( الطويين و حبحب)، و هذه الرواسب ذات نقاوة عالية لذلك
 يستخدم الحجر الجيري يف صناعة األسمنت، و الصناعات الكيمائية مثل كربونات

كاسيد الكالسيوم الكالسيوم و أ

 و هو من الصخور الرسوبية التي تحتوي على حبيبات دقيقة جداً من الطمي
 الممزوج ببعض المعادن الطينية، و يتواجد الحجر الطيني يف مناطق حبحب و

الطويين، و يدخل يف صناعة األسمنت و الطوب و السيراميك

 و الذي يوجد ضمن نطاق االفيوليت يف مناطق أوحلة يف إمارة الفجيرة، و هو من
 الصخور البركانية التي تكونت نتيجة التبريد السريع للحمم البركانية على سطح
األرض. و يدخل يف عدة صناعات مثل الصوف الصخري، و قضبان و ألياف البازلت

كسيد الكروم و الحديد، و هو من المعادن الشائعة يف  يتواجد على هيئة أ
الماجما الكروميت عن  ينفصل  السربنتينيت، حيث  و  البريدوتيت   صخور 
 عند بدء تبلورها، و يتواجد الكروميت يف إمارة الفجيرة يف كل من الحيل و

ثوبان و السيجي و مربض

الحجر الجيري

البازلت

الحجر الطيني



القطاعات التعدينية في إمارة الفجيرة

الشكل (3): توضح الخرائط القطاعات التعدينية التابعة إلمارة الفجيرة



فرص اإلستثمار التعديني بإمارة الفجيرة

 تعد الفجيرة واحدة من الوجهات الرائدة لالستثمار يف قطاع التعدين. حيث أن وفرة الموارد الطبيعية
الموقع أن  كما  الفجيرة  يف  التعديني  لإلستثمار  الفرص  أتاحت  مما  هاماً  دوراً  لعبت   وتنوعها 
 االستراتيجي لإلمارة على خليج عمان أدى إىل سهولة استخدام طرق الشحن الرئيسية إىل منطقة
  الشرق األوسط وآسيا وشمال إفريقيا. و كذلك فإن توفر البنية التحتية الحديثة أدى إىل سهولة نقل

المواد الخام إىل الوجهات المختلفة
أيضاً يوفر ميناء الفجيرة  وميناء دبا تسهيالت ممتازة لنقل المواد الخام  إىل مختلف الوجهات يف الخارج
 الفرص اإلستثمارية المستقبلية في إمارة الفجيرة:

•  مشروع إنتاج األلياف والقضبان البازلتيه 
• مشروع إنتاج الماغنيسيا وفلز الماغنيسيوم 

 • مشروع إنتاج كربونات الكالسيوم المطحونة والمرسبة 
•  إنتاج الطوب األحمر عن طريق إستغالل خامات الحجر الطيني

أيضاً يوفر ميناء الفجيرة  وميناء دبا تسهيالت ممتازة لنقل المواد الخام  إىل مختلف الوجهات يف الخارج



ميثاق خدمة المتعاملين

 تحرص مؤسسة الفجيرة للمواردالطبيعية على توفير خدمات عالية الجودة تحقق رضا المتعاملين
 وتفوق توقعاتهم

نلتزم تجاهكم
•   ستحظون بخدمة عالية          

•   سنتعامل معكم باهتمام واحترام
•   سنحسن اإلستقبال والضيافة

•   سنقدم خدماتنا من خالل فريق عمل يتمتع بالمعرفة
•   سنوفر لكم متطلبات كل خدمة ومواعيد إنجازها

•   سنعمل على تقليل االجراءات لتوفير خدمة سريعة مرضية
•    سنحافظ على سرية معلوماتكم وفق معايير ا

•   سنستجيب لطلباتكم يف الوقت المناسب دون تأخير
 •   سنرحب بآرائكم وإقتراحاتكم لنتشارك معكم يف تطوير خدماتنا

( ايزو 27001)



الخــــدمات

خدمات المنشآت

. استــــطــــــالع     
. استكشاف  
. تـــعــــــــــــــــدين 

. تصاريح النقل 
. تصاريح الخامات    

. مساعدات إجتماعية

خدمات األفرادخدمات النقليات



الدور الفني في تنظيم عمليات اإلستغالل التعديني

 إدارة الجيولوجيا

والتعدين

 أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيايئ، والتي تقوم بعمليات االستطالع
الستكشاف الثروات المعدنية

• اإلشراف على عمليات التنقيب عن المعادن وعمليات الحفر
• عمل اإلختبارات لمعرفة تركيز الخامات ودراسة الجدوى اإلقتصادية للخامات

• مراقبة األنشطة التعدينية من الناحية البيئية لضمان عدم التلوث  

 قسم التصاريح

والتراخيص

إصدار من  بالتصاريح  الخاصة   الفنية  األعمال  كافة  تنظيم  على   يعمل 
وتجديد وتعديل وإلغاء الرخص

واستخراج التعدينية،  األنشطة  مزاولة  تراخيص  تعديل  على   العمل 
التصاريح وتسهيل إجراءات إقامة المشاريع

قسم الخدمات

المكانية والمساحة 

 يوفر معلومات مدى مالئمة المنطقة للمشاريع التعدينية، والمسافة بينها وبين المناطق
السكنية والمناطق الزراعية ومساحة وإحداثيات النشاط التعديني

األنشطة لجميع  المكانية  والمعلومات  البيانات  وتوزيع  وإخراج  وتحليل  وتخزين   جمع 
الحفر والتفجير، بإمكان  القرار فيما يتعلق  التخطيط واتخاذ   التعدينية مما يساعد على 

والتوسع يف حدود النشاط التعديني
إدخال المعلومات البيانية وتحويلها إىل صور وخرائط

 قسم البيئة والصحة

والسالمة

 تقوم بوضع معايير وسياسات البيئة والصحة والسالمة وفقاً للمعايير الدولية وتطبيقها داخل
المؤسسة ويف المنشآت التعدينية

التأكد من أن جميع المشاريع واألنشطة التعدينية تطبق كافة معايير الصحة والسالمة البيئية





للتواصل

مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية
إدارة الجيولوجيا والتعدين

 ص.ب: 8686 الفجيرة
اإلمارات العربية المتحدة

:هاتف
 +971 9 2050705
+971 9 2231177

   800 3672 الرقم المجاين

mining@fnrc.gov.ae
     info@fnrc.gov.ae

www.fnrc.gov.ae

البريد اإللكتروين

الموقع اإللكتروين
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