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 :المقدمة
 



 

 :المقدمة
 .إحدى اإلمارات السبع التي تتشكل منها دولة اإلمارات العربية المتحدة: إمارة الفجيرة• 

المناخ الصحراوي الجاف، الشواطىء، الجبال، الموقع الجغرافي، : الطبيعية  و الثرواتالخصائص •

 (.  معادن فلزية و ال فلزية)الصخور المتنوعة 

 (.الصناعات التحويلية و التعدينية)إزدهار قطاع الصخور التعدينية و التعدين •

 .، خصائص كيميائية و فيزيائية متميزة(نارية، رسوبية، متحولة: )تنوع الصخور•

 .  األسمنت ، الجير، الصوف الصخري ، السيراميك: الصناعات•

 

 



الحديد، المواد صناعات الدهانات، البالستيك، الجبس، الورق، الزجاج، أحجار الزينة،  : تابع الصناعات•

 .والمنظفاتاألدوية الكيميائية، صناعات 

 (.التعدينيالتصنيع :)واالنشاءاتللصخور الصناعية ومواد البناء التصنيع •

 .  التعدينيةالطلب على الصناعات زيادة •

 .الموارد الطبيعيةالسياسة العامة إلستغالل إعداد •

 المستثمرينلمزاولة األنشطة التعدينية لقيام بالتراخيص الفنية الخاصة تنظيم األعمال  •

 .المؤسسةللشروط والضوابط المحددة في وفقا بالمشاريع  

 .التعدينيةالبيئة المحيطة باألنشطة حماية  ضمان•

 . أعلى معايير الجودةالمطلوبة وفق الخدمة تقديم •

 



 :إلمارة الفجيرةالجغرافي الموقع  
إحدى اإلمارات السبع التي : الفجيرةإمارة • 

 .المتحدةتتشكل منها دولة اإلمارات العربية 

 .الشرقعلى خليج عمان إلى تطل •

  1580اإلجمالية لإلمارة حوالى المساحة •
من مساحة دولة اإلمارات %  1.9.) ²كم

 (.المتحدةالعربية 

 ²كم 1200والمرتفعات الصخرية الجبال  •
 (اإلمارةمن إجمالي مساحة %  76)

%  15حوالي واألنشطة العمرانية التجمعات •
 .اإلمارةمن إجمالي مساحة 

 ²كم 372التعدينية الثالثة مساحة المناطق •
 (.اإلمارةمن إجمالي مساحة %  23.5)

المرخص إستغاللها تعدينياً بكافة المساحات •
فقط من % 6) ²كم 100المناطق التعدينية 

 (.اإلمارةمساحة 

 

 الموقع الجغرافى إلمارة الفجيرة( 1)خريطةرقم  

9% 

15% 

76% 

 األودية واالرياف

 المناطق الحضرية

 الجبال والمرتفعات 



 
 :جيولوجية إمارة الفجيرة

 :الصخرية والمرتفعات الجبال• 

o    اإلمارة أراضي من النسبةالغالبة 

o  (المنشأ أصلية :صخريتين وحدتين 

 .(أخرى أماكن من منقولة واألخرى

 :الساحلية لمناطقا•

 من وقليل الفتاتية السيليكاتية الرسوبية السهول)  

 .(المحلية والسبخات الجيرية الرسوبيات

 :األصليةالمنشأالصخرية الوحدات •

o الطباشيريالعصر إلى البرمي األوسط العصر من 

 .العلوي

o   الجبالمسندم ورؤوس جبال : الجيريةالصخور. 

o الصخورالرسوبية المتنوعة: 

 الحجرالجيري، الدولوميت، الطفلة،)      

 الصوان،والحجر الحجر الطيني،الحجر الرملي، 

 (.الرواسب ، الرمال الشاطئية 

 

 

 

 

 

 جيولوجية إمارة الفجيرة (2)خريطةرقم 



 :الوحدات الصخرية المنقولة•

o وشاح األرض العلوي والقشرة المحيطه، العصر الطباشيري المتأخر: األفيوليت. 

o الديابيز، الجابرو، الهارزبرجيت، الديونيت، السربنتنيت، تراكيب )مجموعة متنوعة من الصخور النارية
 (.الحمم البركانية السطحية

o(.والجيوراسى المتقدمالترياسى المتاخر العصرين )األفيوليت تكوينات : الصخور النارية 

o كيلو متر من شمال عمان وحتى األجزاء 500الصخرية لمسافة التكوينات 

 .المتحدةالشرقية لدولة اإلما رات العربية  

 أكبر وأفضل المكاشف الصخرية لألفيوليت من )

 (.العالممستوى على 



 :الرملية والشواطى والواحات والوديان والھضاب الجبلية السالسل•

oبعوامل تأثرت مختلفة وأنواع أشكال):األكبر النسبة الجبال 

 .(والتداخل واإلنزالق والتصدع والطى الرفع 

o السمائلى األفيوليت صخور:   

 والصهارة والجابرو البريدوتيت من خليطا اللون الداكنة العليا أجزائه)

 (المتحولة الجرانيتية البركانية والصخور الوسائدية 

 األحجارالجيرية، الحواسنة، تكوين :والوسطى السفلى االجزاء)

   الطباشيرى الصخرى والطين السيليكاتى الصخرى الطين ،الصوان 

   شمال فى تتواجد والتى الصخرى والطين الكلسى الصفائحى والطين

 .(اإلمارة أراضى غرب

 رسم تخطيطي يوضح تسلسل األفيوليت



 

 :مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية
 o 2009جهة مستقلة تأسست عام. 

o باإلمارةتطويروإستغالل الموارد الطبيعية  . 

oمدينة الفجيرة: المقر الرئيسى. 

 :والمعادنتنظيم األعمال المتعلقة بالرخص والحقوق واالتفاقيات واالمتيازات الخاصة بالصخور •

o المشاريعإجراءات إقامة تسهيل. 

o النشاطاتمراقبة كافة. 

o البيئياألثر تقييم. 

o تعدينسجل لكل رخصة إعداد 

 (.، متابعة مراحل النشاطالبيانات والمعلومات حفظ )       
 

 

 

 

 

 

     



 :للدولةالتوجھات اإلستراتيجية مواكبة •

o   واإلبتكاروالتكنولوجيا العلوم. 

o الخضراءاإلقتصاد والبنية التحتية دعم. 

o التعدينيةإستهالك الطاقة فى المنشآت ترشيد. 

o اإلستدامةترسيخ عوامل. 

 :الطبيعيةإعداد السياسة العامة إلستغالل الموارد •

o الجيولوجيةالبحوث والدراسات والمسوحات إجراء. 

o الطبيعيةواإلستكشاف واإلستغالل األمثل للموارد التنقيب. 

o والصخورنظام متكامل للمعلومات في مجاالت المعادن بناء. 

o المتخصصةالخرائط إعداد. 

o  الوعي العام عن الدور الهام إلستغالل الصخور والمعادن في التطوير اإلقتصادي واإلجتماعي في نشر
 .اإلمارة

o الطبيعيةاإلستشارات والمعلومات في مجاالت الموارد تقديم. 

o ودولياالتعدين محليا قطاع التسويق والترويج لإلستثمارات في. 

o الطبيعيةالموارد والمعادن وبإستغالل في اإلجتماعات المتعلقة بالصخور تمثيل اإلمارة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :الخامات المعدنية والغير معدنية في إمارة الفجيرة
 o الرواسب : )الصخريةوالمرتفعات الجبال 

 النحاس والكروم والذهب والفضة وعناصر المعدنية مثل 

 (  مجموعة البالتين

o غيرالمعدنيةوالرواسب التكاوين: 

 (.والعمرانيةاإلنشائية مواد البناء، الصناعات )

 :المعدنية بإمارة الفجيرةالخامات 

oالغالبية العظمى : صخور األفيوليت 

o والثانيةاالولى بمنطقتي التعدين 

o والكروم والذهب الرواسب المعدنية كالنحاس 

 .البالتينمجموعة وعناصر 

o اإلمارةخامات الكروم والنحاس بعدة مناطق فى رواسب 

 

 

 
 التواجد المعدنى بإمارة الفجيرة (3)خريطةرقم 



 :النحاسخام 

o يتحد مع عناصرأخرىمحمر اللون يتغير لونه وخصائصه عندما فلز  . 

o للطرقلينة قابلة مادة. 

o التفاعل مع أكسيد النحاس، لونه بطيء )مكونا الصدأ الجوي الهواء كيميائياً أو فيزيائياً مع يتفاعل
 (.3-2.5من صالبته األحماض المخففة، 

o النحاس فى الطبيعة على هيئة فلزات حرة، أكاسيد، كبريتيدات، كربونات أو سيلكات ويمكن أن تتواجد
 .خاماته فى جميع أنواع الصخور

o والكالكوسيتالكالكوبيرايت يتكون كبريتيد النحاس في، 

 ،واالوزريتمن  المالكيت الكربونات يتكون وفي 

 .النحاس فى الكوبرايتأكسيد كما يتواجد  

o بين مسافي والفجيرة: الفجيرةالنحاس بإمارة 

 (واالزوريتفي صورته المؤكسدة على هيئة المالكيت  )

o الفرفاروالبثنةالحيل، ومنطقة : النحاس في الفجيرة 

 .سكمكمومنطقة أوحلة ومنطقة  

 

 

(الملكيت)عينة من خام النحاس   



 :النحاس في إمارة الفجيرة

 النحاس فى الفرفار صورة لموقع النحاس بمنطقة سكمكم



 :الكروم

o والحديدهيئة أكسيد الكروم يتواجد على. 

o تبلورهاالكروميت عن الماجما عند بدء ينفصل المعادن الشائعة في صخور البريدوتيت والسربنتنيت، من. 

o الصناعاتمن للعديد مهما معدناً ، المعادن اإلستراتيجية في العالمضمن. 

o الكروميومويستخدم الكروم كمصدر لفلز 

 (صناعة الصلب)

o يستخدم في تغطية الفلزات 

 (.والصدأمن التآكل لحفظها ) 

o  الفلزاتصهر يستخدم في تبطين أفران 

o الكروم تستخدم أحماض وأوكسيدات 

 .  الطالءصناعة في 

o الرسم  المستخدمة في الدهانات والمواد يستخدم في 

 عينة من صخر الكروميت



oوالسيجى وثوبان الحيل من كل فى الفجيرة بإمارة الكروميت يتواجد. 

oوالجيوكيميائي الجيولوجي والتنقيب المسح 

oالسيجي بمنطقة الكروميت خام تواجد. 

oحفرة 1364 عدد حفر 

 .إستكشافية 

oتحليلها و العينات من العديد تجميع   

o(1)رقم الجدول فى التحليل نتائج. 

 

 

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 

 نتائج تحليل عينات الكروميت( 1) جدول رقم 



oالكروم خامات بعض ستغاللإ   

 .الثمانينات في والنحاس

oالحيل بمنطقة بموقع العمل حاليا 

 الكروميت إلستخراج  

oالمستكشفة المواقع بعض توجد   

 .الوسطى بالمنطقة

o بالبحثشركة ديرونت قامت 

 .خامات الكروميتوالتنقيب عن   

 (ووادي زكت ثوبان الحيل، السيجي، )   

 وأقامت معمل 

 .سكمكمبمنطقة الخام وتركيزه لمعالجة 

 
 توضح مواقع الكروميت بواسطة ديرونت( 4)خريطة رقم 



 :الخامات الغير معدنية بإمارة الفجيرة
 
o جيدة للصخورفي إمارة الفجيرةفيزيائية وكيميائية خصائص. 

o ًالكساراتللمستثمرين فى مواد البناء والطرق سواء مصانع األسمنت أو مقصدا. 

o منخفضةللصوت إلى حد ما وصلبة ومساميتها عازلة. 

o الصخريةبجمال ألوانها وأنسجتها تمتاز. 

o الفجيرةالجابرو وصخور الجرانيت التي توجد في طريق مسافي صخور. 

o  والدولوميتالسربنتنيت والبازلت والحجر الجيرى والحجر الطينى صخور. 

o  المغنيسيومالبيروكسينيت التى تحتوى على نسبة عالية جدا من أكسيد صخور. 
 :الجابرو

o الحبيباتناري جوفي ذو نسيج خشن صخر. 

o  (البيروكسين والبالجيوكليز)أساسيينيتكون من معدنين، 

 .  والهورنبلنداألولفين معادن االخرى مثل و 

o مناطق تواجده باإلمارة الحيل، ثوبان والسيجىوأهم. 

 

 



o اإلمارةشاسعة من أراضى  مساحةالجابرويغطى. 

o الرمادىاألسود الغامق الى األخضر يتميز باللون . 

o باسكالميجا ( 250-100)بين تتراوح نسبة القوة لعينة صخر الجابرو. 

o مقاومة عالية للكسر كما إنها قليلة المساميةلها. 

o متوسط الكثافة النوعية للجابرو بإمارة 

 . 3سم/ جم 3.0-2.6الفجيرة تتراوح بين 

o نسبة إمتصاص الماء فى صخر الجابرو 

 ضئيلة جداً وهذه من المميزات الجيدة

 .لهذا الصخر 

 

 عينة من صخر الجابرو



Results Parameters 

0.5 - 0.9 %   Water 

Absorption 

2.73 - 2.87 Bulk Specific Gravity 

2.80 - 2.91 Apparent Specific Gravity 

8 - 19 Flakiness Index 

16 - 24 Elongation Index 

11 – 19 % Aggregate Crushing Value 

10 – 19 % Loss by Abrasion and Impact 

12 – 13 % Aggregate Impact Value 

Results (Wt %) Parameters 

41 – 45 SiO2 

5.7 - 11.5 Fe2O3 

9.37 - 15.1 CaO 

5.34 - 20.5 MgO 

12.3 - 17. 45 Al2O3 

0.12 - 0.17 MgCO3 

0.01 - 0.99 Na2O 

0.03 - 1.28 K2O 

0.01 Mn2O3 

0.01 Cr2O3 

0.01 - 0.02 Acid soluble chloride as Cl 

0.01 - 0.07 Acid soluble sulphate as SO3 

0.68 Loss on Ignition (LOI) 

 الخواص الكيميائية للجابرو( 3) جدول رقم  الخواص الفيزيائية للجابرو( 2) جدول رقم 

:نتائج تحاليل صخر الجابرو  



 :البيروكسنيت

o والسيليكاالصخور الغنية بأكسيد المغنيسيوم من. 

o (.السيجى –ثوبان )الفجيرة فى المنطقة التعدينية الوسطى من إمارةوتتواجد 

o التالى يوضح بعض التحاليل الكيميائية لعينة من البيروكسينيتالجدول. 

 RESULTS (%BY WEIGHT OF DRY SAMPLE) Parameters 

41.22 Magnesuim Oxide         (MgO) 

42.14 Silica                             (SiO2) 

0.47 Alumunium Oxide       (Al2O3) 

0.10 Soudium Oxide            (Na2O) 

0.01˂ Potassium Oxide           (K2O) 

 نتائج التحاليل الكيميائية للبيروكسنيت( 4)جدول رقم 



 
 :يالجيرالحجر 

 o اإلمارةشاسعة من أراضى مساحة يغطى. 

o  (.حبحب– الطويين)ويتركز وجوده فى المنطقة التعدينية الثالثة 

oوهيدروكسيد الكالسيوم نتاج أكسيد إ 

 الكالسيوم وكربونات الكالسيوم 

 .  المترسبة

o من الصناعات الكيميائيةالعديد إقامة 

 .واإلنشائية  

 



oيتميز الحجر الجيرى باللون الرمادى الغامق ونسيج ذو حبيبات دقيقة. 

o الحديدعلى نسبة عالية من الكالسيت مع كميات ضئيلة من الكوارتز وأكسيد يحتوى. 

o ضيقةميجا باسكال مع وجود نزعة للكسر عبرشقوق  250-100مقدرة من قوة الشد تتراوح بين بنسبة. 

o فى شكل طبقات كثيفة قليلة المساميةتكوينه. 

o متوسط الكثافة النوعية للحجر الجيرى بإمارة 

 . 3سم/ جم 2.67الفجيرة 

o الجيرىالماء للحجر ومتوسط نسبة إمتصاص 

 0.8 .% 

 :إستخداماته

 .طبيعيةللبناء وأحجار زينة مادة •

 .البناءعلى الجير المستخدم في الحصول •

 يدخل في صناعة الحديد والصلب، حيث  •

 إلى الفحم وخام الحديد في األفران يضاف 

 ، حيث يخفض من درجة إنصهار خام العالية

 مرغوب، كما يقوم بفصل الشوائب الغير الحديد

 .فيها من الحديد الناتج 

 

 



o الورقوصناعة المطفى األسمنت وإنتاج الجير يدخل الحجر الجيري في صناعة. 

o العديد من الصناعات باإلمارةقيام. 

 توضح الخصائص  6و  5الجداول 

 .الجيرىالكيميائية والفيزيائية للحجر 

   

 

Results Parameters 

<1 % Water absorption 

2.6 - 2.7 Bulk specific gravity 

2.8 - 2.9 Apparent specific gravity 

8-18 Flakiness index 

11-19 Elongation index 

10-19 % Aggregate crushing value 

18 – 20 % Loss by abrasion 

24 % Aggregate impact value 

 الخواص الفيزيائية للحجر الجيرى( 5) جدول رقم 



        Results (Wt %) Parameters 

0.46 – 7 SiO2 

0.06 – 0.2 Fe2O3 

54.8 CaO 

0.5 MgO 

0.02 Al2O3 

0.63 MgCO3 

0.03 Na2O 

0.01 K2O 

0.01 Mn2O3 

0.02 Acid soluble chloride as Cl 

0.06 Acid soluble sulphate as SO3 

43.2 Loss on Ignition ( LOI)  

 للحجر الجيرىالكيميائية الخواص ( 6)جدول رقم 



 : الطينيالحجر 

o الصخور الرسوبية التى تحتوى على حبيبات دقيقة جدا من الطمى الممزوج ببعض من
 .الطينيةالمعادن 

o سنتمتراتبضع طبقات رقيقة سمكها. 

o فى مجموعة الحواسنة الحجرالطيني 

 مماغني بالحديد الصخرية يكون 

 .األحمريعطيه اللون   

o  بإمارة الفجيرةويتواجد الحجر الطيني 

 فى المنطقة التعدينية الثالثة  

 (.وحبحبالطويين )

 



o الكوارتزوالكالسيتالحديد، حبيبات الغني باأللمونيوم، الطين يتكون من. 

o  نسبة السليكا وتصل 

 .العينة الصخريةمن حجم %  65

 :استخداماته

 صناعة الطوبمثل الصناعات •

 .والسراميك االحمر والخزف   

 .كمادة فى صناعة األسمنتيضاف •

 

Results (Wt %) Parameters 

65.98 SiO2 

2.25 CaO 

1.33 MgO 

13.7 Al2O3 

4.33 Fe2O3 

0.08 Na2O 

3.33 K2O 

0.42 SO3 

<0.01 Cl 

0.145 MnO 

<0.01 Cr2O3 

8.4 Loss on Ignition (LOI) 

 الخواص الكيميائية للحجر الطينى( 7)جدول رقم 



 :البازلت

oيتواجد بمنطقة أوحلة. 

o من الصخور البركانية التي نوع 

 تشكلت نتيجة التبريِد السريع للحمم على

 .األرضسطح  

o  األولفين، البيروكسين والبالجيوكليز يتكون من 

 .األكاسيدوبعض 

o  عاليةجمالية بمواصفات صخور البازلت تتمتع 

 للحرارة،عازليه جيدة صقلها، وذات وخصوصاً بعد  

 ولها والضجيج، إلمتصاص الصوت عالية وقدرة  

 .للكسرمقاومة شديدة 

o   من الناحية الصناعية البازلتية تتميز الصخور 

 .بثبات حراري وكيميائي عالي

 عينة من صخر البازلت



o بهاأفضَل مقّو للخرسانة بسبب قوة الشد التي يتمتع البازلت. 

o  52من أقل ونسبة السليكا فى البازلت .% 

 :  استخداماته     

o ،صناعة األليافرصف الطرق، البناء والعمارة 

 .الصخرىالبازلتية والصوف  

o اآلن دراسات بين المؤسسة والشركة العربية تجرى 

 .البازلتيةللتعدين بغرض إنشاء مصنع لأللياف 

 للمواصفاتالدراسات مطابقته أثبتت  

   .المطلوبة 

 



Sample 

# SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O SO3 Mn2O3 TiO2 P2O5 Cr2O3 LOI 

1B 43.13 17.09 7.52 19.39 6.08 2.08 0.04 0 0.09 0.93 0.05 0.04 3.49 

2B 43.09 16.91 8.44 19.03 5.25 2.08 0.02 0 0.1 1.06 0.05 0.04 3.86 

3B 46.17 15.12 8.08 16.57 6.41 2.64 0.04 0.01 0.09 1.36 0.07 0.04 3.36 

4B 40.08 13.84 9.14 17.24 4.51 1.54 0.49 0.21 0.11 2.48 0.96 0.01 9.08 

5B 42.38 18.36 7.46 18.69 5.11 2.07 0.03 0 0.08 0.89 0.04 0.06 4.75 

6B 43.18 17.1 8.23 18.36 5.44 2.35 0.01 0.02 0.09 1.17 0.06 0.03 3.9 

7B 45.12 17.62 6.71 16.26 5.29 2.61 0.02 0.02 0.09 1.34 0.07 0.03 4.78 

8B 44.71 16.71 8.81 15.2 5.39 2.88 0.05 0.01 0.1 1.48 0.08 0.02 4.53 

9B 43.55 16.68 9.42 15.9 5.52 3.28 0.04 0.02 0.09 1.35 0.06 0.01 4.07 

10B 45.04 15.84 8.08 16.3 6.73 2.55 0.05 0.02 0.1 1.09 0.05 0.05 4.07 

 الخواص الكيميائية للبازلت بإمارة الفجيرة( 8)جدول رقم 



 
 :أحجار الزينة

 o (.الفجيرة األكبر من السالسل الجبلية الموجودة بإمارةالنسبة )النارية الركامية الصخور 

o  (.العالملصخور األفيوليت في من أفضل المكاشف )صخور األفيولييت السمائلى تكوين 

o الصخورمن أشكال وأنواع مختلفة. 

o  استخدام الجابرووالذى يتميز باللونيمكن 

 الغامق الى األخضر الرمادى فى تصنيع أحجاراألسود 

 .الزينة 

o وحبحبالطويين بمنطقتى الحجر الجيرى 

 .الغامقحيث تتميز باللون الرمادى  

o والبازلتصخور الدولوميت 

 .زاهيةالتى تتميز بألوان  

o جداً بخصائص فيزيائية جيدة تتميزالصخور 

 .والمساميةمن حيث الصالبة وإمتصاص الماء  

  

 



 :الفجيرةأحجار الزينة بإمارة لصخور الخواص الفيزيائية بعض 

  

Rock Type 

Compressive       

Strength 

Mpa 

  

Density 

g/cm3 

Water 

Absorption 

% 

  

Porosity % 

Layered Gabbro 292 – 294 2.94 – 3.01 0.04 – 0.08 0.13 – 0.24 

Kalba Gabbro 278 – 332 2.95 0.04 – 0.14 0.12 – 0.50 

Fujairah Gabbro 216 – 323 2.91 – 2.94 0.03 – 0.70 0.06 – 2.40 

Dhera Limestone 199 – 277 2.39 – 2.72 0.02 – 0.25 0.07 – 0.86 

Musandam 

Limestone 

178 – 199 2.7 0.07 – 0.15 0.23 – 0.40 

 يوضح الخواص الفيزيائية لصخور أحجار الزينة بإمارة الفجيرة( 9)جدول رقم 



 
 :المناطق التعدينية

 



 
 :التعدينية المختلفة باإلمارةنشطة واألالمشاريع 

 
o (  نارية ، رسوبية ، متحولة)تنوع الصخور 

o ومعدنيامتميزة كيميائيا وفيزيائيا خصائص. 

oوالصناعات التحويلة والكسارات وغسيل وتنقية وفرز الرمال األسمنت المشاريع التعدينية كمصانع نشاء إ

 صناعاتوغيرها من 

 .مواد البناء واإلنشاءات والطرق والجسور 

o حصى موادوإنتاج صناعات التكسير تقوم 

 البناء بالدور الرئيسي في األنشطة التعدينية 

 .(MI,MII,MIII)بكافة المناطق التعدينية  

 

 

 

 تشغلها المناطق التعدينية  التى البيانى يوضح تصنيف األراضى الرسم                                               

Crusher 
area (Km²) 

10% 

Not used 
area (Km²) 

72% 

AREA FOR INVESTMENT 

Exploited area 

15% 3% 



o  والمتحولة ( النارية)إستغالل الصخورفوق القاعدية 

o التعدينيينحصى البناء كما في المنطقتين إلنتاج 

(MI,MII ) 

oإضافة لنشاط الكسارات أقيمت العديد من الصناعات 

 :التعدينية بالمنطقتين األولى والثانية 
غسيل وتنقية الرمال 

إنتاج البالط والطابوق األسمنتي 

إنتاج الخرسانة الجاهزة 

تقطيع وتصنيع وجالء أحجار الزينة والجرانيت 

مصنع الصوف الصخري 

 السيراميكمصنع 

معمل إلنتاج الحوائط الجاهزة 



 :مصدراً رئيسيا لخامات الحجر الجيري لالستخدامات التالية  (MIII)تعد المنطقة التعدينية الثالثة 

 حصى البناءإنتاج 

خام لصناعة األسمنت 

إنتاج الجير 

إنتاج المواد الالصقة 

 الجاهزةإنتاج الخرسانة 

 

 :خامات الطين الطفلي تستخدم في

 اإلسمنتصناعات 

 السيراميكصناعة 

صناعة الطوب األحمر 

 



 
 مصانع اإلسمنت 

 .  طن مترى 4,942,696تعد المستهلك األكبر للحجر الجيري إذ يصل االستهالك  السنوى الى   

 %(15البورتالندي بينما تمثل نسبة الطين الطفلي األسمنت كمادة خام النتاج % 80يمثل نسبة )
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Quarry Product For Cement Manufacture 

 ستھالك الحجر الجيري إلنتاج اإلسمنتإرسم بياني يوضح 



 

 
 :مارةباإلاإلستثمارية المستقبلية الفرص 

 
 اإلسمنت البورتالنديصناعة 

 صناعة الطابوق الجيري 

 صناعة أحجار الزينة 

  األحمرالطوب صناعة 

إنتاج المغنيسيا وفلز المغنيسيوم 

 صناعة الحشوات المعدنية 

  صناعة كربونات الصوديوم الالمائية أو

 الصودارماد 

 صناعة وإنتاج مواد الصقة ومواد مصنعة

 للبناء الحديث

 الدهانات والبالستيك والجبس 

  منتجات المواد الكيميائية المستخدمة في

 عمليات معالجة وتنقية المعادن من خاماتها

 صناعات األدوية والمنظفات 

 مواد مساعدة في مصاهر الحديد والفوالذ 

 لياف البازلتية والزجاجاأل 

 



تم تشجيع فرص اإلستثمار التعدينى باإلمارة من خالل تسهيل إجراءات تقديم الطلبات والمعامالت وقد 

 :اإلدارية إلنشاء الرخص الجديدة وفيما يلى خطوات إستخراج تصاريح التعدين

 

تقديم طلب وملف تعريفي عن المنشأة ونشاطها والعاملين فيها والخبرات السابقة مذكور به األنشطة  -1

 .التعدينية

 .تحديد موقع النشاط وأن يكون ضمن مناطق التعدين المقترحة أو المحددة من قبل المؤسسة -2

 .الحصول على تصريح مسح جيولوجي لتقييم منطقة المسح التعديني -3

 

 .يجب أن يتوافر في مقدم طلب رخصة الكشف واإلستغالل الكفاءة الفنية والقدرة المالية-4

مفصل عن نتائج اإلختبارات التي تمت في الموقع  ومدى مالئمة المخزون الطبيعي للقيام تقرير  -5

 .بالنشاط المطلوب

 .  تقديم دراسة الجدوى الفنية واإلقتصادية التي تطلبها المؤسسة للتقرير بمنح التصريح من عدمه -6

 .وتتم الموافقة النهائية من قبل رئيس قسم التصاريح ومدير إدارة الجيولوجيا والتعدين والمدير العام – 7

 

 



• 
 :الخاتمة

 
ربط كافة المناطق الصناعية والتعدينية بميناء الفجيرة وموانئ دولة اإلمارات : شبكة قطار اإلتحاد•

 .العربية وكذلك بموانئ دول مجلس التعاون الخليجي

 .نقل البضائع ومواد البناء من الحصى والصخور•

 :المشاريع والدراسات المستقبلية•

 .األلياف البازلتية     

 .إنتاج المغنسيوم     

 .صناعة الطوب األحمر     

 .إستغالل النحاس و الكروميت     

 

 

 



 

 

 
 شكرا لحسن إستماعكم

 


