
لمؤسسة وسائل االستدامة 
 الفجيرة للموارد الطبيعية

د تقديم  زيوديمهندسة : وإعدا ل ا موزة   

لصحة  ة وا ئ ي ب ل ا قسم  لسالمةرئيس  وا  

د لخضري :إعدا ا م  ث هي مهندس   

لسالمة لصحة وا ا مهندس   
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تعريف في مؤسسة 
الفجيرة للموارد 

 الطبيعية
 مفهوم االستدامة

وسائل االستدامة 
لمؤسسة الفجيرة 
 للموارد الطبيعية

بعد مناطق التعدينية 
عن المدن إمارة 

 الفجيرة

مشاركة في 
مؤتمرات ومنتديات 

ذات صلة في 
 االستدامة

 الطائر بدون طيار

إنشاء  قسم البيئة 
 والصحة والسالمة

 الخاتمة
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:الــفــهـرس    
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تطوير واستغالل 
الموارد الطبيعية 
باإلمارة لضمان 

 استدامتها

 الرؤية

بيئة سليمة تلبي 
احتياجات وتوقعات 
المجتمع بكافة فئاتة 

من خالل فريق 
عمل متعاون بهدف 

معايير وابحاث 
 عالية الجودة

 الرسالة

مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية   

 2009عام
 تأسيسها بمرسوم أميري

اشرافية على 
قطاع التعدين 
 بامارة الفجيرة 

  جهة
 حكومية

مجلس عن طريق 
ادارة ومدير عام 
ليشمل هيكلها 

 4التنظيمي 
ادارات وقسم 

مكاتب  7و6  

تدار 
 المؤسسة



تعريف في مؤسسة 
الفجيرة للموارد 

 الطبيعية
 مفهوم االستدامة

وسائل االستدامة 
لمؤسسة الفجيرة 
 للموارد الطبيعية

بعد مناطق التعدينية 
عن المدن إمارة 

 الفجيرة

مشاركة في 
مؤتمرات ومنتديات 

ذات صلة في 
 االستدامة

 الطائر بدون طيار

إنشاء  قسم البيئة 
 والصحة والسالمة

 الخاتمة
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:الــفــهـرس    
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االستدامة المؤسسية وهي التي تختص بالهيئات 

الحكومية وهذا النمط يصف المؤسسات 

الحكومية على أّنه هياكل تنظيمية قادرة على 

أداء دورها من أجل الوصول إلى الخدمة 

المجتمعية التي تليق بالبشر من أجل الوصول 

 إلى الدور الحقيقي لتحقيق مفهوم االستدامة

 
 

(  (Sustainability االستدامة
مصطلح بيئي يصف كيف تبقى هي 

النظم الحيوية متنوعة ومنتجة مع 

بالنسبة  واالستدامة .الوقت مرور

للبشر هي القدرة على حفظ نوعية 

الحياة التي نعيشها على المدى الطويل 

وهذا بدوره يعتمد على حفظ العالم 

الطبيعي واالستخدام المسؤول للموارد 
 .الطبيعية

 االستدامة



تعريف في مؤسسة 
الفجيرة للموارد 

 الطبيعية
 مفهوم االستدامة

وسائل االستدامة 
لمؤسسة الفجيرة 
 للموارد الطبيعية

بعد مناطق التعدينية 
عن المدن إمارة 

 الفجيرة

مشاركة في 
مؤتمرات ومنتديات 

ذات صلة في 
 االستدامة

 الطائر بدون طيار

إنشاء  قسم البيئة 
 والصحة والسالمة

 الخاتمة
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 1.بعد مناطق التعدينية عن مدن وقرى إمارة الفجيرة

ENG. MOZAH AL ZEYOUDI    -    DR.HAITHEM 

لمدن العمرانية التنمية لخطط تعدينية مشروعات صتخصي عند اإلعتبار في األخذ 

 بالمنظومة اإلخالل وعدم البئيي التوازن يضمن بما المستقبلية والتوسعات اإلمارة وقرى

   .باالمارة األنشطة لكافة البئيية

 وسائل االستدامة في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية

المنطقة 
التعدينية 

(  M1)األولى 
منطقة الحيل )

 (الفجيرة –

المنطقة 
التعدينية 

(  M2)الثانية 
منطقة 

الوسطى 
 –ثوبان )

 (السيجي

المنطقة 
التعدينية 

(  M3)الثالثة 
 –الطويين )

 (حبحب

:ثالثة مناطق التعدينية  



 مشاركة في مؤتمرات ومنتديات ذات صلة في االستدامة.2

  للملتقىتنظيم في االستدامة وأيضا الصلة ذات المؤتمرات والمنتديات والفعاليات في  المشاركة  
أيضا وواالستدامة اليجاد أفضل حلول وممارسات  بالصخور الصناعية والتعدين المتعلق

 .المشاركة في العديد من الفعاليات ذات الصلة
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 وسائل االستدامة في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية



   2016لسنة % 50إلى 2015لسنة %         20لقد زادت نسبة مشاركة مؤسسة من  

   2017لسنة % 65إلى 2016لسنة %         50لقد زادت نسبة مشاركة مؤسسة من  
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 سنوات  3نسبة مشاركة مؤسسة في مؤتمرات خالل

2015 2016 2017

 وسائل االستدامة في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية



 3.الطائرات بدون طيار

استخدام الطائرات بدون طيار وذلك لمراقبة التلوث البيئي في قطاع المنشآت التعدينية  
 .والمحاجر تجاوبا مع التقنيات المتقدمة والحديثة للرصد البيئي
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 وسائل االستدامة في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية



 4.إنشاء قسم البئية والصحة والسالمة 
 

 2016سنة •

 تم إنشاء قسم

بالعمل داخل القسم •
كحاصلين على درجة 

ماجستير والدكتوار من 
أعلى جامعات داخل 

 دولة وخارجا

استخام الكفاءات 
 العلمية

مجاالت الجودة •
والبيئة والصحة 

 والسالمة

الحصول على 
 شهادات أيزو

 نيبوش•

 اوشا•

 اوشاس أبوظبي•

المنظمات  معاييراتباع 
الدولية والمحلية في 

التي تحاكى التطورات • دولة 
العلمية فى هذا المجال 

وتطبيقها داخل مٔوسسة 
الفجيرة للموارد الطبيعية 

وفي المنشآت التعدينية 
وتماشيا مع رٔوية الفجيرة 

2040   
وضع سياسات وإجراءات 
 البيئة والصحة والسالمة

 إدارة المخلفات•

2018 
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 وسائل االستدامة في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية



قسم البيئة 
والصحة 
 والسالمة

مبادرات البيئة 
2017 

ترشيد 
استهالك المياه 

والكهرباء 
 والبترول

البحوث 
 العلمية
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قسم البيئة 
والصحة 
 والسالمة

مبادرات البيئة 
2017 

ترشيد 
استهالك المياه 

والكهرباء 
 والبترول

البحوث 
 العلمية
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 عن البيئة والصحة والسالمة  الوعينشر ◦

 

 

 

 

 

 

 

 

 %75لقد زادت نسبة الوعي من بنسبة 
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10% 
16% 

23% 
28% 32% 

45% 

59% 
70% 74% 

80% 
85% 

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير

نسبة الوعي عن البيئة والصحة والسالمة لموظفين المؤسسة 
 2017لسنة 

 االستنتاجات الرئيسية الخاصة بالمبادرات البيئية



 عدد الحضور عدد المحاضرين نسبة الفهم نسبة الرضى نسبة التجاوب

90%  98%  65-86%  15 770 
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 االستنتاجات الرئيسية الخاصة بالمبادرات البيئية



قسم البيئة 
والصحة 
 والسالمة

مبادرات البيئة 
2017 

ترشيد استهالك 
المياه 

والكهرباء 
 والبترول

 البحوث العلمية
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0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

 استهالك الكهرباء والماء للمؤسسة

2015 2016 2017

  2015 2016 2017 

 13766.11 12738.96 15989.07 يناير

 14016.36 19444.32 12305.69 فبراير

 10330.22 23539.33 12535.89 مارس

 22779.14 24744.95 15089.3 أبريل

 19597.64 21257.71 29986.26 مايو

 26149.56 24294.68 23265.85 يونيو

 34122.65 34507.66 21908 يوليو

 33919.88 3878.37 32578.37 أغسطس

 48203.02 22636.29 24801.05 سبتمبر

 29577.32 32688.22 23737.03 أكتوبر

 21589.64 22383.08 22159.15 نوفمبر

 15475.27 22987.68 16552.16 ديسمبر
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 ترشيد استهالك الكهرباء و المياه
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خطة 
ترشيد 

استخدام 
 الكهرباء

إستخدام الطاقة 
 المتجددة 

واعتماد التقنيات 
للتدفئة  الحديثة

 والتكييف 

 توعية الموظفين 
إغالق جميع االجهزة 
الكهربائية في نهاية 

 الدوام

استبدال المصابيح 
الكهربائية المتوهجة 

بمصابيح موفرة 
 للطاقة 

 ترشيد استهالك الكهرباء و المياه



خطة ترشيد استهالك 
 المياه

عدم فتح صنبور المياه 
 لمّدة طويلة

إجراء فحٍص دوري 
 لحنفّيات

استخدام الوسائل 
الحديثة في الرّي، ومن 

.أهّمها الرّي بالتنقيط   

استخدام مياه المعالجة 
 ومياه التحليه
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 ترشيد استهالك الكهرباء و المياه



0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

ر ي ا ن ر ي ي ا ر ب س ف ر ا ل م ي ر ب و أ ي ا و م ي ن و و ي ي ل و س ي ط س غ ر أ ب م ت ب ر س ب و ت ك ر أ ب م ف و ر ن ب م س ي  د

 استهالك البترول

2015 2016 2017
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2015 2016 2017 

 47756.66 33665.49 31600.72 يناير

 46372.04 33960.01 28188 فبراير

 54140.69 32030.74 32816.35 مارس

 52412.48 32829.12 31555.56 أبريل

 57455.35 42152.71 34532.12 مايو

 47622.12 41472.83 34552.53 يونيو

 49306.95 39340.28 32934.65 يوليو

 53252.64 43724.82 47457.18 أغسطس

 47923.95 39860.62 39521.45 سبتمبر

 60785.05 48142.41 39696.21 أكتوبر

 50642.44 46944.18 40047.93 نوفمبر

 48277.52 42962.7 35145.22 ديسمبر

 استهالك البترول
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 خطة إستهالك البترول

 صيانة

 صيانة الدورية•

 ضبط هواء لإلطارات•

 الف كيلومتر 20االستبدال المستمر لفالتر الهواء لكل •

 فرغ السيارة من اآلحمال الزائدة•

 تغيير شمعات االحتراق اليوجيهات•

 تخطيط

 توقيف جميع سيارات في أيام اإلجازات•

 تحديد سيارة لنقل الجماعي•

 خطة مرتين في شهر لتحديد احتياجات للسيارات•

 %15تقليل القيمة المحدد للبترول بنسبة •

 المشي للوصول لالماكن القريبة•

 السرعة

 تقليل السرعة•

 الضغط بهدوء على دواسة الوقود•

 استخدام النظام اآلمن مثبت السرعة•

 إيقاف المحرك عند اإلنتظار طويال•

 التكنولوجيا
 السيارة الكهربائية استخدام•
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من توجهات االمارات في 

التعامل مع البيئة 

المستدامة ورؤية الفجيرة 

:2040للبيئة الخضراء   
 

تبنت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عدة وسائل مستدامة في الحفاظ على مصادر الطاقة 

قيام إدارة البيئة والصحة : كعملية ترشيد استهالك الطاقة والمياه داخل المؤسسة من خالل

و السالمة و استخدام عمليات  مبتكرة في إجراء العديد من البحوث العلمية لتطبيق أنظمة 

 البيئة المستدامة 

 الخـــــاتمــة
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 مهندسة موزة الزيودي

 رئيس قسم البيئة والصحة والسالمة

00917508202430 

mozahzeyoudi@fnrc.gov.ae 

 دكتور هيثم الخضري

 مهندس الصحة والسالمة

00971562040354 

hithame@fnrc.gov.ae 

 

 شكرا لحسن إستماعكم

mailto:mozahzeyoudi@fnrc.gov.ae
mailto:hithame@fnrc.gov.ae

