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 نبذة عن إمارة الفجيرة

 التكاوين الجيولوجية بإمارة الفجيرة

 الخامات المعدنية بإمارة الفجيرة

 الخاتمة

 الصناعات التعدينية التحويلية

 الصناعات اإلستخراجية

 المحتويات



 إمارة الفجيرة هي واحدة من السبع إمارات

العربية اإلمارات التي تتشكل منها دولة 

المطلة على خليج عمان اإلمارة المتحدة، وهي 

إلى الشرق من أراضي الدولة، وتمتد على 

 .كيلو مترا   70خليج ُعمان بمسافة 

 طرق المالحة العالمية موقع اإلمارة على مسار

والنقل نقطة إلتقاء مناسبة للتجارة جعلها 

 .البحري

 كيلومترا   1580لإلمارة المساحة اإلجمالية تبلغ  

ا، ممثلة  من مساحة دولة اإلمارات % 1.9مربع 

 .المتحدةالعربية 

 تعدينيا  بكافة إستغاللها المساحات المرخص تبلغ

مربعا  ممثلة نسبة كيلومترا   100التعدينية المناطق 

 .من مساحة اإلمارة %6

9% 

15% 

76% 

 األودية واالرياف

 المناطق الحضرية

 الجبال والمرتفعات 

 توزيع المساحات بإمارة الفجيرة  

نبذة عن إمارة الفجيرة 



 MIالمنطقة التعدينية األولى 

 MIIالمنطقة التعدينية الثانية 

 MIIIالمنطقة التعدينية الثالثة 

تم تخصيص ثالثة مناطق للنشاطات التعدينية 

   .موزعة على أراضي االمارة



تمثل الجبال والمرتفعات الصخرية النسبة الغالبة من أراضي 

وتنقسم إلى وحدتين صخريتين أوالهما أصلية المنشأ اإلماره 

الى المناطق إضافة واألخرى منقولة من أماكن أخرى، 

الساحلية التي تتميز بالسهول الرسوبية السيليكاتية الفتاتية 

 .وقليل من الرسوبيات الجيرية والسبخات المحلية

معظم صخورها من الصخور الجيرية مشكلة جبال تتكون 

مسندم ورؤوس الجبال وهذه المجموعات تحوي صخور 

رسوبية متنوعة من الحجر الجيري و الدولوميت والطفلة 

والحجر الطيني والحجر الرملي والحجر الصوان، والرواسب 

 .والهوائيةوالرمال الشاطئية 

األفيوليت الذى يمثل شريحه من وشاح األرض العلوي والقشرة المحيطه التي  اندفعت  خالل العصر : منوتتكون 

الهارزبرجيت، الديونيت، الجابرو، الطباشيري المتأخر، وهي مجموعة متنوعة من الصخور النارية مثل الديابيز، 

 .السطحيةإلى تراكيب الحمم البركانية إضافة السربنيتيت، 

التكاوين الجيولوجية بإمارة الفجيرة 

الوحدات الصخرية أصلية المنشأ: 

الوحدات الصخرية المنقوله:- 



الصناعات التحويلية بأنها الصناعات تعرف 

التي ينطوى نشاطها على تحويل المواد 

األولية من شكل إلى آخر الى منتجات 

بطريقة تحويلية معينة وسيطة، نهائية أو 

سواء كانت كيميائية أو فيزيائية أو هندسية 

والتي تتضمن صهر المواد األولية في 

مثل أفران خاصة إلنتاج منتج جديد 

صناعة االسمنت، الجبس، الزجاج، )

السيراميك، الحديد، األلومنيوم، الصوف 

: ، كما يمكن تعريفها بأنها(الصخري

األنشطة التي تعالج المواد الخام 

المستخرجة من الطبيعة وتحويلها إلى شكل 

 .منهلإلستفادة آخر قابل 

الصناعات التعدينية التحويلية 



الحجر الجيرى من أهم أنواع الصخور يعتبر 

الموجودة بإمارة الفجيرة ويغطى مساحة 

شاسعة من أراضى اإلمارة ويتركز وجوده فى 

(  حبحب –الطويين )المنطقة التعدينية الثالثة 

وتحتوى رواسب الحجر الجيري على درجات 

مما فتح ( أكسيد الكالسيوم)عالية من النقاوة 

المجال للعديد من الفرص اإلستثمارية التعدينية 

الصناعية إلنتاج أكسيد الكالسيوم وهيدروكسيد 

الكالسيوم وكربونات الكالسيوم المترسبة ومن 

ثم إقامة العديد من الصناعات الكيميائية 

واإلنشائية لتلبية الطلب من األسواق المحلية 

 .واإلقليمية والعالمية

الصناعات التى يدخل فيها الحجر الجيرى: 



        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)  

 .الكيميائية والفيزيائية للحجر الجيرى الجداول التالية توضح الخصائص



المستهلك األكبر للحجر الجيري إذ يصل األسمنت مصانع تعد 

 .  طن مترىمليون 16السنوى الى اإلستهالك  

األسمنت كمادة خام النتاج % 80يمثل الحجر الجيرى نسبة 

 %.15البورتالندي بينما تمثل نسبة الطين الطفلي 

 :  ومن أبرز مصانع األسمنت بإمارة الفجيرة

   المصنع نوع اإلنتاج الطاقة اإلنتاجية فى السنة

  كلنكر مليون  4

 صناعات أسمنت الفجيرة 
 أسمنت بورتالندى مليون طن  2.4

  كلنكر مليون طن 3

مصنع الفارج اإلمارات 
 لألسمنت 

 أسمنت بورتالندى مليون طن 2.7
 

مصنع جى أس دبليو  كلنكر مليون طن  1,080
 لألسمنت 

  أسمنت أبيض مليون طن 0.6
 مصنع جى كى لألسمنت 

 أسمنت بورتالند   مليون طن 1

  كلنكر مليون طن 4

مصنع ريدى سيدى 
 لصناعة األسمنت

 أسمنت بورتالندى مليون طن 1

صناعة األسمنت: 



يصنع الجير الحي من الحجر الجيري الذي يتكون 

ا من  بعد طحنه ثم ( CaCO3)الكالسيوم أساس 

خاص، يوضع كربونات المسحوق في فرن 

ن حتى تبلغ درجة حرارته   وفي . م°1000وُيسخَّ

هذه الطريقة ينطلق ثاني أكسيد الكربون من الحجر 

كتلة هشة من أكسيد الكالسيوم مخلفا  وراءه الجيري 

، ويكون على  CaOأو الجير الحي ذو الصيغة 

 O3. .شكل مسحوق أبيض

CaCO3—1000→ CaO + CO2 

الجير الحي كمادة أولية في صناعات ويدخل 

مختلفة كالحديد والورق واأللمنيوم والسكر و 

 .الخرسانة خفيفة الوزن واألصباغ والكلس المطفأ

 

 

مصنع سوبر لصناعة األسمنت: 

طن فى اليوم  600الطاقة اإلنتاجية للمصنع تبلغ 

 .من الجير الحى

صناعة الجير الحى: 

من أهم المصانع  : 



شركة الطاقة العالمية الهندية اإلماراتية: 

تركيب خطوط اإلنتاج للمصنع بمنطقة الطويين وسيدأ اإلنتاج خالل األشهر القادمة جارى العمل على 

 .طن من الجير الحى فى اليوم 350بطاقة إنتاجية تبلغ 
 

 

 أهم الصناعات المحتملة الناتجة من الحجر الجيرى بإمارة الفجيرة صناعة الجير المطفأ أو ومن

، والذى ينتج عند إضافة الماء الى أكسيد الكالسيوم ويكون على  Ca(OH)2هيدروكسيد الكالسيوم 

 .شكل مسحوق أبيض ناعم ويستخدم فى صناعات األدوية ومستحضرات التجميل ومعالجة المياه

CaO +   H 2O → Ca(OH) 2 

مشروع إنتاج كربونات الكالسيوم المطحونة والمرسبة: 

بغاز ثاني  هيدروكسيد الكالسيوم  يعتبر من المشاريع الواعدة باإلمارة ويحضر صناعيا  بإشباع محلول

 :أكسيد الكربون حسب المعادلة

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 

والمطاط والصناعات البالستيكية المختلفة وصوال  إلى الصناعات واألحبار وتدخل في صناعة الدهانات 

 .المتقدمة لكربونات الكالسيوم المرسبة كالصناعات الدوائية وصناعة الورق

وللحجر الجيري إستخدامات إقتصادية كثيرة كصناعة الحديد والصلب، حيث يضاف إلى الفحم وخام 

من درجة إنصهار خام الحديد، كما يقوم بفصل الشوائب الغير مرغوب األفران، حيث يخفض الحديد في 

 .فيها من الحديد الناتج

الصناعات المحتملة: 



يتواجد صخر البازلت بإمارة الفجيرة بمنطقة أوحلة وهو 

نوع من الصخور البركانية التي تشكلت نتيجة التبريِد 

السريع للحمم على سطح األرض، ويتكون البازلت 

معدنيا من األولفين، البيروكسين والبالجيوكليز وبعض 

األكاسيد وتتمتع صخور البازلت بمواصفات جمالية 

عالية وخصوصا  بعد صقلها وذات عازليه جيدة للحرارة 

وقدرة عالية إلمتصاص الصوت والضجيج ولها مقاومة 

شديدة للكسر كما تتميز الصخور البازلتية من الناحية 

الصناعية بثبات حراري وكيميائي عاليين ويعتبر 

البازلت أفضَل مقّو للخرسانة بسبب قوة الشد التي يتمتع 

بها، وللبازلت إستعماالت كثيرة أهمها إستخدام صخره 

الصلب في البناء والعمارة وفي رصف الطرق، إضافة 

إلى إستعماله فى صناعة األلياف البازلتية والصوف 

 .الصخرى

Results (Wt %) Parameters 

32.90 SiO2 

18.00 CaO 

14.10 MgO 

17.70 Al2O3 

7.60 Fe2O3 

0.27 Na2O 

0.19 K2O 

0.02 SO3 

0.04 Cr2O3 

4.53 Loss on Ignition 

(LOI) 

 الخواص الكيميائية للبازلت بإمارة الفجيرة

البازلت من الناتجة الصناعات: 



مصنع الفجيرة للصوف الصخرى: 

يعمل المصنع على إنتاج الصوف الصخرى من 

الف طن  50صخور البازلت بطاقة إنتاجية تبلغ 

فى السنة، ويستعمل الصوف الصخري بكفائة 

عالية في تطبيقات العزل الحراري والعزل 

الصوتي ومنع انتشار الحريق حيث يوفر جميع 

هذه المزايا في وقت واحد وذلك لتميزه بمعامل 

توصيل حراري منخفض جدا  ولقدرته العالية على 

 .الموجات الصوتية الساقطة عليهإمتصاص 



مشروع إنتاج الياف البازلت: 

تم توقيع عقد مع الشركة العربية للتعدين 

البازلتية بان ضوالقإلنشاء مصنع لأللياف 

 5000بإمارة الفجيرة بطاقة إنتاجية تبلغ 

 .طن فى السنة

كبديل عن حديد التسليح نظرا   (Basalt Rebar) البازلت لتصنيع قضبان التسليحإستخدام ويتم 

 :لتميز قضبان البازلت بعدد من الخصائص الهامة

 عالية تفوق قساوة الحديدقساوتها 

 شد عالية تفوق قوة شد الحديدقوة. 
  تقريبا  من وزن الحديد% 90خفة وزنها التي تقل بنسبة. 
 للقلويات والصدأ واألحماضمقاومتها. 

كما تستخدم ألياف البازلت لتقوية الخرسانة، تدعيم األبنية، هياكل الشاحنات والباصات، فى إنتاج األقمشة 

 .الواقية من الرصاصالطائرات وفى صناعة السترات البازلتية، تدعيم مهابط 



يعتبر من الصخور المتحولة الغنية بأكسيد المغنيسيوم 

والسيليكا وتتواجد فى المنطقة التعدينية الوسطى من 
، ويتكون السربنتنيت (السيجى –ثوبان )إمارة الفجيرة

من السربنتين والبيروكسين واألولفين ونسبة قليلة من 

التلك والكلورايت، والجدول التالى يوضح التحاليل 

 .الكيميائية لعينة من السربنتنيت

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) 

الصناعات الناتجة من صخور السربنتينيت: 



مشروع إنتاج المغنيسيا وفلز المغنيسيوم: 
 

يعتبر من المشاريع الواعدة التى تمت دراستها بواسطة 

الشركة العربية للتعدين وذلك من خالل إستغالل صخور 

السربنتينيت المتواجدة بكثرة في إمارة الفجيرة إلنتاج 

المغنيسيا، حيث تعد معادن السربنتين احدى المصادر الغنية 

بمعدن المغنيسيوم وتتلخص عملية إنتاج المغنيسيا بتفاعل 

إلنتاج  (HCL)وغسل للسربنتينيت بحامض الهيدروكلوريك 

الذي يتم اخضاعه  (MgCl2)محلول كلوريد المغنيسيوم 

 تدويرإلى عملية معالجة حرارية في دائرة مغلقة يعاد فيها 

المغنيسيا من الصناعات الحيوية والتي تدخل وتعد   Mgoالمغنيسياحامض الهيدروكلوريك وإنتاج 

في كثير من الصناعات المتقدمة مثل الطوب الحراري لتبطين افران الصهر، المواد المقاومة 

، كما يعد فلز المغنيسيوم من الفلزات الهامة في العازلة والزجاجللحرارة، الواح ورغوة المغنيسيوم 

مغنيسيوم والتي تدخل في -كثير من التطبيقات والصناعات المتقدمة مثل صناعة سبيكة االلمنيوم

 .كثير من الصناعات مثل الطائرات واالجهزة المحمولة وغيرها



 تحتوى التى الرسوبية الصخور من الطينى الحجر
 الممزوج الطمى من جدا دقيقة حبيبات على

 طبقات شكل فى ويتواجد الطينية، المعادن ببعض
 فى الطينى والحجر سنتمترات، بضع سمكها رقيقة

 بالحديد غني يكون الصخرية الحواسنة مجموعة
 الطينى الحجر ويتواجد األحمر، اللون يعطيه مما

 الثالثة التعدينية المنطقة فى الفجيرة بإمارة
 .(وحبحب الطويين)

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

صناعة الطوب األحمر: 
 وقد الطينى الحجر من الناتجة المحتملة الصناعات من تعتبر
 وتم المشروع لهذا مفصلة بدراسة للتعدين العربية الشركة قامت
 إقامة إلمكانية جيدة نتائج واظهرت تحليلها وتم عينات أخذ

 .الفجيرة بإمارة الطويين بمنطقة األحمر الطوب إلنتاج مصنع
ويدخل الحجر الطينى فى صناعة األسمنت البورتالندى بنسبة 

 من مكونات الكلنر، كما يدخل فى صناعة السيراميك%  15

الصناعات التى تنتج من الحجر الطينى: 



اإلستخراجية هى إستخراج الصخور وخامات الصناعة 

والذهب، والزنك  والنحاسالمعادن من باطن األرض كالحديد 

 .  والخامات غير المعدنية كالفوسفات والبوتاس والمحاجر
 

 

 

تعتبر صخور الجابرو من أهم أنواع الصخور فى الصناعات 

اإلستخراجية وهى من أكثر أنواع الصخور إنتشارا بإمارة 
 اإلمارةالفجيرة حيث تغطى مساحة شاسعة من أراضى 

ويتميز صخر الجابرو باللون األسود الغامق الى األخضر الرمادى وتتميز العينة الصخرية للجابرو بنسبة مقدرة من 

 .ولها مقاومة عالية للكسر كما إنها قليلة المسامية ونسبة إمتصاص الماء فيها ضئيلة جدا  القوة 
من الجبال فى اإلمارة تم إستخدامها لمشاريع الدولة وبدول إقتالعها الالفت أن صخور الجابرو الصلبة التي يتم ومن 

الجوار المطلة على الخليج العربي، بما فيها مشروع جزر النخيل بإمارة دبي، ومشاريع الطرق والجسور داخل دولة 

 . كحواجز لألمواج ولحماية الشواطئتستخدم اإلمارات وممرات الهبوط ومنشآت المطارات وحتى الصخور الكبيرة 

الصناعات اإلستخراجية 

الصناعات الناتجة من صخور الجابرو: 



  :إضافة لنشاط الكسارات أقيمت العديد من الصناعات

غسيل وتنقية الرمال 

إنتاج البالط والطابوق األسمنتي   

إنتاج الخرسانة الجاهزة والخلطات األسفلتية:  

الجاهزة الحوائط إلنتاج معمل 



 إمارة فى المستقبلية الصناعات من الزينة أحجار صناعة تعتبر

 األكبر النسبة تمثل التى الركامية النارية الصخور لتوفر وذلك الفجيرة

 بتكوين يعرف ما مشكلة الفجيرة بإمارة الموجودة الجبلية السالسل من

 تحتويه لما طبيعيا   متحفا الجبال هذه وتعد السمائلى األفيوليت صخور

  هذه إستخالص يمكن كما الصخور، من مختلفة وأنواع أشكال من

 يمكن والذى ومشتقاته الجابرو صخور مثل كبيرة باحجام الصخور

 الرمادى باللون تتميز وحبحب،حيث الطويين بمنطقتى تتواجد التى الجيرى الحجر صخور على أيضا الحال وينطبق الزينة، أحجار تصنيع فى إستخدامه

 بخصائص الصخور هذه وتتميز الزينة، أحجار صناعة فى إستغاللها يمكن حيث زاهية بألوان تتميز التى والبازلت الدولوميت صخور وأيضا الغامق،

 المتانة، إختبارات مثل مختلفة إلختبارات تخضع فإنها األحجار هذه خواص ولتحديد والمسامية الماء وإمتصاص الصالبة حيث من جدا   جيدة فيزيائية

 .األحماض ومقاومة الجوية الحاالت مقاومة الحرارى، التمدد معدل التآكل، مقاومة المسامية، الصالبة، النوعية، الكثافة الماء، إمتصاص

  

 

صناعة أحجار الزينة: 



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 – .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 – .40 

Dhera Limestone 199 – 277 2.39 – 2.72 0.02 – 0.25 0.07 – .86 

Musandam Limestone 178 – 199 2.7 0.07 – 0.15 0.23 – .40 

 والمعادن الصخور وتجهيز إستخراج عمليات ان كما

 ان حيث معقدة تكنولوجيا الي تحتاج ال الصناعية

 من قريب أو االرض سطح علي يتواجد معظمها

 المنجم بطريق بإستخراجها يسمح مما السطح

  و تجهيزها يسهل و التكلفة قليل (المحجر ) المكشوف

 .تصنيعها



الدراسات الجيولوجية التي قامت بها هيئة المساحة أوضحت 

رواسب خامات الكروم والنحاس عن تواجد الجيولوجية البريطانية، 

بعدة مناطق فى اإلمارة والتى تحتاج إلجراء المزيد من االبحاث 

المتعمقة للتعرف على أماكن الجيولوجية والجيوكيميائية والدراسات 

 .وكميات هذه الترسبات المعدنية وإمكانية إستغاللها إقتصاديا  
 النحاسخام: 

تتواجد خامات النحاس بصفة خاصة في الصخور المتحولة وصخور االفيوليت والجابرو المتحلل والسدود القاطعة من صخور 

قاعدية صفحية ويتواجد خام النحاس بإمارة الفجيرة في بعض المناطق بين مسافي والفجيرة في صورته المؤكسدة على هيئة 

المالكيت واالزوريت كما يتواجد أيضا فى العديد من المواقع باالمارة من أهمها منطقة الحيل، ومنطقة الفرفار ومنطقة البثنة 

 .ومنطقة أوحلة ومنطقة سكمكم

كما قامت المؤسسة بإجراء دراسات 

وتجميع عينات من أحد مواقع تواجد 

النحاس بمنطقة سكمكم وأظهرت 

التحاليل وجود نسبة عالية من 

النحاس بالموقع، حيث بلغت 

، كما بلغت نسبة تواجد % 19.35

جزء من  0.02الذهب فى العينة 

 .المليون

 صورة لموقع النحاس بمنطقة سكمكم

الخامات المعدنية بإمارة الفجيرة 



الكروم: 

، البريدوتيت والسربنتنيتيتواجد خام الكروميت على هيئة أكسيد الكروم والحديد، وهو من المعادن الشائعة في صخور 

 .ويتواجد الكروميت بإمارة الفجيرة فى كل من الحيل وثوبان والسيجى

 .ويجري حاليا العمل بموقع بمنطقة الحيل إلستخراج الكروميت كما توجد بعض المواقع المستكشفة بالمنطقة الوسطى

 نتائج تحليل عينات الكروميتيبين جدول 



 وخصائص طبيعية متنوعة من الصخور بأنواعها المختلفة تزخر إمارة الفجيرة بثروات

السربنتنيت، البازلت، ، الجابرو، الجرانيت، وتشمل صخور ومتحولةنارية ورسوبية 

 .المختلفةالصخور أنواع وغيرها من الحجر الجيرى، الحجر الطينى، الدولوميت 

  كاألسمنت، الجير، الصوف العديد من الصناعات التحويلية هذه الصخور في تدخل

الزينة، الصخري، السيراميك، الدهانات،  البالستيك، الجبس، الورق، الزجاج، أحجار 

وأيضا  صناعات الحديد ومنتجات المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات معالجة وتنقية 

المعادن من خاماتها، وصناعات األدوية واألغذية والمنظفات باإلضافة الى إستخدامها 

 .  كمواد للبناء واالنشاءات

 وحاليا تتجه إمارة الفجيرة لعملية تحول من عمليات التكسير للصخور الى إنتاج صناعات

 .تعدينية تحويلية وذلك لرفع القيمة المضافة للخامات المعدنية وضمان إستدامتها

ويعتبر الباب مفتوح أمام المستثمرين فى الصناعات التعدينية التحويلية واإلستخراجية. 

الخاتمة 



شكرا لحسن 
 إستماعكم


