
 

  

في المعادناالستثمار 

والفاعلة لتحقیق األھداف اإلستراتیجیة في تعتبر الثروة المعدنیة إحدى الوسائل والموارد المھمة
وإیجاد روافد مالیة تصب في الدخل الوطني للجمھوریة تنویع القاعدة االقتصادیة غیر النفطیة

) ٢٢( أھم مزایا قانون االستثمار رقم  .الیمنيوقوة االقتصاد الیمنیة األمر الذي یعزز مكانة
 .٢٠٠٢لسنة 

المشاریع إعفاء الموجودات الثابتة المطلوبة إلقامة أو توسیع أو تطویر -اإلعفاءات  •
 .االستثماریة من الضرائب والرسوم الجمركیة

یة الحیواني والزراعي والسمكي من الرسوم الجمركیة والضریبإعفاء مستلزمات اإلنتاج-
من كافة الرسوم الجمركیة % ٥٠االنتاج للمشاریع االخرى بنسبة وكذلك إعفاء مستلزمات

 .والمسجلةللمشاریع القائمة
صنعاء، عدن، (الرئیسیة سنوات داخل المدن) ٧(إعفاء المشروعات من ضرائب األرباح لمدة -

الجمھوریة ابتداء من تاریخ مناطق وتزداد مدة اإلعفاء لمدة سنتین لباقي) تعز،الحدیدة، المكال
المدة لسنتین إضافیتین لكل حالة تتحقق في بدء اإلنتاج أو مزاولة النشاط، ویمكن أن تزید ھذه

:سنة ١٦یتجاوز إجمالي مدة اإلعفاء عن المشروع من الحاالت التالیة على أن ال
من إجمالي % ٢٥ن المحلي من الموجودات الثابتة عالمشروعات التي تزید نسبة المكون -أ 

.بالمشروعاتقیمة الموجودات الثابتة الخاصة
من % ٢٥العام فیھا عن المشروعات التي تمتلكھا شركات عامة التقل نسبة االكتتاب -ب 

 .رأس المال المدفوع
اإلعفاء ، یتم تدویرھا خالل تلك السنة أو السنوات التي إذا لحقت بالمشروع خسائر أثناء مدة-

 .ثالث سنوات إعتبارًا من السنة األولى التي تلي سنوات اإلعفاءیھا وبما ال یتجاوزوقعت ف
المشروعات من ضریبة العقارات ومن رسوم توثیق عقود تأسیس المشروعات وكذلك إعفاء-

 .العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفیذهجمیع
 .توزعھا المشروعاتعلى األرباح التي إعفاء المشروعات من ضریبة الدخل-
 .كان نوعھا المفروضة على الصادراتاإلعفاء من كافة الرسوم والضرائب أیًا-
الناتجة عن إیرادات التصدیر وذلك بعد انقضاء اإلعفاء من الضریبة المستحقة على األرباح-

الضریبیة المشروعات عند توسیعھا نفس اإلعفاءات كما تمنح. مدة اإلعفاء المقررة للمشروع
 .المضافولذات المدد بنسبة قیمة رأس المال

الضمانات •
علیھا أو حجز أموالھا أو مصادرتھا أو تجمیدھا أو عدم تأمیم المشروعات وعدم اإلستیالء-

 .من خالل حكم قضائيالتحفظ أو فرض الحراسة علیھا إال
 .وق والواجباتالحقالمساواة بین المستثمر الیمني وغیر الیمني في جمیع-
واألراضي والعقارات التابعة لھ إمكانیة امتالك المستثمر غیر الیمني المشروع االستثماري-

 .%١٠٠بنسبة 
مشروعھ ضد المخاطر غیر التجاریة في أي من المؤسسات إمكانیة تأمین المستثمر على-

:فیھا وھيالدولیة والتي تعتبر الیمن عضوًا
.العربیة لضمان اإلستثمار المؤسسة-1
.الوكالة الدولیة لضمان اإلستثمار-2
 .اإلستثمار وإئتمان الصادراتالمؤسسة اإلسالمیة لتأمین-3



 .حریة المستثمرین في إدارة مشاریعھم-
 .االستثناء من وضع تسعیرة إلزامیة على منتجات المشاریع االستثماریة-
 .تصدیر منتجات المشاریع بالذات أو بالوساطة دون قیوديالحق ف-
تحویل أموالھم بالنقد األجنبي من وإلى الجمھوریة الیمنیة وإعادة حریة المستثمرین في-

المستثمر إلى الخارج سواًء كان عینًا أو نقدًا عند التصفیة أو التصرف تصدیررأس المال
 .بالمشروع

سحب أي أي قرار تسجیل لمشروع إستثماري صادر بموجب القانون أوالیسمح القانون بإلغاء -
 .حق أو إعفاء ممنوح طبقًا لھ إال بموجب حكم قضائي

الكامل في اختیار احد االسالیب التالیھ لحل النزاعات التي تنشأ بینھ وبین إعطاء المستثمر الحق-
 :عند تطبیق أحكام القانونالدولة

 .العربیة في الدول العربیةالموحدة إلستثمار رؤوس األموال اإلتفاقیة -أ 
.التي تنشأ بین الدول ومواطني الدول األخرىإلتفاقیة الدولیة لفض منازعات اإلستثمارا -ب

.ثنائیة تكون الجمھوریة طرفًا فیھاأي اتفاقیة دولیة أو-ج 
 .ن الدولي التابع لھیئة األمم المتحدةالخاص بلجنة القانوقواعد وإجراءات التحكیم التجاري-د
 .وإجراءات التحكیم داخل الجمھوریةقواعد-ه

التسھیالت •
 .الھیئة كنافذة واحدةالتعامل مع-
 .توفیر المعلومات التي یطلبھا المستثمرون-
 .اإلجراءات المطلوبة إلقامة أو توسعة أو تطویر المشروعات اإلستثماریةبساطة-
 .اإلجراءات الخاصة بتأسیس الشركات اإلستثماریة وفتح فروع لھابساطة-
 .استقدام الخبرات األجنبیة غیر المتوفرة محلیًاسھولة إجراءات-

اجازة البحث في مجال المعادن
البحث عن المعادن الفلزیة والمعادن والصخور الصناعیة من قبل الھیئة بناًء على تصدر إجازة

للشروط ئیس مجلس إدارة ھیئة المساحة الجیولوجیة والثروات المعدنیة وفقًاكتابي یقدم لرطلب
البحث ساریة تعتبر إجازة. المنصوص علیھا في قانون المناجم والمحاجر والئحتھ التنفیذیة

المراد البحث عنھا بما ال المفعول للمدة المحددة بھا والمبینة بناًء على طبیعة الثروة المعدنیة
لمدة مماثلة بعد استیفاء الرسوم المقررة واحدة، ویجوز للھیئة تجدیدھا عند االقتضاءیتجاوز سنة 

 :التأكد من استیفائھ للشروط التالیةتدرس الھیئة الطلب وتبت فیھ بعد. لذلك
 .تقدیر المساحةتحدید المنطقة المطلوب البحث فیھا مع _
 .عمال البحثتوفر الكفاءة الفنیة والمالیة الالزمة للقیام بأ _
 .االلتزام بتقدیم برنامج العمل _

_   
  

ترخیص الكشف



الصناعیة من قبل الھیئة بناًء یصدر ترخیص الكشف عن المعادن الفلزیة والمعادن والصخور
الجیولوجیة والثروات المعدنیة وفقًا على طلب كتابي یقدم لرئیس مجلس إدارة ھیئة المساحة

. والمحاجر والئحتھ التنفیذیة، ویصادق علیھ الوزیرقانون المناجمللشروط المنصوص علیھا في 
لمدة سنتین فقط، ویكون للمرخص لھ بالكشف أثناء فترة ویعتبر ترخیص الكشف ساري المفعول

على عقد استغالل عن كل المساحة المرخص لھ بالكشف سریان مدة الترخیص حق الحصول
تبت فیھ بعد التأكد من استیفائھ لكافة الشروط طبقًا الطلب وتدرس الھیئة. فیھا أو في بعضھا

 :یلي أھم ھذه الشروطلالئحة التنفیذیة، وفیما

.المساحةتحدید المنطقة المطلوب البحث فیھا مع تقدیر _
 .االلتزام بتقدیم برنامج العمل _ .توفر الكفاءة الفنیة والمالیة الالزمة للقیام بأعمال البحث _

عقد االستغالل
الجیولوجیة والثروات المعدنیة في عقود استغالل المعادن والصخور تبنت ھیئة المساحة
یصدر قانون بالمصادقة على عقود استغالل المعادن الفلزیة والمواد المشعة الصناعیة، في حین

یتم إبرام اتفاقیات االستغالل بعد إعداد دراسة الجدوى الفنیة واالقتصادیة،. النفیسةوالمعادن
الممنوحة یتضمن العقد كافة اإلعفاءات االمتیازات. والتي على ضوئھا یتم تحدید مدة العقد

مستوفیًا للشروط ویشترط لتوقیع عقود االستغالل أن یكون مقدم الطلب.بموجب قانون االستثمار
 :التالیة

 .المساحةتحدید المنطقة المطلوب البحث فیھا مع تقدیر _
 .والمالیة الالزمة للقیام بأعمال البحث توفر الكفاءة الفنیة _
 .االلتزام بتقدیم برنامج العمل _
 .االلتزام بتقدیم دراسة جدوى اقتصادیة _
.اللتزام بتقدیم دراسة التأثیرات البیئیة _

فرص مفتوحة
واستغالل الذھباستكشاف-
استكشاف واستغالل الزنك والرصاص-
والتیتالیوماستكشاف واستالل الحدید-
.صناعة الجیر الحي والجیر المطفي-
تمعدنات الذھب _ـ1

لترسبات معادن فلزیة أخرى كالنحاس واالرزینوبیرایت على شكل یتواجد الذھب مصاحبًا
الكوارتز المتواجدة على ھیئة عدسات منضغطة في الصخور البركانیة بلورات دقیقة في عروق

باإلضافة ) ما قبل الكامبري(الفیولیت التابعة لصخور األساس وفي صخور والرسوبیة المتحولة
الذھب في الصخور البركانیة الثالثیة، وقد أشارت نتائج الدراسات االسـتكشافیة التيإلى تواجد

تواجدًا ٤٠اشتـملت على مسوحات جیولوجیة وجیوكیمیـائیة جیولوجـیة إلى وجود أكثـر من 
 :تواجدات الذھب في الیمن للذھب و الفضـة، وفیما یلي أھم

شركة ثاني دبي . (طن/جرام فضھ ١١طن، /جرام ذھب ١٥ألف طن، ٦٧٨: منطقة وادي مدن _
 .(مایننج

 .(شركة كانتكس(طن /جرام ذھب ١.٦٥ملیون طن،  ١٦: الحارقةمنطقة _
 .(شركة ثاني دبي للتعدین. (طن/جرام ذھب ٧والحریره، منطقة وادي شرس _
 .(شركة كانتكس. (طن/جرام ذھب١١یض وصبرین، منطقة الف _
 .(شركة فولروك للتعدین. (طن/ذھبجرام ٧٣، )صعده-حجھ(المنطقة الشمالیة الغربیة  _
 .(مفتوحةمناطق. (ذھبppb 2931عتمھ،  -منطقتي ورقة  _
 . (مفتوحةمناطق(طن /جرام ذھب ١.٣، )عتق-البیضاء(المنطقة الجنوبیة الشرقیة  _
والرصاصدنات الزنكتمع _



عمران الجیریة تتواجد تمعدنات الزنـك والرصـاص في الیمن ضمن صخور مجموعة
شقوق وجیوب في المرتبطة باتجاه منخفض حوض رملة السبعتین، وذلك على ھیئة) الجوراسي(

والحجر الجیري التي الصخور الدولومیتیة، كما تتواجد ھذه التمعدنات ضمن صخور الدولومیت
 :الیمنتعود لعصر البالیوسین، وفیما یلي أھم تواجدات الزنك والرصاص في

شركة (طن فضھ /جرام٦٨رصاص، %  ١.٢زنك، %  ٨.٩ملیون طن، 12,6 :منطقة الجبلي
 .(زنكوكس

 .(منطقة مفتوحة(رصاص  %٣.٨زنك، %12 :منطقة طبق وجبل الجبال _
 .(منطقة مفتوحة(زنك %16 :منطقة ذیبین _
الكوبلت-النیكل -تمعدنات النحاس  _

صخور األساس التابعة لعصـر ما تنتشـر تمعدنات النحاس، والنیكل والكوبالت في الیمن ضـمن
أعمال اســتطالعیة واسعة وكانت االسـتكشاف المعدني في الیمن محدود على. قبل الكامبري

التي أشارت إلى ) وصخور متداخلةخور متحولةص( مقتصرة على صـخور ما قبل الكامبري 
رسوبیة بركانیـة تحتوي على ظواھر وجود عـدد من أقواس الجزر المكونة من أحزمة صخور

النحاس والنیكل والكوبالت، وفیما یلي أھم تشیر إلى وجود بیئـة مناسبة السـتضـافة معادن
 :تواجدات ھذه المعادن

 .(شركة كانتكس(نیكل % ٠.٤حاس، ن% ٠.٩والمصنعھ، مناطق سوار _
 .(منطقة مفتوحة(نیكل % ٠.٤نحاس، %0.6ملیون طن، ٤: منطقة الحاموره _
 .(مناطق مفتوحة(نیكل % ١٠نحاس، % ٩، )عتق-البیضاء)المنطقة الجنوبیة الشرقیة _
تمعدنات الحدید، التیتانیوم، والفنادیوم _

رواسـب الحـدید في العصور القدیمة، وبشكل عام توجدتم تعدین الحدید في منطقة صعده خالل 
بتـراكیز متفاوتة، متداخلة الیمـن ضمن صخـور بركانیـة متوسـطة التـركیب ومن أصـل بحري

الدیورایت دقیقة الحبیبات على ھیئة مع صخور الرخام، كما توجد مصاحبة لمتداخالت صخور
. صـخور المتـداخـالت لقاعدیة وفوق القاعدیةعدسـات، باإلضـافة لتواجد رواسـب الحدید ضمن

  وفیما یلي أھم مواقع الحدید والتیتانیوم
  

  
  

 :والفنادیوم في الیمن
% ٥.٣(تیتانیوم ملیون طن ٤٦، و)حدید% ١٥.٥٥(ملیون طن حدید  ٨٦٠: منطقة مكیراس _

 (حةمفتومنطقة) (أكسید فنادیوم% ٠.٠٢(ألف طن فنادیوم  ١٥٠، و)أكسید تیتانیوم
 (منطقة مفتوحة(حدید % ٣٤ألف طن،  ٩٤٠: منطقة صعده _
 .(منطقة مفتوحة(أكسید حدید % ٧٤ألف طن،  ٨٠٠: البیضاءمنطقة _
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		تعتبر الثروة المعدنية إحدى الوسائل والموارد المهمة والفاعلة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية في تنويع القاعدة الاقتصادية غير النفطية وإيجاد روافد مالية تصب في الدخل الوطني للجمهورية اليمنية الأمر الذي يعزز مكانة وقوة الاقتصاد اليمني. أهم مزايا قانون الاستثمار رقم ( 22) لسنة 2002. 
• الإعفاءات - إعفاء الموجودات الثابتة المطلوبة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم الجمركية. 
- إعفاء مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الجمركية والضريبية وكذلك إعفاء مستلزمات الانتاج للمشاريع الاخرى بنسبة 50% من كافة الرسوم الجمركية للمشاريع القائمة والمسجلة. 
- إعفاء المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة (7) سنوات داخل المدن الرئيسية (صنعاء، عدن، تعز،الحديدة، المكلا) وتزداد مدة الإعفاء لمدة سنتين لباقي مناطق الجمهورية ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويمكن أن تزيد هذه المدة لسنتين إضافيتين لكل حالة تتحقق في المشروع من الحالات التالية على أن لا يتجاوز إجمالي مدة الإعفاء عن 16 سنة:
   أ- المشروعات التي تزيد نسبة المكون المحلي من الموجودات الثابتة عن 25% من إجمالي قيمة الموجودات الثابتة الخاصة بالمشروعات .
   ب- المشروعات التي تمتلكها شركات عامة لاتقل نسبة الاكتتاب العام فيها عن 25% من رأس المال المدفوع. 
- إذا لحقت بالمشروع خسائر أثناء مدة الإعفاء ، يتم تدويرها خلال تلك السنة أو السنوات التي وقعت فيها وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات إعتباراً من السنة الأولى التي تلي سنوات الإعفاء. 
- إعفاء المشروعات من ضريبة العقارات ومن رسوم توثيق عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه. 
- إعفاء المشروعات من ضريبة الدخل على الأرباح التي توزعها المشروعات. 
- الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها المفروضة على الصادرات. 
- الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة عن إيرادات التصدير وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع. كما تمنح المشروعات عند توسيعها نفس الإعفاءات الضريبية ولذات المدد بنسبة قيمة رأس المال المضاف . 
• الضمانات 
- عدم تأميم المشروعات وعدم الإستيلاء عليها أو حجز أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا من خلال حكم قضائي . 
- المساواة بين المستثمر اليمني وغير اليمني في جميع الحقوق والواجبات . 
- إمكانية امتلاك المستثمر غير اليمني المشروع الاستثماري والأراضي والعقارات التابعة له بنسبة 100%. 
- إمكانية تأمين المستثمر على مشروعه ضد المخاطر غير التجارية في أي من المؤسسات الدولية والتي تعتبر اليمن عضواً فيها وهي :
          1- المؤسسة العربية لضمان الإستثمار .
          2- الوكالة الدولية لضمان الإستثمار .
          3- المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات . 
- حرية المستثمرين في إدارة مشاريعهم. 
- الاستثناء من وضع تسعيرة إلزامية على منتجات المشاريع الاستثمارية. 
- الحق في تصدير منتجات المشاريع بالذات أو بالوساطة دون قيود . 
- حرية المستثمرين في تحويل أموالهم بالنقد الأجنبي من وإلى الجمهورية اليمنية وإعادة تصديررأس المال المستثمر إلى الخارج سواءً كان عيناً أو نقداً عند التصفية أو التصرف بالمشروع . 
- لايسمح القانون بإلغاء أي قرار تسجيل لمشروع إستثماري صادر بموجب القانون أو سحب أي حق أو إعفاء ممنوح طبقاً له إلا بموجب حكم قضائي. 
- إعطاء المستثمر الحق الكامل في اختيار احد الاساليب التاليه لحل النزاعات التي تنشأ بينه وبين الدولة عند تطبيق أحكام القانون : 
أ- الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 
ب- الإتفاقية الدولية لفض منازعات الإستثمار التي تنشأ بين الدول ومواطني الدول الأخرى.
ج- أي اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفاً فيها. 
د- قواعد وإجراءات التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة. 
ه- قواعد وإجراءات التحكيم داخل الجمهورية. 
• التسهيلات 
- التعامل مع الهيئة كنافذة واحدة. 
- توفير المعلومات التي يطلبها المستثمرون. 
- بساطة الإجراءات المطلوبة لإقامة أو توسعة أو تطوير المشروعات الإستثمارية. 
- بساطة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات الإستثمارية وفتح فروع لها. 
- سهولة إجراءات استقدام الخبرات الأجنبية غير المتوفرة محلياً. 

اجازة البحث في مجال المعادن 

تصدر إجازة البحث عن المعادن الفلزية والمعادن والصخور الصناعية من قبل الهيئة بناءً على طلب كتابي يقدم لرئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية. تعتبر إجازة البحث سارية المفعول للمدة المحددة بها والمبينة بناءً على طبيعة الثروة المعدنية المراد البحث عنها بما لا يتجاوز سنة واحدة، ويجوز للهيئة تجديدها عند الاقتضاء لمدة مماثلة بعد استيفاء الرسوم المقررة لذلك. تدرس الهيئة الطلب وتبت فيه بعد التأكد من استيفائه للشروط التالية : 
_ تحديد المنطقة المطلوب البحث فيها مع تقدير المساحة. 
_ توفر الكفاءة الفنية والمالية اللازمة للقيام بأعمال البحث. 
_ الالتزام بتقديم برنامج العمل. 
_ 



ترخيص الكشف 
يصدر ترخيص الكشف عن المعادن الفلزية والمعادن والصخور الصناعية من قبل الهيئة بناءً على طلب كتابي يقدم لرئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية، ويصادق عليه الوزير. ويعتبر ترخيص الكشف ساري المفعول لمدة سنتين فقط، ويكون للمرخص له بالكشف أثناء فترة سريان مدة الترخيص حق الحصول على عقد استغلال عن كل المساحة المرخص له بالكشف فيها أو في بعضها. تدرس الهيئة الطلب وتبت فيه بعد التأكد من استيفائه لكافة الشروط طبقاً للائحة التنفيذية، وفيما يلي أهم هذه الشروط: 

_ تحديد المنطقة المطلوب البحث فيها مع تقدير المساحة.
_ توفر الكفاءة الفنية والمالية اللازمة للقيام بأعمال البحث. _ الالتزام بتقديم برنامج العمل. 
عقد الاستغلال 
تبنت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في عقود استغلال المعادن والصخور الصناعية، في حين يصدر قانون بالمصادقة على عقود استغلال المعادن الفلزية والمواد المشعة والمعادن النفيسة. يتم إبرام اتفاقيات الاستغلال بعد إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، والتي على ضوئها يتم تحديد مدة العقد. يتضمن العقد كافة الإعفاءات الامتيازات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار.ويشترط لتوقيع عقود الاستغلال أن يكون مقدم الطلب مستوفياً للشروط التالية : 
_ تحديد المنطقة المطلوب البحث فيها مع تقدير المساحة. 
_ توفر الكفاءة الفنية والمالية اللازمة للقيام بأعمال البحث. 
_ الالتزام بتقديم برنامج العمل. 
_ الالتزام بتقديم دراسة جدوى اقتصادية. 
_ لالتزام بتقديم دراسة التأثيرات البيئية .
فرص مفتوحة 
- استكشاف واستغلال الذهب 
- استكشاف واستغلال الزنك والرصاص 
- استكشاف واستلال الحديد والتيتاليوم 
- صناعة الجير الحي والجير المطفي .
1ـ _ تمعدنات الذهب 
يتواجد الذهب مصاحباً لترسبات معادن فلزية أخرى كالنحاس والارزينوبيرايت على شكل بلورات دقيقة في عروق الكوارتز المتواجدة على هيئة عدسات منضغطة في الصخور البركانية والرسوبية المتحولة وفي صخور الفيوليت التابعة لصخور الأساس (ما قبل الكامبري) بالإضافة إلى تواجد الذهب في الصخور البركانية الثلاثية، وقد أشارت نتائج الدراسات الاسـتكشافية التي اشتـملت على مسوحات جيولوجية وجيوكيميـائية جيولوجـية إلى وجود أكثـر من 40 تواجداً للذهب و الفضـة، وفيما يلي أهم تواجدات الذهب في اليمن : 
_ منطقة وادي مدن: 678 ألف طن، 15 جرام ذهب/طن، 11 جرام فضه/طن. (شركة ثاني دبي مايننج). 
_ منطقة الحارقة: 16 مليون طن، 1.65 جرام ذهب/طن (شركة كانتكس). 
_ منطقة وادي شرس والحريره، 7 جرام ذهب/طن. (شركة ثاني دبي للتعدين). 
_ منطقة الفيض وصبرين، 11 جرام ذهب/طن. (شركة كانتكس). 
_ المنطقة الشمالية الغربية (حجه-صعده)، 73 جرام ذهب/طن. (شركة فولروك للتعدين). 
_ منطقتي ورقة - عتمه، ppb 2931 ذهب. (مناطق مفتوحة). 
_ المنطقة الجنوبية الشرقية (البيضاء-عتق)، 1.3 جرام ذهب/طن (مناطق مفتوحة) . 
_ تمعدنات الزنك والرصاص
 تتواجد تمعدنات الزنـك والرصـاص في اليمن ضمن صخور مجموعة عمران الجيرية (الجوراسي) المرتبطة باتجاه منخفض حوض رملة السبعتين، وذلك على هيئة شقوق وجيوب في الصخور الدولوميتية، كما تتواجد هذه التمعدنات ضمن صخور الدولوميت والحجر الجيري التي تعود لعصر الباليوسين، وفيما يلي أهم تواجدات الزنك والرصاص في اليمن : 
منطقة الجبلي: 12,6 مليون طن، 8.9 % زنك، 1.2 % رصاص، 68 جرام/طن فضه (شركة زنكوكس). 
_ منطقة طبق وجبل الجبال: 12% زنك، 3.8% رصاص (منطقة مفتوحة). 
_ منطقة ذيبين: 16% زنك (منطقة مفتوحة). 
_ تمعدنات النحاس - النيكل - الكوبلت
 تنتشـر تمعدنات النحاس، والنيكل والكوبالت في اليمن ضـمن صخور الأساس التابعة لعصـر ما قبل الكامبري. الاسـتكشاف المعدني في اليمن محدود على أعمال اســتطلاعية واسعة وكانت مقتصرة على صـخور ما قبل الكامبري ( صخور متحولة وصخور متداخلة) التي أشارت إلى وجود عـدد من أقواس الجزر المكونة من أحزمة صخور رسوبية بركانيـة تحتوي على ظواهر تشير إلى وجود بيئـة مناسبة لاسـتضـافة معادن النحاس والنيكل والكوبالت، وفيما يلي أهم تواجدات هذه المعادن : 
_ مناطق سوار والمصنعه، 0.9% نحاس، 0.4% نيكل (شركة كانتكس). 
_ منطقة الحاموره: 4 مليون طن، 0.6% نحاس، 0.4% نيكل (منطقة مفتوحة). 
_ المنطقة الجنوبية الشرقية (البيضاء-عتق)، 9% نحاس، 10% نيكل (مناطق مفتوحة). 
_ تمعدنات الحديد، التيتانيوم، والفناديوم 
تم تعدين الحديد في منطقة صعده خلال العصور القديمة، وبشكل عام توجد رواسـب الحـديد في اليمـن ضمن صخـور بركانيـة متوسـطة التـركيب ومن أصـل بحري بتـراكيز متفاوتة، متداخلة مع صخور الرخام، كما توجد مصاحبة لمتداخلات صخور الديورايت دقيقة الحبيبات على هيئة عدسـات، بالإضـافة لتواجد رواسـب الحديد ضمن صـخور المتـداخـلات لقاعدية وفوق القاعدية. وفيما يلي أهم مواقع الحديد والتيتانيوم 







والفناديوم في اليمن : 
_ منطقة مكيراس: 860 مليون طن حديد (15.55% حديد)، و46 مليون طن تيتانيوم (5.3% أكسيد تيتانيوم)، و150 ألف طن فناديوم (0.02% أكسيد فناديوم) (منطقة مفتوحة) 
_ منطقة صعده: 940 ألف طن، 34% حديد (منطقة مفتوحة) 
_ منطقة البيضاء: 800 ألف طن، 74% أكسيد حديد (منطقة مفتوحة). 
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