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المقدمة
يعتبــر تعديــن وإســتغالل الثــروات المعدنيــة العصــب اإلقتصــادي لــكل مــن الــدول الناميــة والــدول 
المتقدمــة علــى حــد ســواء، وذلــك مــن خــالل تعزيــز إمكانيــات النمــو اإلقتصــادي والتقــدم اإلجتماعــي 
الــذي تســاهم فــي تطويرهمــا  إنشــاء المشــاريع التعدينيــة فيهــا وخصوصــً فــي المناطــق النائيــة مــن 

هــذه الــدول. 

ومــن المتوقــع أن يســتمر قطــاع التعديــن علــى مســتوى العالــم فــي التطــور خــالل العقــود القادمــة 
لتلبيــة الطلــب المتزايــد بإســتمرار علــى منتجــات القطاعــات الصناعيــة بكافــة مســتوياتها ونوعياتهــا 
بالتكنولوجيــات  تختــص  التــي  القطاعــات  تقدمــً  واألكثــر  وأيضــً  الزراعيــة  القطاعــات  ومنتجــات 

المتقدمــة فــي هــذا العصــر.

يعتبــر األردن غنيــً بالثــروات المعدنيــة وفــي مقدمتهــا خامــات الفوســفات والبوتــاس والبروميــن 
الســيليكا والفلدســبار والكاوليــن  الصناعيــة مثــل رمــل  الصخــور  الــى مجموعــة مــن  باإلضافــة 
وكميــات واعــدة مــن بعــض المعــادن اإلســتراتيجية  كالذهــب والنحــاس والعناصــر األرضيــة النــادرة فــي 

ــي. ــر الزيت ــام الصخ ــن خ ــة م ــات ضخم ــى كمي ــة إل ــة ، باإلضاف ــوب المملك جن

الثــروات وتصديرهــا خــالل الســنوات الماضيــة والبعــض اآلخــر تــم  وقــد تــم اســتغالل بعــض هــذه 
إســتخدامه فــي مجــاالت التصنيــع المحلــي، لكــن هنــاك الكثيــر مــن الشــواهد المعدنيــة التــي لــم 
يتــم تقييمهــا وإستكشــافها بعــد وذلــك إلعتمــاد األردن علــى القطــاع الخــاص فــي الدراســات التقييمية 
ــذ  ــي تنفي ــير ف ــة والس ــدوى اإلقتصادي ــات الج ــات إثب ــتراتيجية لغاي ــة اإلس ــروات المعدني ــة للث التفصيلي

ــذة. ــريعات الناف ــة والتش ــول المتبع ــب األص ــتثمارية حس ــاريع اإلس المش

وإســتنادًا الــى الدراســات الســابقة الخاصــة بمشــاريع التنقيــب عــن الثــروات المعدنيــة فــي األردن، 
نســتعرض فــي هــذه النشــرة أهــم الخامــات المعدنيــة المتاحــة لإلســتغالل فــي القطــاع اإلســتثماري 
ــا،  ــة لتوضعاته ــة الجيولوجي ــا والبيئ ــي األردن وطبيعته ــة ف ــات المعدني ــً للخام ــن وصف ــي تتضم والت
وإســتعراض أهــم المواصفــات الكيميائيــة والفيزيائيــة لهــذه الخامــات والمتعلقــة بإســتخداماتها 

الصناعيــة و اإلحتياطيــات الجيولوجيــة المقــدرة لــكل خــام وذلــك لتأكيــد إمكانياتهــا اإلقتصاديــة.



شكل )1( خارطة توضعات الثروات المعدنية والصخور الصناعية في األردن
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البازلت
البازلــت فــي شــمال شــرق األردن هــو جــزء مــن إقليــم بازلتــي كبيــر )حــرات الشــام 
البازلتيــة( يمتــد مــن جنــوب ســوريا الــى الســعودية ويعبــر األردن فــي أماكــن كثيــرة 
فــي المنطقــة الواقعــة بيــن الرويشــد واألزرق وإربــد والزرقــاء ويغطــي مشــاحة حوالــي 

11000 كيلــو متــر مربــع فــي األردن. 

والبازلــت عبــارة عــن صخــور بركانيــة قاعديــة ســطحية ناتجــة عــن تصلــب الحمــم 
األوليفيــن  معــادن  مــن  أساســا  ويتكــون  األرض.  باطــن  مــن  المتصاعــدة  البركانيــة 

والبيروكســين. والبالجيوكليــز 

الوضع الجيولوجي  
يعتقــد أن صخــور البازلــت فــي المنطقــة الشــمالية الشــرقية ناتجــة عــن اندفاعــات 
إلنســيابات أو فتاتيــات بركانيــة خرجــت مــن شــقوق طويلــة علــى شــكل طفــوح بازلتيــة 
أو مــن خــالل فوهــات بركانيــة محــددة حيــث كانــت اإلندفاعــات البازلتيــة علــى ثالثــة 
علــى  البازلتيــة  اإلندفاعــات  كانــت  فقــد  األردن  وجنــوب  وســط  فــي  أمــا  مراحــل، 
مرحلتيــن مــن النشــاط البركانــي واســعة النطــاق خــالل عصــر النيوجيــن وحتــى العصــر 

ــي. الرباع

ــة  ــن منطق ــمال م ــى الش ــع إل ــرق األردن تق ــمال ش ــي ش ــة ف ــات البازلتي ــدم اإلندفاع  أق
الحديــث  العصــر  رواســب  جزئيــً  تغطيهــا  حيــث  الزرقــاء  محافظــة  فــي  الهاشــمية 
ــت  ــو بازل ــط األردن ه ــي وس ــة ف ــات البازلتي ــدم اإلندفاع ــن أن أق ــي حي ــين. ف الباليستوس

ســنة.  مليــون   6-5 الــى  عمــره  ويرجــع  شــيحان  جبــل 

يتواجد البازلت في األردن في ثالث مناطق وهي: 

الصفــاوي،    ، األزرق  مناطــق  األردن:  شــرق  شــمال 
الشــام«  ب »حــرات  يعــرف  مــا  أو  المفــرق  وشــرق 

مربــع. كيلومتــر   11000 مســاحة  ويغطــي 

ماعيــن،  شــيحان،  جبــل  مناطــق  األردن:  وســط 
والــزاره. ومــكاور 

جنــوب األردن: ومــن أهمهــا تــل ُبرمــا، وجبــل عنيــزة 
وتبعــد حوالــي 170 كــم جنــوب عمــان.

الموقع  

االحتياطي  
تتوفــر إحتياطيــات ضخمــة مــن البازلــت فــي جميــع مناطــق تواجــد البازلــت فــي 
المملكــة وقــد تــم تقديــر مخــزون الخــام المتواجــد ة فــي منطقــة تــل ُبرمــا فقــط 

بحوالــي 310 مليــون طــن.

وجــود  إلــى  الســينية  األشــعة  تحليــل  يشــير 
محتــوى رئيســي لكل مــن األوغايت والفلدســبار. 
والكالســايت  هيماتايــت  معــادن  وكذلــك 
والزيواليــت بنســب قليلــة كمــا يشــير التحليــل 

يلــي: مــا  وجــود  إلــى  البتروغرافــي 

األوليفين
كمعدن رئيس

الفلدسبار
على شكل بالجيوكليز.

البايروكسين
على شكل كلينوبايروكسين.

الكالسايت والزيواليت
تتواجد كمعادن ثانوية.

الفرص االستثمارية للثروات المعدنية في األردن وزارة الطاقة والثروة المعدنية 9وزارة الطاقة والثروة المعدنيةالفرص االستثمارية للثروات المعدنية في األردن 8

يســتخدم البازلــت فــي صناعــة القوالــب الحراريــة وأعمــدة الزينــة والترخيــم وصناعــة الصــوف الصخــري 
وفــي رصــف الطــرق وأعمــال البنــاء وصناعــة األنابيــب وغيرهــا.

الوضع اإلستثماري  

لقــد تــم إجــراء دراســة للخــام المتواجــد فــي منطقــة تــل ُبرمــا لدراســة إمكانيــة مالءمــة البازلــت المتواجــد فــي 
المنطقــة لتأســيس صناعــات متخصصــة إلســتغالل الخــام مثــل تصنيع قوالب البازلــت الخزفية وأنظمة الســباكة 
واألنابيــب وغيرهــا وكانــت النتائــج إيجابيــة وقــد تــم إســتغالل البازلــت فــي المملكــة فــي مجــال اإلنشــاءات كحجــر 
البنــاء والحصمــه وفــي صناعــة الصــوف الصخــري لإلســتهالك المحلــي ولغايــات التصديــر. وتبقــى فــرص اإلســتثمار 
مفتوحــة فــي خــام البازلــت ســواء لإلســتهالك المحلــي أوللتصديــر الخارجــي فــي صناعــة قوالــب الســباكة وفــي 

صناعــة األنابيــب والقضبــان لإلســتخدامات اإلنشــائية وغيرهــا.

وتتبنــى الحكومــة فــي اإلســتثمار فــي خــام البازلــت آليــة منــح المســتثمر المهتــم رخصــة تنقيــب وحــق تعديــن 
ــاطات  ــص لنش ــات الترخي ــن آلي ــات ع ــن المعلوم ــد م ــة المزي ــة. ولمعرف ــريعات األردني ــن والتش ــب القواني بموج

التعديــن المختلفــة يمكــن زيــارة الرابــط التالــي:
http://www.emrc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=175&CategoryID=5 

االستخدامات  

التحليــل الكيميائــي للخــام فــي منطقــة تــل ُبرمــا 
ــي: ــا يل ــى م ــير إل يش

الخصائص المعدنية والكيميائية  



الوضع اإلستثماري  

الحجر الجيري
النقي 

يعتبــر الحجــر الجيــري النقــي مــن أهــم المــواد الخــام الالفلزيــة المســتخدمة فــي 
المجــاالت الصناعيــة والزراعيــة بشــكل رئيســي.

الوضع الجيولوجي  
يتواجــد الحجــر الجيــري النقــي ضمــن عضــو فئــة البهيــه كوكينــا فــي تكويــن الحســا 
ــى  ــل إل ــماكات تص ــان( وبس ــوي )كامباني ــيري العل ــر الطباش ــن العص ــفاتي م الفوس

40م.

يتواجــد الحجــر الجيــري النقــي بكميــات تجاريــة في 
ــات،  ــة، الســلطاني، الحســا، الحالب مناطــق: القطران

جــرف الدراويــش، األبيــض، ســواقة والدامخــي.

الموقع  

االحتياطي  
اإلحتياطيــات  توزيــع   التالــي  الجــدول  ُيظهــر 
الكالســيوم. أكســيد  ونســب  الجيولوجيــة 

يتميز الحجر الجيري النقي بالتركيب الكيميائي التالي: 
كربونات كالسيوم CaCO3 )أعلى من 93 %(   .1

سيليكا SiO2 )أقل من %3(  .2
أكسيد المغنيسيوم MgO )أقل من 1.2 %، وأعلى من ذلك لمنتجات معينة(   .3

الحديد Fe2O3 )أقل من 1.5%، ويكون بنسبة أقل من ذلك لبعض المنتجات(،   .4
واألمالح القلوية منخفضة  .5

ــري  ــر الجي ــات الحج ــز خام ــث تترك ــع حي ــب الموق ــام حس ــة للخ ــص الكيميائي ــي الخصائ ــدول التال ــر الج ُيظه
النقــي ذو النوعيــة عاليــة الجــودة فــي منطقــة القطرانــه والحســا والســلطاني فــي جنــوب األردن والتــي تناســب 
الصناعــات الدوائيــة والكربونــات والمــواد المالئــة، فــي حيــن أن نوعيــات الخــام األخــرى فــي باقــي المواقــع 

ــاج الجيــر. تناســب صناعــات اإلســمنت والصناعــات التعدينيــة وإنت

يتــم اســتخراج الحجــر الجيــري النقــي حاليــً مــن منطقــة الحالبــات مــن قبــل شــركات 
محليــة إلنتــاج اإلســمنت األبيــض وكربونــات الكالســيوم، واإلســتثمار مفتــوح بالحجــر 

الجيــري النقــي فــي مختلــف المناطــق فــي األردن ألي مــن مجــاالت إســتخدامه.

تتبنــى الحكومــة فــي اإلســتثمار فــي خــام الحجــر الجيــري النقــي آليــة منح المســتثمر 
المهتــم رخصــة تنقيــب وحــق تعديــن بموجــب القوانيــن والتشــريعات األردنيــة. ولمعرفة 
المزيــد مــن المعلومــات عــن آليــات الترخيــص لنشــاطات التعديــن المختلفــة يمكــن 

زيــارة الرابــط التالــي:
http://www.emrc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=175&CategoryID=5
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CaO % اإلحتياطي )مليون طن( الموقع المنطقة
أعلى من 54.3 31.5 85  كم جنوب عمان القطرانة
أعلى من 52.2 460 100 كم جنوب عمان السلطاني

أعلى من 54.19 69 140  كم جنوب عمان الحسا
أعلى من 52.56 286 75  كم جنوب شرق عمان الحالبات
أعلى من 53.0 90 150 كم جنوب عمان جرف الدراويش
أعلى من 53.5 11 120 كم جنوب عمان األبيض
أعلى من 53.3 388 70 كم جنوب عمان سواقه والدامخي

البياض % %SiO2 %Al2O3 %MgO %Fe2O3 %CaO المنطقة
95.7-75.9 3.8-1.5 0.6-0.02 2.08-0.15 1.14-0.09 54.3-50.9 القطرانة

---- 1.9-1.7 0.5-0.01 0.8-0.3 0.5-0.2 53.6- 53.0 الحالبات
97.4-75.6 9.9-0.02 1-0.1 0.2-2.7 0.5-0.02 54.9-48.2 الحسا

90.3-82.1 3.2-1.5 1-0.1 0.5-0.1 0.5-0.1 53.9-47.6  سواقه
الدامخي

95.5-93.7 4.0-0.3 ---- ---- 0.3-0.2 54.1-52.6 السلطاني
87.8-64.0 4.8-1.3 1.1-0.1 0.2-0.1 0.4-0.1 53.8-51.2 األبيض
85.9-70.7 5.9-1.7 0.6-0.1 3.5-0.2 0.3-0.1 53.7-42.3 جرف الدراويش
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الخصائص المعدنية والكيميائية  

االستخدامات  
الصناعات المعدنية كعامل مساعد على صهر وتكرير الحديد واأللمنيوم والنحاس.

الصناعــات الكيميائيــة فــي إنتــاج الجيــر، المركبــات القلويــة، كربيــد الكالســيوم، أكاســيد المغنيســيوم 
ورمــاد الصــودا.

ــر الســكر، تنقيــة ميــاه الصــرف الصحــي،  ــورق، تكري ــد، الصلــب، الزجــاج، ال صناعــات اإلســمنت األبيــض، الحدي
ــة الكبريــت مــن الغــاز. ــات وإزال معالجــة النفاي

اإلستخدامات الزراعية في تعزيز التربة واألسمدة واألعالف الحيوانية.

ــات  ــنان والصناع ــون األس ــات ومعج ــالط األرضي ــيراميك وب ــورق والس ــاط وال ــات والمط ــي الدهان ــة ف مــادة مالئ
ــة. الطبي



الوضع اإلستثماري  

يتكــون معــدن الِزركــون مــن ســيليكات الِزركونيــوم )ZrSiO4( والهافنيــوم باإلضافــة 
إلــى بعــض العناصــر األرضيــة النــادرة التــي عــادًة مــا تكــون مــن المعــادن الثقيلــة 

ــل، إلمنايــت( مونازايــت وغيرهــا. المرتبطــة بالِزركــون كمعــادن التيتانيــوم )روتاي

يتميــز الِزركــون بمقاومــة عاليــة للحــرارة )نقطــة انصهــار 2500 درجــة مئويــة( ومقاومة 
للتــآكل الحمضــي والموصليــة الحراريــة العاليــة والتمــدد الحــراري المنخفض.

الوضع الجيولوجي  
تتواجــد الطبقــة الحاويــة علــى التمعــدن فــي أســفل الجــزء األوســط )DB2( مــن تكويــن 

دبيديــب الرملــي مــن العصــر األوردوفيشــي.

ــن.  ــي داك ــى بن ــي إل ــون بن ــات ، بل ــك الحبيب ــي متماس ــر رمل ــن حج ــون  DB2 م يتك
ــل بيــن الحبيبــات والمــواد  تتــراوح ســماكة الطبقــة الحاويــة علــى الِزركــون المحمَّ

متــر.  4.2-1.5 مــن  الالحمــة 

جنــوب  كــم   350 بعــد  علــى  الزركــون  يتواجــد 
ــة عمــان و 100 كــم إلــى الشــمال الشــرقي  مدين

مــن العقبــة.

الموقع  

االحتياطي  
لخــام  مؤمــالً  تمعدنًــا  التنقيــب  أعمــال  أظهــرت 
ــره  الزركــون فــي منطقــة )وادي المــزراب( تــم تقدي

متــري. طــن   96000 بحوالــي 

االستخدامات  

نظــًرا لوجــود معــدن الزركــون )ســيليكات الزركونيــوم  )ZrSiO4(( مــع الهافنيــوم ووإرتباطــه ببعــض العناصــر 
ــإن  ــت وغيرهــا ، ف ــة مثــل معــادن التيتانيــوم )الروتيــل ، اإللمنيــت( والمونازي ــادرة والمعــادن الثقيل ــة الن األرضي
العناصــر  اســتغالل  مشــاريع  مــع  بالتــوازي  معــه  التعامــل  وســيتم  لالســتثمار  مفتــوح  الزركــون  اســتغالل 
ــادرة والمعــادن الثقيلــة ، والتــي بموجبهــا يتــم توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع المســتثمر المعنــي  األرضيــة الن
لتنفيــذ أنشــطة االستكشــاف وإتمــام دراســة الجــدوى اإلقتصاديــة األوليــة، والتــي ســيتم بموجبهــا توقيــع 

اتفاقيــة خاصــة وفقــً للقوانيــن والتشــريعات األردنيــة لتطويــر المشــروع علــى نطــاق تجــاري.
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التركيب الدرجة المعدن
% 3.75 - 0.67 ZrSiO4 ِزركون

499-2168 جزء من مليون Ce سيريوم
224-1065جزء من مليون La النثانيوم

% 4.91-1.61 TiO2 تيتانيوم

الخصائص المعدنية والكيميائية  
ــود  ــع وج ــة، م ــون المعدني ــبات الزرك ــي لترس ــون الرئيس ــو المك ــز ه ــدن الكوارت مع
ــدوت  ــت، األيبي ــل، بروكاي ــة )الروتاي ــادن الثقيل ــبار، والمع ــن الفلدس ــرة م ــات صغي كمي

والمونازايــت(.

أما عن الخصائص الكيميائية فيمكن تلخيصها كالتالي:

ــادة مقاومــة المعــادن لإلختــراق، كمــا يســتخدم  يســتخدم الِزركــون بشــكل رئيســي فــي قوالــب الصــب لزي
الِزركــون المطحــون فــي الطــالء الحــراري لطــالء خــارج القوالــب، كمــا أنــه يســتخدم فــي صقــل العدســات الطبيــة 

وفــي مجســات التحكــم وغيرهــا مــن اإلســتخدامات.

الِزركون
االستخدامات  



الوضع اإلستثماري  

رمــال الســِيليكا )رمــال الكوارتــز( هــي صخــور رمليــة بيضــاء نقيــة تحتــوي علــى نســبة 
عاليــة مــن الِســيليكا SiO2 )أكثــر مــن 99%(، تتكــون بشــكل رئيســي مــن حبيبــات 
معــدن الكوارتــز وتحتــوي علــى كميــة قليلــة مــن الشــوائب والمعــادن الثقيلــة )أقــل 
ــح الرمــل الزجاجــي فيطلــق علــى رمــال الســِيليكا التــي لهــا  مــن 0.1%( أمــا مصطل

مواصفــات فيزيائيــة وكيميائيــة تتناســب مــع صناعــة الزجــاج بكافــة إســتخداماته.

الوضع الجيولوجي  
تتواجــد رواســب رمــل الســيليكا البيضــاء ضمــن الترســبات الرمليــة التابعــة لتكويــن 
الديســي الرملــي مــن العصــر األوردوفيشــي باإلضافــة إلــى تكويــن الكرنــب الرملــي 

مــن العصــر الطباشــيري األســفل فــي جنــوب األردن. 

الموقع  

االحتياطي  

الخصائص الكيميائية

هنــاك العديــد مــن المرامــل والمقالــع العاملــة فــي منطقــة رأس النقــب الســتخدامات الخــام فــي مــواد البنــاء 
والســيراميك والســيليكا المعالجــة لغايــات التصديــر.

إنَّ مــا يميــز الرمــل الزجاجــي فــي األردن هــو المحتــوى المنخفــض مــن الشــوائب والمعــادن الثقيلــة باإلضافــة 
الــى قربــه مــن شــبكات الطــرق ومــن مينــاء التصديــر.

 إن اإلســتثمار فــي رمــال الســيليكا فــي األردن ُيعــد فرصــة إســتثمارية جاذبــة نظــرًا لجودتــه ونقاوتــه وكمياتــه 
الوفيــرة ولجــدوى إســتغالله.

ــق  ــب وح ــة تنقي ــم رخص ــتثمر المهت ــح المس ــة من ــيليكا آلي ــام الس ــي خ ــتثمار ف ــي اإلس ــة ف ــى الحكوم تتبن
تعديــن بموجــب القوانيــن والتشــريعات األردنيــة. ولمعرفــة المزيــد مــن المعلومــات عــن آليــات الترخيــص 

لنشــاطات التعديــن المختلفــة يمكــن زيــارة الرابــط التالــي:
http://www.emrc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=175&CategoryID=5
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األكاسيد 
الرئيسية

خام )%( بعد التنخيل 
المائي )%(

بعد التحرير 
بالماء )%( رمل الزجاج

Grade-A *
)BS: 1988 ,2975(

 لمدة 8
دقائق

 لمدة 6
دقائق

 رأس
النقب

 وادي
السيق رأس النقب  وادي

السيق
 رأس

النقب
 وادي

السيق

SiO2 98.7 95.23 99.41 99.36 99.62 99.65 99.70

Al2O3 0.52 2.57 0.16 0.22 0.04 0.04 0.20

Fe2O3 0.04 0.04 0.03 0.03 0.01 0.01 0.013-0.01

TiO2 0.09 0.09 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 )*(

CaO + MgO 0.08 0.22 0.02 0.12 0.01 0.01 0.02 )*(

Na2O+ K2O 0.11 0.17 0.09 0.09 0.02 0.02 0.02 )*(

االحتياطي )مليون طن( المنطقة
أكثر من 10000  رأس النقب
أكثر من 10000 قاع الديسة

120 وادي السيق - الراكيا
غير محدد الجيشية

المنطقة الموقع
70 كم شمال العقبة رأس النقب

50 كم شمال شرق العقبة قاع الديسة
شمال مدينة البتراء األثرية البتراء عين البيضة
 وادي عربة 65 كم شمال

العقبة
 وادي السيق -

الراكيا
 6 كم إلى الشرق من ميناء

العقبة الجيشية

أهم اإلستخدامات الصناعية لخام الِسيليكا تتلخص بما يلي: 
مواد البناء والسيراميك.  .1

الصناعات اإللكترونية.  .2
الموصالت فائقة السرعة.  .3

الصناعات الكيميائية.  .4
صناعة الزجاج  .5

مادة مالئة  .6

االستخدامات  

)Grade )A تعني الزجاج المستخدم في صناعة العدسات * حسب تصنيف شركة سيبليكو

 %TiO2  %Fe2O3  %Al2O3  %SiO2 المنطقة
معالج خام معالج خام معالج خام معالج خام

0.04 0.13 0.019 0.025 0.24 1.43 98.36 96.59 قاع الديسه

0.04 0.14 0.013 0.028 0.32 2.97 98.93 95.21 الجيشية

الخصائص الكيميائية  

رمال السيليكا



الوضع اإلستثماري  

الخصائص الكيميائية

المحليــة  التعدينيــة  النحــاس للشــركات  أبــو خشــيبه منطقــة مفتوحــة لإلســتثمار فــي  تعتبــر منطقــة 
والعالميــة المهتمــة حيــث تتبنــى الحكومــة فــي اإلســتثمار فــي خــام النحــاس آليــة منــح المســتثمر المهتــم 
ــم توقيــع إتفاقيــة خاصــة بموجــب  ــة األوليــة ومــن ث مذكــرة تفاهــم لإلستكشــاف ودراســة الجــدوى اإلقتصادي

ــاري. ــتوى التج ــى المس ــروع عل ــر المش ــة لتطوي ــريعات األردني ــن والتش القواني
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الخصائص المعدنية والكيميائية  

النحاس
أول اكتشــاف لتمعــدن النحــاس فــي األردن كان فــي الخمســينات مــن القــرن العشــرين 
فــي منطقــة ضانــا/وادي عربــة. حيــث كان هنــاك العديــد من أنشــطة التعدين الســتخراج 
والمناجــم   )Slag( الخبــث  وجــود  خــالل  مــن  عليهــا  اإلســتدالل  تــم  التــي  النحــاس 

القديمــة فــي مناطــق خربــة النحــاس ووادي الجاريــة ومناطــق أخــرى.

الوضع الجيولوجي  
التكوينــات  مــن  إثنيــن  فــي  القديمــة  الرواســب  داخــل  النحــاس  تمعدنــات  تتواجــد 
الجيولوجيــة وهمــا أبــو خشــيبة الرملــي والبــرج الدولوميتــي مــن العصــر الكامبــري.
 تتميــز مناطــق التمعدنــات بالتضاريــس الوعــرة، وتقطعهــا الوديــان المحفــورة بعمــق 
مــع خطــوط تصريفهــا التــي تتبــع بشــكل رئيســي أنمــاط الصــدوع باتجــاه الغــرب، نحــو 

وادي عربــة.        

الموقع  

االحتياطي  

االحتياطي )مليون طن( المنطقة
غير محدد خربة النحاس / وادي الجارية

19.8 فينان )وادي خالد، ضانا وراطيه(
8 أبو خشيبة

االستخدامات  
ــات النحــاس، فــي المناطــق التــي  تتواجــد تمعدن
عرضــا،  كــم  و15  طــوال  كــم  حوالــي 70  تمتــد 
وعلــى طــول الجانــب الشــرقي مــن وادي عربــة 
إلــى  الميــت  البحــر  مــن  الجنوبــي  الطــرف  مــن 

أبوخشــيبة.  وادي  منطقــة 

1. خربة النحاس - الجارية
تقــع هــذه المنطقــة فــي الجــزء الشــمالي مــن 
منطقــة فينــان ويغطــي تمعــدن النحــاس فــي 
كال التكوينيــن مســاحة تبلــغ حوالــي 61 كــم2.

تبلــغ ســماكة الطبقــة الحاويــة علــى التمعــدن 
ــة،  2م، كمــا تعتبــر منطقــة جبــل مرزوقــة - جاري
منطقــة   ، كــم2   10-8 مســاحة  تغطــي  التــي 
المســتقبلي  والتقييــم  للتنقيــب  مؤملــة 

المصاحبــة. والمعــادن  والمنغنيــز  للنحــاس 

2. منطقة فينان )وادي خالد، ضانا وراتيا(
تقــع هــذه المنطقــة فــي الجــزء األوســط مــن وادي عربــة. تتواجــد تمعدنــات النحــاس فــي 

كال التكوينيــن وبمعــدل ســماكة يصــل إلــى 2م.

3. منطقة أبو خشيبة
تقــع هــذه المنطقــة فــي الجــزء الجنوبــي مــن وادي عربــة، ويوجــد تمعــدن النحــاس فــي 
تكويــن أبــو خشــيبة الرملــي. تبلــغ ســماكة الطبقــة الحاويــة علــى التمعــدن 1-3 متــر.

نسبة النحاس % المنطقة
2.3-2 خربة النحاس / وادي الجارية
1.37 فينان )وادي خالد، ضانا وراطيه(
0.65 أبو خشيبة

ــه يدخــل فــي صناعــة العديــد  صناعــة األســالك الكهربائيــة  بســبب موصليتــه العاليــة للكهربــاء، كمــا أّن  .1
ــف  ــاز، والهوات ــة، والتلف ــدات الطاق ــوالت، ومول ــل: المح ــة، مث ــة واإللكتروني ــزة واألدوات الكهربائي ــن األجه م
المحمولــة، وغيرهــا مــن األجهــزة، ومــن أهــم اســتخدامات النحــاس فــي قطــاع الكهربــاء اســتخدامه فــي 
االتصــاالت الســلكية، حيــث يتــّم صنــع أســالك دقيقــة خاصة لخطــوط اإلنترنــت المتعلقة بالشــبكات المحلية، 
باإلضافــة إلــى االســتفادة مــن النحــاس فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، تحديــدًا فــي تصنيــع توربينــات الريــاح، 

والخاليــا الكهروضوئيــة، وغيرهــا مــن األجهــزة المرتبطــة بتكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة

فــي مجــال البنــاء مــن خــالل اســتخدامه فــي بنــاء القبــاب وزخرفــة البنــاء؛ حيــث تــّم اســتخدامه فــي   .2
صناعــة مقابــض األبــواب، واألقفــال، وأدوات اإلضــاءة، والحنفيــات، كمــا أّنــه ُيســتخدم فــي التصميــم الداخلــي 
للمستشــفيات بســبب خاصيتــه فــي تثبيــط نمــو البكتيريــا والجراثيــم، مّمــا ُيقّلــل مــن احتماليــة انتشــار 

األمــراض.

ــه فــي التوصيــل الحــراري والكهربائــي، حيــث يتــّم اســتخدامه فــي صنــع  فــي المركبــات بســبب كفاءت  .3
المكونــات األساســية لجميــع وســائل المواصــالت التــي تضــم الســيارات، والطائــرات، والســفن، والقــوارب، 

ــارات. والقط

ــت وغيرهــا، التــي هــي  ــت، والكوبري ــت، والكريزوكــوال، واألتاكماي أهــم معــادن خــام النحــاس هــي المالكاي
ــب أكاســيد وســيليكات. فــي الغال

أما عن تراكيز النحاس في مناطق تواجده فهي كما يلي:



ــة للصخــور. هنــاك  الفلدســبار هــو أهــم مجموعــة مــن معــادن الســيليكات المكون
الفلدســبار   ،)KAlSi3O3( البوتاســي  الفلدســبار  الفلدســبار؛  مــن  مجموعــات  أربعــة 
الباريــوم  وفلدســبار   )CaAlSi3O8( الكالســي  والفلدســبار   ،)NaAlSi3O8( الصــودي 

 .)BaAl2Si3O8(

الوضع الجيولوجي  
تنتمــي الصخــور الناريــة الحاويــة علــى الفلدســبار إلــى نســق اليتــم الجرانيتــي، والــذي 
ينتمــي إلــى معقــد العقبــة. يتــراوح عمــر هــذه الصخــور حوالــي 630-610 مليــون ســنة. 
ــدة  ــة و/أو وح ــدة الجرانيتي ــو ج ــدة أب ــن وح ــت م ــو الجراني ــبار ه ــام الفلدس ــدر خ إن مص

عمــران مونوزوغرانيــت.

يتواجد خام الفلدسبار في المناطق التالية:

الموقع  

االحتياطي  

الفرص االستثمارية للثروات المعدنية في األردن وزارة الطاقة والثروة المعدنية 19وزارة الطاقة والثروة المعدنيةالفرص االستثمارية للثروات المعدنية في األردن 18

الفلدسبار 

المنطقة الموقع

6 كم جنوب العقبة
 وادي الجيشية-

اليتم
5 كم شمال شرق العقبة وادي المحلبة

18 كم شمال شرق العقبة 
)على الطريق بين العقبة ومعان(

جبل الغفران

25 كمال شمال العقبة ثم
8 كم إلى الغرب 

 وادي صدر
الملقان

األكاسيد األساسية )%(
المنطقة

MnO K2O Na2O TiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO SiO2

0.02 4.29 5.53 0.88 13.98 1.02 0.35 1.05 71.46 الجيشية

0.37 6.27 2.02 0.37 14.95 2.21 0.52 1.29 70.37 عين الهشيم

0.02 5.64 4.13 0.16 14.29 0.65 0.07 0.61 72.99 وادي صدر الملقان

الوضع اإلستثماري  

خضــع موقــع الجيشــية لعمليــات إســتخراج ناجحــة مــن قبــل شــركة محليــة بســبب وجــود الصخــور المتكســرة 
وســهولة تعديــن الخــام فــي المنطقــة. كمــا أنــه هنــاك فــرص إســتثمارية مفتوحــة إلســتخراج وإســتغالل الخــام 
فــي المناطــق األخــرى، حيــث تتبنــى الحكومــة فــي اإلســتثمار فــي خــام الفلدســبار آليــة منــح المســتثمر 
المهتــم رخصــة تنقيــب وحــق تعديــن بموجــب القوانيــن والتشــريعات األردنيــة. ولمعرفــة المزيد مــن المعلومات 

عــن آليــات الترخيــص لنشــاطات التعديــن المختلفــة يمكــن زيــارة الرابــط التالــي:
http://www.emrc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=175&CategoryID=5

التحليل الكيميائي للفلدسبار في جنوب األردن )%(.

الخصائص الكيميائية  

االستخدامات  
يســتخدم حوالــي 90 % مــن إنتــاج الفلدســبار للصناعــات الزجاجيــة والســيراميك. حيــث يفضــل الفلدســبار 

الصــودي فــي صناعــة الزجــاج، بينمــا الفلدســبار البوتاســي هــو أكثــر إســتخدامً فــي الســيراميك.

اإلحتياطي )مليون طن( الموقع
115 وادي الجيشية- اليتم
0.4 وادي المحلبة
0.6 جبل الغفران
22 وادي صدر الملقان
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الكاولين

الوضع اإلستثماري  

تعــد صناعــة  الســيراميك فــي األردن األقــل توســعً بيــن دول الشــرق األوســط ومــع ذلــك فقــد عــزز منتجــو  
ــج. ــين المنت ــج تحس ــم لبرام ــة وتبنيه ــوق المحلي ــي الس ــتمر ف ــع المس ــبب التوس ــم بس ــن مكانته الكاولي
ــروات  ــن األردنــي والتــي تعتمــد علــى الث كمــا تعــد صناعــة اإلســمنت مــن أهــم الصناعــات فــي قطــاع التعدي
المعدنيــة المحليــة كمــواد خــام كمــا أن هنــاك نمــو ســريع فــي ســوق  اإلســمنت المحلــي بســبب زيــادة 

الصناعــات اإلنشــائية فــي األردن والــدول المجــاورة.

إن اإلســتثمار فــي خــام الكاوليــن مفتــوح فــي المناطــق التــي تحتــوي علــى كميــات كبيــرة مثــل بطــن الغــول 
والمــدورة ودبيديــب وأم ســحم.                                            

ــق  ــب وح ــة تنقي ــم رخص ــتثمر المهت ــح المس ــة من ــن آلي ــام الكاولي ــي خ ــتثمار ف ــي اإلس ــة ف ــى الحكوم وتتبن
تعديــن بموجــب القوانيــن والتشــريعات األردنيــة. ولمعرفــة المزيــد مــن المعلومــات عــن آليــات الترخيــص 

لنشــاطات التعديــن المختلفــة يمكــن زيــارة الرابــط التالــي:

http://www.emrc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=175&CategoryID=5

الخصائص الكيميائية  

االستخدامات  

يتــم إســتخدام الكاوليــن فــي صناعــة الســيراميك األبيــض وفــي الطــالء، كمــا أنــه يســتخدم كمــواد 
مالئــة فــي الدهانــات والمطــاط والبالســتيك والعديــد مــن المنتجــات األخــرى.

الكاوليــن مصطلــح تجــاري يطلــق علــى مجموعــة كبيــرة مــن المعــادن الصفائحيــة 
ناعــم  أبيــض،  طيــن  عــن  عبــارة  هــو  األلمنيــوم.  ســيليكات  مــن  أصــال  المكونــة 
الصيغــة  ولــه  الدقيقــة  الحبيبــات  ذو  الكاوليــن  معــدن  مــن  أساســً  يتكــون  لــدن، 
الكيميائيــةAl2Si2O5 )OH(4، أمــا محتــواه المعدنــي المثالــي فهــو مكــون مــن ُأكســيد 

 .%13.96 ومــاء   %46.54 الســيليكا  وُأكســيد   %39.5 األلمنيــوم 

الوضع الجيولوجي  
ــع مناطــق رئيســية فــي جنــوب األردن هــي بطــن  تتكشــف رواســب الكاوليــن فــي أرب
الغــول ، المــدورة ، الحســوة  وأم ســحم ، يتــم إســتغالل الكاوليــن مــن كل مــن بطــن 
الغــول والحســوة بكميــات محــدودة.  ومــا يــزال الكاوليــن غيــر مســتغل فــي مناطــق 
المــدورة ومناطــق أم ســحم. الترســبات األربعــة هــي مــن عمــر األوردوفيشــي، ينتمــي 
الكاوليــن فــي كل مــن بطــن الغــول والمــدورة إلــى فئــة البتــرا الطينيــة فــي تكويــن 

المــدورة، أمــا التوضعــات فــي منطقــة الحســوة فتعــود لتكويــن الحســوة الرملــي.                     

يتواجد الكاولين في المناطق التالية:

الموقع  

االحتياطي  

الموقع المنطقة

70 كم جنوب شرق معان بطن الغول

120 كم جنوب شرق معان المدورة

45 كم شرق القويرة الحسوة

40 كم جنوب شرق الديسة
 دبيديب / أم

سحم

اإلحتياطي )مليون طن( الموقع
1100 بطن الغول
9700 المدورة

54 الحسوة
1090 دبيديب / أم سحم

 %Fe2O3 %SiO2 %Al2O3 المنطقة
أقل أعلى أقل أعلى أقل أعلى

4.05 8.37 47.79 68.32 14.01 25.37 بطن الغول

4.54 10.54 41.87 70.20 13.36 27.54 المدورة

1.15 9.09 49.04 78.88 12.94 29.27 الحسوة

3.5 11.04 49.04 61.97 17.0 24.70 دبيديب/أم سحم
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الذهب

الوضع اإلستثماري  

تتبنــى الحكومــة فــي اإلســتثمار فــي خــام الذهــب آليــة منــح المســتثمر المهتم مذكــرة تفاهم لإلستكشــاف 
ــة األوليــة ومــن ثــم توقيــع إتفاقيــة خاصــة بموجــب القوانيــن والتشــريعات األردنيــة  ودراســة الجــدوى اإلقتصادي

لتطويــر المشــروع علــى المســتوى التجــاري.

وحيــث أن هنــاك شــركات مهتمــة حاليــً فــي إســتثمار الخــام فــي أحــد المواقــع لمشــروع قيــد اإلجــراء، فهنــاك 
فرصــة إســتثمارية مفتوحــة للمناطــق المتبقيــة إلســتغالل الذهــب فيهــا.

اإلحتياطي  

االستخدامات  
إن معــدن الذهــب معــروف بقيمتــه اإلقتصاديــة وأهميتــه فــي العديــد مــن الصناعــات اإللكترونيــة وتطويــر 

الموصــالت فائقــة التوصيــل وفــي صناعــة الحلــي.

يعتبــر الذهــب مــن المعــادن الفلزيــة الثمينــة نــادرة الوجــود، يتواجــد الذهــب فــي 
ــور بثمانــي أوجــه أو علــى شــكل حبيبــي أو  الطبيعــة علــى شــكل معــدن حــر متبل

صفائحــي.

كشــفت الدراســات الجيوكيميائيــة فــي األردن والتــي قامت بها كوادر ســلطة المصادر 
مــن  الشــمالي  الطــرف  علــى  الذهــب  لمعــدن  شــذوذ  قيــم  عــن  ســابقً  الطبيعيــة 
الــدرع العربــي النوبــي فــي جنــوب األردن. حيــث كانــت أفضــل حالــة شــذوذ فــي الصخــور 
البركانيــة الحامضيــة )Felsic( فــي منطقــة وادي أبــو خشــيبة، حيــث وصلــت قيــم 
الذهــب إلــى 40 غم/طــن فــي تراكيــز المعــادن الثقيلــة التــي تــم جمعهــا مــن رواســب 

الوديــان. ولوحــظ الذهــب المرئــي فــي تركيــز المعــادن الثقيلــة.

الوضع الجيولوجي  
تعتبــر صخــور نســق أحيمــر البركانــي األوســع إنتشــارًا فــي صخــور معقــد العربــة، 
النفيســة  للمعــادن  الرئيســي  اإلستكشــاف  هــدف  أنهــا  علــى  تحديدهــا  تــم  وقــد 
فــي صخــور الركيــزة األردنيــة. وتتجــه صخــور هــذا النســق باتجــاه شــمال - شــمال شــرق 
ــه أكثــر مــن 70 كــم. يســود هــذا  وتمتــد بحــزام عرضــه  2 إلــى 4 كيلومتــرات وطول
النســق الكوارتــز القلــوي والبورفيــري والكوارتــز- الفلدســبار مــع انديزايــت ثانــوي، وقــد 

توقــف النشــاط البركانــي قبــل 540 مليــون ســنة.

منطقة وادي أبو خشيبة
تقــع منطقــة وادي أبــو خشــيبة علــى بعــد 90 كــم 
ــة فــي جنــوب األردن، وعلــى  شــمال - شــمال العقب
بعــد 4 كــم شــرق طريــق البحــر الميــت - العقبــة 

بمنطقــة وادي عربــة.

ــري  ــز البورفي ــر الكوارت ــن صخ ــب ضم ــد الذه يتواج
ــز - الفلدســبار  ضمــن الصخــور البركانيــة  والكوارت
فــي معقــد وادي عربــة وتــم الكشــف عــن الذهــب 
المرئــي فــي العديــد مــن تراكيــز المعــادن الثقيلــة 
حتــى 40 غــم / طــن. وقــد تــم الحصــول علــى قيــم 
تصــل إلــى 15 غم/طــن مــن الذهــب فــي العــروق 
فــي  الســليكاتية  التجويــة  شــديدة  والصخــور 

مناطــق التحــول.

الموقع  

وادي الحور ووادي صبرا
تقــع المنطقتيــن جنــوب وجنــوب شــرق وادي أبــو خشــيبة، وتتميــزان بشــذوذ الذهــب 
ــن  ــي لهاتي ــبه تفصيل ــي ش ــح جيوكيميائ ــل مس ــم عم ــد ت ــبيا، وق ــة نس ــب عالي بنس

المنطقتيــن.

ــا  ــتقوم به ــي س ــة الت ــاطات التنقيبي ــع للنش ــة يخض ــق المؤمل ــي المناط ــام ف ــن الخ ــي م ــد اإلحتياط إن تحدي
ــد اإلمتــداد  ــات تحدي ــو خشــيبة لغاي ــذات فــي منطقــة وادي أب الشــركات المهتمــة باإلســتثمار فــي الخــام وبال

ــام. ــدر الخ ــة مص ــودي ومعرف ــي و العم األفق



الوضع اإلستثماري  

الطباشــير هــو أحــد أنــواع الحجــر الجيــري العضــوي والــذي يتميــز بلونــه األبيــض. يتكــون 
فــي المتوســط مــن 97.5 - 98.5 % كربونــات الكالســيوم. ويعتبــر الطيــن والكوارتــز 
همــا أكثــر الشــوائب شــيوًعا. فــي العمــوم يعتبــر الطباشــير مــن الصخــور الناعمــة 

القابلــة للتفتيــت والتــي ال تتطلــب متفجــرات إلســتخراجها.

الوضع الجيولوجي  
يتواجــد الطباشــير فــي مســتويات طبقيــة مختلفــة والتــي يمكــن العثــور عليهــا فــي 
ــيري  ــالله الطباش ــن وادي الش ــتويات تكوي ــذه المس ــم ه ــن أه ــاء األردن وم ــع أنح جمي
)اإليوســين( وتكويــن الموقــر الطباشــيري المارلــي )ماســتريختيان- باليوســين( ويعتبر 
تكويــن وادي الشــاللة أهــم مــورد للطباشــير بســبب ســماكة الطباشــير العاليــة 

والتوزيــع الواســع لــه.

الموقع  

االحتياطي  

الخصائص الكيميائية

ــه مــن الطــرق الرئيســية فــي المملكــة باإلضافــة إلــى  إن ســهولة الوصــول إلــى مواقــع خــام الطباشــير وقرب
ــة بالســكان والمناطــق الزراعيــة تعتبــر مــن مميــزات خــام الطباشــير األردنــي  بعدهــا عــن المناطــق المأهول

التــي تشــجع علــى إســتغالله. 

ــى  ــة، وتتبن ــي المملك ــده ف ــق تواج ــف مناط ــي مختل ــام ف ــتغالل الخ ــة إلس ــتثمارية مفتوح ــرص إس ــاك ف هن
ــن  ــق تعدي ــب وح ــة تنقي ــم رخص ــتثمر المهت ــح المس ــة من ــير آلي ــام الطباش ــي خ ــتثمار ف ــي اإلس ــة ف الحكوم
ــد مــن المعلومــات عــن آليــات الترخيــص لنشــاطات  بموجــب القوانيــن والتشــريعات األردنيــة. ولمعرفــة المزي

التعديــن المختلفــة يمكــن زيــارة الرابــط التالــي:
http://www.emrc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=175&CategoryID=5
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االحتياطي )مليون طن( المنطقة
1325 العمري/ الضاحكية
161 وادي الغدف
976 قصر الحرانة

3364 وادي الضبعي

الموقع اسم المنطفة
45 كم جنوب شرق األزرق العمري/ الضاحكية

35 كم جنوب األزرق وادي الغدف
50كم شرق عمان   قصر الحرانة
60كم شرق عمان وادي الضبعي

يمكــن إســتخدام الطباشــير والتــي تعتبــر نــوع مــن أنــواع الصخــور الجيريــة التــي 
تحتــوي علــى نســب عاليــة مــن كربونــات الكالســيوم فــي العديــد مــن التطبيقــات 

ــة وغيرهــا.  ــل الطــالء واإلســمنت والزراع ــة مث الصناعي

االستخدامات  

الخصائص المعدنية والكيميائية  

 الطباشير

الكالســايت هــو المعــدن الرئيســي فــي خــام الطباشــير أمــا المعــادن النــادرة األخــرى فهــي الكاولينايــت 
والهااليــت. والكوارتــز  والدولومايــت 

درجة السطوع % % CaO الموقع
81.7 - 74.8 49.6 - 38.9 العمري/ الضاحكية
81.4 - 79.5 52.6 - 43.6 وادي الغدف
83.5 - 76.6 52.6 - 47.9 قصر الحرانة
85 - 76.6 53.15 - 51.59 وادي الضبعي
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الدولومايت

الوضع اإلستثماري  

الفــرص اإلســتثمارية مفتوحــة إلســتغالل الدلومايــت في منطقة وادي عســال ووادي إحيمر عســال ورأس النقب، 
حيــث تتبنــى الحكومــة فــي اإلســتثمار فــي الخــام آليــة منــح المســتثمر المهتــم رخصــة تنقيــب وحــق تعديــن 
ــد مــن المعلومــات عــن آليــات الترخيــص لنشــاطات  بموجــب القوانيــن والتشــريعات األردنيــة. ولمعرفــة المزي

التعديــن المختلفــة يمكــن زيــارة الرابــط التالــي:

http://www.emrc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=175&CategoryID=5

منطقــة الحديثــة: يتكــون الخــام فــي هــذه المنطقــة مــن الدولوميــت والكالســيت مــع كميــة صغيــرة 
ــز والكاولينايــت. مــن الجبــس، الكوارت

الخصائص المعدنية والكيميائية  

االستخدامات  
يستخدم الدولومايت في الزراعة وفي صناعة اإلسمنت وفي معالجة الشقوق.

إســمنت  المغنيســيوم،  أوكســيكلوريد  )إســمنت  إلنتــاج  المتكلــس  الدولومايــت  يســتخدم  وكمــا 
ســيليكاتي(. وطــوب  عضويــة،  غيــر  مغنســيوم  رغــاوي  المغنيســيوم،  أوكسيســولفات 

ويعد أحد المواد األولية في صناعة الزجاج وفي صناعة السيراميك المقاوم للحرارة.

الدولومايــت هــو صخــر رســوبي يشــبه في طبيعتــه الترســيبية الحجر الجيــري. يتكون 
الدولومايــت فــي معظــم األحيــان نتيجــة الســتبدال المغنيســيوم بدال من الكالســيوم 
خــالل عمليــات إعــادة التبلــور للحجــر الجيــري، فــي حيــن أن بعــض الدولومايــت يترســب 
مباشــرة مــن ميــاه البحــر. تحتــوي صخــور الدولوميــت علــى أكثــر مــن 50% مــن معــادن 
الكالســيت والدولومايــت، حيــث أن معــدن الدولومايــت أكثــر وفــرة مــن الكالســيت. 

وتشــتمل الشــوائب فــي الدولومايــت علــى المعــادن الطينيــة. 

الوضع الجيولوجي  
يتواجــد الدولومايــت فــي الصخــور مــن جميــع األعمــار ، ويرتبــط بشــكل عــام بالحجــر 
الجيــري، ويمكــن العثــور علــى الدولومايــت فــي جميــع أنحــاء األردن فــي صخــور تكوين 
البــرج الدولومايتــي مــن العصــر الكامبــري باالضافــة إلــى تكاويــن العصــر الطباشــيري 
وهــي الناعــور، والحمــر ووادي الســير. إن صخــور الدولومايــت التــي تقــع فــي منطقتــي 

وادي عســال وغــور الحديثــة تتبــع لتكويــن وادي الســير مــن العصــر التورونــي.

الموقع  

االحتياطي  

الموقع المنطقة

30 كم غرب الكرك
 ما بين وادي عسال
ووادي أحيمر عسال

25 كم غرب الكرك غور الحديثة
70 كم شمال العقبة راس النقب

اسم المنطقة اإلحتياطي )مليون طن(
62 ما بين وادي عسال ووادي أحيمر عسال
20 غور الحديثة
80 راس النقب

راس النقب غور الحديثة وادي عسال ووادي 
أحيمر عسال المركب )%(

19.06 20.2 – 1.74 18.98 – 1.77 MgO

2.6 24.2 – 0.45 6.44 – 0.95 SiO2

35.06 50.9 – 21.55 46.7 – 31.13 CaO

0.69 3.57 – 0.1 1.36 – 0.12 Fe2O3
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الزيواليت
)التف الزيواليتي(

الوضع اإلستثماري  

بدأ إنتاج التف الزيواليتي في األردن في عام 1998. 

ويتم إستهالك 400000 طن سنويا من قبل مصانع اإلسمنت وذلك النتاج اإلسمنت البوزوالني. 

إن األســواق الرئيســية لمــوارد التــف الزيواليتــي األردنــي هــي األســواق المحليــة واإلقليميــة نظــرًا إلــى حجــم 
ــوق  ــى أن س ــرات إل ــير التقدي ــاع، وتش ــذا القط ــي ه ــت ف ــتخدامات الزيوالي ــة وإس ــي المنطق ــي ف ــاع الزراع القط
القطــاع الزراعــي واعــد وبكميــات كبيــرة، حيــث ٌيفتــرض أن كل زيــادة بنســبة 2% مــن األراضــي المعالجــة 
ــادة الطلــب علــى الزيواليــت بحوالــي 100000 طــن ســنويًا وبحوالــي  50000 طــن  بالزيواليــت ســتؤدي إلــى زي
ــإن  ــي ف ــي. وبالتال ــف الحيوان ــي العل ــة ف ــن الرائح ــص م ــي التخل ــت ف ــة بالزيوالي ــي المعالج ــن األراض ــنويًا م س

إجمالــي الطلــب المتوقــع هــو 360000 طــن ســنويً إعتمــادًا علــى الفرضيــات المذكــورة.

الفــرص اإلســتثمارية مفتوحــة إلســتغالل الزيواليــت فــي المملكــة حيــث تتبنــى الحكومــة فــي اإلســتثمار 
فــي الخــام آليــة منــح المســتثمر المهتــم رخصــة تنقيــب وحــق تعديــن بموجــب القوانيــن والتشــريعات األردنيــة. 
ــارة الرابــط  ــد مــن المعلومــات عــن آليــات الترخيــص لنشــاطات التعديــن المختلفــة يمكــن زي ولمعرفــة المزي

التالــي:
http://www.emrc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=175&CategoryID=5

الخصائص الكيميائية  

االستخدامات  
يســتخدم الزيواليــت فــي التطبيقــات الزراعيــة وفــي صناعــة اإلســمنت والصناعــات 

الكيميائيــة المختلفــة.

المائيــة،  األلمنيــوم  وســيليكات  القلويــة  العناصــر  مــن  سلســلة  الزيواليــت  يمثــل 
ــي  ــل البركان ــوبية ذات األص ــور الرس ــي الصخ ــدًا ف ــر تواج ــا األكث ــز معادنه ــي تتمي والت
بالمســامية العاليــة، حجــم الحبيبــات الصغيــر، وقابليتهــا للتميــؤ ويوجــد أكثــر مــن 30 

نــوع مــن الزيواليــت فــي الطبيعــة.

الوضع الجيولوجي  
ــمال  ــي ش ــد ف ــي المتواج ــف البركان ــة الت ــق تجوي ــن طري ــت ع ــدن الزيوالي ــون مع يتك

ــف.  ــات الت ــن حبيب ــة بي ــادة الحم ــً كم ــد أيض ــط األردن. ويتواج ــرق ووس ش

الموقع  

االحتياطي  

المنطقة  اإلحتياطي )مليون طن(
46 تل الرماح

170 األريتين

9.2 تلول الشهباء

472 المنطقة الشمالية الشرقية
1340 مناطق أخرى

%Na2O %K2O %CaO %MgO %Fe2O3 %Al2O3 %SiO2 المنطقة

مستغل

4.0 0.8 8.5 10.1 12.1 12.8 42.0 تل الرماح

2.1 1.5 9.3 9.6 12.1 12.8 38.6 األريتين

2.1 1.9 9.8 9.2 12.7 13.9 42.7 مكاور

غير مستغل

2.0 1.2 11.3 8.6 8.3 13.2 44.0 شيحان

2.4 0.7 20.2 7.6 11.3 10.2 35.0 تل الجهيرة

1.5 0.5 10.1 7.7 8.1 10.8 48.0 جبل 
العطاعطة

2.8 1.7 9.4 10.3 12.0 11.8 41.7 تلول 
الشهباء

5.7 0.9 15.8 8.6 8.8 7.9 40.0 جبل عنيزة

فــي  مواقــع  عــدة  فــي  الزيواليتــي   التــف  يقــع 
شــمال  كــم   30( األريتيــن  جبــل  وهــي:   األردن 
شــرق  كــم   20( الشــهباء  تلــول  األزرق(،  شــرق 
شــرق  شــمال  كــم   35( الرمــاح  تــل  الصفــاوي(، 
فــي  الصغيــرة  الرواســب  مــن  وغيرهــا  المفــرق( 

األردن وجنــوب  وســط 



الوضع اإلستثماري  

ــدز ، باإلضافــة  تتكــون العناصــر األرضيــة النــادرة  مــن 15 عنصــًرا مــن مجموعــة الالنثناي
إلــى عناصــر يتيريــوم و الســكانديوم.

تعتبــر عناصــر يتيريــوم و الســكانديوم مــن العناصــر األرضيــة النــادرة ألنهــا تتكــون فــي 
ــة  ــواص الكيميائي ــي الخ ــابهة ف ــر متش ــدز وتظه ــل الالنثناي ــام مث ــب الخ ــس رواس نف

، ولكــن لهــا خصائــص إلكترونيــة ومغناطيســية مختلفــة.

ُتقســم العناصــر األرضيــة النــادرة إلــى مجموعتيــن تعرفــان بإســم العناصــر األرضيــة 
النــادرة الخفيفــة والعناصــر األرضيــة النــادرة الثقيلــة وذلــك وفًقــا لتركيبهــا الكيميائــي. 
وتميــز الخصائــص الكيميائيــة والفيزيائيــة للعناصــر األرضيــة النــادرة أهميتهــا وقيمتهــا 

االقتصاديــة.

عــادة مــا توجــد العناصــر األرضيــة النــادرة مصحوبــة ببعــض العناصــر المشــعة مثــل 
اليورانيــوم والثوريــوم. ويتواجــد التيتانيــوم )الروتيــل، اإللمنيــت( والمونازيت والزركون 

مــع العناصــر األرضيــة النــادرة أيًضــا.

الوضع الجيولوجي  
تتوضــع العناصــر األرضيــة النــادرة فــي الجــزء األوســط مــن تكويــن دبيديــب الرملــي 

األوردوفيشــي. العصــر  مــن   )DB2(

 يتكون DB2 من حجر رملي متماسك الحبيبات، بني إلى بني داكن اللون. 

الموقع  

االحتياطي  

الخصائص الكيميائية

إن اســتغالل العناصــر األرضيــة النــادرة هــي فــرص مفتوحــة لإلســتثمار للشــركات للشــركات التعدينيــة العالمية 
المهتمــة وذلــك لتنفيــذ المزيــد مــن األعمــال التنقيبيــة بهــدف الوصــول إلــى تقييــم للخــام كمــً ونوعــً بأكثــر 
ــة إلســتغالل هــذه الخامــات. وتتبنــى الحكومــة فــي اإلســتثمار  ــات إجــراء دراســات الجــدوى االقتصادي ــة لغاي دق
فــي العناصــر األرضيــة النــادرة  آليــة منــح المســتثمر المهتــم مذكــرة تفاهــم لإلستكشــاف ودراســة الجــدوى 
اإلقتصاديــة األوليــة ومــن ثــم توقيــع إتفاقيــة خاصــة بموجــب القوانيــن والتشــريعات األردنيــة لتطويــر المشــروع 

علــى المســتوى التجــاري.
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العديــد مــن الخــواص الضوئيــة والمغناطيســية والكيميائيــة المختلفــة التــي تمتلكهــا العناصــر األرضيــة 
النــادرة تجعلهــا ذات قيمــة إقتصاديــة عاليــة وذات أهميــة متزايــدة للتكنولوجيــات المســتقبلية لمجموعــة مــن 
التطبيقــات المختلفــة فــي مجــال صناعــات رفــع كفــاءة الطاقــة وإنتــاج الطاقــة المتجــددة، ممــا يجعــل الطلــب 

العالمــي عليهــا يتزايــد كل عــام.

االستخدامات  

الخصائص المعدنية والكيميائية  

العناصر األرضية 
النادرة

باإلضافــة لمعــادن الفلدســبار والمعــادن الطينيــة تترافــق مــع العناصــر األرضيــة النــادرة بعــض المعــادن الثقيلــة 
مثــل )الزركــون، الروتيــل، بروكيــت، األيبيــدوت و المونازايــت( وغيرهــا.

تقــع المنطقــة علــى بعــد 350 كــم جنــوب عمــان 
و100 كــم مــن الشــرق إلــى الشــمال الشــرقي مــن 

العقبــة.

أظهــرت دراســات التنقيــب تمعدنًــا مؤمــالً للعناصــر 
األرضيــة النــادرة وعناصــر األثــر والعناصــر المشــعة فــي 

منطقــة )وادي المــزراب(.
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الصخر الزيتي 

الوضع اإلستثماري  
قامــت وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة بإعــداد دراســة لتقســيم المناطــق المؤملــة إلســتغالل الخــام مــن حيــث 
تــم  وقــد  وغيرهــا،  الحــراري  والمحتــوى  الزيــت  نســبة  مــن  الخــام  ومواصفــات  المقــدر  اإلحتياطــي  كميــة 
ــق أي  ــة مراف ــب كاف ــث تناس ــا، بحي ــكل منه ــبة ل ــاحات مناس ــة بمس ــى 21 منطق ــق ال ــذه المناط ــيم ه تقس

وقــد تــم إنتــاج خارطــة تفصيليــة لهــذه التقســيمات. مشروع تجاري للصخر الزيتي 

الخصائص الكيميائية والفيزيائية  

االستخدامات  
إن جميــع الدراســات التنقيبيــة التــي تمــت قــد هدفــت إلــى تقييــم إســتغالل الصخــر الزيتــي كمصــدر إلنتــاج 
الزيــت الخــام أو إنتــاج الكهربــاء باســتخدام التقنيــات العاملــة فــي العالــم ســواء التقطيــر بالتعديــن 

الســطحي إلنتــاج الزيــت او الحــرق المباشــر للصخــر الزيتــي إلنتــاج الكهربــاء.

 الصخــر الزيتــي األردنــي هــو صخــر رســوبي معظمــه مــن الكربونــات والطباشــير 
والمــارل الــذي يحتــوي علــى مــادة عضويــة غيــر ناضجــة تســمى كيروجيــن والتــي تنتــج 

الزيــت الخــام عنــد تســخينها إلــى حوالــي 500 درجــة مئويــة.

الوضع الجيولوجي  
توضعــات الصخــر الزيتــي توجــد فــي الغالــب فــي الجــزء الســفلي مــن تكويــن الموقــر 
الطباشــيري مــن عمــر )الماسترختيان-الباليوســين( حيــث يتكــون مــن الحجــر الجيــري 

والمــارل والطباشــير والفوســفات.

الموقع  

االحتياطي  

وادي 
مغار

عطارات 
ام غدران

جرف 
الدراويش السلطاني اللجون المنطقة 

625 340 114.5 19.23 25 المساحة )كيلومتر 
مربع(

108-13 104-21 157-18 65-2 87-1 سماكة الصخر الزيتي 
)متر(

70-33 150-36 58-33 90-34 78-7 سماكة الغطاء 
الرسوبي )متر(

13600 2400 8000 1180 1200  االحتياطي الجيولوجي
))مليون طن

يوجــد أكثــر من 18 موقــع معروف للصخــر الزيتي 
فــي األردن، وقــد قامــت ســلطة المصــادر الطبيعية 
ســابقً بدراســة العديــد مــن هــذه المواقــع مثــل 
اللجــون والســلطاني وجــرف الدراويــش وعطــارت 
أم الغــدران ووادي مغــار وســواقه وخــان الزبيــب 

والثمــد.

وتقــع معظــم توضعــات الصخــر الزيتــي الرئيســية 
ذات األهميــة التجاريــة المثبتــة فــي وســط وفــي 
بســهولة  إليهــا  الوصــول  ويمكــن  األردن  جنــوب 
عمــان  مدينتــي  بيــن  الصحــراوي  الطريــق  عبــر 

والعقبــة. 

وادي 
مغار

عطارات ام 
غدران

جرف 
الدراويش السلطاني اللجون

7.8 8.79 7.8 9.4 10.5 )wt%( معدل محتوى الزيت
-- -- 18 21.5 22.1 )wt%( اجمالي المادة العضوية

-- -- 864 1210 1590 القيمة الحرارية 
)كيلو كالوري /كغم(

-- -- 69.11 46.96 54.3 كربونات الكالسيوم
)%wt( CaCO3

3.2-1.2 2.7-0.6 6.5-3.2 5.5-2.6 4.3-0.27 )wt%( SO4 الكبريتات
1.9-1.34 1.89-1.5 1.99-1.87 1.9-1.8 2.1-1.81 الكثافة )غم/سم3(

-- -- 2.8 2.6 2.43 )% wt( الرطوبة

كمــا تقــوم وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة علــى تشــجيع 
اإلســتثمار فــي الصخــر الزيتــي إلنتــاج الزيــت ســواًء مشــاريع 
التقطيــر بالتعديــن الســطحي للصخــر الزيتــي إلنتــاج الزيــت 
الخــام أو تســخين الصخــر الزيتــي العميــق )فــي مكانــه( إلنتــاج 
الزيــت الخــام وبإســتخدام تقنيــات عاملــة ومثبتــة عالميً، وذلك 
مــن خــالل توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع الشــركات المهتمــة 
والمؤهلــة بحســب المعاييــر والتعليمــات المتبعــة لــدى وزارة 
الطاقــة والثــروة المعدنيــة، وذلــك لتمكيــن الشــركة المهتمــة 
بدراســة الجــدوى اإلقتصاديــة األوليــة لمشــروعها إلســتغالل الخام 
فــي منطقــة إهتمامهــا والــذي إن ثبتــت جــدواه ينتقــل الطرفــان 
ــً. ــر المشــروع تجاري الــى إجــراءات توقيــع إتفاقيــة خاصــة لتطوي

كمــا يتواجــد فــي مناطــق وادي النعضيــة وإســفير المحطــة وجبــال غزيمــه ووادي 
أبــو الحمــام ووادي الــذروة وغيرهــا، ومعظــم هــذه المناطــق تقــع علــى مقربــة مــن 

ــتثمار. ــة لإلس ــة الالزم ــى التحتي ــات البن خدم




