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 Summary أواُل: الخالصة

في ظل االوضاع االقتصادية الصعبة التي تمر بيا المممكة وعجز خزينة الدولة والمديونية 
الدولية لمخروج من االزمات المتتابعة التي يواجييا المتراكمة المتزايدة والبحث عن المنح 

االمر الذي ادى الى تخبط اصحاب القرار في البحث عن حمول لم يجدوا ليا اال  االردن،
 ."وىو جيب المواطن"طريقا واحدا 

بان االردن يممك ثروة معدنية تكفيو يسعدني ان ابين ىنا طات مع كل تمك التخب  بالتزامن و 
، مبينًا ادناه حتى يومنا ىذاو المشاكل االقتصادية التي مر بيا الوطن سابقا مختمف  طيةغتل

عمومات والنتائج التي توصمت الييا من خالل ابحاثي ودراساتي التي قدمتيا بعد ماىم ال
لمجموعة المعادن والمتعمقة بالجدوى االقتصادية ، في جامعة لندن وقبميا الدكتوراه 

اصة وخ ،بداية الستيناتبدراستيا منذ  متقعممت بيا و التي  الصناعية االردنية الرئيسية
منيا والكميات الكبيرة الموجودة في باطن االرض االردنية  "لنحاس"ا معدنمنيا ما يتعمق ب

 .عمى االقتصاد االردنيالمتوقعة وعوائدىا االيجابية  ،بالتحديد في منطقة وادي عربةو 
 

في وادي عربة "وباالخص معدن النحاس  ،االردنالمعادن في حديثي عن بداية  اود في
في مشروع النحاس ممثاًل لمحكومة  اً مشرف آنئذ  ُعي نت  تحيث كن،  2:73عام ابتداء من 

في توجولد' االلمانية و ا' بالتعاون مع شركةلمقيام  )مجمس اإلعمار سابقًا( ن وزارة التخطيطم
آنذاك ضمن برنامج المساعدات االلمانية التي قدمتيا لالردن مجال التنقيب عن النحاس 

الى اكتشاف مجموعة الشركة االلمانية من خالليا  ت  م  توص  التي و ، "الف دينار 291بقيمة 
من المعادن الصناعية االردنية الرئيسية التي تتواجد بكميات تجارية كبيرة وىي 'النحاس 

معدن  31 دراسة باالضافة الى فنيةوالالقتصادية بدراسة جدواىا ا توالمنغنيز' والتي قم
 كمياتيا ومواقع تواجدىا.عمى اساس من المعادن آخر 

 

ميات كبيرة من النحاس الخام في منطقة وادي ك ناففقد اكتش ،وبالتركيز عمى معدن النحاس
-31بنسبة )عالي النحاس فييا  ضانا التي كان تركيزفي منطقة وادي  باألخصو  ،عربة

 .عالمياً بنسب اخرى عالية بة مع معدن المنغنيز مرك  ( % 37
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مبالغ  فكم  تكان  التيىي عممية فصل النحاس عن المنغنيز  وقتئذ  والمشكمة التي واجيتنا 
من  باالضافة الى تكاليف استخراجيا، البيعمن أسعار باىضة لم يكن باالمكان توفيرىا 

 .الباطن

ضانا جنوب منطقة مناطق أخرى االخرى ايضا اننا اكتشفنا النحاس في  النتيجةوكانت 
الذي يقع في شمال ووسط ( بالمعدل كم 31كم وعرض  81) بطول  وادي ابو خشيبةىي; 

مع اي معادن اخرى وعممية  ممزوجاً كن يلم  % والذي2–1.9 تركيز بمعدل وادي عربة
 .النحاس كبريتاتعمى شكل  استخراجو وصيره ال يكمف الكثير

ت  ر قد منو، فقدعمى تكاليف استخراج النحاس بالمقارنو مع العائد االقتصادي  وبإحتساب
الدوالرات من مميارات عشرات الفي وادي عربة ب الكميات المتواجدة منو كنحاس خام 

 مميون دوالر سنويا 61البالغة حوالي )، واستخراجيا يغطي حاجة المممكة من النحاس
تحسين المنطقة لمعمال مع فتح فرص تشغيمية عمى تاثيرتعدينو الى باالضافة  ،فقط(

كما وتم إحتساب كمفة إنتاج النحاس الصافي في ذلك الحين  .سياحيا وزراعيا واقتصاديا
دوالر لكل طن منتج، والذي كان أقل من سعر ريع الطن  2311بحوالي من األرض 

، والذي   طن نحاس صافي. لكل دوالرآالف عشرة  حاليا عنيزيد تجاريًا حينئذ 

ألف يكمف الدولة لذي ااألردني  استخراج النحاسفي  ضرورة االسراعالو من وعميو، فان
حققيا المممكة تاالرباح التي من  مع اضعاف ذلك مقارنةلكل طن  دوالر فقط وخمسمائة

بي واستغرابي مع تعج  ، الواحد االف دوالر لمطن 11حوالي وىي  ،في الحاضرمن ذلك 
والتي تعتبر )حفاظًا عمى المحميات الطبيعية( من عدم االكتراث بيذه الثروة المحمية 

 العرب القدامىعمما بان ، عمى مستوى الوطن مفصمية ةتكون الحل المور كثير حيوية ل
ات بادو  االنباط والغساسنة' كانوا قد استخرجوا النحاس وصيروه باستخدام الصخر الزيتي'

باالضافة الى بقايا  ،وموجودة اثارىا لغاية ىذه المحظة آنذاك، يممكونيابدائية كانوا 
 .في تمك المناطقمعيا  الثمينة المعادن المصيورة

في النحاس ىذا تواجدات امتداد قام باستخراج  العدو االسرائيمي ن انوه الى انأ أود  وىنا 
أي منذ اكثر من ) ىذا حتى يومناو  منذ اوائل الستيناتوتصنيعة ايضا المنطقة المحتمة 

 .(ولم ينضب بعد حتى االنخمسين عامًا 
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ستخالص المعادن لتقييم ابيا  تبينت ايضا دراسات الجدوى االقتصادية التي قمكما و 
بدرجات لإلستخراج مجدية اقتصاديا  سبعة منيابداية ان اليا في تالتي ذكر األردنيو االخرى 

والجبصين والرمل الزجاجي والفمسبار الصمصالي النحاس والمنغنيز والطين  -;وىي، مختمفة
 والتريبولي.

والعجز المالي التي تواجيو از العثرات يجتامى ان االردن قادر عمى ع لديكمو وىذا 
وان باستطاعتو االعتماد عمى المصادر الطبيعية المحمية المكتشفة دون المجوء  ،والمديونية

الى طمب منح خارجية او مساعدات في حال عزم اصحاب القرار التحرك الفوري وااليعاز 
الستخراج واستخدام ىذه الثروات لمجيات المعنية بيذا الشان لتعزيز كل امكانياتيا وطاقاتيا 

 لو ابعاد ايجابية لمستقبل الوطن والمواطن. وسالى واقع ممم ياتحويمو 

 

نتائج دراسات الجدوى االقتصاديو لمجموعو المعادن الصناعيو االردنيو ثانيُا : 
الرئيسو حسبما بّينتيا دراسو "ما بعد الدكتوراه" التي اعّدىا الميندس 

 د.اكرم كرمول في جامعو لندن  االقتصادي
 

عمى تحميل  "فني واقتصادي ومالي" أعاله ( post-doctorate studyاشتممت رسالو )
لمجموعو المعادن االردنيو الرئيسيو التي تتواجد بكميات تجاريو بمختمف انحاء االردن ) 

د.  األولى لـ  الذي كان في االصل موضوع رسالو الدكتوراه  –خال معدن الفوسفات 
بالمغو االنجميزيو في دراسو اخرى مستقمو من خمسمئو صفحو  حيث جرى بحثوكرمول 

 (.2:87عام 

"النحاس، المنغنيز،  كل من ;األردنية المعادن الصناعيو ىذه وقد تضمنت مجموعو 
عشرين باالضافو الى ، ولي "يبوالطين، والجبصين، والرمل الزجاجي، والفمسبار، والتر 

من المعادن االخرى التي ُدرست جدواىا الفنيو وكمياتيا ومواقع تواجدىا،  آخر معدن
 ومنيا;
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ومايت والبنتونايت والدياتومايت ا" اليورانيوم والذىب والكربونات والرخام بأنواعو والدو 
حجار الزينو واالحجار الكريمو وامالح أوالكبريت واالياتايت والتوفا البركانيو والزيواليت و 

 لميت وغيرىا "البحر ا

وقد بينت دراسات الجدوى االقتصاديو الستخالص المعادن اعاله انيا كميا مجديو 
 %(;21اقتصاديا بدرجات مختمفو عمى النحو التالي ) بافتراض ان معامل الخصم =

(IRR)      11 بنسبة العائد الدخلي المخصوم على االسثمار% 

 %18 النحاس

 %51 المنغنيز

 %51< التريبولي

 %51< الفلسبار

 %42 الصلصالي الطين

 %41 يالرمل الزجاج

 %16 الجبصين
 

وعميو فينصح بسرعو استغالل ىذه المعادن حسب ربحيتيا اعاله، عمما بان الييود 
 .وال يزال تحت اإلستخراج انتجوا النحاس منذ مطمع الستيناتكما سبق ذكره 

وبذكر بأن خامات النحاس المتوفره بكميات تجاريو كبيره في وادي عربو اثبتت ان 
االلفي جدواىا االقتصادبو تبدأ عندما يكون سعر بيع الطن الواحد منيا بحدود 

االف دوالر لنفس امتداد  ةوالذي يصل حاليا الى قرابو العشر ، دوالر لمطن
 التواجدات االردنيو.

ممبون  61تقارب و مستوردات المممكو من النحاس حاليا قيموكما سبق ذكره، فإن 
من المميارات عشرات حين تتواجد خاماتو في وادي عربو بفي دوالر سنويا 

ن وتشغ ل العمالو وتحس   والتصديرمحاجو لاستخرجت تكفي التي اذا الدوالرات 
 المنطقو سياحيا وزراعيا واقتصاديا .
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النحاس او بدونو لكونيما يتواجدان في خام واحد اما المنغنيز فيمكن تعدينو مع 
 حيث يمكن فصميما بعمميات كيماويو مكمفو.

 

االخرى فيمكن تعدينيا في مواقعيا واستخداميا  الخمسوواما باقي الخامات المعدنيو 
 في صناعو البناء والصناعات االخرى بكميات تجاريو واسعار مجزيو.
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Orders of Priority for Exploiting Jordan  Mineral 

Projects 

1 – According to the  

ratio : 

NPV (at10%)  

Capital value 

(undiscounted.) 

2- According to 

parameter IRR% 

Of  

Mineral 

Project 

Initial 

capital 

(million)
 

NPV 

(at10%) 
(million) 

NPV(at 
10%) 

capital 

value 

 Mineral Project IRR% 

Tripoli 0.3 2.65 8.8  Tripoli >>50 
Feldspar 0.5 1.6 3.2  Feldspar >50 

Clay 0.4 0.68 1.7  Clay 42 
Silica Sand 0.3 0.47 1.6  Silica Sand 40 
(Cu + Mn ) 55 43.9 0.8  (Cu + Mn ) 23 

Gypsum 0.63 0.17 0.3  Gypsum 16 

 

3– According to parameter: Net annual cash surplus 

Mineral project 

(a) 

Annual Operating 

Surplus (million/y) 

 الفائض التشغيلً المخصوم

(b) 

Annual Capital 

Charge (million/y) 

 المكافىء السنوي لرأس المال

(a)-(b) 

(million/y) 

(Cu + Mn ) 13.9 7.55 6.35 

Tripoli 0.48 0.05 0.43 

Feldspar 0.34 0.08 0.26 

Clay 0.18 0.07 0.11 

Silica Sand 0.13 0.05 0.08 

Gypsum 0.13 0.10 0.03 
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