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 أثر النشاط التعديني على البيئة 

 لفاتوفرص االستثمار املتاحة يف املخ
 إعداد وتقديم

 عبداهللا بن حمسن العطاس/ دكتور            و           خالد بن حسن ألفي/ مهندس تعدين 
  ملخصملخص

  
فعلى الرغم من  على مر العصورتعتبر صناعة التعدين من أقدم الصناعات التي عرفها اإلنسان 

م الثروات المعدنية المتوفرة في لمعظ استغاللهلإلنسان تأتي في مقدمتها  والمهمةإيجابياتها الكبيرة 
حربية أو صناعية أو زراعية أو  سواءية تفي جميع أموره الحيا نافعةأشياء  إلىاألرض وتحويلها 

  .منزلية
مظهر األرض التي  تشويهإال أن هذه الصناعة لها بعض اآلثار السلبية على البيئة من بينها 

والتصنيع واإلنتاج  االستخراجالكبير للمياه أثناء عمليات  ااستهالكه إلىخلقها اهللا عليها، هذا باإلضافة 
المخلفات الضارة  إلى، باإلضافة االستغاللناهيك عن ذلك األتربة والغبار المتصاعدة أثناء عمليات 

كاألجهزة والمعدات والحفر والتجاويف والخنادق األرضية، واألحجار، وبقايا الخامات الناتجة عن 
 الستخدامالناتجة عن معالجة الخامات المعدنية نظراً إضافة إلى الفضالت الضارة عمليات االستخراج، 
 .بعض المواد الكيماوية

إذ من  هي إال بفعل اإلنسان نفسه، أن هذه األضرار المحدثة ما إلىولكن البد من اإلشارة 
منها  االستفادةكن إيجابيات يم إلىمن السلبيات وتحويلها  واالستفادة، بل الممكن تالفي هذه األخطار

كنوع من أنواع السدود أو أو متاحف، أو  منتجعات سياحية إلىتحويل مناطق التعدين ، مثل مستقبالً
، أو في مجال الخزن اإلستراتيجيأو  )بعد إدخال بعض التعديالت الفنية عليها(الخزانات لحفظ المياه 

أجهزة تنقية وتصفية الهواء   تخدام،كما أن اسردم وتسوية األراضي التعدينية بالتربة الزراعية
من المخلفات الطبيعية كالرمال واألحجار والمواد  ، واالستفادةكفيل بالحد من تلوث الهواء) الفالتر(

 .في مجاالت صناعية أخرى الطينية
العمل علي حماية البيئة من نحو ئة المساحة الجيولوجية السعودية انطالقا من دور ورسالة هيو

السبل للتخلص من آثار التعدين الضارة ومن النفايات الناجمة عن األنشطة  أفضلعلي خالل التعرف 
األنشطة فقد قامت الهيئة بتبني مشروع االستفادة من نفايات ومخلفات . التعدينية والجيولوجية البيئية

ل علي ويهدف المشروع إلى التعرف علي أنواع المخلفات والنفايات وتحديد كمياتها والعمالتعدينية 
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قد و .فرص استثمارية واعدة في سبيل التخلص من آثارها الضارة وبالتالي حماية البيئة إلىتحويلها 
بمنطقة الرياض فقط حيث  )والحجر الجيريوالرخام الجرانيت ( البدء بمحاجر ومقالع أحجار الزينة تم

وقد  .عمليةمل والتجارب الالتحالي عملالتعدينية و النفايات اتاإلنتاج السنوي وكمي اتتقدير كميتم 
خمسمائة وثالثة (سنة /طن ٥٢٣,٠٠٠ ت كميات الحجر الجيري المستخدم فعلياً بأكثر من قدر

تسعمائة (سنة/طن ٩٤٠,٠٠٠حوالي بالتعدينية  ، فيما قدرت كميات النفايات)سنويا طنألف وعشرون 
ألساسي لكربونات الكالسيوم ا ويعتبر الحجر الجيري المصدر .طن سنويا) وستمائة ألفوتسعة وثالثون 

الطبيعية المطحونة أو المترسبة وهو ما دلت عليه نتائج التحاليل والتجارب المعملية، وكلتا  سواء
هاتان المادتان يتم استخدامهما كمواد حشو في مختلف الصناعات مثل الورق والدهانات والبالستيك 

من استهالك مواد الحشو في صناعة % ٩٥ن نجد أن أكثر م فعلي سبيل المثال. واألدوية وغيرها
حيث تتراوح نسبة كربونات   (PVC)البالستيك الحراري خاصة البولي بروبلين والبولي فينيل كلورايد

بناء على نوع المنتج سواء كان رقائق أو أنابيب وقد تصل % ١٥-٥من  (PVC)الكالسيوم في 
-١٠بروبلين يصل حجم المواد الحاشية من وفي صناعة البولي %. ٣٥النسبة في بعض األحيان إلى 

 .وتكون عادة من معدن التلك% ٧٠ولكن بعض المواد الحاشية تصل نسبتها إلى % ٤٠
 ٦٠األساسية لالستثمار في مشروع إنتاج كربونات الكالسيوم المترسبة بحوالي لتكاليف وقدرت ا 

ريال على أساس سعر بيع  مليون ١٧ويعطي المشروع صافي ربح سنوي قدر بحوالي . مليون ريال
 . طن/ريال ٨٠٠متوقع 

 الخام المنتج والمستخدم فعلياً وكذلك كميات النفاياتحصر محاجر الجرانيت وتحديد كميات كما تم 
 النفاياتة كميو .طن ألف ١٢٣من الجرانيت بحوالي  الفعليسنوي ال اإلنتاج معدل قدرحيث  .التعدينية

 .وياطن سن ألف ٩٥بأكثر من التعدينية 
 :يومن االستخدامات المختلفة لنفايات الجرانيت ما يل

 .الخرسانة  ألعمال البناء -١
 .أحجار البناء والزينة -٢
 .األحواض ومغاطس االستحمام -٣
 .التحف والهدايا والمجسمات الجمالية -٤
 . الزجاج والخزف بعد طحن الجرانيت نظراً الحتوائه على معادن الفلسبارات -٥

ترجع  إلى طريقة التحجير  والجرانيت بة العالية لمخلفات الحجر الجيريالحظ أن النسلكن من المو 
بأحكام خاصة فيما يتعلق عدم توفر التثقيف الكامل لدي المستثمر  باإلضافة إلى الصحيحةعلمية الغير 

 ولوائح نظام التعدين بالمملكة وعدم توفر الخبرة لدي العاملين في هذه المحاجر بالمشاكل الفنية التي قد
 توعية وتوجيه المستثمرين بضرورة إتباع الطرق والوسائلمن لذلك كان البد  .تواجههم بالمحجر
 .المخلفات هيل من هذلقتتالفي اآلثار السلبية والالكفيلة بو العلمية السليمة
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 .ملخص -١
 .مقدمة -٢
 .األنشطة التعدينية وأنواعها -٣
 .أهمية صناعة التعدين -٤

 .نشطة التعدينيةع المكتسبة من األالمناف -٥
 .ر المحتملة عن األنشطة التعدينيةاألضرا -٦
 .ار الناجمة عن األنشطة التعدينيةالمقترحة لتالفي األضر الطرق -٧

 .بية على البيئةالعوامل المساعدة على ظهور آثار األنشطة التعدينية السل -٨
 .تي تقدمها الهيئة في مجال البيئةالخدمات ال -٩

 .ئية خالل مشاريع التعدينمال البيمراحل الدراسات واألع -١٠

  .بمنطقة الرياض الجرانيتو الجيرياالستفادة من مخلفات الحجر مشروع  -١١
 .مشروع إنتاج كربونات الكالسيوم الطبيعية من مخلفات الحجر الجيري -١٢
 .مشروع إنتاج كربونات الكالسيوم المترسبة من مخلفات الحجر الجيري -١٣
 .ات متعددةطرق االستفادة من مخلفات الجرانيت في صناع -١٤
 .لصخور الجرانيتللتقليل من كميات نفايات التحجير  والمقترحات الحلول -١٥
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تعتبر صناعة التعدين من أقدم الصناعات التي عرفها اإلنسان في جميع أنحاء العالم فعلى الرغم من 
نية المتوفرة في لمعظم الثروات المعد استغاللهلإلنسان تأتي في مقدمتها  والمهمةإيجابياتها الكبيرة 
ية سواءاً حربية أو صناعية أو زراعية أو تأشياء نافعه في جميع أموره الحيا إلىاألرض وتحويلها 

 منزلية، وذلك تمشياً مع قول اهللا تعالى  
 أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ابتغاءابتغاءيه في النار يه في النار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فأحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون علأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فأحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عل( ( 
الناس الناس   ععما ينفما ينفحلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب اهللا الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءاً وأما حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب اهللا الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءاً وأما 

  ).).الرعد الرعد ( (                 ..))فيمكث في األرض كذلك يضرب اهللا األمثالفيمكث في األرض كذلك يضرب اهللا األمثال
 

لقها اهللا ظهر األرض التي خم تشويهإال أن هذه الصناعة لها بعض اآلثار السلبية على البيئة من بينها 
والتصنيع واإلنتاج ناهيك عن  االستخراجالكبير للمياه أثناء عمليات  استهالكها إلى، هذا باإلضافة عليها

، باإلضافة الى المخلفات الضارة الناتجة عن االستغاللذلك األتربة والغبار المتصاعدة أثناء عمليات 
 .د الكيماوية في المعالجةبعض الموا الستخدامعملية معالجة الخامات المعدنية نظراً 

أن هذه األضرار المحدثة ماهي إال بفعل اإلنسان نفسه، إذ من الممكن تالفي  إلىولكن البد من اإلشارة 
 .منها مستقبالً االستفادةإيجابيات يمكن  إلىمن السلبيات وتحويلها  واالستفادةهذه األخطار ، بل 

ة التعدين فيها حديثة النشأة إذ تقتصر حالياً عملية وفي بلد كالمملكة العربية السعودية تعتبر صناع
وإنتاج خامات  الستغاللمن خامات المعادن الصناعية، وإن كان هناك منجمان  االستفادةالتعدين على 

الذهب والفضة والمعادن المصاحبة لهما، لذلك كان البد حدوث بعض األخطاء واآلثار السلبية والتي من 
الوقت عن طريق توعية وتوجيه المستثمرين بضرورة إتباع الطرق والوسائل  الممكن تالفيها مع مرور

 .الكفيلة بتالفيها
 
 
 

 



 

٦ 
 


 تعريف

نية المتواجدة وتنقية الرواسب والخامات المعد واستغالل باستخراجهي تلك األعمال المترابطة الخاصة 
نية عادة في المناطق الصحراوية النائية وتتواجد الرواسب والخامات المعد. في القشرة األرضية

 .والبعيدة عن التجمعات السكانية والخدمات العامة
 


 

 :األقسام الرئيسية التالية إلىتنقسم األنشطة التعدينية 
 راجية األعمال اإلستخ: أوالً 

 :فة أنواع وطرق صناعة التعدين وهيوتشمل كا 
 :ويتضمن  :التعدين السطحي  - ١
 ) Open Pit(المناجم المكشوفة  -أ     
الخامات والرواسب المعدنية ذات األحجام  واستخراج استغاللوهي الطريقة التي يتم فيها  

الكبيرة جداً والقريبة جداً من سطح األرض أو التي على السطح مباشرة، مع التعمق ألبعاد 
 .في باطن األرض متفاوتة

 
 

 )Quarries(المحاجر  -ب 
ويرمز بها لكافة األعمال والوسائل التي تستغل الرواسب والخامات المعدنية المتوفرة على سطح  

وتشمل نقل الرمال والطين ومواد البناء وإنشاء . باطن األرض إلىاألرض دون التعمق 
 .)وغيره... الرخام، الحجر الجيريالجرانيت، (الكسارات، ومقالع األحجار الطبيعية 
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 )Underground) (تحت األرض( لتعدين الجوفي ا - ٢
المعدنية الموجودة  والرواسبالخامات  واستغالل الستخراجويقصد به كافة األعمال واإلجراءات المتبعة 

ويشمل ذلك . بالطرق السطحية المألوفة  إليهاأو الوصول  استخراجهافي باطن األرض والتي اليمكن 
سطح األرض  إلىة واألفقية للوصول للخامات المعدنية وبالتالي نقلها حفر الخنادق وشق األنفاق الرأسي

 .لمعالجتها
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 أعمال املعاجلة والتنقية: نيًا ثا
العناصر المعدنية  الستخالصوهي كافة األعمال المتعلقة بمعالجة الخامات والرواسب المعدنية  

 استخدامي للخام المعدني عن طريق لها في التركيب الكيميائ المرادفة األخرىمن الشوائب والمواد 
. سبائك أوليه  للصناعات المختلفة لتجهيز المعادن في شكل مركزات أو الالزمةالمياه والمواد الكيماوية 

 :وتشمل المراحل التالية .وتتم عادة أعمال التنقية والمعالجة في نفس مواقع المناجم والمحاجر
 .)السبك –لصهر ا–التعويم  –الغربلة  –الطحن  –التكسير (

 

 
 أعمال النقل: ثالثًا 

 إلىالمتعلقة بنقل الخامات أو الرواسب المعدنية أو المركزات والسبائك األولية األعمال وهي  
الشاحنات أو عربات السكة  استخدامالمناطق الصناعية داخل المدن أو موانئ التصدير، عن طريق 

ذلك إنشاء الطرق المعبدة والسكك الحديدية من مناطق ويتطلب . و السيور الناقلة واألنابيبالحديد 
 .مناطق التصنيع إلىالتعدين 
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 التصنيع:  رابعاً 
. و مركزاتها لالستخدامات النهائيةكافة األعمال المتتابعة الخاصة بتجهيز المعادن أوهي  

 : عمليات عادة على المراحل التاليةوتشمل هذه ال
 التشكيل                الصهر             الحرق         الطحن        تكسيرال           
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الى حث القران الكريم على االستفادة من كافة الموارد الطبيعية التي سخرها اهللا سبحانه وتع -١

 .، الغاز الطبيعي وغيرها، النفط، المعادنلإلنسان في األرض مثل المياه
 .اآلية) األرضالناس فيمكث في  عوأما ما ينف(ل المولى جل وعال وقد قا

 .)لحديد فيه بأس شديد ومنافع الناسوأنزلنا ا(وقال أيضاُ سبحانه وتعالى 
 .ا من المواد األولية الالزمة لهاتزويد الصناعات بكافة احتياجاته -٢
عم وتنمية االقتصاد الوطني يمثل استغالل الموارد المعدنية واستثمارها أحد الركائز األساسية لد -٣

 .المألي دولة في الع
عندما أنشئ المجلس األعلى لشئون البترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية كان من أهم  -٤

، والتوجه نحو استغالل المعادن وتطوير اد على البترول كمصدر وحيد للدخلأهدافه تقليل االعتم
 .يع مصادر الدخلل تحقيق مفهوم تنوصناعة التعدين بما يكف

 


التاريخ وحتى وقتنا الحاضر يواصل التعدين دورة اإليجابي في إمداد اإلنسان بالمواد  لما قبمنذ 
اليومية كركام للمأوى ومستلزمات إلنتاج وتحضير الطعام، وأدوات للدفاع  احتياجاتهلسد  الالزمةاألولية 

 .والترفيه واالتصاالتوسائل النقل  إلىوصحية وتعليمية باإلضافة  ومستلزمات طبية
الناس  عما ينفوأما .. "أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم .. وصدق اهللا العظيم إذ يقول في كتابه الكريم 

 ".سورة الرعد" "فيمكث في األرض
، أكثر من ذلك إلىيتعداه اإلنسان اليومية فقط بل  احتياجاتوال تقتصر منافع التعدين على مجال سد 

  :حيث من الممكن حصرها في المجاالت التالية 
 :تنمیة وتطوير الثروات المعدنیة  - ١

بالطرق  واستخراجها استغاللهامنها عن طريق  االستفادةيتمثل تطوير وتنمية الثروات المعدنية في 
األمثل للثروات المعدنية بحد ذاته  تغاللاالسكما أن . العلمية المذكورة سابقاً بدالً من بقائها في مواقعها

مناطق التعدين نفسها القابعة في مناطق صحراوية نائية من خالل إنشاء  وانتعاشإحياء  إلىيؤدي 
 . التعدين المنشآت السكنية والصناعية الخاصة بصناعة

 :تطوير وتنمیة القاعدة الصناعیة  - ٢
م الصناعات القائمة نظراًَ إلمدادها بكافة المواد تعتبر الثروات المعدنية الرافد األساسي لمعظ 

توافر المواد الخام  الخام األولية التي تحتاجها الصناعات ، إذ أن من مقومات أي صناعة في العالم هو
الثروات المعدنية الوطنية ساهمت بشكل كبير  باستغالللذلك فإن األنشطة التعدينية المتعلقة . األولية لها

 :اآلتي دة الصناعية في المملكة ويتمثل ذلك فيفي تطوير القاع
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 .من المواد الخام األولية احتياجاتهاإمداد الصناعات المحلية القائمة بكافة  -أ    
 .على المواد الخام المستوردة االعتمادتقليل  -ب    
 .إقامة صناعات جديدة يتطلبها السوق المحلي -ج    

في مجال االستكشاف والتنقيب عن المعادن الدور  لوجية السعوديةهيئة المساحة الجيوولقد كان لجهود 
ي األكبر في قيام العديد من الصناعات المحلية المعتمدة في إنتاجها على الخامات المعدنية الوطنية تأت

، والتي ساهمت بشكل كبير في تنفيذ مشروعات البنية األساسية في مقدمتها صناعات مواد البناء
 .للمملكة

 :قیق مفھوم التكامل الصناعي تح - ٣
حيث يستخدم ) محلياً رال يتوفقد (هناك بعض الصناعات التي تعتمد في إنتاجها على منتج صناعي آخر 

مواد  إلى، فمثالً صناعات تكرير النفط والبتروكيماويات تحتاج ادة وسيطة أو مساعدة على اإلنتاجكم
ج عادة من بعض الخامات المعدنية مثل البنتونيت محفزه على التفاعل الكيميائي وهذه المحفزات تنت

التي تحتاجها  والزيواليت فتضاف المحفزات أثناء عملية التقطير لتسريع عملية التفاعل الكيميائي
الحراريات المنتجة من الطين  إلىوهناك أيضاً صناعة اإلسمنت التي تحتاج . صناعة تكرير النفط

راريات لوقاية ، حيث يتم تبطين أفران صناعة اإلسمنت بالحتوالدولوماياوليني أو المغنيزايت الك
 إلىوهناك أيضاً كربونات الكالسيوم المنتجة من الحجر الجيري والتي تضاف . جدرانها من التآكل

 .مكونات صناعة الدهانات واألمثلة على ذلك كثر
 :تطوير المناطق المحیطة باألنشطة التعدينیة  - ٤

مجمعات السكانية سب المعدنية تتواجد في مناطق صحراوية نائية وبعيدة عن الأن معظم الخامات والروا
الخامات المعدنية البد من  الستغاللكذلك عند فتح المناجم والمحاجر في هذه المناطق . والخدمات العامة

ق مثل إنشاء الطر إليهاإنشاء المدن السكنية والترفيهية للعمالة مما يتطلب إيصال الخدمات العامة 
 .مياه والخدمات الصحية والتعليمية، الطاقة الكهربائية والوالسكك الحديدية المعبدة

إذا من البديهي جداً أن يكون هناك تطوير وتنامي للمناطق المحيطة باألنشطة التعدينية من خالل مرور 
 . ه الخدمات أو بعضها بتلك المناطقهذ
 :الدخل  تنمیة االقتصاد الوطني عن طريق تنويع مصادر - ٥

تنويع مصادر الدخل وتقليل  إلىلقد سعت والتزال تسعى حكومة موالي خادم الحرمين الشريفين 
من كافة األنشطة والمجاالت  االستفادة إلىعلى النفط كمصدر أساسي للدخل لذلك لجأت  االعتماد

وات المعدنية الثر استغاللالحيوية التي تكفل تحقيق مفهوم تنويع مصادر الدخل يأتي في مقدمتها 
وهي في سبيل ذلك أنشأت مؤخرا المجلس األعلى  الطبيعية التي سخرها المولى عز وجل في أراضيها

 محلي اإلجمالي للمملكة من الناتج ال% ٠ر٤ولقد ساهم قطاع التعدين بنسبة . لشئون البترول و المعادن
المتقدمة في هذا المجال مثل  وتعتبر هذه النسبة جيده جداً مقارنة مع بعض الدول. م ٢٠٠٨في عام 
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لذلك فصناعة التعدين تعتبر . الواليات المتحدة األمريكية وكندا والسويد وتشيلي وجنوب أفريقيا وغيرها
في تنمية  إسهاماتهامهمة جداً والبد من بذل المزيد من الجهود لتنميتها وتطويرها بما يكفل زيادة 

 .الوطني االقتصاد
 :للمواطنین  إيجاد فرص عمل جديدة - ٦

إن من أهم متطلبات ومقومات تطوير صناعة التعدين هو توفر العمالة المؤهلة والمدربة في هذا 
ولقد دأبت حكومة المملكة العربية السعودية على خلق وتوفير فرص العمل الشريف لكافة  .المجال

 إلىش الرغيد ، فلجأت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بما يكفل لهم سبل العي سواءمواطنيها 
  .تدريب وتأهيل الكوادر السعودية في شتى المجاالت بما يتناسب مع متطلبات التنمية الحديثة

من الثروات  االستفادةكما أن توفر العمالة المؤهلة والمدربة لصناعة التعدين يساهم بشكل كبير في 
، مما ينعكس إيجاباً على بذيرهاوت إهمالهاسليمة مع الحد من  واقتصاديةالمعدنية بطرق علمية 

وهذا . تي والثروات المعدنية والحيوانيةالمحافظة على الموارد الطبيعية كالمياه والتربة والغطاء النبا
 كاستصالحمن مخلفات األنشطة التعدينية  االستفادةمقدرة فني صناعة التعدين على  إلىباإلضافة 

 استخدامها، و إعادة ينيةة الناتجة عن األنشطة التعدأراضي التعدين، أو التخلص من الفضالت الضار
 .في المملكة النشاط التعديني السلبية على البيئة بعد معالجتها وهذا في حد ذاته كفيل بالتقليل من أثار 

 


بعض اآلثار  ط التعدينيانش، وإن لصناعة التعدين أو البياتسل أيضاكما أن لكل عمل إيجابياته فإن له 

 :السلبية على البيئة بصفة عامة، والتي يمكن حصرها في المجاالت التالية
  
  تلوث البیئة كالھواء واألرض و الماء - ١

الخامات المعدنية من  استخراجإن تلوث الهواء ينتج من جراء األتربة والغبار المتصاعدة أثناء عملية 
 إلىكسير والطحن تمهيداً للمعالجة الصناعية للخامات المعدنية مما يؤدي األرض وكذلك أثناء عملية الت

ذات تربة سكانية أو مجاورة ألنشطة التعدين قد تكون  أخرىهذه األتربة بفعل الرياح الى مناطق  انتقال
 .طمرها أو طمر مستنقعات مائية أو حشائش وأعشاب صحراوية صالحة للمراعي إلىزراعية فتؤدي 

بعض  استخداماألرض فينشأ من جراء إلقاء مخلفات معالجة الخامات المعدنية والتي تم أما تلوث 
، مباشرة دون معالجة تلك المخلفات المحاليل والمركبات الكيميائية الخطرة والسامة فيها، على األرض

ة المحيط ، أو قتل الحشائش والمزروعات والحيواناتتج عنه حدوث تلوث للمياه الجوفيةمما قد ين
 .بعض المشاكل البيئيةفيتسبب ذلك بطبيعة الحال في . بمنطقة النشاط التعديني

أما تلوث الماء فينتج من استخدام بعض المحاليل و المركبات الكيميائية التي قد يتسرب جزء منها إلى 
ي فيتسبب ذلك ف) بفعل األمطار(و مائية مجاورة لمواقع التعدين باطن األرض أو إلى مناطق رعوية أ

 .إحداث تلوث بيئي كبير إذا لم تؤخذ االحتياطات الالزمة لتفادي ذلك
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 تشويه مظھر األرض  - ٢

يصف بعض الباحثون صناعة التعدين بأنها حرفة سالبة أو سارقة حيث تسلب من قشرة األرض 
دق نظراً لما تحدثه من خنا هدميهمواردها المعدنية، بينما البعض اآلخر يصفها على أنها صناعة 

، أو مخلفات طبيعية كالرمال واألحجار على سطح األرض أو في باطنها سواءوشقوق وأنفاق وتجاويف 
مما ينتج عنه تشويه  أو حتى المعدات واألدوات المستخدمة في اإلنتاج المنجمي، ،د الطينيةوالموا

ترك تلك األنفاق أقرب للصواب في حالة  األخير، إال أن الوصف مظهر األرض الذي خلقه اهللا عليهال
، أما حالياً فإن هذا الوصف كان معمول به قديماً عالجة وهو ماوالخنادق والتجاويف األرضية دون م

يجانب الصواب نظراً ألن علماء التعدين ينكبون على دراسة كافة األضرار والمخلفات الناجمة عن 
المحدثة بفعل هذه األنشطة، مع وضع األنشطة التعدينية يأتي في مقدمتها الخنادق واألنفاق والتجاويف 

 .من تلك المخلفات لالستفادةالحلول المالئمة 
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 المیاه  استنزاف - ٣
الكثير من المياه وخصوصاً أثناء عملية معالجة وتنقية الخامات المعدنية  استهالكتتطلب أعمال التعدين 

 همصادر الميااسا في مواردها المائية على وفي بلد كالمملكة العربية السعودية تعتمد أس  .الفلزية
صناعة التعدين لمصادر المياه الجوفية القريبة من  استنزاف افترضناالجوفية وتحلية مياه البحر، فإذا 

وضع الحلول المناسبة لتالفي  ودون) وهذا مستبعد مستقبالً(مواقع األنشطة التعدينية بطرق عشوائية 
 .ذلك

خامات المعادن  استغاللأن أعمال التعدين في المملكة تقتصر حالياً على  إلىلكن البد من اإلشارة 
م نظراً لعد) معدومة تكون أو تكاد(الكثير من المياه  استهالك بال تتطلالصناعية ومواد البناء والتي 
وإنتاج خامات الذهب والفضة والمعادن  الستغالل، وإن كان هناك منجمان معالجة أو تنقية هذه الخامات

المياه الناتجة عن عملية المعالجة والتنقية  استخدامتدوير ولمصاحبة لهما ، واللذان يقومان بإعادة ا
 .بعد تكريرها

 


من  إن كافة األضرار السالفة الذكر والناجمة عن األنشطة التعدينية ماهي إال بفعل اإلنسان نفسه إذ

إيجابيات من الممكن  إلىمن السلبيات وتحويلها  واالستفادة، بل الممكن تالفي بعضها أو معظمها
 .منها مستقبالً  االستفادة

 :السلبية لألنشطة التعدينية مايليمن اآلثار  واالستفادةومن بين الحلول المقترحة للتقليل 
صاعدة أثناء عمليات التعدين المختلفة السيما الغبار واألتربة المت وانتقالفي مجال تلوث الهواء  - ١

كفيل بالحد من ) الفالتر(أجهزة تنقية وتصفية الهواء   استخدامالكسارات وذلك بفعل الرياح، فإن 
) المراعي(المناطق الزراعية أو الرعوية  إلىاألتربة المتصاعدة  انتقالتلوث الهواء وبالتالي منع 

 . على الموارد الطبيعية مما يساهم بشكل كبير في المحافظة
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المحاليل و أما تلوث األرض الناشئ من إلقاء المخلفات والنفايات المحتوية على بعض المواد - ٢

أنواع معينه من المركبات والمحاليل  استخداممن خالل التي استخدمت الكيميائية الخطرة 
مثالً أثناء فصل معدن الذهب من الكيميائية لمعالجة وتنقية الخامات المعدنية كما هو الحال 

خاماته األساسية بطريقة الرش الرذاذي لمحلول السيانيد الخطر جداَ على أكوام خام الذهب بعد 
 .تجهيزها

ولتجنب خطورة تسرب جزء من المحاليل الكيميائية الخطرة الى باطن األرض والذي قد ينشأ 
 :كفيل بالقضاء على هذه المشكلةعنه تلوث المياه الجوفية، فإن إتباع الطرق التالية 

إحداث أحواض خاصة لتجميع النفايات الضارة الناتجة عن األنشطة التعدينية وتجهيزها بالمواد   -أ 
وهو مادة طينية طبيعية لها (طبقة سميكة من مادة البنتونيت  كاستخدامالكفيلة بمنع التسرب 

أنها تمتص كافة المحاليل الكيميائية في قيعان تلك األحواض حيث ) االمتصاصقدرة كبيرة على 
باطن األرض ومن ثم تغطيتها بطبقة من المطاط السميك، وأخيراً تغطية  إلىوتحول دون تسربها 
 .من مادة البنتونيت أخرىطبقة المطاط بطبقة 

النفايات الخطرة، والتي تتفاعل معها وتكون مركبات  إلىإضافة بعض المحاليل الكيميائية المضادة   -ب
كما هو الحال مع محلول . البيئة بصفة عامة ىتأثير عليس لها أي آمنة ل أخرىكيميائية 

 .محلول هيبوكلوريت الصوديوم والذي يبطل خطورته تماماً إليهالسيانيد الذي يضاف 
 أخرىمرة  استخدامهاالمواد الكيميائية الخطرة منها وإعادة  الستخالصمعالجة النفايات الضارة   -ج 

 .بها بعيداً عن التلوث تفاظاالحأو 
من المالحظ أن كافة الحلول السابقة كفيلة بالقضاء على تلوث األرض الناتج عن إلقاء المخلفات 

 . والنفايات الكيميائية الخطرة لألنشطة التعدينية 
 
مياه معالجة الخامات المعدنية ومياه الصرف الصحي بعد معالجتها في األنشطة  استخدامإعادة  - ٣

المياه الجوفية والمحافظة على الثروات  استنزافوهذا بالشك سيحد كثيراً من  تعدينية المختلفةال
 .المياه في مجال الزراعة استخدامالمائية  نظراً إلمكانية 

 
والتي تشكل عادة طبقات (من المخلفات الطبيعية كالرمال واألحجار والمواد الطينية  االستفادة - ٤

، في )الخامات استغاللبالخامات المعدنية يستلزم إزالتها قبل وأثناء  غطائية أو جدار محيطة
 :في المملكة ، مثل  تلوث البيئة المجاالت التي تساهم في الحد من

منها صناعياً  لالستفادةالمناطق الصناعية  إلىالصناعية  لالستخداماتنقل األنواع الصالحة منها   -أ 
ج والطين الكاوليني لصناعة الخزف والصخور واألحجار كالرمل الزجاجي مثالً لصناعة الزجا

. االستفادةكمصدات لألمواج على الشواطئ وغير ذلك من طرق  استخدامهالرصف الطرق أو 
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األعشاب والحشائش البرية ذات المنفعة  الستنباتعوضاً عن تركها في أماكن قد تكون صالحة 
 .ألنشطة الرعي

 استزراعهاطق الرملية لتغطية الرمال بها لمنع زحف الرمال أو المنا إلىنقل المواد الطينية  - ب
وهذا كله . مناطق زراعية إلىمياه ري كثيرة، أو تحويلها  بال تتطلبالنبات واألعشاب التي 

 .التلوث البيئييساهم بشكل كبير في الحد من 
وتغطية ) كالكثبان(يفة المناطق الرملية الكث إلىأحجام صغيرة مناسبة ونقلها  إلىتكسير األحجار  -ج 

 .إلى الطرق و القرىفيساهم ذلك في الحد من زحف الرمال . الرياح باتجاهاألجزاء الواقعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من  االنتهاءتلك المخلفات في ردم أجزاء المناجم أو الشقوق والتجاويف األرضية التي تم  استخدام  -د 
وهذا . انات وعرقلة الرعيب في نفوق الحيوأعمال التعدين فيها بدالً من تركها مكشوفة فتتسب

 .و النباتية المحيطة بمناطق التعدينسيساهم بالشك في المحافظة أكثر على الثروة الحيوانية 
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أعمال التعدين لعمل  انتهاءمن الحفر المكشوفة والخنادق والتجاويف األرضية بعد  االستفادة - ٥
 .نتجعات سياحيةم إلىالتعدين  وتحويل مناطق اصطناعيةبحيرات 

 
بعد إدخال بعض التعديالت (المناجم كنوع من أنواع السدود أو الخزانات لحفظ المياه  استخدام - ٦

وهذا . هذه المناجم إلىعن طريق تحويل جزء من مصبات بعض األودية القريبة ) الفنية عليها
 .سيساهم في زيادة منسوب المياه الجوفية في المملكة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أعمال التعدين في مجال  انتهاءمن المناجم والتجاويف األرضية والمناطق التعدينية عقب  االستفادة - ٧

 .الحياة داخل هذه المناطق استمرار، حيث أن ذلك سيضمن الخزن اإلستراتيجي
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ثم  ة التعدين ومنمن أنشط االنتهاءردم وتسوية األراضي التعدينية بالتربة الزراعية عقب  - ٨
المحافظة على  إلىباإلضافة حدوث مشاكل بيئية زراعتها، وهذا أيضاً سيساهم كثيراً في الحد من 

 .الموارد الطبيعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .تحويل المناجم الكبيرة المنتهية إلى متاحف سياحية بعد تأهيلها وتجهيزها -٩ 

.ريب وتأهيل طالب وفنيي صناعة التعدينتأهيل وتجهيز بعض المناجم والمحاجر كمراكز لتد -١٠
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 .العمالة غير المؤهلة أو المدربة في مجال صناعة التعدين   -١
فيما يتعلق بعمليات االستخراج  عدم إلمام المستثمرين بمفهوم صناعة التعدين وخصوصاً  -٢

 .األراضي التعدينية  سالمة والمحافظة على البيئة واستصالحنظمة الأ وإتباع، والمعالجة
 .عدم توفر المكاتب االستشارية المتخصصة في مجال صناعة التعدين والخدمات المتعلقة بها  -٣
 .بيئية الخاصة باألنشطة التعدينيةاللوائح و األنظمة ال توفرعدم  -٤
 

 
 




  عرض المشروع األولي

 دراسة ماقبل 
 الجدوى للمشروع

 دراسة الجدوى 
 التفصيلية للمشروع

 أولي دراسة تقدير
 للتأثيرات البيئية

دراسة تفصيلية لتقدير 
 التأثيرات البيئية

اتخاذ القرار النهائي 
 للبدء في المشروع

االنتهاء من التصاميم 
 واإلنشاءات وبداية اإلنتاج

 شروعتشغيل الم

انتهاء المشروع  المراقبة البيئية
 وتوقف اإلنتاج

دراسة تفصيلية بيئية إلغالق 
المنجم والتخلص من النفايات 

 واستصالح األراضي
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 .التعدين ألنشطةيم التأثيرات البيئية يتق - ١
 .ةمن آثار األنشطة التعديني المصادر الطبيعية دراسات المحافظة على – ٢
 .الحقلية لألعمالالمراقبة البيئية  - ٣
 .التعدين بأنشطةاصة البيئية الخ واألنظمة المساهمة في  وضع اللوائح  - ٤
 .المناجم و التخلص من النفايات بإغالقالدراسات البيئية الخاصة  إعداد - ٥
 .لتعدينية األراضياستصالح  - ٦
 :للمسح البيئي األساسيةوضع الخطوط  - ٧

v     و النباتات البرية األحياءمسح. 
v   دراسات المياه السطحية و الجوفية. 
v   دراسات التربة و الضجيج. 
v   دراسات المجتمعات االقتصادية. 
v   مراقبة نوعية الهواء في المناجم. 
v   األثريةسح المناطق م. 
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  اجلرانيتو اجلريياالستفادة من خملفات احلجر مشروع 
  مبنطقة الرياض
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 أهداف املشروع
 
 .ةوكميات المخلفات التعدينية للخامات المختلفة في المنطق أنواعدراسة وتحديد  -١

التخلص من المخلفات التعدينية والمحافظة على  أوالمساهمة في وضع الحلول المناسبة  للتقليل  -٢

 .البيئة

في صناعات جديدة عن طريق إجراء التطبيقات الصناعية المناسبة  االستفادة من المخلفات التعدينية -٣

 .لها وإيجاد فرص استثمارية مناسبة لها
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 ) كمادة مالئة(مشروع إنتاج كربونات الكالسيوم الطبيعية 

 من خملفات احلجر اجلريي حبفرية نساح 
 يف منطقة الرياض
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 )كمادة مالئة(لكالسيوم الطبيعية صناعة كربونات ا
 :مقدمة

% ٥٠ عن تقل ال بنسبةأو األرجونيت  الكالسيترسوبي يتكون من معدن  صخر هوالجيري   الحجر    
والسيليكا والصلصال بنسب مختلفة وتبعاً لنسبة معدني  تالدولوماي منأخرى  معادن ويختلط به
 : إلى األقسام التالية الجيرييمكن تقسيم الحجر  توالدولومايالكالسيت 

 % .٩٨,٥بين  كربونات الكالسيوميصل نسبة  جداًجيري عالي النقاوة  حجر • 
 % .٩٨,٥ -% ٩٧,٥بين  كربونات الكالسيوميصل نسبة  النقاوةجيري عالي  حجر • 
 % .٩٧ -%   ٩٣,٥بين  كربونات الكالسيومالنقاوة يصل نسبة  متوسطجيري  حجر • 

 
 قة الرياض احلجر اجلريي يف منط

منطقة الرياض على ثالثة مناطق رئيسية نظراً  فيلقد اشتملت الدراسة الفنية لمخلفات الحجر الجيري 
 : لتواجد معظم المحاجر والكسارات الخاصة بالحجر الجيري فيها ، وهذه المناطق هي 

 محجراً ٢٠و التي تقع إلى الجنوب من الرياض العاصمة حيث تمت زيارة  : حفرية نساح -١
الحجر الجيري األبيض عالي النقاوة والذي يتراوح نسبة كربونات  إلنتاجوكسارة ) عشرون(

وثاني  ٠.٤٢بينما كانت نسبة أكسيد المغنيزيوم % ٩٨.٥ – ٩٣.٥الكالسيوم فيه ما بين 
ثالث % ٠.١٥والي ، وحثالث أكسيد االلمينوم% ٠.٠٥، واقل من % ١.٠٥ نأكسيد السليكو
 ٢تقل عن  م استخراج بلكات الحجر الجيري في هذه المحاجر بأحجام الويت. أكسيد الحديدوز

وقد تم . تعتبر نفاية وال يمكن استخدامها متر مكعب وفيما لو كان الحجم أقل من ذلك فإنها
لنفايات طن بينما يقدر حجم ا ٥٢٣٨٠تقدير كميات الحجر الجيري المستخرج سنويا بحوالي 

 .طن ٩٣٩٦٠٠سنوياً بحوالي 
 

 وقد. لشمال من الرياض العاصمةكم من قرية السيرة الواقعة إلى ا ١٤وتقع على بعد  : ةالرب -٢
الحجر الجيري األبيض والذي يتراوح نسبه أكسيد  إلنتاج محجراً وكسارة ٢٠م زيارة ت

% ٠.٣٦بينما كانت نسبه أكسيد المغنيزيوم %  ٥٤.٥٥ -% ٥٣.٤٢الكالسيوم فيه ما بين 
 وثالث أكسيد% ٠.٠٥األلمنيوم أقل من  وثالث أكسيد% ٠.٨٢وثاني أكسيد السليكون 

متر  ٢تقل عن  ات الحجر الجيري من هذه المحاجر بأصحاب ال، ويتم استخراج بلكالحديدوز
وتم تقدير . ا تعتبر نفاية وال يمكن استخدامهامكعب وفيما لو كان الحجم اقل من ذلك فإنه
طن بينما يقدر حجم النفايات سنوياً  ٦٨.٤٠٠ي كميات الحجر الجيري المستخرج سنوياً بحوال

 . طن ١٨٥.٠٠٠ بحوالي
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وتقرر . اض وتقع شماالً على طريق القصيم الواقعة شمال العاصمة الري: مشال حرميالء -٣
الحجر الجيري األبيض والذي تتراوح نسبة أكسيد الكالسيوم  إلنتاج. محجر وكسارة ٢٠زيارة 

وثاني أكسيد % ٠.٢٢كانت نسبه أكسيد المغنيزيوم بينما % ٥٥.٧٠ -% ٥٣.٩٠فيه مابين 
% ٠.٤٢وثالث أكسيد الحديدوز % ٠.٠٥وثالث أكسيد األلمنيوم أقل من % ٠.٦٢السيليكون 

متر مكعب وفيما لو  ٢تقل عن  وتتم استخراج بلكات الحجر الجيري من هذه المحاجر بأحجام ال
وتقدر كميات الحجر الجيري . تخدامهاا تكثير نفاية وال يمكن اسكان الحجم أقل من ذلك فنه

 ١.٣٠٧.٠٠طن بينما يقدر حجم النفايات سنويا بحوالي  ٦٣٧.١٠٠المستخرج سنوياً بحوالي 
 . طن 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 جر الجيري بحفيرة نساحنتائج التحليل الكيميائية للح): ١(جدول رقم 

 
 
 

Elements SiO٢ Al٢O٣ Fe٢O٣ TiO٢ CaO MgO Na٢O K٢O MnO SO٣ P٢O٥ L.O.I 

Units % % % % % % % % % % % % 

WR-٤٣.٤٧ ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٧ ٠.٤٨ ٥٤.٦٠ ٠.٠٥> ٠.٠٨ ٠.٠٥> ٠.٥٦ ٠١ 

WR-٤٣.٣٠ ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٦ ٠.٥٣ ٥٤.٨٠ ٠.٠٥> ٠.١٣ ٠.٠٥> ٠.٤٥ ٠٢ 

WR-٤٣.٠٦ ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥ ٠.٤٧ ٥٥.٢٠ ٠.٠٥> ٠.٠٨ ٠.٠٥> ٠.٧٠ ٠٣ 

WR-٤٣.٤٥ ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٨ ٠.٤٣ ٥٤.٧٠ ٠.٠٥> ٠.٠٦ ٠.٠٥> ٠.٥٠ ٠٤ 

WR-٤٣.٤٠ ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥ ٠.٠٧ ٠.٥٤ ٥٤.٢٠ ٠.٠٥> ٠.٠٩ ٠.٠٥> ٠.٨٠ ٠٥ 

WR-٤٢.٤٩ ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٨ ٠.٠٨ ٠.٧٨ ٥٤.٠٠ ٠.٠٥> ٠.٢٤ ٠.٠٥> ١.٥٥ ٠٦ 

WR-٤٣.٤٦ ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٧ ٠.٥٥ ٥٤.٣٠ ٠.٠٥> ٠.١١ ٠.٠٥> ٠.٨٠ ٠٧ 

WR-٤٢.٩٤ ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٧ ٠.٤٩ ٥٤.٩٠ ٠.٠٥> ٠.٠٩ ٠.٠٥> ٠.٨٠ ٠٨ 

WR-٤٣.٣٠ ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٦ ٠.٥٣ ٥٤.٥٥ ٠.٠٥> ٠.١٦ ٠.٠٥> ٠.٨٠ ٠٩ 

WR-٤٣.٥٠ ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥ ٠.٢٦ ٥٤.٦٠ ٠.٠٥> ٠.٠٨ ٠.٠٥> ٠.٦٠ ١٠ 
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 اجلغرايف  املوقع
الواقعة  بين خط  ةالمزاحمي محافظةكم عن  ٧٠وتبعد مسافة  جنوب الرياض يرة نساحفحتقع 

محجر  ٣٥ما يزيد عن زيارة   وتم )١(خريطة رقم  ٢٤ْ ٣٢َ ٥٧ًوخط عرض  ٤٦ْ ٤٦َ ٣٨ًطول 
 .منطقة الرياضفي للحجر الجيري  وكسارة 

  

 الموقع الجغرافي لحفيرة نساح في منطقة الرياض) : ١(خريطة رقم 
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 استخدامات احلجر اجلريي
 ومنتبعاً لمواصفاته الكيميائية والفيزيائية   الصناعيةالجيري الكثير من االستخدامات  للحجر

زجاج وكذلك صناعات الوالخزف والجير،  واألسمنتهذه االستخدامات صناعات مواد البناء كالركام 
األغراض  في صناعة الحديد، والزراعة وأغذية للحيوانات إضافة إلى صاهرةومادة  مالئة،ومواد 

 .البيئية المختلفة
ويعتبر الحجر الجيري المصدر األساسي لكربونات الكالسيوم الذي يتم استخدامه كمادة مالئة في 

ك مواد الحشو في صناعة من استهال% ٩٥من  أكثرنجد أن  مختلف الصناعات فعلي سبيل المثال
تتراوح نسبة كربونات   (PVC) والبولي فينيل كلورايد  نالبالستيك  الحراري خاصة البولي بروبلي

بناء على نوع المنتج سواء كان رقائق أو مواسير وقد تصل %  ١٥-٥من ) PVC (الكالسيوم في 
 %. ٣٥النسبة في بعض األحيان إلى 

ولكن بعض المواد % ٤٠-١٠ح حجم المواد المالئة  ما بين يتراو نوفي صناعة البولي بروبلي
 .وتكون عادتا من معدن التلك% ٧٠الحاشية تكون نسبتها 

 
 يف بعض الصناعات الرئيسية الطبيعية كربونات الكالسيومنسب استخدامات 

 : آالتي تمثلمختلف الصناعات   فينسبة كربونات الكالسيوم   إن
Ø ٣٠            الدهانات صناعة % 
Ø ٣٥           البالستيك صناعة % ،PVC = Poly venal chloride 
Ø ٢٠             الزجاج صناعة%    
Ø ٢٥         المفروشات صناعة % 

 

 ملخلفات التعدينية وكمية اإلنتاجحجم ا
عن حجر جيري ابيض اللون ونسبة  عبارةمعظم محاجر الحجر الجيري بمنطقة الرياض  إنتاج يشكل
المستخرج من المحجر عبارة عن  الخام وشكل %٩٨,٥-٩٣,٥تتراوح مابين فيه السيوم ت الكاكربون

وما قل عن هذا الحجم يعتبر من ) مكعب متر ٢ -١(حجمها يتراوح مابين  الحجر الجيري بلكات من
 .المخلفات التعدينية

سنة /طن ٥٢٣٨٠٠بحوالي لمحاجر من كافة امن هذا الخام  المستخرجة اإلجمالية قدر الكمياتوت 
حوالي إجمالي المخلفات التعدينية  ونسبة )طن سنوياخمسمائة وثالثة وعشرون ألف وثمانمائة (

هذه المنطقة بوجود  وتتميز )طن سنوياتسعمائة وتسعة وثالثون ألف وستمائة (سنة /طن ٩٣٩٦٠٠
ل عائق كبير وهي تشك) مكعب متر ٢ أو ١(التعدينية والتي يقل حجمها عن  المخلفاتكميات كبيرة من 

ونالحظ أن النسبة العالية لمخلفات الحجر  .المحاجر والكسارات في عملية استخراج الخام صحابأل
باإلضافة إلى المشاكل الفنية  صحيحةالجيري  يرجع  إلى طريقة التحجير غير المدروسة  بطريقة علمية 
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  )جم الحبيبات، وعوامل فنية أخريالتغير في اللون، ح (التي تواجه العاملين بالمحجر علي سبيل المثال
من هذه المخلفات يتم دفنه في  وجزءعمل حواجز لهذه المحاجر  فيجزء من هذه المخلفات   ويستخدم

. إلى هذه المحاجر واستغالل األجزاء التي لم تستغل الدخولعملية  ليسهتاألماكن التي تم استغاللها ل
الخط السريع بين الرياض وقرية نساح مما  من بقربهااح  التعدينية في حفيرة نس المخلفاتوتتميز كميه 

  .جداهذه المخلفات سهل  إلىيجعل الوصول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 املؤشرات االقتصادية ومقومات االستثمار

منطقة الرياض الواقعة بالحجر الجيري بحفيرة نساح  لخامالمخلفات  دراسة  لنتائج استكماال
 الستخدامه واإلنتاج شرات االقتصادية للخام شاملة تكاليف االستخراجهذا الجزء بعض المؤ يتضمنس

 .الصناعات بعضفي  مالئةكمادة 
وال تعتبر دراسة (دراسة اقتصادية ابتدائية  هنا إلى أن النتائج في هذا الجزء هي نتائج اإلشارة تجدر

إعداد الدراسة القيام ب عشروالموعلى أي مستثمر يرغب االستثمار في ) اقتصادية أولية أو تفصيلية
 .تيناالقتصادية األولية والتفصيلية الالزم

 
 
 
 

٠
١٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠
٣٠٠٠٠٠
٤٠٠٠٠٠
٥٠٠٠٠٠
٦٠٠٠٠٠
٧٠٠٠٠٠
٨٠٠٠٠٠
٩٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠

بالطن

كمية االنتاجكمية المخلفات

حماجر احلجر اجلريي يف منطقة الرياض
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 دراسة السوق واحتياجاته
الجدول التالي يوضح كميات الحجر الجيري المنتجة والمتوقعة في المملكة العربية السعودية 

 .بصفة عامة غير شاملة صناعة اإلسمنت
 

 كميات إنتاج المملكة من الحجر الجيري): ٢(جدول 

 )طن ( كمية اإلنتاج   السنةالسنة

٣٥٠٠٠٠ ١٩٩٦ 

٣٥٠٠٠٠ ١٩٩٧ 

٤٠٠٠٠٠ ١٩٩٨ 

٤٢٠٠٠٠ ١٩٩٩ 

٤٤٠٠٠٠ ٢٠٠٠ 

٤٩٥٠٠٠ ٢٠٠١ 

٥٥٥٠٠٠ ٢٠٠٢ 

٥٨٤٢٠٠ ٢٠٠٣ 

٦١٢٨٠٠ ٢٠٠٤ 

٦٦٠٠٠٠           ٢٠٠٥      (e)   

٧٠٠٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٧٤٨٠٠٠ ٢٠٠٧ 

٧٩٥٢٠٠ ٢٠٠٨ 

٨٥٥٠٠٠ ٢٠٠٩ 
 م٢٠٠٨   سنوي للمعادن الكتاب اإلحصائي ال: المصدر

(e) = Estimated 
 

 ة للمشروعالطاقة اإلنتاجية املقرتح
 سنة/طن ٥٠,٠٠٠=  اإلنتاج السنوي المقترحة
 يوم ٣٢٠=   عدد أيام العمل السنوية

  ٣٢٠/  ٥٠,٠٠٠=    اإلنتاج اليومي
        يوم /طن ١٥٦=     

 )ساعة لكل وردية ٨عدل بم ورديتان عمل يومياً( يوم/س ١٦=   عدد ساعات العمل 
 ساعة /طن ١٠=  كمية اإلنتاج في الساعة 

 سنة ١٠=  االفتراضي عمر المشروع
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 مراحل اإلنتاج
 التحميل والنقل -١

تهدف عملية التحميل لتغذية الكسارة من الخام ، ويقصد بالنقل هنا النقل داخل المشروع من 
 ية التحميل استخدام الشيول العاديويفضل في عمل. منطقة االستخراج إلى منطقة الكسارة

(Wheel Loader)  وذلك لسرعة عمله وانخفاض تكلفته، أما عملية النقل فتتم عن طريق القالبات
(Dump Trucks) . عمل يومياً ساعة ١٦ساعة خالل /طن ١٠باعتبار أن اإلنتاجية المطلوبة هي ،

ح لهذا المشروع يحتوي على غرافة بسعة ، وعليه فإن الشيول المقتريوم/طن ١٥٦تصل اإلنتاجية إلى ل
 .٣م ٤

 :بناء على ذلك فإن المعدات المقترحة في هذه العملية

  One Wheel Loader شيول) ١(عدد 
    Two Dump Truck قالب) ٢(عدد 

 :عملية التكسري والطحن -٢
للحجم  يقترح استخدام كسارة أولية وكسارة ثانوية مع وجود عملية نخل بعد كل كسارة للوصول

 ).التكسير(المطلوب في هذه العملية ويتم تغذيتها من المواد الناتجة من عملية االستخراج 
 المعدات المقترحة في هذه العملية

   One Primary Crusher                                  واحد كسارة أولية) ١(عدد 
  One Secondary Crusher                            واحد كسارة ثانوية) ١(عدد 
   One set Screening & Conveyor belt   مجموعة مناخل وسير ناقل) ١(عدد 
  Grinding                        طاحونة                                ) ١( عدد

 التكاليف األساسية
  أأ--  معدات  المحجرمعدات  المحجر

)ریال(التكلفة اإلجمالیة  )ریال(تكلفة الوحدة   لكمیةا   المعدات الوصف 

١ ١,٤٨١,٦٧٠ ١,٤٨١,٦٧٠ CAT-Dبلدوزر ٨            Bulldozer 

١ ٥٥٤,٥٠٠ ٥٥٤,٥٠٠   G ٩٢٨ CAT- شیول        Wheel Loader 

٢ ٣٢٣,٠٠٠ ٦٤٦,٠٠٠ HDقالبات ٣٢٥         Dump Truck 

 Rock Breaker         دقاق  ١ ١,١٤٠,٠٠٠ ١,١٤٠,٠٠٠

١ ٣٦٣,٠٠٠ ٣٦٣,٠٠٠ Mercedes وایت ماء      Water Truck 

١ ٣٦٣,٠٠٠ ٣٦٣,٠٠٠ Mercedes شاحنة وقود    Fuel Truck 

١٣٠,٠٠٠  
٣١٠,٠٠٠ 

٦٥,٠٠٠ * ٢ 
١٥٥,٠٠٠ * ٢ 

٢ 
٢ 

Pickup  

Land Curser, 

 Vehicles     سیارات صغیرة

 المجموع    ٤,٩٨٨,١٧٠
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  بب--  معدات التصنيعمعدات التصنيع
)ریال(التكلفة اإلجمالیة  )ریال( تكلفة الوحدة   المعدات الكمیة 
 )ERSA(   والغرابیلكسارة مع السیور  ١ ٩٦٨,٠٠٠ ٩٦٨,٠٠٠

         ساعة /طن  ١٢٠ – ١٠٠
١ ٧٠٠,٠٠٠ ٧٠٠,٠٠٠ Grizzly 

١ ١,٤٠٠,٠٠٠ ١,٤٠٠,٠٠٠ Rod  Mill 
١ ١,٤٠٠,٠٠٠ ١,٤٠٠,٠٠٠ Ball  Mill 
٨ ١١٦,٠٧٧ ٩٢٨,٦٢٠ Belt conveyer 

٢م  ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠  Steel & Civil Work 
١٠  ٧٣٩,٦٦٢%  Installation 

 المجموع   ٨,١٣٦,٢٨٢

 
 البنية األساسية

 مكاتب ومستودع وورشة إلصالح المعدات والمرافقمسكن ولمشروع من اوتشمل تكاليف منشآت 
 .الالزمةالعامة 

البنية األساسية -ب  

)ریال(التكلفة اإلجمالیة   
تكلفة الوحدة 

)٢م/ریال(  
)٢م(المساحة   نوع الوحدة الكمیة  

٢م ٣٠٠*  ٢ ٦٠٠ ١٥٠٠ ٩٠٠,٠٠٠  مبنى سكني 

٢م ١٠٠*  ١ ١٠٠ ١٥٠٠ ٣٠٠,٠٠٠  مبنى إداري 

٢م ٥٠ ٥٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٢م ٥٠*  ١   ورشة 

٢م ١٠٠ ٥٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٢م ١٠٠*  ١   مستودع 

٣م ١٠٠ ٨٥,٥٠٠ ٨٥,٥٠٠ ٣م ١٠٠*  ١   خزان ماء 

٣م ١٠٠ ٨٥,٥٠٠ ٨٥.٥٠٠ ٣م ١٠٠*  ١   خزان وقود 

٥٤٥*  ٢  ٥١٨,٠٠٠ ١,٠٣٦,٠٠٠ 
ساعة/واط.ك  

 مولد كھرباء

٢٠   ٢٨٩,٢٠٠%  تجھیزات مكتبیة ومفروشات 

١٠   ١٠٣,٦٠٠%  تركیب 

 المجموع    ٣,٩١٠,٨٠٠

 
 ويمكن إضافة الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل الدولة وهي

 ريال   ٥,٠٠٠=  رسوم تقديم طلب الرخصة   -
 لريا ١,٠٠٠=    رسوم التسجيل  -
 ريال ٦,٠٠٠=     المجموع -
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ثمر وصاحب المحجر مقابل هذه كما نود التنويه بان هناك مبلغ يتم تحديده باالتفاق بين المست -
 .اتالمخلف

 :بذلك يكون مجموع التكاليف األساسية للمشروع على أساس هذه الدراسة المبدئية
 ريال ١٧,٠٤١,٢٥٢=    ٦٠٠٠+  ٣,٩١٠,٨٠٠+  ٨,١٣٦,٢٨٢+  ٤,٩٨٨,١٧٠ -
 ريال ١٩,٥٩٧,٤٤٠= يكون المجموع % ١٥إضافة إلى تقديرات أخرى تعادل  -

 
 السنوية تكاليف التشغيل

 .وتشمل تكاليف القوى العاملة وصيانة المعدات وتكاليف الوقود واستهالك الكهرباء الالزمة
  أأ  --  القوى العاملةالقوى العاملة

 التخصص العدد )شهر/ريال(األجر الشهري )سنة/ريال(األجر السنوي 

 مدير المشروع ١ ٩٠٠٥ ١٠٨,٠٦٠
 مهندس تعدين ١  ٦٩٣٦ ٨٣,٢٣٢
 جيولوجي ١ ٦٩٣٦ ٨٣,٢٣٢
 مشرف ٢ ٣٤٣٢ ٨٢,٣٦٨
 محاسب ٢ ٤٢٣٠ ١٠١,٥٢٠

 عامل محجر ١٤ ١٥٤٤ ٢٥٩,٣٩٢
 عامل كسارة ١٠ ١٨٢٥ ٢١٩,٠٠٠
 عامل طاحونة ١٠ ١٨٢٥ ٢١٩,٠٠٠
 أمين مستودع ٢ ٣٨٠٥ ٩١,٣٢٠
 قيلةسائق معدات ث ١٤ ٢٠٩٤ ٣٥١,٧٩٢
 سائق ٤ ٢٠٤٥ ٩٨,١٦٠
 ميكانيكي ١ ٣١٦٧ ٣٨,٠٠٤
 كهربائي ١ ٣١٦٧ ٣٨,٠٠٤
 حارس ٣ ١٩٨٤ ٧١,٤٢٤

 المجموع ٦٦  ١,٨٤٤,٥٠٨
  

  مواد وخدمات مساعدة على اإلنتاجمواد وخدمات مساعدة على اإلنتاج  --بب
 أنواع المواد الكمية )ريال(سعر الوحدة سنه/التكلفة اإلجمالية ريال

 ديزل سنة/لتر  ١٠٠,٠٠٠ ٠.٣٣٠ ٣٣,٠٠٠
 ماء سنة/٣م  ١٨,٠٠٠ ٣م ٢٠/ريال ١٢٠ ١٠٨,٠٠٠
 زيوت تشحيم سنة/لتر ١٠,٠٠٠ لتر/ريال ١٢ ١٢٠,٠٠٠
 صيانة وقطع غيار من قيمة االستثمار%  ١٠ ١٧,١٧٠,٢٥٢ ١,٧١٧,٠٢٥

 المجموع   ١,٩٧٨,٠٢٥
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 بذلك يكون مجموع التكاليف التشغيلية للمشروع على أساس هذه الدراسة المبدئية
 سنة/ريال  ٣,٨٢٢,٥٣٣=    ١,٩٧٨,٠٢٥ + ١,٨٤٤,٥٠٨
 تكاليف اإلنتاج

 المبدئية إلنتاج الطن الواحد هي نسبة التكاليف التشغيلية إلى اإلنتاج السنوي وتكون ةالتكلف
 طن/ريال ٧٦=  ٥٠.٠٠٠/  ٣,٨٢٢,٥٣٣= تكاليف اإلنتاج المبدئية 

 )١٠*٥٠.٠٠٠/ ١٩,٥٩٧,٤٤٠( + )٥٠.٠٠٠/ ٣,٨٢٢,٥٣٣= (تكاليف اإلنتاج اإلجمالية 
 طن/ريال  ١١٥=      ٣٩  +  ٧٦=           

 :سعر البيع املقرتح
من خالل المسح المبدئي للسوق المحلي وزيارة بعض المصانع المستخدمة للحجر الجيري  وجد أن 

طن بناء /ريال) ٢٢٠ – ١٩٠(سعر الحجر الجيري المستخدم في الصناعات كمادة حشو يتراوح سعره 
 .طن/ريال ١٨٠البيع المقترح هو  على ذلك يكون سعر

 
 العوائد السنوية

 سنة/ريال ٩,٠٠٠,٠٠٠=    ٥٠,٠٠٠  X ١٨٠=   العوائد السنوية 
 

  ::صايف الربح السنويصايف الربح السنوي
 سنة/ريال  ٥,١٧٧,٤٦٧=  ٣,٨٢٢,٥٣٣ –٩,٠٠٠,٠٠٠= صافي الربح السنوي 

 
  (IRR): معدل العائد السنوي

 % ٢٦=   ١٠٠× ) ١٩,٥٩٧,٤٤٠/ ٥,١٧٧,٤٦٧= (معدل العائد السنوي 
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 مشروع إنتاج كربونات الكالسيوم املرتسبة 

 من خملفات احلجر اجلريي حبفرية نساح 
 يف منطقة الرياض
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 صناعة كربونات الكالسيوم املرتسبة
 :تعريف

هي أنقى أنواع كربونات الكالسيوم ويتم إنتاجها صناعياً من الحجر الجيري النقي الذي يكون محتواه 
 %. ٩٧من كربونات الكالسيوم أكثر من 

 التصنيع واإلنتاج
وتتم عملية التصنيع . كربونات الكالسيوم المترسبة  إلنتاجنقي المصدر األساسي يعتبر الحجر الجيري ال

:و اإلنتاج كالتالي  
تكسير الحجر الجيري -١  
درجة مئوية في فرن رأسي دوار فينتج  ١٣٠٠تحميص الحجر المكسر في درجه حرارة تصل إلى  -٢

 .(Quick Lime)عن ذلك ما يسمى بالجير الحي 
 .الحي طحن ناتج الجير -٣
 .يضاف الماء إلى الجير الحي لتكوين اللبن الجيري أو الجير المطفأ -٤
أثناء عملية التحميص، يتصاعد ثاني أكسيد الكربون الذي يتم تجميعه وتمريره مرة أخرى على  -٥

 فينتج بذلك كربونات الكالسيوم المترسبة) اللبن الجيري(الجير المطفأ 
Precipitated Calcium Carbonates      (PCC) . 

 التطبيقات الصناعية 
 .صناعة الورق -١
 .(PVC)صناعة البالستيك  -٢
 . المستخدم في إنتاج بعض أجزاء هياكل السيارات (APV)صناعة البالستيك المتطورة  -٣
 .صناعة الدهانات -٤
 .صناعة  األسمدة -٥
 .صناعة المطاط -٦
 .الصناعات الغذائية -٧
 .صناعة مواد التجميل -٨
 .صناعة المطهرات -٩

 . صناعة األدوية وخاصة بعد إحالل مركبات الكالسيوم مكان مركبات األلمنيوم الخطرة -١٠
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 PCC. المواصفات الكيميائية المثالية للحجر الجيري المستخدم في إنتاج كربونات الكالسيوم المترسبة) ٦( جدول  
 

 العناصر الكيميائية الرمز الكيميائي (%)النسبة

٥٥.١ CaO مأكسيد كالسيو  

٠.٧٢ MgO  أكسيد مغنيزيوم 

٠.٧ SiOالسيليكا ٢ 

٠.٠٥ Al٢Oأكسيد األلمنيوم ٣ 

٠.١ Fe٢Oأكسيد الحديد ٣ 

٠.٠١ Cl الكلور 
 

 
 PCC. المثالية للحجر الجيري المستخدم في إنتاج كربونات الكالسيوم المترسبة الفيزيائيةالمواصفات ) ٧( جدول  

 
 صر الفيزيائيةالعنا (%) النسبة

٠.٨-٠.٦   الكثافة النوعيةالكثافة النوعية 
البياض درجة ٩٨  

٥٠-٣٠  الماء امتصاص 

٩.٥ - ٩  PH  الهيدروجيني اآلس  

الصافي الكربون ٠.١  
 

 

 أهم مواقع احلجر اجلريي النقي يف اململكة
 

ذه يتواجد الحجر الجيري النقي في المملكة العربية السعودية في عدة مواقع متفرقة ولكن من أهم ه
المواقع حفيرة نساح، سدوس، أم الغربان ووادي التربة حيث تتراوح درجة تركيز كربونات الكالسيوم 

والجدول التالي يوضح أهم أماكن تواجد الحجر الجيري النقي  % ٩٨إلى أكثر من % ٩٦فيها ما بين 
المغنيزيوم وثالث  مع نسب التحاليل الكيميائية  لكربونات الكالسيوم وثاني أكسيد السيليكون وأكسيد

 .أكسيد الحديد
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 أهم أماكن تواجد الحجر الجيري النقي ) ٨(جدول 
 
 
 
 
 
 

 جلغرايف حلفرية نساح ا  املوقع
وذلك نظراً لكون مواصفات الحجر  يرة نساحفحإن ما يهمنا من المواقع السابقة هو موقع 

الجيري في هذه المنطقة تتطابق مع متطلبات صناعة كربونات الكالسيوم المترسبة السيما درجة نقاوته 
وهي أهم صفة تتطلبها %٩٨من العالية جداً حيث تصل نسبة تركيز كربونات الكالسيوم فيه إلى أكثر 

 محافظةكم عن  ٧٠وتبعد مسافة  وتقع حفيرة نساح إلى الجنوب من مدينة الرياض،.هذه الصناعة
 ).١انظر خريطة رقم (  ٢٤ْ ٣٢َ ٥٧ًوخط عرض  ٤٦ْ ٤٦َ ٣٨ًالواقعة  بين خط طول  ةالمزاحمي

فيما أظهرت نتائج . لمنطقةهذه افي للحجر الجيري  محجر وكسارة  ٣٥ما يزيد عن زيارة   تتمقد و
-٩٦أن درجة تركيز كربونات الكالسيوم فيها تتراوح ما بين التحاليل الكيميائية للعينات التي تم جمعها 

 .يوضح نسبة التحاليل الكيميائية للحجر الجيري في حفيرة نساح) ١(وشكل رقم  %.٩٨
 نتائج التحليل الكيميائية للحجر الجيري بحفيرة نساح): ١(شكل رقم 

 
 

%Fe٢O٣ % MgO %SiO٢ %CaCOالموقع ٣ 

 حفيرة نساح ٩٨.٦ ٠.٥ ٠.٤٨ ٠.١٢

 سدوس ٩٦.١٥ ١.١٨ ٠.٠٧ ٠.١٠

 أم  الغربان ٩٦.٤٢ ٠.٥٢ ٠.٢٦ ٠.٠٩

 وادي التربة ٩٨.٤٢ ١.٢ ٠.٠٢ ٠.٠٤

Elements SiO٢ Al٢O٣ Fe٢O٣ TiO٢ CaO MgO Na٢O K٢O MnO SO٣ P٢O٥ L.O.I 

Units % % % % % % % % % % % % 
WR-٤٣.٤٧ ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٧ ٠.٤٨ ٥٤.٦٠ ٠.٠٥> ٠.٠٨ ٠.٠٥> ٠.٥٦ ٠١ 

WR-٤٣.٣٠ ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٦ ٠.٥٣ ٥٤.٨٠ ٠.٠٥> ٠.١٣ ٠.٠٥> ٠.٤٥ ٠٢ 

WR-٤٣.٠٦ ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥ ٠.٤٧ ٥٥.٢٠ ٠.٠٥> ٠.٠٨ ٠.٠٥> ٠.٧٠ ٠٣ 

WR-٤٣.٤٥ ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٨ ٠.٤٣ ٥٤.٧٠ ٠.٠٥> ٠.٠٦ ٠.٠٥> ٠.٥٠ ٠٤ 

WR-٤٣.٤٠ ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥ ٠.٠٧ ٠.٥٤ ٥٤.٢٠ ٠.٠٥> ٠.٠٩ ٠.٠٥> ٠.٨٠ ٠٥ 

WR-٤٢.٤٩ ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٨ ٠.٠٨ ٠.٧٨ ٥٤.٠٠ ٠.٠٥> ٠.٢٤ ٠.٠٥> ١.٥٥ ٠٦ 

WR-٤٣.٤٦ ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٧ ٠.٥٥ ٥٤.٣٠ ٠.٠٥> ٠.١١ ٠.٠٥> ٠.٨٠ ٠٧ 

WR-٤٢.٩٤ ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٧ ٠.٤٩ ٥٤.٩٠ ٠.٠٥> ٠.٠٩ ٠.٠٥> ٠.٨٠ ٠٨ 

WR-٤٣.٣٠ ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٦ ٠.٥٣ ٥٤.٥٥ ٠.٠٥> ٠.١٦ ٠.٠٥> ٠.٨٠ ٠٩ 

WR-٤٣.٥٠ ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥> ٠.٠٥ ٠.٢٦ ٥٤.٦٠ ٠.٠٥> ٠.٠٨ ٠.٠٥> ٠.٦٠ ١٠ 
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 دراسة السوق
 االستهالك احمللي احلايل واملتوقع

ومعظم . ال توجد جهة منتجة لكربونات الكالسيوم المترسبة في المملكة العربية السعودية حتى اآلن
السيوم المطحونة التي يتم إنتاجها محليا من الرخام، عن طريق الصناعات القائمة تستخدم كربونات الك

 ٥٤٤,٠٠٠م حوالي ٢٠٠٨بلغ إجمالي ما أنتجته هذه الشركات في عام حيث  ،بعض الشركات المحلية
خالل نفس العام قدرت  أيضاًوعلى الرغم من هذا اإلنتاج الكبير إال انه تم استيراد كميات كبيرة . طن

طن خالل العام نفسه، ليصبح بذلك إجمالي  ٤٠,٠٠٠من  أكثركما تم تصدير . طن ١٢١,٠٠٠بحوالي 
ومن المتوقع .  م٢٠٠٨خالل عام طن  ٧٠٥.٠٠٠الطلب على كربونات الكالسيوم الطبيعية المطحونة 

 .م٢٠١٣وذلك بنهاية عام أكثر من مليون طن زيادة الطلب ليصل إلى 
م المترسبة اآلن عن االستيراد حيث قدر االستهالك ويتم تغطية احتياج السوق من كربونات الكالسيو

 (PVC)وتستخدم في الدهانات  والبالستيك المتطورة . طن ٢٢,٠٠٠م  بأكثر من ٢٠٠٨خالل عام 
 ٤٥,٠٠٠ويتوقع أن يرتفع الطلب عليها ليصل إلى حوالي   .واألدوية والمطاط وصناعة الغراء

 .م٢٠١٣وذلك خالل عام  سنة/طن
  األسعار احلالية

 .طن /ريال  ٣٢٠إلى  ٢١٠تتراوح أسعار كربونات الكالسيوم المنتجة من الرخام ما بين 
 .طن/ريال  ٣٥٠٠إلى  ٧٥٠بينما يتراوح سعر كربونات الكالسيوم المترسبة ما بين 

 املؤشرات االقتصادية ومقومات االستثمار
 لمحجر وإنشاء المصنعبما في ذلك تكلفة فتح ا مليون ريال ٥٧ :         تكاليف االستثمار
    المترسبة  من كربونات الكالسيوم طن ٤٠.٠٠٠ إلنتاج مليون ريال ١٥   :   تكاليف التشغيل

 .طن/ريال ٥١٨بتكلفة إنتاج تبلغ 
 ).طن/ريال ٨٠٠على أساس سعر البيع ( سنة/مليون ريال ٣٢           :العوائد السنوية
 نةس/مليون ريال ١٧ :             صافي الربح

 % ٣٠     :  معدل العائد الداخلي
 سنة ٣.٣     :       فترة االسترداد
 عامل ٣٥      :         عدد العمالة
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 االستفادة من خملفات اجلرانيت مبنطقة الرياضطرق 

 يف صناعات متعددة 
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 اجلرانيتمشروع نفايات 
 مقدمة

ذو ألوان مميزة ومتعددة تتدرج من اللون  تالجرانيت هو صخر ناري جوفي متوسط إلى كبير الحبيبا
 .إلى ألوان مختلفة أخرى ر، األخضي، البنراألبيض، األصفر، األحم

ويعتبر الجرانيت من الصخور الشديدة الصالبة والمقاومة للتآكل واالمتصاص للماء وللضغط والحرارة 
ويحتوي الجرانيت علي مجموعة من المعادن المكونة للصخور ومن أهمها البالجيوكليز واالرثوكليز 

 .بنسب مختلفة علي حسب نوعية الصخرواالنفبواليت والهورنبلند والبيوتايت، 
 :ويستخدم الجرانيت في العديد من المجاالت  أهمها

 ألعمال البناء) الخرسانة ( األحجار المكسرة     -١
 أحجار البناء والزينة  -٢
 األحواض ومغاطس االستحمام  -٣
 التحف والهدايا والمجسمات الجمالية  -٤

 التقسيم املعدني
وهو المصطلح التجاري الذي يطْلق علـى كـل الصـخور    ) يقسم إلى جرانيت وجابروعادة ما (لجرانيت ا

مـروراً  ) المؤلف من الفلدسبار القلـوي ، والمـرو والميكـا أو الهورنبلنـد    (النارية من الجرانيت النقي 
بالسيانايت والمونزونايـت المـروي والجرانوديورايـت والـديورايت المـروي والـديورايت والبازلـت        

ويعتمد  ).المؤلف من الفلدسبار البالجيوكليز والبيروكسايت والهورنبلند(وزايت وانتهاء بالجابرو واألنورث
هذا التقسيم على واحد أو أكثر مـن المتغيـرات الهامـة    

 : التالية
 .نوع الجرانيت ونسبته المئوية •
الفلسباثويدات أو –وجود أو عدم وجود الكوارتز  •

 . األلوفين
 .نسبتها المئويةنوع المعادن المافيه و •
 .حجم الحبيبات والنسيج •
 
 

 

 التقسيم المعدني لصخور الجرانيت
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 املوقع اجلغرايف
التي تميزها عن بقية مناطق  تالجراني نأوضحت نتيجة المسح أن منطقة الرياض تحتوي على نوعان م

 :المملكة وهي كالتالي

   Syenograniteالسينوجرانيت -١
كم شمال  ١٤ة الرياض على بعدكم جنوب غرب منطق ٢٧٠على بعد  السينوجرانيت تقع مواقع محاجر   

شرق الرويضة ويتكون من حبيبات متوسطة إلى حبيبات كبيرة واللون يتدرج من الوردي الفاتح إلى 
نسبة  ونالحظ أن )امفبواليت، بيوتايت ،ليز، بالجوكأرثوكليز(المعادن المتوفرة فيها الوردي الغامق ، و

ويطلق االسم التجاري %. ١٥بالجيوكليز حوالي بينما تكون نسبه ال% ٥٠الفلسبار القلوي تزيد عن 
 للسينوجرانيت بمنطقة الرياض باسم سالمون الرويضة 

  

 النتائج الخواص الفيزيائية

 ٣م/كجم ٢٦١٥ الكثافة النوعية

 % ٠.٢٠ المسامية

 %٠١٥ امتصاص الماء

 ٢سم/كجم ٢٠٤٠ قوة التحمل

 جيد مقاومة التآكل 

 جيد مقاومة الماء

 جيد تجمدمقاومة ال

 م درجة مئوية/ملم ٠.٠٠٧٥ التمدد الحراري

 مقاوم ألحماض الهيدروكلوريك والكبريت مقاومة األحماض

 نتائج التحاليل الفيزيائية للسينوجرانيت) : ٩(جدول 
 
 

 %النسبة  العناصر 

 ١٤.٦٥ البالجيوكليز

 ٥٧.٩٨ الفلسبار القلوي

 ٢٤.٨٢ السيليكا

 ١.٨٣ بيوتايت

 ٠.٦١ امفيبول

 ٠.١٠ المايكا
 

 نتائج التحاليل الكيميائية للسينوجرانيت) : ١٠(جدول 
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  Monzograniteالمنزوجرانيت  -٢

كم غرب قرية سنام ويتراوح حجم  ١٥كم من الرياض حوالي  ٢٥٠مواقع المحاجر تقع على بعد  
نسبة البالجيوكليز ونالحظ أن . الحبيبات من متوسط إلى كبيره واللون رمادي فاتح والنسيج متماثل 

ويعرف االسم التجاري %.  ٢٨بينما تشكل نسبة الفلسبار القلوي حوالي % ٣٥حوالي تشكل حوالي نسبة 
 ).٢:(انظر شكل) Saudi Binco(سعودي بيانكو : للمنزوجرانيت بمنطقة الرياض باسم

 
 
 
 
 
 
 

 صورة ميكروسكوبية للمنزوجرانيت) : ٢(صورة ميكروسكوبية للسينوجرانيت                شكل ) :١(شكل        
 

 حسب المواصفات األمريكية الختبارات المواد النتائج الخواص الفيزيائية
 ٢٥٦٠أقل نسبة  ٣م/كجم ٢٦١٥ الكثافة النوعية

 - جيد امتصاص الماء

 ١٣١أقل نسبة  ٢سم/كجم ١٧٨ قوة التحمل

 - جيد مقاومة التآكل 

 - جيد مقاومة التجمد

 %٠.٤أعلى نسبة  %٠.٢٢ لوزنامتصاص ا

 نتائج التحاليل الفيزيائية للمنزوجرانيت بمنطقة الرياض) : ١١(جدول 
 

طن ونسـبة إجمـالي    ألف ١٢٢٦٤٠إلنتاج المحاجر من الجرانيت سنويا بحوالي  تقدر النسبة اإلجمالية
ت الجرانيت ترجع  إلى ونالحظ أن النسبة العالية لمخلفا. طن سنويا  ٩٥.١٢٤المخلفات التعدينية حوالي 

عدم توفر التثقيـف الكامـل لـدي      باإلضافة إلى صحيحةطريقة التحجير غير المدروسة  بطريقة علمية 
لدي العاملين في هذه المحـاجر   نظام التعدين بالمملكة وعدم توفر الخبرة الكافية حالمستثمر بأحكام ولوائ

التغير في اللون، حجم الحبيبـات، وعوامـل    (المثال بالمشاكل الفنية التي قد تواجههم بالمحجر على سبيل
 )فنية أخري
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 %النسبة الكيميائية العناصر 

 ٣٥.٤٢ البالجيوكليز

 ٢٨.١٦ الفلسبار القلوي

 ٣٠.٧٤ السيليكا

 ٥.٥٨ بيوتايت

 ٠.١٠ زركون

 نتائج التحاليل  الكيميائية للمنزوجرانيت بمنطقة الرياض) : ١٢(جدول 

 
 

١٢٢٦٤٠

٩٥١٢٤

            î " "      ! "              !"      ! " #

 
 المقارنة بين كمية اإلنتاج والمخلفات لمحاجر الجرانيت في منطقة الرياض) : ٣(شكل            
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 االستخدامات املتوقعة ملخلفات حماجر اجلرانيت
على الرغم من اإلنتاج العالي للمملكة العربية السعودية للجرانيت نظرا لزيادة الطلب المحلي والعالمي عليه 

يالحظ أن معظم الشركات العاملة  هبب جودته ومواصفاته الكيميائية والفيزيائية وألوانه النادرة ، اال أنبس
في استخراج وإنتاج الجرانيت تنتج كميات هائلة من مخلفات الصخور او التي تعتبرها صخور نفاية دون 

 .االستفادة منها في مجاالت صناعية او إنشائية أخرى  أواالعتناء بها 
 : وحيث أن ذلك يؤثر سلباً على البيئة مثل 

إعاقة نمو النباتات واألعشاب البرية في المواقع التي تجمع فيها مما يساهم بشكل كبير في زيادة  .١
 .رقعة التصحر

إعاقة مرور مياه السيول واألمطار من جريانها في مصباتها األساسية واألودية القريبة منها ، مما  .٢
اقعها وبالتالي نشوء األوبئة وانتشار الحشرات والجراثيم الضارة بصحة يساهم في ركودها في مو

 .اإلنسان والحيوان
 

 :طرق االستفادة من خملفات صخور اجلرانيت والفرص االستثمارية املتاحة 
هناك العديد من الطرق واألساليب التي من الممكن تطبيقها لالستفادة من مخلفات الجرانيت، بل 

ات إلى مواد نافعة جاهزة لالستخدام في العديد من مجاالت الحياة سواءاً الصناعية وتحويل هذه المخلف
 : ومن هذه االستخدامات او التطبيقات الصناعية مايلي.أو المعمارية أو الديكور

 :كتل الجرانيت الكبيرة الحجم .١
خل يمكن استخدامها في إنتاج مغاسل ومغاطس الحمامات عن طريق حفرها وتبطينها إلى الدا

 .ومن ثم صقلها
واستخدامها في )  ٣سم٦-٣( كما أن نواتج الحفر من الممكن تكسيرها إلى أحجام صغيره 

 .أعمال الخرسانة المسلحة في المباني
 :كتل الجرانيت متوسط الحجم .٢

) سم ٢٠×٢٠×٤٠(أيضاً من الممكن تكسيرها إلى أحجام مناسبة ذات أبعاد محددة تقريباً 
 .ء في المباني ورصف الطرقواستخدامها كأحجار بنا

في المجاالت  أيضاواستخدامها ) ٣سم٦-٣(أو تكسيرها باستخدام الكسارات إلى أحجام صغيره 
 :التالية 

 .في أعمال البناء)ركام (خرسانة  –أ 
 .تزين الحدائق المنزلية والميادين العامة بها -ب
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جاه الرياح وذلك للحد من زحف تغطية الكثبان الرملية بها خصوصاً األجزاء التي تكون بات -ج
الرمال نحو المدن والطرقات العامة، كما أن هذه الطريقة تساهم بشكل كبير في المحافظة على 

 .البيئة
 :كتل الجرانيت كبيرة ومتوسطة الحجم .٣

 .من الممكن استخدامها كما هي دون أي تعديل كمصدات ألمواج البحر على الشواطئ
داخل المنازل والمكاتب (الية والهندسية النوافير الداخلية نحتها وإنتاج األشكال الجم أو

مثل مجسم صغير ( ، المزهريات ، أطقم المكاتب واالباجورات والهدايا التذكارية )والحدائق
 ).لخريطة المملكة العربية السعودية، مجسمات ألهم معالم المملكة

 ):الفتاتية(كتل الجرانيت متوسطة وصغيرة الحجم والمجواه  .٤
الممكن استخدامها كما هي دون إدخال أي تعديل عليها في ردم الحفر والتجاويف األرضية  من

 .بعد عمليات التعدين
تكسيرها ومن ثم طحنها باستخدام الكسارات والمطاحن الهيدروليكية واستخدام نواتج الطحن  أو

 :في المجاالت التالية 
من المعروف أن الجرانيت  هيث انفي صناعتي الخزف والزجاج كمصدر لمعدن الفلسبار ، ح - أ

 .غني بهذا المعدن المهم لهاتين الصناعتين
إنتاج الجرانيت الصناعي عن طريق سبكها وتلميعها في المعامل الخاصة بذلك، وبالتالي إيجاد  - ب

 .نوع جديد من الجرانيت يمكن التحكم في مواصفاته
 

 التصنيع
 وإخراجهاتنقل البلكات إلى المصنع لتجهيزها  بلكات الجرانيت من جسم الراسب في المحجر قطع بعد

 فيبحيث يمكن وضعها  األسطحمن كافة ) الزوائد( بالشكل المطلوب ، حيث يتم بقطع األجزاء البارزة 
 . بذلك  الخاصةاألماكن المخصصة لتقطيعها إلى ألواح باستخدام المناشير 

طرق رئيسية  ثالثةدور اإلنتاج واإلخراج فهناك البلكة إلى ألواح حسب السماكات المطلوبة يأتي  تقطيع بعد
 .لإلخراج بأشكال جذابة 

اللوح إلى مقاسات مختلفة  تقطيعوالتلميع باستخدام األقراص الدوارة المخصصة ومن ثم  الصقل -١
  .لالستخدامحسب طلب السوق وبذلك تكون جاهزة 

 باستخدام اللهب  الحرق -٢
  .ذلكبباستخدام الشواكيش الخاصة  االستخدامات  -٣
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  االستخدامات
لتغطية  يستخدمعليه إن الجرانيت يستخدم بشكل رئيسي في أعمال البناء والديكور ، حيث  المتعارف من

 .المبني شكل جمالي علىوتكسية األرضيات وجدران واجهات المباني وكذلك جدران المداخل ليضفي 
 

 احلايل احمللي االستهالك
 ألف ٢٧٥من  أكثر( طن  ٧١٥٥٦٠ن الجرانيت المحلي بحوالي م م٢٠٠٨اإلنتاج في عام  متوسط قدر

ألوانه  بمختلفحيث يشمل ذلك جميع أنواع الجرانيت ) مليون متر مربع ١١متر مكعب، آي ما يعادل 
مليون متر  ٢.٥ما يعادل  آيألف متر مكعب  ٦٢من  أكثر( ألف طن  ١٦١، وتم تصدير أكثر من وأشكاله
كوريا، الصين وبعض الدول األخرى ،  إيطاليا،، اليابان ،  يكاكل من أمر خالل نفس العام إلى) مربع 

ألف متر مربع تقريباً من الجرانيت  ٢٨٥من  أكثرتم استيراد  انه كما. والباقي الستهالك السوق المحلي 
بينما بلغ إجمالي . مليون متر مربع ٩م حوالي ٢٠٠٨مجموعة االستهالك لعام  ليصبحم ٢٠٠٨خالل عام 

 . مليون متر مربع ١٤م حوالي ٢٠٠٨على الجرانيت خالل عام  الطلبم حج
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 املتوقع احمللي االستهالك
عام  بنهايةمليون متر مربع  ١٣من  أكثرالطلب على الجرانيت ليصل االستهالك المحلي إلى  زيادة يتوقع
مليون متر مربع  ٢٠ حواليالطلب على الجرانيت ليصل إلى  حجمبينما يتوقع ارتفاع إجمالي . م٢٠١٢

 .م٢٠١٢وذلك بنهاية عام 
 

 احلالية األسعار
  :مابينالجرانيت حسب لونه ثم جودته حيث يتراوح سعر الجرانيت المحلي  سعر يتفاوت
 ) الوردي( وادي نعمان  جرانيت  متر مربع /  ريال ١٢٠
 ) األخضر(   جبل كور  جرانيت  متر مربع /  ريال ٣٠٠
 متر مربع /ريال ٢٥٠ -١٠٠يت المستورد مابين نسعر الجرا يتراوح بينما

 



 

٤٩ 
 

 ماالت املختلفة لنفايات اجلرانيتاالستع
 
 )١٣(جدول                                :ألعمال البناء) اخلرسانة ( األحجار املكسرة   -١

 الرياض املوقع

 )سنتيمتر ٦٠-٤٠حجم متوسط ( جرانيت مخلفات المواد األولية

 السنة/ طن  ١٠٠.٠٠٠ اجية المتوقعةالطاقة اإلنت

 السنة/ طن  ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠ الحالي االستهالك

 السنة/ طن   ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ المستقبلي االستهالك

 ) أعمال الخرسانة المسلحة(البناء االستخدامات

 للطن/ ريال سعودي  ١٥ -١٠ األسعار الحالية

 ريال سعودي  ١٢.٠٠٠.٠٠٠ التقديري االستثمار

 
 )١٤(جدول                                                          :جار البناء والزينةأح -٢

 الرياض املوقع

 )سنتيمتر ١٠٠-٤٠حجم متوسط ( جرانيت مخلفات المواد األولية

 السنة/ طن  ٥٠.٠٠٠ الطاقة اإلنتاجية المتوقعة 

 السنة/ طن  ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ الحالي االستهالك

 السنة/ طن   ٢٣٠.٠٠٠.٠٠٠ المستقبلي االستهالك

 رصف الطرق وتزيين الحدائقوحجر البناء  االستخدامات

 طن/ ريال   ٣٠-٢٠ األسعار الحالية

 ريال   ٣.٠٠٠.٠٠٠ التقديري االستثمار

 
 )١٥(جدول            :األحواض ومغاطس االستحمام -٣

 الرياض املوقع

 )كبيرةصخور ( جرانيت مخلفات المواد األولية

 السنة/ طن  ١.٠٠٠ الطاقة اإلنتاجية المتوقعة 

 صفر الحالي االستهالك

 السنة/ قطعه   ١٠.٠٠٠ المستقبلي االستهالك

 )أدوات صحية(البناء  االستخدامات

 ال يوجد األسعار الحالية

 ريال   ٧.٠٠٠.٠٠٠ التقديري االستثمار



 

٥٠ 
 

 )١٦(جدول                                                 :التحف واهلدايا واسمات اجلمالية -٤
 الرياض املوقع

 جرانيت مخلفات المواد األولية

 السنة/ طن  ١٠.٠٠٠ الطاقة اإلنتاجية المتوقعة 

 السنة/ طن   ٥٠.٠٠٠ الحالي االستهالك

 السنة/ طن   ١٠٠.٠٠٠ المستقبلي االستهالك

 مزهرية، شمعدان ، طقم مكتب  المنتجات
 أدوات الزينة االستخدامات

 للقطعة/ ريال  ٢.٠٠٠-٢٠ األسعار الحالية

 ريال   ٥.٠٠٠.٠٠٠ التقديري االستثمار
 
 )١٧(جدول                                                                   :اجلرانيت املطحون -٥

 الرياض املوقع

 المواد األولية
بسبب  تعرضها ) ة التفكك والتكسرسهل( مجواه جرانيت مخلفات

 .لعمليات التجويه المختلفة
 السنة/ طن  ١٠.٠٠٠ الطاقة اإلنتاجية المتوقعة 

 السنة/ طن   ٣٠.٠٠٠ الحالي االستهالك

 السنة/ طن   ٦٠.٠٠٠ المستقبلي االستهالك

 صناعة الخزف والزجاج االستخدامات

 للطن/ ريال سعودي  ٨٠٠-٢٠٠ األسعار الحالية

 ريال سعودي    ٧.٠٠٠.٠٠٠ التقديري االستثمار
 



 

٥١ 
 

 لصخور اجلرانيتللتقليل من كميات نفايات التحجري  واملقرتحات احللول
 
 .بالمملكة أحكام ولوائح نظام التعدين  بإتباعللتحجير  الصحيحةلطرق باتوعية المستثمر وتثقيفه  -١
من الطرق  بدال  .السلك الماسي لقطع الصخور امباستخداستخدام اآلالت و األجهزة الحديثة للتحجير  -٢

  )بواسطة استخدام النار تتحجير الجراني(البدائية المعمول بها حاليا 
  .بعد التأكد من كفاءة الشركة وامتالكها لمصنع قطع وصقل إالالتقليل من منح رخص التحجير  -٣
 .ا في محاجرها العمالة التي تستخدمه وشهاداتلخبرة  المحجرةتقديم الشركة  -٤

 .لموقع المحجر أثناء وبعد االستغالل) Reclamation(التأهيل  نظامتطبيق  -٥

  (Multiple disk block cutter)قاطع بلكات ذو أقراص متعددة  استخدام -٦
من البلكات  االستفادة يمكن والصقل حتى يتم االستفادة بأكبر كميه من الخام حيث القطعمصانع  في

 .صغيرة الحجم 
 تقوم بها لجنة. أداء وجوده للمحاجر العاملة وإنشاء جائزة سنوية ألفضل محجر شهاداتإصدار  -٧

االختصاص ذات العالقة ممثلة في وكالة الوزارة للبترول والثروة المعدنية، هيئة  جهات من مكونة
 .الجيولوجية السعودية، الهيئة العليا لحماية البيئة المساحة

 
 


