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ما هو التنقيب
المعادن؟عن 



وصفلالمستخدمالمصطلحهوتنقيبال•

الراميةاألنشطةمنواسعةمجموعة

تحديدأوالمعادنعنالبحثإلى

.تهااكمي

منعيناتأخذمثلأنشطةتشملوهي•

والمسوحات،الصخورأوالتربة

الحفرووالجويةاألرضيةالجيوفيزيائية

.والماسيالعكسي

2

الحفر الماسي

المعادن؟ما هو التنقيب عن 



من هي شركات التنقيب؟ 3

ثورالعإلىتنقيبالشركاتتسعى•
تستحقمعدنيةسباتترعلى

أيعمومالهايكونوالالتعدين
عدا)المرحلةهذهفيماديدخل

الرواسبمنالمكتسبةالفوائد
لعائداتاأوسابقا  المكتشفةالمعدنية
.(المشروعبيعمنالمتأتية

شركاتتقوم،النحوهذاعلى•
عنيةالبحثجهودهابتمويلتنقيبال

إلجراءاألموالجمعطريق
لمث)المعادنعنالتنقيبعمليات

هذهفيالمساهمينمنستثماراال
.(الشركات



اما  هدورا  المعادنعنالتنقيبشركاتتلعب•

.لدانللبالمعدنيةالمواردتنميةفي

ركةالشعلىيجب،المعادناستخراجيتمعندما•

.لحكومةاإلىملكيةالحقدفعالمنتجتبيعالتي

يشجعمستوىعلىاإلتاواتالحكومةوتحدد•

رالعثوفيبرأسمالهمالمخاطرةعلىاآلخرين

أنمنبدال  ،بهااالستثماروالمعادنهذهعلى

.الضرائبدافعيبأموالالحكومةتخاطر

فييشاركأنللبلديمكنالطريقةوبهذه•

المخاطرةدونالمعدنيةالمواردمناالستفادة

يةالرئيساليوميةللخدماتالمطلوبةباألموال

.للمجتمع

التنقيب؟ما هو دور شركات 4



مراحل التنقيب عن المعادن 5

مراحل 

التنقيب عن 

المعادن

تحديد 

المنطقة 

المحتمل 

حتوائها على ا

المعادن

بدء التنقيب 

المنخفض 
األثر

التنقيب بدء 
المتقدم

ن عتنقيب ال

المعادن و 

إنشاء دراسة

الجدوى
ةاالقتصادي

الموارد قابلة 

.  للتعدين

على الحصول 

موافقة الحكومة 

وتمويل 

المشاريع

بدء عملية 

.  التعدين

دورة وبدء 
دةجديتنقيب 

عمليات التعدين عمليات التنقيب 

.  المنخفض األثر
(عينات التربة)

.  التنقيب المتقدم
(الحفر الماسي)

اتالحفر لتحديد الكمي



حتوائها على المعادناالمتوقع تحديد األرض  6

ة المنطقة، بداية العملية تأتي من توليد األفكار، التي تقوم على جيولوجي
ناسب ونماذج التنقيب القديمه، واتساع نطاق الموارد المحتملة التي قد ت

سوق السلع الحالية

يفية يلقي الجيولوجيون النظر في نماذج معروفة أخرى لتحديد نوع وك
.العمليات الجيولوجية التي شكلته

لفة ثم يستخدمون هذه النماذج للعثور على ظروف مماثلة في مناطق مخت
.من الدولة وغيرها من الدول

كثر عن هذه النماذج والمفاهيم تتغير باستمرار كلما حصلوا على معلومات أ
.التنقيب بهاالمنطقة التي يتم 

ى إلذلك ويحدد السوق الموارد ذات األهمية التي فيها ربحيه، مما يدفع 
الكثير من عمليات التنقيب الجديده

إن أسواق السلع 
المعدنية تتغير دائما 

على العرض بناء  )
ويمكن أن ( والطلب

ا تؤثر تأثيرا كبير
على عملية التنقيب



إليهيشاركما"المبكر"التنقيبأو،األثرمنخفضالتنقيب•

ياألرضاالضطرابمناألدنىالحدإلىعادةيؤدي،غالبا  

.التأهيلإعادةمتطلباتمنالقليلمع

منةواسعمساحاتتغطيةإلىالتنقيبمنالشكلهذاويهدف•

محددةمناطقلتحديدمربعكم100لتصلربما)األرض

.تفصيليالالتقييممنمزيدإلجراء

ذاتالطرقمنمجموعةالبدايةفيالتنقيبشركةتستخدم•

قاعدةوزيادةمحتملةمعدنيةمناطقيجادإلالمنخفضالتأثير

.المتقدمللتنقيبهدفوتحديدبياناتها

أعمالهياألثرالمنخفضتنقيبلاأنشطةأشكالأغلب•

:أجلمناالستطالع
oالمنطقهةلوجيوجيمعرفة.

oالبيئيةالظروفتقييم.

oالمنطقةإلىللوصولالسبلأفضلتحديد.

oاألراضيمالكمعاللقاء.

oالسابقالعملمنالتحقق.

التنقيب منخفض األثر 7



للنظر في الصخور وإجراء قياسات لتقييمالمواقع يزور الجيولوجيون وعلماء آخرون 

حتواء المعادنالإمكانية لديها ما إذا كانت المنطقة 

البصريالفحص : التنقيب منخفض األثر 8



ورسم،الجيولوجيةالخرائطرسمويشمل•

.ةالعاموالبيئةاألرضيةالتضاريسخرائط

يادةالقأو/والمشيبالخرائطرسمعمليةكونت•

على)الصلةذاتالمعالملرسماألرضعبر

(المنطقةجيولوجياالمثالسبيل

الدراسات الجيولوجيه: األثرمنخفض التنقيب  9



لجمعالصخورمطرقةباستخدامللجيولوجيأهميةذاتتكونقدالتيالصخورمنعيناتأخذيتم•

.الصخورعينةمنكيلوجرام1-3

.عادنمأيعلىتحتويالصخوركانتإذامالتحديدللفحصالمختبرإلىالعينةإرساليتمثم•

.المنطقةإلىللوصولالمركباتباستخدامواألقدامعلىسيرا  العملهذاإنجازيتمماوعادة•

أخذ عينات من الصخور: التنقيب منخفض األثر 10



غرام250حواليجمعويتم•
،ةالتربأوالرواسبعيناتمن

المختبراتإلىوإرسالها
ةمكانيإلتحديدفحصإلجراء
.المنطقةفيالمعادنتواجد

العملهذاإنجازيتمماوعادة•
مباستخدااألقدامعلىسيرا  

إلىللوصولالمركبات
.المنطقة

ياهأخذ العينات من التربه ومجاري الم: التنقيب منخفض األثر 11



،الكهربائيتوصيلال،المغناطيسية،الكثافةمثل)المكانيةللدراساتالجيوفيزيائيةالبياناتجمعيشمل•

.(اإلشعاعيةوالخصائص

.البياناتلجمعاستخدامهايمكناألدواتمنمتنوعةمجموعةهناك•

.(روالهليكوبتالطائرةمثل)الجويالمسحأوالمركبة،باليداألدواتحملويمكن•

(ةعدا الزلزالي)ةالمسوحات الجيوفيزيائي: التنقيب منخفض األثر

قيبالتن)ة األرضيةالجيوفيزيائيالمسوحات

المسوحات الكهرومغناطيسيةستخداماب

(ةاألرضي

الجويةئيةوفيزيايالجالمسوحات 
(VTEM)

يةمواقع الحيود الجيوفيزيائمثال على 

يةئالجيوفيزياالناتجة عن االختبارات 

12



.المحتملةاألماكنالختبارمتقدمةةتنقيبيبرامجبتصميمالشركاتتقوم•

للوصولباتمتطلوأيةاألثرالمنخفضالتنقيبنتائجعلىالغالبفيالمحددةاألماكنقعاموعتمدتو•

.األراضيإلى

.(حدوامربعكيلومترمنأقل)صغيرةمناطقفي،الحفرسيماوال،المتقدمالتنقيبويتركز•

التيشافاالستكوطرق،(بهالمرتبطةواألنشطة)الحفرمثلاالستكشافأنشطةذلكيشملأنويمكن•

.الزلزاليةواألنشطة(الخنادقمثل)حفرأعمالعلىتنطوي

للسماحموقعالفيحفرالوتحريكالونقلالأنشطةأشكالمنشكلعلىدائماالمتقدمةاألنشطةوتشتمل•

.تأهيلهيعادأنيجبالموقعفإن،التنقيبينجحلموإذا.بأمانالتنقيبأنشطةبإجراء

التنقيب المتقدم 13



لمعرفةلمختبرافيتحليلهايتمثمالعكسيالحفرعمليةمنستخراجهايتممتركلمنةعينجمعيتم•

عدنتمأليجنبإلىجنبا  ،العرضيةالمقاطععلىالنتائجهذهرسميتمثم.المعادنونسبةأنواع

.هراظ

عنوذلكحفرالعملل(معدنيةومطرقةةمعدنيةحفار،الهواء)العكسيالدوارنحفرأجهزةتستخدم•

.هاجمعيتمحيثالسطحإلىاتالعينلنقلالمضغوطالهواءواستخدامالصخورسحقطريق

الحفر العكسي: التنقيب المتقدم 14



قابمثالماسيالجوفيالحفرفييستخدم•

ويتم.الصخورلقطعماسي(ةرحفا)

منةعينكل)عيناتإلىذلكبعدتقسيمها

أنواعلمعرفةتحليلهاويتم(دواحمتر

.فيهاالمعادنونسبة

وسهلآمنا  الحفرموقعيكونأنيجب•

كذليتطلباألحيانبعضوفيالوصول

الرافعاتمثلالمعداتبعضستخداما

.ةاألمامي

الحفر الجوفي الماسي: التنقيب المتقدم 15



كثافةأكثرةيبيتنقبأنشطةيضطلعقدفإنه،معدنيا  ا  مخزونأومعدنيا  جسما  المنقبيجدأنوبمجرد•

للنموقابلمعدنيمخزونلديهاكانإذامالتحديد(البيئيةالدراساتمثل)مختلفةدراساتويبدأ

.والتطوير

تحديدلودراسة،المخزونلتحديدحفرال:التاليةبالمراحليمرواأنللمنقبينيمكن،ذلكولتحديد•

كل)اديةقتصاالالجدوىودراسة،قتصاديةاالالجدوىقبلماودراسة،للمشروعاالقتصاديالنطاق

.(التاليةاألقسامفيموضحةالمراحلهذهمن

ذلكفيبما)التعدينمفاهيمتتغيرقد،المراحلهذهبالمرورخاللأنهنالحظأنللغايةالمهمومن•

منمزيدعلىالحصوليتمحيثكبيرةبدرجة(التحتيةالبنيةومتطلبات،والموقع،المخزونحجم

.حتيةالتالبنيةواحتياجاتالمعالجةومتطلباتالمناسبةالتعدينوطرقالمخزونعنالمعلومات

قابلةاديةاقتصجدوىدراسةستكمالإبعدإالةالنهائيالتعدينكيفيةعرفتلن،الحاالتمعظموفي•

.للتقييمةالحكومإلىالتعدينطلباتالشركاتغالبيةفيهاتقدمالتيالمرحلةأيضاهيوهذه.للتنفيذ

يكتشاف المعدنمرحلة اال 16



(الحفر)المخزون 

رحفعمليةإجراءيتم،المحتملاالمخزوناكتشافوبمجرد•

.خزونللم

ةلمحتملاواألطنانالمعادنلنسبةأوليتقديرفيذلكويتمثل•

،المعدنيةالرواسبكميةتحديدطريقعنالمخزونفي

تقديرإجراءعلىقادرةلتكونالمعلوماتمنيكفيماوتوفير

.للمخزونموثق

تحديد المخزون

الحفربرنامجمنالمكتسبةالمعلوماتجميعاستخداميتمثم•

.المعدنيالمخزونوشكلونوعيةكميةلحساب

شكلدتحديأجلمناألبعادثالثيةحاسوبيهنماذجإعدادويتم•

عنمعلوماتجانبإلى،أفضلبشكلالمخزونوحجم

.المعادنوتركيزاتالكيميائيةتراكيبال

وبالمطلالمنجمنوعلتحديدالمعلوماتهذهتستخدموسوف•

.الحقا  شرحهاسيتمالتيالدراساتفي

المخزونإنشاء جدوى : اكتشاف المعادن17



االقتصاديةدراسة الجدوىإنشاء : المعادناكتشاف  18
وعاقتصادية المشرنطاقتحديد دراسة 

اقنطدراسة لتحديد وتجرى 
المشروع وذلكاقتصادية 

لقيمة نطاقبتحديد
ة وإمكانيات الموارد المعدني

روع لمشومتطلبات التعدين
م وهو تقيي. تعديني ناجح

منجم العوائدلتكاليف وأولي
المحتمل لتحديد ما إذا كان

نحو المضي من الممكن 
يال  تفصإجراء تقييم أكثر 

بيلسعلى)النطاقتحديددراسةوتشمل
:تقييم(رالحصالالمثال

ادا  استنللتعدينالماليةالقيمة-االقتصاديةالعوامل•
.للمنتجالمختلفةالسوقأسعارإلى

،السوقإلىالنقلمتطلبات-التحتيةالبنيةمتطلبات•
مثل)ةالمطلوبالتحتيةوالبنيةالمسافةذلكفيبما

.(والطاقةالمياه

علىالمحتملةاآلثار-االجتماعية/البيئيةالمخاطر•
.المقترحةالتعدينأنشطةإلىاستنادا  والبيئةالمجتمع

المحتملةالعمليات-للمنجمالفيزيائيةالخصائص•
ستخدامابسواء،المخزونالستخراجالمطلوبة

.األرضتحتنفقأومفتوحةالةحفرال

المعدنالصالستخالالزمةالعمليات-المعادن•
وتكاليفوخياراتلخامالمادةامنالمطلوب

.االستخراج



االقتصاديةدراسة الجدوىإنشاء : المعادناكتشاف  18

قبلمادراسةوتقوم
ييمبتقاالقتصاديةالجدوى
المعروضةالخياراتجميع
النطاقتحديددراسةفي

للكالمفضلالخياروتحدد
التعديننوعمثل)مكون

أو(ةالتحتيالبنيةوخيارات
.األفضلالخيار

سبيلعلى)قتصاديةاالالجدوىقبلمادراسةوتشمل
:تقييم(الحصرالالمثال

فيامعبشكلالمكثفةالمجتمعيةالمشاوراتتبدأ•
يئيةالبالحساسيةعلىذلكوسيعتمد.المرحلةهذه

أكثرتمشاوراتبدأقد،المثالسبيلعلى،للمنطقة
نومالمعدنيةالمواردتعريفمرحلةفيكثافة
القتصاديةالعامالنطاقدراسةمرحلةخالل

.المشروع

اتودراسالبيئيةالتقييماتوالدراساتوتشمل•
حاتالمسطعلىالتعدينوتأثيرالجوفيةالمياه
المتعلقةوالدراساتالمناجموتصميمالمائية

السكك،رقالطذلكفيبماالتحتيةالبنيةبمتطلبات
عمالتوافر،الموانئ،المياهإمدادات،الحديدية
،الطائراتمهابط،اإلسكان،المنطقةفيالمناجم
.المنجمإغالقوخطةالمنجمتخطيط

قبلمادراسةمنالهدففإن،ماليمنظورومن•
التكلفةإلىاإلشارةهواالقتصاديةالجدوى
±حدودفيللمشروعاإلجمالية 25٪

ةقتصاديالجدوى االما قبل دراسة 



االقتصاديةدراسة الجدوىإنشاء : المعادناكتشاف  18

ةاالقتصاديالجدوىدراسة
فنيةدراسةهيبنكيةال

تلخياراشاملةواقتصادية
.يمعدناللمشروعلطويرالت

فيالثقةمستوىويكون
مستوىمنأعلىالدراسة
الجدوىقبلمادراسة

ونكتأنويمكناالقتصادية
النهائيللقرارأساسا  

تمويلفيقدما  للمضي
.المشروع

سبيلعلى)بنكيةالاالقتصاديةالجدوىدراسةوتشمل
:تقييم(الحصرالالمثال

الجدوىدراسةمنالهدففإن،ماليمنظورومن•
ةاإلجماليالتكلفةبيانهوالبنكيةاالقتصادية
±حدودفيللمشروع 15٪.

فمختلفيالحسبانفيالماليةالنماذجخذؤوت•
علىالمتوقعالطلبذلكفيبما،المشروعجوانب
يفوالتكال،السوقفيالمتوقعوالسعرالمعادن

المعداتوتجهيز،المنجمإلنشاءالرأسمالية
يفوتكال،والتجهيزالتعدينوتكاليف،الالزمة
تأثيرو،التعدينمعداتتشغيلوتكاليف،العمالة

.والتعويضاتواإلتاواتالضرائب

كيةالبناالقتصاديةالجدوىدراسةعرضيتمثم•
امربحيكونقدالمشروعأنإلثباتللممولين

.الماليالدعمتأمينفيمساعدةلل

كيةقتصادية البندراسة الجدوى اال



التقييم االقتصادي: اكتشاف المعادن

أوحةمفتوحفرةمنإماالتعدينخاللمنراجهاالستخالمعادنمنيكفيمالديهاتنقيبمنطقة1000من 1حوالي

.جدامنخفضةمنجمتصبحفي أنمنطقةأيةفرصفإنوبالتالي،األرضتحتنفق

21



ظروفوجودحينإلىمعلقالمشروعفإن،أرباحا  العملكلإنهاءبعدالماليالنموذجيظهرلموإذا•
.(اإلنتاجتكلفةمنأسرعبشكلالمنتجقيمةترتفع،المثالسبيلعلى)مالءمةأكثرسوقية

فإن،العادةوفي.االقتراحلصاحبالماليةالمواردعلىعادةالتعدينمشروعتمويلطريقةوتعتمد•
صغيرةالالشركاتأنحينفي،كبيرةديونتسهيالتعلىعادةتحصلحجمااألكبرالتعدينشركات

لتقديمشروعالمفيشركاءأورئيسيينمستثمرينإلىتسعىأنعليهايتعينماغالبا(االستكشافية)
.الالزمالتمويل

أواألساسيةعالسلأسعارسوءأوالتمويلقضايابسبباألنشطةعنالمستكشفيتوقفقدمرحلةأيوفي•
.صلةذيآخرعاملأيأوالبيئيةالشواغلأوالسوقظروف

السوقوفظرتصبحأنإلىعديدةلسنواتاألرضفيالمعدنيةالرواسببعضتتركقد،لذلكونتيجة•
الشواغلةلمعالجأساليبتطويرتميأو،مناسبتمويلعلىالحصولتميأو،أكثرمالئمةالسلعوأسعار
.البيئية

االقتصاديةالجدوىإنشاء دراسة : اكتشاف المعادن 22
قرار االستثمار



الترخيص الحكومي: لألستثمارةقابلالمعدنيةالموارد

المجتمعاجتماع ألفراد عرض الشركة في 

23

.المقترحمنجمالموقعلتعدينترخيصتطلبأنالشركةعلىيتعين،التعدينيبدأأنوقبل•

راجهاستخيمكنالمخزونأنالحكومةإلرضاء،ةفاعليأكثرجدوىدراسةأيضايلزم•

.عيةواالجتماواالقتصاديةالبيئيةالعواملاالعتباربعيناألخذمعوفعاليةبكفاءة



الترخيص الحكومي: لألستثمارةقابلالمعدنيةالموارد 23

االمتياز/التعدينرخصةوأهمهاالتعدينعمليةلبدءلشركةامنةالمطلوبموراألفيالبلدانبينختالفاهناك•

.البيئياألثروتقييمالمعتمدة

:مثلالرئيسيةالمجاالت(الحصرالالمثالسبيلعلى)الموافقاتوتشمل•

؟للتعدينما هي الحقوق المطلوبة 

فوائد المشروع السياق التشريعي البيئة الحالية وصف المشروع

النظر في البدائل المستفيدينالتشاور مع 
تقييم األثر البيئي 

واالجتماعي
الرصد واإلبالغ

غالق المنجم وإعادة إخطة 
التأهيل

أنظمة اإلدارة



الترخيص الحكومي: ستثمارلالةقابلالمعدنيةالموارد 23

،والطرفيةليةالمحالمجتمعاتذلكفيبماالمستفيدينمعالتشاورللترخيصالرئيسيةجوانبالأحدويتمثل•

.مقاولينوالالمحتملينوالموردين،العاموالجمهور،الخاصةالمصالحوجماعات،والفيدراليةالمحليةوالحكومات

:يليماالمقررةالترخيصعمليةوستضمن•

المستفيدينالتشاور مع 

م األثر في عملية تقييالمستفيدين يتم تضمين 
وخطوات الترخيص

بالمشروع وآثاره المستفيدين ويتم إبالغ 
المحتملة

يتم تناول القضايا أو المخاوف في أقرب وقت 
ممكن

بةيتم استيفاء المتطلبات التنظيمية المناس

ن المستفيديويجري إنشاء عالقات إيجابية مع 
من )والحفاظ عليها طيلة فترة المشروع 

مرحلة الترخيص إلى مراحل التشييد 
(والعمليات واإلغالق



المشاريع المجتمعية 26

مشاريع التعليم المدرسي

التعاون الدراسي الجامعي

رعاية فرق الرياضه المحليه

الرعاية المدرسية

ويوفر التعدين فائدة كبيرة للمجتمع المحلي من خالل فرص العمل واالستثمار 

االقتصادي



ء المنجم يليه وبعد الحصول على الموافقات من جميع الهيئات التنظيمية االتحادية والوالئية، يمكن البدء في بنا

منتجاتهالتعدين وإنتاج 

بدء عملية التعدين 27



ينطويدقماوهو،حدتهامنوالتخفيفللتعدينالبيئيةاآلثارمنالحدإلىالمنجمتأهيلإعادةهدفتو

.الصخورمنكبيرةكمياتنقلعلىالمفتوحةالحفرحالةفي

المنجمإعادة تأهيل  28

ديةالبلملعبهوالتأهيلمنالنوعهذاعلىمثال

.البرتغالبراغافي

جرالمحموقعفيصخورمنالملعبحفرتموقد

المدرجاتمنثنينإمنيتكونحيث السابق

منعددبالبعضعضهاببترتبطالتي،الجانبية

.الحديديهالسالسل

الالتأهيلإعادةفإن،األنفاقلمناجموبالنسبة

.المشاكلتسببوالةعاليكلفةتتطلب

وانخفاضالخامجودةارتفاعإلىذلكويرجع

بعضفي .ومخلفاتهاالنفاياتصخوركمية

المنجمفيالداخلية المدرجاتردميتم،الحاالت

مخلفات من الباستخدامخرسانيسمنتإب

فات مخلالمناألدنىالحديتركبحيث،الصخور

.السطحعلىالصخرية



www.savannahresources.com

علىلالتواصيرجى،سافانالشركةالمجتمعيةالمسؤوليةبرنامجحولالمعلوماتمنلمزيد

:االلكترونيالبريد
community@savannahresources.com

http://www.savannahresources.com/
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