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:ومن أھم مالمح ھذه الثروة 
:خامات الطاقة : أوال 

:الفحم  -1   
ل       يتواجد خام الفحم فى منطقة عيون موسى جنوب سيناء وفى جب

ل  ى جب دة ف ات المؤك غ االحتياطي ث تبل يناء حي مال س ارة ش المغ
دين  21مليون طن منھا حوالى  27المغارة  ة للتع . مليون طن قابل

داد واجھات  وقد اقيم منجم فى المنطقة وبدأت تجارب التشغيل وإع
اج من  م  95التشغيل و اإلنت ى  96-95ألف طن عل الف  600إل

ام   ن ع ود  2000 - 99ط تخدم كوق رض أن يس ن المفت ان م وك
ا من الصناعات  لمحطات توليد الكھرباء ومصانع االسمنت وغيرھ

..سنة 30ويقدر عمر المنجم بحوالى 



  
داده     ويعتبر منجم فحم المغارة ھو أول منجم يجرى إع

ف  دين وتوق ناعة التع ا ص دث تكنولوجي طة أح بواس
ام  حتى األن ألسباب  2003المنجم عن اإلنتاج منذ ع

.غير واضحة وتم تصفية شركة سيناء للفحم 
ع .م.فى ج أماكن تواجد الفحموالخريطة التالية توضح 





:الطفالت الكربونية  -2
ورة     ة وث ى بدع ى منطقت ة ف الت الكربوبني د الطف توج

د  اطى المؤك در االحتي ث يق يناء حي وب س ة جن بمحافظ
مليون طن بينما يصل االحتياطى المحتمل  15بحوالى 
 .مليون طن  60بحوالى 



:الطفلة الزيتية  -3
توجد فى الصخور التى تعلو تكوين الفوسفات فى محافظات  

ادية  ة األقتص ت القيم د ومازل ووادى الجدي ر وال ر االحم البح
.لھذه الطفالت لم تحدد بعد 

 :الخامات المشعة -4
ن     بة م ود نس ت وج واھد تثب ا ش ع بھ ن المواق د م د العدي يوج

خامات اليورانيوم وخاصة فى صخور الصحراء الشرقية فى 
ات  ت الدراس يناء والزال ار وس ل قط يكات وجب ة المس منطق

.جارية لتحديد القيمة االقتصادية لھذه التواجدات 



  :الخامات الفلزية :ثانيا 
:الخامات الحديدية  -1
تتواجد خامات الحديد فى مصر فى ثالث  : خامات الحديد 1/1 

: مواقع رئيسية ھى 
الواحات البحرية  -
منطقة شرق اسوان -
الصحراء الشرقية  -
:الواحات البحرية  -أ 
: يوجد الخام فى عدة مواقع أھمھا ما يلى   
دة - ة الجدي اتيتى :  منطق وع الھيم ن الن ة م ذه المنطق ام بھ والخ

ى  ل إل مك يص طح بس ى الس اھر عل وثيتى الظ م أو  15والج
.مغطى بغطاء من الصخور فيتم إزالتھا قبل عملية التعدين 



والى     د بح ام المؤك اطى الخ در احتي بة  121ويق ن نس ون ط ملي
بمعدل حوالى  1973وقد بدأ االنتاج خالل عام % 52الحديد بھا 

مليون طن  2إلى  92/93مليون طن زادت حتى وصلت فى عام 
ام  ذا الخ تغالل ھ رية باس لب المص د والص ركة الحدي وم ش وتق

 .وتجھيزه ونقله إلى مصانعھا بحلوان 
ى  -  ى  : ناصر–منطقتى غراب ى غراب اطى بمنطقت در االحتي –ويق

ون  53مليون طن وبمنطقة الحارة حوالى  84ناصر بحوالى  ملي
ين  رواح ب د تت ات % 48- 43طن ونسبة الحدي ى عملي اج إل وتحت

اع  ذه الخامات بارتف ز ھ تركيز وال زالت تحت الدراسة حيث تتمي
. محتوى المنجنيز 



: منطقة شرق اسوان  -ب 
الحديد من النوع الھيماتيتى الظاھر على السطح أحيانا والمغطى بصخور من 

سم وتقدر االحتياطيات  60الحجر الرملى ويصل سمك الخام حوالى 
مليون طن بمتوسط   17القابلة لالستغالل فى المناطق المنتقاة بحوالى 

وقد بدأ فى استغالل %  17ومحتوى السليكا % 44-42محتوى حديد من 
ألف  500بطاقة وصلت إلى  1954الحديد فى منطقة شرق أسوان عام 

. 1973طن سنويا وقد توقف اإلنتاج فى ھذه المناطق خالل عام 
م في موقع جديد شرق 1998تم إنشاء شركة أسوان الحديد والصلب عام  

وتم عمل الدراسات االقتصادية وتقييم الخام باالشتراك مع خبراء . أسوان 
كنديين مھتمين ببناء البنية التحتيه األساسية والمعدات وتجھيز المعامل 

  . م2000ولألسف تم تصفية الشركة ألسباب سياسية عام 

 



: الشرقية الصحراء حديد –ج
فى ينتشر الذى المتحول الھيماتيتى المغناطيسي النوع من الخام   

االحتياطى ويقدر الشرقية الصحراء وسط من متفرقة مناطق
 . طن مليون 63 إلى طن مليون 58 بحوالى المؤكد

ع .م.فى ج أماكن تواجد خامات الحديدوالخريطة المرفقة توضح 





:االلمنيت  1/2 
حراء     وب الص ة جن و غلق ة أب ت بمنطق ام االلمني د خ يتواج

بائك الصلب  ه س  ferrotitanium(الشرقية حيث يصنع من
(alloy والى اطى بح در االحتي ا  40ويق ن منھ ون ط ملي

د  اطى المحتمل حوالى  25احتياطى مؤك ون طن واالحتي ملي
ادية 15 ادن االقتص ن المع ا م در محتواھ ن ويق ون ط  ملي

:كاآلتى 
.مليون طن اكسيد تيتانيوم 14.3
.مليون طن اكسيد حديدك 21.3
.  مليون طن اكسيد فانديوم 0.14

    



ى طول الساحل    كما يتواجد اإللمنيت فى رواسب الرمال السوداء عل
اطى حوالى  غ االحتي ى العريش ويبل 7الشمالى شرق اإلسكندرية حت

ت  ال المجنيتي ذه الرم ى ھ د ف ا يوج ن كم ون ط ون –ملي –الزيرك
).معدن مشع (ثوريوم

ات    ذه الخام ى ھ ة ونصف صناعية عل ل دراسات معملي م عم د ت وق
د ذه وق إلنتاج بوية ابيض التيتانيوم ومعدن التيتانيوم اال انه لم يتم تنفي
ات ا بكمي ى أوروب ة إل و غلق ة أب ام   اإللمنيت من منطق تم تصدير خ

ى 60تصل إلى حوالى  ى السوق المحل نويا باإلضافة إل ألف طن س
. ألف طن إلى شركة بتروجيت  20حوالى 

ع .م.فى ج اماكن تواجد خامات االلمنيتوالخريطة التالية توضح   
 





:المنجنيز  1/3
:منطقة أم بجمى بجنوب سيناء  -أ 

يناء     وب س ة بجن ة أم بجم ى منطق ز ف ات المنجني د خام تتواج
در  دولوميتى ويق رى ال ر الجي من الحج د ض ث يوج حي

مليون طن منخفض الدرجة حيث تصل  3االحتياطى بحوالى 
اج % 22نسبة المنجنيز إلى حوالى  م إنشاء مصنع إلنت وقد ت

ة  ة إنتاجي ون بطاق الى الكرب ز الع ألف  37سبيكة الفيرومنجني
ة  ات عالي تيراد خام ى اس روع عل د المش نويا ويعتم ن س ط

.الجودة وخلطھا مع الخامات المصرية منخفضة الدرجة 



: منطقة علبة بالصحراء الشرقية –ب 
ز فى الصحراء   وتوجد أيضا شواھد عديدة عن وجود خامات المنجني

ة ش المالح ة وع ان عزب ك وودي ة والممالي ة علب رقية بمنطق الش
والى  ى ح ز إل بة المنجني اقية ويصل نس در% 43والس م يق ه ل إال أن

يناء ركة س ات ش ن احتياج زء م اء بج تم الوف د وي ات بع االحتياطي
.ألف طن سنويا  20المنجنيز بكمية تصل إلى أكثر من 

.فى مصر  تواجد خامات المنجنيزوالخريطة التالية توضح اماكن    





:الكروميت  1/4
م    غيرة الحج ات ص كل عدس ى ش ت عل ام الكرومي د خ يتواج

و  محدودة االحتياطى فى صخور السربنتين وخاصة مناطق اب
ظھر ووادى العرايس بالصحراء الشرقية ويستغل فى نطاق 

. ضيق بواسطة بعض الشركات 
) :الولفراميت(التنجستن  1/5

ع    دة مواق ى ع رو ف روق الم تن ضمن ع دن التنجس د مع يتواج
وب شرق(بالصحراء الشرقية  ووسط الصحراء ) شمال وجن

ى صناعة اآلالت ذات  تين ف د التنجس تخدم كربي رقية ويس الش
لب  ناعة الص ى ص تين  ف تخدم التنجس البة العاليةويس الص

.والمصابيح الكھربائية



 
:   الموليبدنم  1/6

ة    ة الغردق ويوجد الموليبدنم فى منطقة جبال القطار غرب مدين
ل  ات جب تغالل خام رى اس د ج ا وق اطق حولھ ض المن وبع
ورات فى عروق المرو  ة بل ى ھيئ ام عل القطار و يتواجد الخ
د  المحددة االنتشار التى تقطع جبال الجرانيت على ارتفاع يزي

.م من سطح الوادى  300عن 



   :خامات الفلزات غير الحديدية  -2
  -الزنك–الرصاص  -اھم ھذه الخامات فى مصر ھى النحاس 

القصدير
:خامات النحاس 1/2 

وب     تتواجد خامات النحاس مختلطة بخامات الزنك والرصاص جن
رق ويل ش و س ة اب ميوكى ومنطق ة ام س رقية بمنطق حراء الش الص
وب درھيب ، حماطة، العطوى ، حمش و جن اطق ال اسوان وفى من

ادم –الرقيطة –أم سمرة (شبه جزيرة سيناء و يتركز) سرابيط الخ
. الخام فى بعض اجزائه على ھيئة عدسات ذات ابعاد متوسطة 

والى     ميوكى بح ة ام س درة بمنطق ات المق غ االحتياطي ف 770وتبل ال
ى  وى عل ن يحت اس و % 1.15ط ة% 12.1نح ا منطق ك ام زن

ين  ا ب اطى بھ در االحتي ويل فيق ام 85-20ابوس ن الخ ن م ف ط ال
. وتعتبر ھذه االحتياطيات قليلة نسبيا وغير اقتصادية فى تشغيلھا 



 :الزنك والرصاص  2/2
ى ساحل     اطق عل ةفى بعض المن وھىٍ  خامات توجد متالزم

ى  ة ام غيج عل ا منطق البحر االحمر جنوب القضير من اھمھ
درة  50بعد  ات المق كم جنوب القصير حيث تصل االحتياطي

غ  1.6بھا حوالى  د تبل ام مؤك ون طن خ ا ملي ون طن منھ ملي
% .2ونسبة الرصاص % 14نسبة الزنك به 

: خامات القصدير  2/3
دير  د القص تريت(تتواج رب ) الكاس ة غ ة وادى العجل ى منطق ف

ة  دنى ضمن الرواسب الودياني مرسى علم على ھيئة فتات مع
ود  ات وج ت الدراس د اثبت ان وق ذه الودي ة ھ والصخور المالئ
در  دن تق ذا المع ى ھ ة عل ة الحاوي ن الصخور المفتت ات م كمي

.الف طن  500بحوالى 



وب الصحراء     كما يوجد خام القصدير بمنطقة مويلحة فى جن
ى  280الشرقية ويقدراالحتياطى بحوالى  الف طن يحتوى عل

ى  160 طن قصدير ومنطقة ابو دباب وتقع شمال مرسى عل
الف طن  850كم ويقدر االحتياطى بھا بحوالى  55بحوالى 

ة  700وتحتوى على  طن قصدير وقد تم انشاء وحدة تجريبي
ة  ك بواسطة ھيئ ى وذل اج القصدير النق ات وانت ز الخام لتركي

اج ب  1984المساحة الجيولوجية عام  ة اإلنت در طاق  40ويق
طن سنويا ولكنه متوقف األن ويستخدم القصدير فى صناعة 

.  الصفيح وسبائك البرونز واللحام 



: النيكل  2/4
اس    رة رأس بن ة شبه جزي يتواجد خام النيكل فى جزيرة الزبرجد قبال

ة  وق القاعدي ى الصخور ف ى شكل عروق صغيرة ف د. عل ا يوج كم
ات ال تسمح ايضا مصاحبا لخام النحاس منطقة ابوسويل اال ان الكمي

.بالتشغيل االقتصادى 

:   النيوبيوم والتنتالم  2/5
ة    ادرة ذات االھمي يعتبر النيوبيوم والتنتالم من العناصر االرضية الن

ى تخدمان ف ث يس ة حي ة الحديث تخدامات التكنولوجي ى االس رة ف الكبي
غوط ل والض ة للتأك ة العالي ة ذات المقاوم بائك المعدني اج الس انت
دروع اج ال يراميك وانت ناعة الس ى ص ة وف رارة العالي ات الح ودرج

ذائف  ادة للق حراء. المض ى الص الم ف وم والتنت ات النيوبي د خام توج
:الشرقية ومن اھم مواقعه 



ن  رقية وم ى الصحراء الش الم ف وم والتنت ات النيوبي د خام توج
: اھم مواقعه 

د  منطقة ابو دباب–أ   م حيث  55على بع م شمال مرسى عل ك
اطى  غ االحتي الم  48.3يبل يد تنت بة أكس ه نس ن ب ون ط ملي

%0.011بينما تصل نسبة اكسيد النيوبيوم % 0.027
ع–ب  ة نويب د  كما يتواجد الخام أيضا فى منطق ى بع م 30عل ك

اطى  الى االحتي غ إجم  82.8غرب ساحل البحر األحمر ويبل
بة  ن بنس ون ط الم ، % 0.0156ملي يد تنت % 0.091اكس

.اكسيد نيوبيوم 
ة  احة الجيولوجي ة المس ين ھيئ يلية ب ة تفص ا دراس رى حالي ويج
ة  ة االيطالي ن الحكوم ة م ة بمعون ركات اإليطالي وبعض الش

 .قتصادى لتقييم الخام وتحديد صالحيته لإلستغالل اال



:الذھب  2/6
 منجم 90 من أكثر وجود بدليل الذھب عن نقبوا من أبرع القدماء المصريون كان   

 شاھداً  الذھبية والمشغوالت اآلثار زالت وما الشرقية الصحراء فى للذھب قديم
  .الذھب عن والتنقيب البحث فى براعتھم على
 الخريطة ھى اإلنسانية الحضارة تاريخ فى خريطة أقدم على الباحثون عثر وقد

ً  تمثل والتى  )تورين بردية( المكونه الجيولوجية  بالصحراء للذھب منجما
  .الشرقية
 إسم تحمل والخريطة القصير، – قنا بين الفواخير منجم أنه الباحثون يرجح

 وھى )م.ق1313 حوالى( عشر التاسعة األسرة من األول سيتى الفرعون
.بإيطاليا تورين مدينة متحف فى اآلن محفوظة

 ويظھر  .هللا وعطا الروس أم –البرامية –السكرى –عتود :الذھب مناجم أھم
ً  منتشرة دقيقة حبيبات ھيئة على الذھب  القاطعة الكوارتز عروق فى غالبا

 قدمائنا استخرج سبق وقد  .المناطق ھذه فى المنتشرة الجرانيتية للصخور
 وزيادة استخراجه لسھولة الكوارتز عروق فى الموجود الذھب المصريون

 استخدام يستدعى مما لھا الحاوية الجرانيت صخور فى الموجود عن بھا تركيزه
ً  متوفرة تكن لم متقدمة تكنولوجيا .قديما



:السكرى جبل
 غرب جنوب كم 30 حوالى بعد على السكرى جبل يقع

 عمل تم للذھب منجم به الشرقية بالصحراء علم مرسى
 تشيله إعيد ثم به الدراسة توقفت ثم 1994 عام عليه دراسات

  الذھب عن للبحث الفرعونية الشركة بمعرفة 2005 عام
 تم حيث الجيولوجية المساحة ھيئة مع باالشتراك )استرالية(

. الھيئة وبين بينھا نشأ الذى الخالف تسوية
 ثم أمريكى دوالر مليون 310 حوالى  االستثمارات حجم بلغ

 أن تبين حيث  .والتقييم التنمية أعمال منھا %70 صرف
.العمق مع يزداد الذھب تركيز درجة

 



حسب تقديرات الشركة  2008بدأ اإلنتاج فى نھاية عام 
ألف  200وطبقاً لتقارير المعامل اإلسترالية بمتوسط إنتاج 

ألف أوقية سنوية  600أوقية فى السنة األولى تزداد إلى 
مليار دوالر  5.5مليون دوالر وقيمة إجمالية  550قيمتھا 

.خالل السنوات العشر األولى من بدء اإلنتاج
وأكدت حيث ذاك الشركة اھتمام عدد كبير من البنوك 

وبنك سوستيه جنرال  standerdالعالمية مثل لندن  
.إستراليا للمساھمة فى عمليات تمويل المشروع



تم وصول جميع المعدات الالزمة للمشروع بالموقع وتمت أعمال 
التركيبات للمصنع ولمحطة الكھرباء ومد خط أنابيب مياه من البحر 

كذلك االنتھاء من جميع .  كم حتى موقع المصنع 25األحمر بطول 
فرد فى  1000أعمال البنيه التحتية للمصنع ومعسكر اإلعاشة لبيع 

جارى اختيار موقع إلقامة مدينة سكنية بالقرب من مرسى .  الوردية
عامل ويتوقع أن يستوعب  2000علم تستوعب المرحلة األولى 

.آالف فرصة عمل 4المشروع 
وتتم . أجھزة حفر للبحث عن الذھب فى الموقع 10يتم حالياً استخدام 

بئر لآلن بأعماق تصل إلى  1500عمليات تنمية المنجم حيث تم حفر 
ألف لتأكيد المزيد من  250متر للبئر وبمجموع أطوال  1000

.االحتياطيات فى باقى قطاعات جبل السكرى



:الخامات الالفلزية : ثالثا 
:الفوسفات  3/1  

توجد مناطق استغالل الفوسفات الرئيسية فى وادى النيل        
والبحر االحمر والوادى الجديد وقد عرف الفوسفات فى 

.مصر فى نھاية القرن الماضى 
:ويتواجد الفوسفات ف مصر فى عدة مواقع أھمھا ما يلى    
:فوسفات وادى النيل –أ  

 وغرب شرق قنا ومدينة ادفو مدينة بين المنطقة فى يوجد   
 بحوالى المنطقة فى الجيولوجى االحتياطى ويقدر النيل وادى
 السطح تحت المقدر بينما السطح على ظاھرا طن مليون الف

 اقتصاديا للتعدين قابل غير معظمھا ولكن طن مليون 564
 السمك وضعف الصخرى الغطاء ارتفاع أو الجودة النخفاض

. الخام لطبقة



:وتجرى عمليات االستغالل فى الوقت الحالى فى منطقتين ھما  
 النصر شركة بواسطة منھا االنتاج يتم حيث : شرق السباعية -1

 طن ملين 22 بحوالى المؤكد االحتياطى ويبلغ للفوسفات
 الالزمة الخام بالمادة المحلية المصانع لتزويد انتاجھا ومعظم
. الفوسفاتية االسمدة لصناعة

 لالسمدة زعبل ابو شركة بإستغالله وتقوم : السباعيةغرب -2
 مليون 12.5 بالمنطقة المؤكدة االحتياطى ويبلغ الفوسفاتية

.طن



 : االحمر البحر فوسفات –ب
  : ھى قطاعات ثالث فى الفوسفات يوجد

 القديم والقصير ضوى جبل ويشمل : القصير قطاع -1
 وھى طن مليون 2.4 المؤكد االحتيطاطى ويبلغ وابوشجيلة

. الجودة المنخفض النوع من
 ومحمد ووصيف الحويطات مناجم ويشمل : سفاجا قطاع -2

. طن مليون 6 المؤكد االحتياطى ويبلغ رباح
 2.8 حوالى المؤكد االحتياطى يبلغ حيث : الحمراوين قطاع -3

 . طن مليون 10 والمحتمل طن مليون



 
حيث الدرجة منخفضة الخامات من الفوسفات خام نوعيات ويعتبر   

%21 حوالى الخام فى الفسفور اكسيد خامس نسبة متوسط يصل
اكسيد خامس %28 حوالى والفرك التكسير بواسطه تركيزه يتم

. الفوسفور
تحت توجد الحمراوين منطقة احتياطيات معظم أن بالذكر وجدير   

. اقتصادى غير التشغيل يجعل مما المياه منسوب
اإلنتاج ومعظم القطاعات ھذه األحمر البحر فوسفات شركة وتستغل   

. للتصدير



:  فوسفات الوادى الجديد –ج  
 الواحات شرق حتى الداخلة الواحات غرب الفوسفات خام يوجد   

  بحوالى االحتياطى يقدر حيث ابوطرطور ھضبة منطقة فى الخارجة
  .منھا 2كم100 عن التزيد مساحة فى طن مليون700

 االقتصاجى والتقييم بالدراسات الجيولوجية المساحة ھيئة قامت وقد   
 الدراسات اعداد تم كما 1968 عام منذ طرطور ابو لفوسفات

. عالمية متخصصة خبرة بيوت بواسطة للمشروع االقتصادية
 سنويا طن مليون 2.2 بطاقة االنتاج لبدء االعداد حاليا ويجرى    

. للتصدير نصفھا يخصص
 سنويا طن مليون2.2 بطاقة االنتاج لبدء االعداد حاليا ويجرى   

. للتصدير نصفھا يخصص
. ع.م.ج فى الفوسفات خامات اماكن توضح التالية والخريطة





:المتبخرات  3/2
.ويقع فى ھذه المجموعة خامات الجبس والنطرون واالمالح 

:الجبس  -أ
يوجد ظاھرا على السطح بكميات وفيرة على شاطىء *     

البحر األحمر وجانبى خليج السويس وساحل البحر األبيض 
.ومحافظة الفيوم وسيناء 

ويستخدم الجبس فى الطب وفى مجال صناعة البناء *     
وكجبس زراعى ويتواجد فى بعض المناطق منھا 

غرب –علم الملح –العميد –الحمام –الغربانيات 
البرقان فى محافظة مرسى مطروح حيث يقدر –العلمين 

مليون طن  45االحتياطى فى بعض ھذه المناطق بحوالى 
 .



   
 شرق شمال و شمال فى الجبس يوجد الفيوم محافظة فى أما *  

 المناطق ھذه فى االحتياطى ويقدر الطويل وجبل البحيرات
  . طن مليون 25 بحوالى

 البحر محافظة مناطق بعض فى الجبس خامات تتواجد كما *   
 ويبلغ الغردقة مدينة شمال كم 67 جمصة منطقة منھا االحمر

 الزيت جبل ومنطقة ، طن مليون 21 حوالى فيھا االحتياطى
. طن مليون 37 حوالى فيھا االحتياطى ويبلغ



 مليون 10 االحتياطى ويبلغ البالح بمنطقة الجبس يتواجد كما   
 سيناء محافظة فى السويس خليج إمتداد على انه كما . طن

 ) السويس جنوب كم 110( ملعب رأس جبس خامات يتواجد
 الريانة وادى ومنطقة طن مليون 61 حوالى االحتياطى ويبلغ
 وتعتبر طن مليون 21 حوالى فيھا المؤكد االحتياطى ويبلغ

 مرتفعة النوعيات من المنطقة ھذه فى الجبس نوعيات
.الجودة

 ع.م .ج فى الجبس تواجد اماكن توضح التالية والخريطة  





: ملح الطعام –ب 
 الشواطئ على الصناعيةالمنتشرة و الطبيعية الشمسية المالحات من الملح النتاج مالئمة بظروف مصر تتميز  

 وبورسعيد باإلسكندرية المكس بمناطق المحلى اإلستھالك الغنتاج يكفى ال ولألسف.والمالحات المصرية
 من الملح بانتاج للمالحات النصر شركة وتقوم سيناء بشمال وسبيكة مطروح ومرسى ودمياط ورشيد

 الطعام ملح بتصنيع )أمسل( بالفيوم والمعادن لألمالح المصرية الشركة تقوم وكذلك  . المذكورة المالحات
 طن ألف 118 حوالى إلى تصل بطاقة الصوديوم كبريتات بإنتاج الشركة وتقوم  بالفيوم قارون بحيرة من

 من كبيرة كميات إستيراد يتم و للمصنع اإلنتاجية الطاقة فى التوسع بعد المغنسيوم كبريتات وأيضا سنويا
 من  كبيرة كميات وأوربا أمريكا وتستورد. التصنيع وسھولة الطبيعية المصادر توافر من الرغم على الخارج
 وايضا  صعبة عملة توفير على يساعد كلھذا. الثلجية التراكمات إذابة على المساعدة فى ألستخدامه  الملح
 ويستخدم الصناعة فى إستخدامھا ويتم التصنيع مراحل أثناء والماغنسيوم الصوديوم كبريتات فصل يمكن
 يتم الشديد ولألسف  االخرى الصناعات من والعديد الجلود ودباغة الغذائية الصناعات فى أساسا الطعام ملح
 رقابة عن بعيدا والزراعى الصناعى الصحى الصرف ناتج ھى التى) البرك ( السياحات من الملح إنتاج
 فى وينتشر الكلوى الفشل أسباب أحد ويعتبر الضارة العناصر من العديد على يحتوى الملح ھذا. الدولة

 األماكن من مساحات تقلصت وقد.والفقر الصحى الوعى وعدم سعره إلنخفاض والعشوائية الشعبية المناطق
 . األماكن ھذه فى الدولة وأحيابا السياحية القرى بإنشاء الخاص القطاع إلعتداء نظرا كمالحات تصلح التى
. السابقة لألسباب الطعام ملح بإنتاج اإلھتمام الخاص والقطاع الدولة على يجب



: الصديوم كبريتات –ج
 الشركة بواسطة وكذلك النطرون وادى بحيرات من البخر بطريقة انتاجھا يتم   

 حيث بالفيوم قارون بحيرة من ) اميسال( بالفيوم والمعادن لألمالح المصرية
. سنويا طن ألف 118 حوالى إلى بھا الطاقة تصل

:البوتاسيوم  -د  
 خليج مناطق فى وجوده وثيت المتبخرات أمالح أھم من البوتاسيوم امالح تعتبر   

 عن يزيد ما المتبخرات قطاع سمك يصل حيث االحمر البحر ومدخل السويس
 تحتوى طبقات على القطاع ھذا احتواء األولية الدراسات أثبتت وقد . متر األلف
 ھيئة بين اتفاقية توقيع تم وقد اقتصاديا استغاللھا يمكن البوتاسيوم أمالح على

. واالستغالل للبحث أمريكية متخصصة وشركة الجيولوجية المساحة



:الكبريت –ھـ 
 واحدى الجيولوجية المساحة ھيئة بين الكبريت عن للبحث اتفاقية اطار فى   

 رواسب وجود عن كشف تم فقد العريش شمال بمنطقة وذلك االمريكية الشركات
 طن مليون 20 بحوالى المبدئى االحتياطى بلغ حيث السطح تحت للكبريت كبيرة
 مثل الصناعى لإلستخدام القابلة الكميات الثبات لھا االقتصادى التقييم حاليا يجرى
 عملية تستمر سوف كما الطبية واألغراض الحشرية والمبيدات االسمدة صناعة
. اخرى مناطق فى واالستكشاف البحث

الباريت -و
 جبجبة وادى وكذلك أسوان شرق الھودى جبل مناطق فى أساسا الباريت يتواجد

 المصرية الحدود قرب علبة وجبل الشرقية الصحراء فى وحماطة شعيت ووادى
 مركبات وتسخدم البترول آبار حفر سوائل فى الباريت ويستخدم. السودانية
. الطبية العقاقير وبعض والورق والمنسوجات الطالء صناعة فى الباريوم



:خامات الحراريات والخزف والصينى والزجاج  3/3
وتستخدم ھذه الخامات فى صناعة الخزف والصينى والزجاج 

:والحراريات بأنواعھا وھى كالتالى 
:الفلسبار  -أ
: وھو نوعان  

:يوجد فى المناطق التالية  :فلسبار بوتاسى  :األول 
 الجمال وادى –عشاب روض بمناطق الشرقية الصحراء  

 شرق ومنطقة البيجماتيت من عروق ھيئة على يوجد حيث
 االحتياطى ويبلغ البللورى والتل غلفة وادى بمناطق اسوان
 تركيا إلى التصدير ويتم طن ألف 258 بھا التعدينى

. المحلى السوق احتياجات تغطية يتم كما والسعودية



 جنوب مناطق فى ويوجد : صوديومى فلسبار : الثانى 
 يبلغ حيث سيناء جنزب كيد بوادى سيناء جزيرة شبه

 االحتياطى اما طن مليون 26 المؤكد االحتياطى
. طن مليون 100 عن يزيد ما إلى فيصل المحتمل



: الكاولين –ب 
:ويوجد فى ثالث مناطق رئيسية 

 االحتياطى يبلغ حيث ابوزنيمة منطقة حول سيناء جنوب -1
 إلى يصل والمحتمل طن مليون 2 حوالى الكاولين من المؤكد
. طن مليون 100 من أكثر

 ويقدر كم 150 بحوالى أسوان غرب جنوب كالبشة منطقة -2
 مليون 16.5 بحوالى دراستھا التى المناطق فى االحتياطى

. طن
 السويس جنوب كم 27 الحافير منطقة  السويس خليج منطقة -3

. السويس جنوب كم 84 الدرج ابو ومنطقة



 شبه غرب بجنوب له ترسيب اكبر فى الكاولين خام يتواجد -4 
 للمنجنيز سيناء شركة قامت وقد التيه ھضبة فى سيناء جزيرة

 6 عدد لھا وصدر الخام ھذا استغالل ترخيص بإجراءات
 طن مليون 100 بھا الخام احتياطى اجمالى يبلغ تراخيص

 الخام ويتواجد %30 من اكثر الخام األلومينا نسبة وتبلغ
 السمك متوسط ويبلغ الھضبة بطول طبقات خمسة ھيئة على
 بعض سمك ويبلغ م 10 حوالى مجتمعة الطبقات لھذه العام
 . م3 المناطق بعض فى الطبقات ھذه



:الطينات الحرارية –ج 
 عالية طفالت وھى اسوان محافظة بمناطق وتوجد  

 االنتاج ويبلغ %31 إلى نسبتھا تصل حيث االلومينا
 طن الف 500 بحوالى المحلى للسوق منھا السنوى
. سنويا



) :رمال الزجاج (الرمال البيضاء  -د
: تنتشر الرمال البيضاء فى مواقع شتى بصحارى مصر اھما 

 وادى(فضل الشيخ –غارب رأس طريق الشرقية الصحراء -1
) قنا

  علم مرسى –ادفو طريق الشرقية الصحراء -2
  حوالى االحتياطى ويبلغ الدرج بأبو السويس خليج امتداد  -3

 10 حوالى مؤكد بأحتياطى والزعفرانه طن مليون 41
 بإحتياجاتھا اآلن الزجاج مصانع تمد التى وھى طن مليون
. الرمال من

. االحمر البحر ساحل إمتداد على -4



 
بجبال الرمال ھذه من جيدة انواع بھا وتوجد سيناء جزيرة شبه -4

المغارة ويلق والحالل المنشرح جبل مثل سيناء ووسط شمال
إلى تصل نقاوة درجة طن مليون 20 بحوالى االحتياطى ويقدر
طن مليون بحوالى تقدر احتياطيات يوجد كما . سيليكا 99.8%
الزجاج  صالحةلصناعة سيناء بجنوب رديم وام الخبوبة بمنطقة
وتسويقھا الرمال ھذه استخراج ويتم االخرى الصناعات وبعض
المؤكدة االحتياطيات اجمالى ويبلغ . والخارجى المحلى بالسوق

وجارى طن مليون 5 حوالى المنطقة بھذه البيضاء الرمال من
فى الزيادة لمجابھة االحتياطيات لزيادة الالزمة الدراسات حاليا

. المحلى والسوق االوروبى السوق احتياجات



:الزيركون  -ھـ  
 ويوجد السيراميكيات وفى الزجاج  صناعة فى ويستخدم  

 البحر بساحل السوداء الرمال مكونات ضمن الزيركون
 إعداد تم وقد العريش حتى األسكندرية شرق من المتوسط
 االنواع فصل إلمكانية السوداء للرمال تفصيلية دراسة
 والزيركون والمجانيتيت االلمنيت وھى المعادن من المختلفة

 المستخرج الزيركون على تجارب اجريت وقد والمونازيت
. نجاحھا ثبت حيث بمصر الجليز طبقة إلنتاج



: الكوارتز –و 
 ومتباينة الطول مختلفة عروق ھيئة على الكوارتز يوجد  

 درجة وتتباين . الشرقية بالصحراء متعددة اماكن فى السمك
 من عالية درجة على معظمھا ان اال العروق لھذه الجودة
  الصناعات من العديد فى إلستخدام يؤھلھا الذى االمر الجودة

.
 على تقع التى ھجليج ام منطقة الكوارتز خام مواقع اھم ومن  

 مدينة من كم 120 حوالى وتبعد علم مرسى –ادفو طريق
 طن مليون 50 حوالى المنطقة ھذه فى االحتياطى ويبلغ ادفو
 ھذا الحديدية السبائك شركة وتستغل . الجودة فائق نوع من

. الفيروسيليكون سبيكة صناعة فى الخام



: البنتونيت –ح 
 فى تدخل التى الطبيعية الموارد اھم من البنتونيت خام يعتبر   

 الحراريات صناعة فى يدخل حيث االغراض من العديد
 والمياه البترول عن للبحث اآلبار حفر سوائل وتحضير
 إال عديدة اماكن فى مصر فى البنتونيت خام ويتوافر الجوفية

 فى المناطق بعض اكتشاف تم كما الدجة منخفض يعتبر انه
 االحتياطيات وتقدر العلمين غرب جنوب الغربية الصحراء
 عليھا دراسات عمل وجارى طن مليون 100 بحوالى
. التنشيط عمليات بواسطة جودتھا رفع المكانية



:خامات مواد البناء والرصف  3/4
وھى الخامات التى تستغل فى اعمال انتاج االسمنت والطوب 

الطفلى والرملى والجيرى الألزم لعمليات المبانى واإلنشاءات 
.ورصف الطرق 

:وفيما يلى اھم ھذه الخامات 
:البازلت –أ 

 طريق –سيناء شمال -  ابوزعبل مناطق فى ويتوافر   
 القطاع يقوم حيث السويس مصر طريق –البحرية الواحات
 اإلنشائية االغراض من بالعديد للوفاء بانتاجه والعام الخاص

. والرصف



:الرمال والحصى و الزلط –ب  
يستخدم الزلط فى عمل الخرسانة ولدلك يتطلب عمل إختبارات معدنية وھندسية 
ألنه .معينة له طبق للمواصفات العالمية خاصة المستخدم فى المشروعات الكبرى 

فى بعض أنواع الزلط تتفاعل الطبقة الخارجية لھا مع األسمنت ممايسبب تكوين 
 silica jel)  (طبقة عازلة بينھا ونين األسمنت المحيط بھا  تسم سيلكا جيل

أيضا يجب غسل الزلط قبل . تسبب تشققات فى الخرسانة مع مرور الوقت 
إستعماله لوجود أثار من الملح على سطحه خاصة الموجود فى المناطق القريبة 

من الساحل حيث يتفاعل الملح مع الحديد المسلح المستخدم فى عمايات البناء 
لألسف التتم ھذه الدراسات إال فى المشروعات .ويسبب تأكل الحديد مع الوقت  

.التى بھا مشاركة أجنبية 
 إسكندرية القاھرة طريق –النيل وادى مناطق فى وفيرة بكميات وتتوافر  

 بھذه وتتوافر السويس القاھرة طريق –السويس خليج ساحل – الصحراوى
. وفيرة بكميات المناطق

  . االحمر البحر ساحل على منتشرة والحصى الزلط من كبيرة كميات تتوافر كما   



:الحجر الجيرى –ج 
 ونوعيات الجيرى الحجر لصخور الشديدة بالوفرة مصر تتميز   

 خامات وتتواجد . المختلفة االغراض من الكثير تناسب مختلفة
 االغراض من الكثير تناسب مختلفة بنوعيات الجيرى الحجر
 وغرب شرق فى الجيرى الحجر خامات وتتواجد . المختلفة
 وغرب االحمر والبحر السويس محافظات وفى النيل وادى

 لبنى جبل فى يتواجد كما ، العلمين حتى الدخيلة من اإلسكندرية
  من اكثر إلى المناطق بعض فى اإلحتياطى ويصل , سيناء شمال

 من عالية درجة على وھو ) بالمنيا خالد بنى( طن مليون 5000
)كالسيوم كربونات %99.5 من اكثر( الجودة



   
الصناعات فى الجودة عالى الجيرى الحجر ويستخدم
صناعات فى اساسية كمادة ويستخدم واألدوية الكيماوية
البناء اغراض فى يستخدم كما والصلب والحديد االسمنت
صناعة مثل العديدة الصناعات فى استخدامه  بجانب والتشيد
   .والورق والكاوتشوك والبالستيك البويات
ع. م. ج فى الجيرى الحجر خامات تواجد اماكن توضح التالية الخريطة
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 والديوريت الجرانيت من الزينة احجار من كثير بمصر يتوافر  

 الصلبة الجيرية واالحجار وااللباستر والرخام والسربنتين
 الشرقية الصحراء فى االنواع ھذه وتتوزع الرخام شبه

 ومحافظات سيناء وشمال واسوان االحمر البحر بمحافظة
. وسوھاج واسيوط والمنيا سويف بنى

 والقطع النشر العمال ھائلة انتاجية طاقات بمصر وتوافر  
 االنواع الھم موجز يلى وفيما المنتجة لالحجار والصقل
  : مصر فى المنتجة



:الجرانيت  -أ 
 ومن والعالمية التاريخية الشھرة ذو اسوان جرانيت يعتبر     

 المتميزة الحمراء بالوانھا استغاللھا يجرى التى المواقع اھم
 . الشرقية والصحراء سيناء جنوب من ايضا يستغل كما

: السربنتين -ب
 مما اخرى الوان مع المتدخل االخضر بلونه يتميز وھو     

 عديدة بمناطق السربنتين ويوجد عالية جمالية قيمة يعطيه
 هللا عطا وادى من حاليا ويستغل الشرقية بالصحراء

 . ) القصير –قنا طريق(



: الرخام –ج  
 فى المياه ووادى )اسوان شرق( العالقى وادى فى بمصر يوجد  

 سويف بنى وشرق غارب وراس الشرقية الصحراء وسط
 بدرجاته والرمادى االبيض باللون تتميز سيناء وجنوب وشمال
. واالسود

: األلباستر  -د
 القديم التاريخ ذات المناطق اشھر من سنور وادى منطقة تعتبر   

 التاريخ عصور طوال استخراجه جرى حيث األلباستر انتاج فى
 بمحافظة محاجر من تنتج األلباستر من جودة اقل انواع وھناك
. سويف وبنى واالقصر وقنا المنيا


