
 السىداىتجربت الؼبلن وخصىصيت .. التؼذيي 

 ًذوة الصخىر الصٌبػيت وهىاد البٌبء فً اليوي
ر  7 ٌ ا ر ب 2ف 0 2 1 

 سليوبى ػبذالرحوي

 السىداى -الهيئتالؼبهت لالبحبث الجيىلىجيت 



:تؼريف ببألجسبم الرئيسيت و الىضغ الراهي   
 :كاآلتً أجسام مباشرة تنسك مع بمٌة المؤسسات فً الدولة ستة ٌدٌر السودان مورد الثروة المعدنٌة عبر  

 (الطبقت والتؼذيي حبليبً  –الوؼبدى سببقبً ) الىزارة رئبست -1 
 صى رى ديغهب .. حٍُ رى إَشبء وصاسح يُفصهخ نهًؼبدٌ ( 2010)حزً انؼبو ( وصاسح انطبلخ وانزؼذٍَ)كبٌ أيش انزؼذٍَ َذاس ػجش

صى رى فصههب يشح أخشي فً ثذاَخ انؼبو ( .. وصاسح انُفظ و انغبص و انًؼبدٌ)رحذ يغًً ( 2018)يشح اُخشي فٍ انؼبو 

فٍ َهبَخ انؼبو ( وصاسح انطبلخ وانزؼذٍَ)صى رى ديغهب يشح اُخشي رحذ يغًً ( .. وصاسح انًؼبدٌ)رحذ يغًً ( 2019)

(2019.) 

  رخزص انىصاسح ثبنزُغُك انغُبدٌ اإلرحبدٌ ووضغ انغُبعبد انؼبيخ وإثشاو اإلرفبلُبد وانؼمىد وانزشوَظ واإلششاف وانزىعُه

 .نكبيم َشبط انمطبع 

  



 (G R A S) الجيىلىجيت نؤلثحبسالؼبهت الهيئت  -2

األشغبل يصهحخ ضًٍ انغُىنىعُخ انًغبحخ وحذح رأعُظ رى (1939) انؼبو فٍ و .. انزؼهُى نًصهحخ َزجغ كًكزت (1905) ػبو انغىداٌ فٍ انغُىنىعٍ انؼًم ثذأ 

 ورغُُش وانزؼذٍَ انصُبػخ نىصاسح رزجُؼهب رى (1976) انؼبو وفٍ .. انًؼذَُخ انضشوح نىصاسح ربثؼخ انغُىنىعُب يصهحخ انً رحىنذ (1953) انؼبو وفٍ .. انؼًىيُخ

 .(1986) انؼبو فً وانزؼذٍَ انطبلخ نىصاسح ربثؼخ انغُىنىعُخ نؤلثحبس انؼبيخ انهُئخ انً رحىَههب رى أخُشا صى .. انًؼذَُخ وانضشوح انغُىنىعُب يصهحخ انً اإلعى

 رًضم (GRAS) يشثؼبد ػهً انذساعبد وإعشاء وانفُُخ انغُىنىعُخ انًغىحبد ثإعشاء يكهفخ فهٍ لبَىَهب ووفك .. انًؼذَُخ انضشوح أيش فٍ نهذونخ انفُُخ انًغزشبسَخ 

 .اخشي يهبو و ػًههب يغبل فٍ واإلعزشبساد انششاكبد ورُفُز اإلعزضًبسَخ انخشائظ نزغهُض ثبإلضبفخ انزؼذٍَ

 انؼبيخ نئلداسح انزؼذٍَ ػهً انشلبثخ أيش َمم رى انًؼبدٌ وصاسح ركىٍَ وثؼذ .. (2010) انؼبو حزً انزؼذٍَ ػهً ثبنشلبثخ يكهفخ انغُىنىعُخ نبلثحبس انؼبيخ انهُئخ كبَذ   •
 انًؼذَُخ نهًىاسد انغىداَُخ انششكخ أعُظر ػُذ كبيهخ ثصىسح انشلبثخ يهف عحت رى (2014) انؼبو وفٍ .. انهُئخ يغ ثبنششاكخ انًؼبدٌ ثىصاسح انزؼذٍَ ػهً نهشلبثخ
 يٍ عُبدَخ ثمشاساد رزى كبَذ انزغُُشاد رهك وكم .. (2019) انؼبو َهبَخ فٍ انغُىنىعُخ نبلثحبس انؼبيخ نههُئخ أخشي يشح عضئُب   انشلبثخ ػبدد صى .. ثبأليش وركهُفهب
 .إعزشبسَخ نغبٌ ػجش يجبششح انىصَش

  



 (SMRC)السىداًيت للوىارد الوؼذًيت الشركت  -3

 وثبنشغى يٍ أٌ الئحخ رأعُغهب لذ أثبحذ نهب .. %( 100)كششكخ حكىيُخ يًهىكخ نهذونخ ثُغجخ ( 2014)رى إَشبؤهب فٍ انؼبو

اال اَهب نى رًبسط يُز إَشبئهب اال يهبو انشلبثخ ػهً انزؼذٍَ فٍ إطبس .. طشق كم أثىاة انؼًم انزغبسٌ فٍ يغبل رخصصهب 

انؼمىد واإلرفبلُبد انًىلؼخ يغ انششكبد ووصاسح انًؼبدٌ ثبإلضبفخ أليش اإلششاف ػهً انجُئخ وانغبليخ ورحصُم ورًضُم 

 .يغزحمبد انذونخ نذي ششكبد انزؼذٍَ 

 رى ركهُف انهُئخ انؼبيخ نؤلثحبس انغُىنىعُخ ثأيش انشلبثخ انفُُخ يغ اإلثمبء ػهً انشلبثخ انجُئُخ ( 2019)فٍ َهبَخ انؼبو

 .وانًغئىنُخ انًغزًؼُخ وأيش انزحصُم وحمىق انذونخ نذي انششكخ انغىداَُخ 



 أريبة للتؼذيي شركت  -4

 ( 44)وانحكىيخ انفشَغُخ ثُغجخ %( 56)أسَبة نهزؼذٍَ ششاكخ فٍ إعزكشبف وإَزبط انًؼبدٌ ثٍُ حكىيخ انغىداٌ  ثُغجخ%  ..

والحمب  آنذ َغجخ انحكىيخ انفشَغُخ نشعم األػًبل انًصشٌ َغُت عبوسَظ صى إشزشرهب حكىيخ انغىداٌ نزكىٌ انششكخ 

 نهذونخ % 100يًهىكخ ثُغجخ 

ٍَانششكخ حبنُب  رًزهك يُبعى إلَزبط انزهت يغ يششوػبد اُخشي واػذح فٍ يغبل انزؼذ. 



 سىداهيي شركت  -5

 نزمىو ثًهبو انشلبثخ اال أَه الحمب  رى رغًُزهب ثبنزساع انخذيً نزمىو ثزمذَى انخذيبد فٍ  (2012)رى رأعُغهب فٍ غضىٌ انؼبو

 .وسغى رنك إيزهكذ انششكخ يصبَغ نًؼبنغخ يخهفبد انزؼذٍَ وصبسد يٍ انششكبد انًُزغخ فٍ رنك انغبَت.. يغبل انزؼذٍَ 

 100انششكخ يًهىكخ نهذونخ ثُغجخ. % 



 يصفبح انخشطىو نهزهت -6
 

 ووصاسح انًشكضٌ انغىداٌ وثُك انًبنُخ وصاسح ثٍُ ػبيخ كششكخ أعظ حُش و2011 انؼبو يُزصف انزهت يصفبح إَشبء ػهً انؼًم ثذأ 
 ثًب عُُه يهُىٌ (100) يبل ثشاط انًصفبح واَشأد و2012 ػبو يٍ عجزًُش 19 فٍ افززبحهب رى .حبنُب   وانزؼذٍَ انطبلخ وصاسح ولزهب انًؼبدٌ

 ووصاسح %15 انًؼبدٌ ووصاسح %70 ثًغبهًخ انغىداٌ ثُك ثٍُ ششاكخ وهٍ وانًبكُُبد وانًجبٍَ ػهُهب شُذد انزٍ األسض ركهفخ فُهب
 وانُحبط انزهت وعجك ثصهش انًصفبح رمىو حُش انفضخ يٍ طٍ (30)و عُىَب   انزهت يٍ طُب   (150) انًصفبح طبلخ ،ورجهغ%15 انًبنُخ
 ػهٍ ػًههب فٍ انًصفبح ورؼزًذ انُىو فٍ كُهىعشاو (600) رغغ انزصًًُُخ وطبلزهب انُىو فٍ رهت كُهى 150 انٍ رصم إَزبعُخ ثطبلخ وانفضخ
 . انًشكضٌ انغىداٌ نجُك انًجبششح وانزجؼُخ اششاف رحذ ورؼًم وانكًُُبئٍ انكهشثٍ انزحهُم طبلزٍ

 عجبئك وإَزبط وانفضخ انزهت نصهش رغزخذو انغىدح ػبنُخ كهشثبئُخ أفشاٌ ػٍ ػجبسح وهى (انًغجك) انًصهش انًصفبح فٍ :انشئغُخ األلغبو 
 .نزصفُزه رًهُذا وانفضخ انزهت حجُجبد إَزبط فٍ كزنك وَغزخذو يزغبَغخ

 انفضخ رصفُخ رزى وكزنك .انكًُُبئٍ انزفبػم ػٍ انُبرغخ وانصهجخ انغبئهخ وانًىاد انغبصاد يؼبنغخ وحذاد ػهً ورشزًم َفغهب انًصفبح صى  
  . انكهشثبئٍ انزحهُم ثطشَمخ انُحبط رصفُخ أَضب َزى كًب ، األعىاق فٍ نهزذاول لبثهخ عجبئك انً نزحىَههب انكهشثبئٍ انزحهُم ثىاعطخ



 
 icp-xrfيضم انًطُبفُخ كبعهضح ػبنًُب   انًغزخذيخ وانفضخ انزهت نزحهُم طشق احذس انًصفبح وَغزخذو يؼًم أَضب   انًصفبح ألغبو ويٍ

 انًصفبح َمىو كًب ثبنًُبعجبد انخبصخ وانذسوع انًُذانُبد ثؼًم َمىو وانزٌ نهًغكىكبد   ( (assayfire)يضم انىصٍَ انزحهُم وطشق

 انُىيٍ انًصفبح دخم َصم (انزمهُذٍَ انًؼذٍَُ) انزهت فٍ انؼبيهٍُ انًىاطٍُُ يٍ انُىو فٍ رهت كُهى (500) انً (400)انـ لشاثخ ثزصفُخ

  / 999,0 /995.0) رشًم يخزهفخ ػُبساد وهٍ ثؼُبساره، انزهت ثإَزبط انًصفبح رمىو كًب انىاحذ نهكُهى دوالسا (60 ـ 50) ثٍُ يب

 رُزظ ثًُُب انزهت وحجُجبد رىنخ (10)وانـ عشاو (100)وانـ كُهى (12,5)انـ فئخ ويٍ ، كُهى انىاحذ فئخ يٍ عجبئك فٍ ورزًضم (999,9

 .انفضخ وحجُجبد ، كُهى (30)انـ فئخ يٍ كجُشح وعجبئك كُهى (1)انـ فئخ يٍ عجبئك يخزهفخ ثأحغبو (999,0) ثؼُبس كزنك انفضخ انًصفبح
 

مصفاة الخرطوم للذهب   



 :ًَكٍ رمغُى أَظًخ انؼًم انفٍُ وانشلبثخ ػهً انزؼذٍَ انً صبلصخ يغًىػبد .. إعًبال  

 م المجموعه وصف لمؤسسات الرلابة

 المستثمرٌن وتلزم  للممارسة متداول و معتمد عالمً كود لدٌها دول

 المجموعة وهذه .. العالمٌة الشفافٌه ذات البورصات ولوانٌن بأنظمة

 حمولها تعظٌم و لضمان للدولة المملوكة الشركات إنشاء مرحلة تجاوزت

 االنشطة وتدٌر .. ( البورصة ) والشفافة الصارمة الموانٌن عبر السٌادٌة

 على المشرف السٌادي الجسم فً متخصصة إدارات عبر الرلابٌة و الفنٌة
 .المعدنٌة الثروة
 أفرٌمٌا وجنوب .. وكندا .. استرالٌا المجموعة لهذه مثال

 

 

 

 

 

 المجموعة االولً
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:يتبغأًظوت الؼول الفٌي والرقببت ػلً التؼذيي تقسين   

 م المجموعه وصف لمؤسسات الرلابة

دول توسعت أنشطتها التعدٌنٌة بصورة كبٌرة و بالتالى تشك طرٌمها لالحاطة و االستفادة 

من ثرواتها المعدنٌة وتعمل على بناء الموانٌن و اللوائح وتعظٌم العائد و لد تواجه تحدٌات 

هذه الدول عمدت الى فصل العمل الفنً المتخصص لٌكون ذراعا و سندا للدولة .. داخلٌة 

ثم أنشأت أجهزة رلابٌة .. فً إتخاذ المرارات الفنٌة و استكشاف و تروٌج مربعات التعدٌن 

و أتاحت لها حرٌة وسرعة الحركة فً إتخاذ (  غالبا شركات حكومٌة)أستثمارٌة ( أو/و)

و تمثل الدولة فً شراكاتها وتموم ممامها فى تحصٌل عوائدها وتستغل الفرص .. المرارات 
 .والسوانح ماتٌسر ذلن لتعظٌم الفائدة و العائد من موارد لومٌة ناضبة

والسعودٌة مع للٌل .. والمغرب .. وتنزانٌا .. ٌمثل هذه المجموعة بإمتٌاز دول مثل غانا 
باالضافة للسودان.. و مصر  بعد اإلصالحات األخٌره فً لطاع التعدٌن .. من االختالف   

 

 

 

 

 

 المجموعة الثانٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 :يتبغأًظوت الؼول الفٌي والرقببت ػلً التؼذيي تقسين 

 م المجوعه وصف لمؤسسات الرلابة

 

 

 اآلن حتى واسعة أنشطة لها لٌس و التعدٌنٌة أنشطتها بداٌات فً دول

 فً والرلابً الفنً العمل جمعت فمد لهذا .. أطرافها تجمٌع فً وتجتهد

 من وغٌرها النٌجر و وأثٌوبٌا ومالً السودان جنوب وأمثلتها .. واحد جسم
   المشابهة الدول

 

 

 

 

 

 المجموعة الثالثة
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 :رؤي إلػبدة تٌظين قطبع التؼذيي في السىداى .. 
 

 :الوضع الراهن     

ل كبٌرة بسرعة نامٌا   لطاعا   السودان فً التعدٌن لطاع  ِّ  السودان نهضة روافد أهم لٌكون كثٌرا   الدولة علٌه وتعو 
 . هللا شاء إن المتولعة

  أمر وذلن الوالٌات كل فً النفٌس المعدن فً بإنتشار هللا حباه لد السودان أن ٌخبر التملٌدي للتعدٌن الحالً اإلنتشار 
 . المكتشفة األخرى المعادن عن فضال   المنتجة الدول فً مشهود غٌر

 كانت جدا   هامة جٌولوجٌة مؤشرات و معلومات وفر (المعلومة أضراره من وبالرغم ) التملٌدي التعدٌن التعدٌن إنتشار 
 . إلكتشافها طوٌلة وسنٌن الدوالرات من المالٌٌن لمئات تحتاج

 برؤوس إختالطه بعد خصوصا   كبٌرا   تحدٌا   وٌمثل مسبوق غٌر إنتشار السودان فً الحالً التملٌدي التعدٌن إنتشار 
 بٌع عائدات من جزء إستثمار أعادت المخلفات معالجة شركات من معتبر حالً لطاع ووجود واإلستثمارات األموال
 .(ومستمبله التملٌدي التعدٌن مع للتعامل إستراتٌجٌة وضع من البد) المنظم ولٌس التملٌدي التعدٌن فً الذهب



 :فً البٌان السابك للوضع الراهن والمذكور فً صدر الدراسة ٌالحظ اآلتً  

   .i فشركة أرٌاب لها مصنع وإنتاج ونفس الوضع .. اإلنتاج الرسمً فً أكثر من مؤسسة لائمة ٌتوزع
 .لشركة سودامٌن 

  .ii أمر الخدمات فً أكثر من مؤسسة لائمة ٌتوزع. 

  .iii الرلابة مازال هنالن تنازع كبٌر حوله بٌن إختصاصات الشركة السودانٌة للموارد المعدنٌة لطاع
 .والهٌئة العامة لألبحاث الجٌولوجٌة ورئاسة لطاع المعادن 

 . iv الحالً لم ٌعالج مشكلة تجمٌع المعلومات الفنٌة الموجودة فً أكثر من مكان لتعظٌم الفائدة النظام
 .ولم ٌتم تعرٌف اآللٌة التً ٌجب أن تضطلع بذلن الدور .. منها

   .v الحالً التوجد به آلٌة واضحة للتروٌج والتعامل مع المستثمرٌن وفك المعلومات المتاحة ، النظام
وذلن الدور تمدمه المؤسسات  الموجودة وفك ممتضى الحال وٌمع العبء األكبر فٌه على الهٌئة العامة 

 لألبحاث الجٌولوجٌة 



: نآلرٍانُظبو انحبنٍ إفزمبد   

 وتوثٌك وفحص واإلتفالٌات العمود ومراجعة الشروط ووضع للتفاوض المابضة المركزٌة اآللٌة-   
 لألبحاث العامة والهٌئة التعدٌن لجنة سكرتارٌة بٌن حالٌا   تتوزع عملٌات مجموعة وهً ، اإلجراءات
 . بالوزارة المانونٌة واإلدارة المعدنٌه للموارد السودانٌة والشركة الجٌولوجٌة

  

 ذلن على بناء   السٌاسات وتغٌٌر وتعدٌل ودراستها التطبٌك من الراجعة المراءة إلستمبال المابضة اآللٌة-  
 . جدٌدة كمدخالت لتعمل

  

 الموجودة األموال مصادر من التعدٌن لطاع مشروعات على الصرف ٌمكن بحٌث المالً التنسٌك آلٌة-   
 . الموانٌن أو للوائح تجاوز بدون المؤسسات فً

  



 الخالصت :
 
   .i العالمٌة لدول مشابهة تنحً نحو فصل أعمال البحث واإلستكشاف بإعتبارها بحوث ودراسات التجربه

انظر ) ومعلومات حٌوٌة  وإستراتٌجٌة ، فصلها عن أعمال اإلستثمار المتمدم فً اإلنتاج وتجارة المعادن 
 ( .دول المجموعة الثانٌة

   .ii الدول فً مجال اإلنتاج وتجارة المعادن ٌكون بصورة لابضة وحاكمة وذلن لتركٌز التجربة دخول
انظر الى دول المجموعة )التراكمٌة واإلستفادة من فوائض األموال بصورة مدروسة لصالح الدولة 

 (.الثانٌة

   .iii الخاصة بالمنح والنزع والتخطٌط والبٌئة والسالمة غالبا  تكون سلطات سٌادٌة فً رئاسة السلطات
 .الوزارة 

   iv على  المشدِّ دةإما بورصة مفتوحة تحكمها الموانٌن .. وتجارة المعادن الثمٌنة ٌتوزع بٌن شكلٌن تصدٌر
أو لبضة حكومٌة شاملة على لطاعات التعدٌن التملٌدي والصغٌر مع ( استرالٌا ، كندا ) أمر الشفافٌة 

 (.تجربة جنوب أفرٌمٌا ، غانا( )اإلمتٌاز )اإللتزام بإتفالٌات التعدٌن الكبٌر  
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 حجم  شاط التع ٌن فً السو ان

•  أثر إ فصال الج وب وعاللته بالتع ٌن
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 معدل انتاج الذهب فً السودان فً األعوام
 13زاد بمعدل زٌادة تتجاوز  2017لً  2005

 .مرة ضعف نسبة اإلنتاج

 

 ًلفز السودان أفرٌمٌا  من المركز الثامن ف
 مم إلى الثالث بعد جنوب أفرٌمٌا وغانا2008

 

 ً94الى  2018تراجع االنتاج المعلن رسمٌا ف 
طن فً  54طن وحدث تدهور كبٌر بإنتاج 

م ، مع زٌادة 2020طن فً  36و  2019
 .ملحوظة فً الفساد والتهرٌب
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 حجم  شاط التع ٌن فً السو ان



حغى َشبط 
انزؼذٍَ فٍ 
 انغىداٌ

ملٌون مواطن 5  

من % 16ٌمثلون 
 تعداد السودان

 27ٌعملون ب
 مهنة

93%  

• سنة  45و  15تتراواح اعمارهم بٌن   

• (15توجد عمالة اطفال تحت الـ)  

39%  

 مزارعٌن•

• عند اضافة الرعاة و اصحاب % 73ترتفع النسبة الى )
(األعمال الخاصة  

7%  
 كانوا عاطلٌن عن العمل•

84.9%  
• $60دخلهم الشهري ألل من   

 حجم  شاط التع ٌن فً السو ان



 والصخىر الصٌبػيت فً السىداىالوؼبدى الفرص االستثوبريت الوتبحت فً هجبل 

 انجبس ، ،وانبىخىوايج انكاونيه و انىقيت انكىارحز فى حخمثم  انسىدان فى انصىاعيت انمعادن مه ومخىىعت كبيرة مذخراث ىجذح
 عهي مجمهها في حربى وانخي انصىاعيت وانصخىر انمعادن مه وغيرها واألمالح وانىخراث ، انفىسفاث ، انبيضاء ،انرمال
 . ومؤشر راسب انثالثيه





السو ان فى رخام ال بعض رواسب خامات  



السو ان فى جرا ٌت ال بعض رواسب خامات  







White Silica Sand الرمال البٌضاء  



Crystalline White Quartz in Tohamiyam 



 TALCالتـلن 
 :فً م اطك التلن ٌوج 

ملٌون  25للع ال حل بوالٌة المضارف ول  ل ر االحتٌاطً بحوالً  1-

 ماج زاٌت% 41.5تلن و% 49.5طن ب سبة 

 

 جبال األ مس ا بوالٌة ال ٌل األزرق 2-

 جبال البحر األحمر بمحافظة حالٌب بوالٌة البحر األحمر- 3

 جبال ال وبة بوالٌة ج وب كر فان- 4

 بربر بوالٌة ال ٌل5- 

 البطا ة بوالٌة المضارف6- 

 جبل راهب بوالٌة شمال  ارفور7-

 



 ث البىزوالًب  فً صحراء بيىضت خبهب



 خارطة االحجار الكرٌمة وشبه الكرٌمة فى السو ان





 

     ص اعة الفٌروكروم وكبرٌتات و أمالح الكروم 

  ص اعة الكوابل من ال حاس واأللمو ٌوم 

 ص اعة الزجاج من السٌلٌكا والكوارتز والفلسبار والعطرون 

  ص اعة الطوب الحراري لتبطٌن االفران من الماغ زاٌت والكاوولٌن. 

ص اعة سوائل الحفر من الب تو اٌت والماٌكا ومن صخور الباراٌت. 

 

 

 

 :االتً سو ان ال فى  فً لطاع المعا نالمتاحة الفرص االستثمارٌة أهم 

 



 

 لتص ٌع أحجار الزٌ ه باالضافه الً ص اعه الجٌر   الرخام والجرا ٌتمشروع

 وكربو ات الكالسٌوم ومصا ع االسم ت الصغٌره

 الخفٌفة  البوزال ا لتص ٌع االسم ت المخلوط والخرسا همشروع(AAC) 

 إستغالل خامات الب تو اٌتمشروع 

  مشروع إستغالل خامات التلن 

 إستغالل خامات الكاولٌنمشروع 

  مشروع إستغالل خامات الماٌكا 

   مشروع إستغالل خامات الفلسبار 

  مشروع إستغالل االحجار الكرٌمه وشبه الكرٌمه 

   مشروع إستغالل خامات البازلت 

 



 

 (ماء البحر االحمر والعطرون)استغالل خامات االمالح مشروع 

ٌمكن ا تاج الصو ا الكاوٌه وسلٌكات الصو ٌوم من العطرون باالضافه الً  ص اعه الزجاج وغٌرها من -

 :كما ٌمكن إستخرج من ماء البحراالمالح والكبرٌتات التالٌة   الص اعات الهامه

 ملح كبرٌتات الصو ٌومو ملح كلورٌ  الصو ٌوم-

 كبرٌتات البوتاسٌومو  كبرٌتات االماغ سٌوم-

 الملح الطبً-

 كلورٌ  الصو ٌوم -

 ملح الٌورونو ملح البرومٌن -

 الكلورو الماغ سٌوم-

 

 

 



 

 لتص ٌع أحجار الزٌ ه باالضافه الً ص اعه الجٌر وكربو ات الكالسٌوم   الرخام والجرا ٌتمشروع

 ومصا ع االسم ت الصغٌره

 الخفٌفة  البوزال ا لتص ٌع االسم ت المخلوط والخرسا همشروع(AAC) 

 إستغالل خامات الب تو اٌتمشروع 

  مشروع إستغالل خامات التلن 

 إستغالل خامات الكاولٌنمشروع 

  مشروع إستغالل خامات الماٌكا 

   مشروع إستغالل خامات الفلسبار 

  مشروع إستغالل االحجار الكرٌمه وشبه الكرٌمه 

 




