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شكر وتقدير وعهد ورجاء

ما توقعنا ان ينال صدور العدد االول من مجلة التعدين واالستثمار هذا القدر الكبير من االطراء واالشادة والنجاح مما اثلج
صدورنا وقوى عزائمنا حيث كنا نكتم االنفاس حذرا وترقبا وتخوفا كونها مجلة وليدة وجديدة وفريدة من نوعها واحلمد
هلل الذى هدانا ووفقنا فى ان يسطع جنما اعالميا فوق صحراء العرب لينير جنباتها بالعلم واملعرفة ألكتشاف كنوزها و
ثرواتها الطبيعية التى حباها اهلل بها من اجل غدا مشرق كله مناء ورخاء.
وقد جاء هذا االستحسان من جهات عديدة شملت شركات وهيئات عامة وخاصة وجامعات ورجال سياسة واقتصاد
من دول كثيرة فى عاملنا العربى كونها اول مجلة متخصصة فى مجال الثروة املعدنية والذى يشهد طفرة غير مسبوقة
ونشاطا ملحوظا مما جعل لهذه اجمللة موعدا مع القدر من اجل ان تكون لسان حال هذا القطاع الهام واحليوى وترجمة
اعالمية صادقة النشطته اخملتلفة من دراسات وبحوث واكتشافات واستخراج وجتهيز وتصدير وسياسات اقتصادية واراء
وبورصات وخالفه.
لذا وجب علينا الشكر وكل التقدير لكل من ساهم فى االعداد لصدور هذه اجمللة بالفكرة واملقالة واخلبر والتحليل
والتحرير واألخراج حتى تخرج بهذه الصورة املشرفة وأخص بالذكر توصيات املؤمتر واملعرض الدولى االول القتصاديات
املناجم واحملاجر بالوطن العربى الذى عقد مبدينة القاهرة فى يناير  2008والذى راعته كل من جمهورية مصر العربية ممثلة
بوزارة البترول املصرية واململكة العربية السعودية ممثلة بوكالة الوزارة للثروة املعدنية والذى كان من اهم توصياته انشاء
هذا الكيان االعالمى ونذكر بكل العرفان اجلهد الذى بذلته نقابة املهن العلمية املصرية فى االعداد له وكذلك الهيئة
االستشارية العلمية التى كانت عونا فى مراجعة املادة العلمية والتي وجهت اجمللة الختيار ابوابها وانتقاء مواضيعها
وكذلك السادة العلماء االجالء و الهيئات والوزارات املعنية بشئون الثروة املعدنية الذين ساهموا فى اثراء هذا العدد
باملقاالت واحلوارات والدراسات و املعلومات واالخبار .
لقد دفعنا هذا النجاح الى زيادة اعداد مراسلينا بالدول العربية وكذلك البدء فى انشاء موقع مستقل للمجلة على
شبكة االنترنت حتى نضمن للمجلة دائرة انتشار اوسع واسرع .
وقد قمنا فى هذا العدد الذى بني ايديكم بعرض وحتليل حلركة سوق اخلامات العاملية من واقع اخر االحصائيات املنشورة
عن املساحة اجليولوجية االمريكية لعام  2007استكماال لرؤية اجمللة فى ضرورة نقل اهم االحصائيات التعدينية و اميانا
من اجمللة بالدور الكبير الذى يلعبه الرقم االحصائى فى مساعدة املشتغلني بقطاع التعدين للوقوف على املستجدات مما
ينعكس ايجابا على خططهم وبرامجهم وقد شملت هذه االحصائيات االنتاج واالحتياطيات والدول املنتجة واالسعار
ووقوفا من اجمللة على املشاكل التى تواجه هذا القطاع فقد اجرينا حوارا حول اليات تسعير اخلامات والعقبات التى
تعترضه كما لم يفتنا ابراز مخاطر التعدين البيئية من خالل استعراض االثار السلبية التى ظهرت من خالل النشاط
التعدينى الحد املناجم العربية وهو منجم ذهب الصخيرات باململكة العربية السعودية واهمية وحود ضوابط بيئية
صارمة حلماية االنسان وبيئته احمليطة وخاصة مع االخبار املتواترة عن البدأ او قرب افتتاح مناجم كبيرة للذهب مبناطق
السكرى وحمش بصحراء مصر الشرقية ناهيك عن مناجم لليورانيوم باالردن باالضافة الى النشاط امللحوظ لتعدين
الفوسفات بكل من املغرب وسوريا والسعودية ومصر.
كما افردت اجمللة عدد من صفحاتها لعرض اهم املؤمترات واملعارض العاملية خالل الفترة القادمة كما تخطط اجمللة
لتغطية فعاليات املؤمترات العربية فى مجال الثروة املعدنية 0
وتبقى ابواب اجمللة الثابتة قائمة كما هى من مقاالت للخبراء والعلماء واخبار متفرقة ومتنوعة من العالم
وتتعهد اجمللة بعد هذا النجاح على مواصلة اجلهد بالبحث والتدقيق والصدق واملوضوعية فى نقل املعلومة واخلبر
واملقالة واحلوار للحفاظ على هذا التقدير فاننا نعلم انه من املهم ان نبدأ ولكن االهم ان نستمرواخيرا يبقى السرة حترير
اجمللة رجاء لكل اخلبراء والعلماء واملهتمني لزيادة نفاعلهم مع هذا الكيان اجلديد باملشاركة باخلبر او املقالة او البحث او
التحليل او الرأى فاجمللة منكم ولكم وانتم معينها واهلل املوفق والى لقاء مع العدد القادم
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مازلت افكر
القطاعات االقتصادية هذه االيام
تتسابق في احلصول علي الكفاءات
املدربة من خارج مصر وبالتحديد
من دول اخلليج الن غالبية خرجي
هذه الدول من اجلامعات األوربية
واألمريكية ذات التقنية العالية
فحوالي  150الف شخص اجنبي
يعملون في القطاعات االقتصادية
من خارج البالد بالرغم أن نسبة
البطالة في مصر أكثر من %20
من عدد السكان ويرجع هذا الي أن
سياسة التعليم في بالدنا ال تفي
بإحتياجات سوق العمل وعلينا
ان نفهم ذلك بسرعة كي ال تزيد
نسبة البطالة في بالدنا عن تدفق
رؤوس األموال واملشاريع من اخلارج .
علينا ان ننتبه إلي خطورة هذه
السياسة البليدة رغم كثرة املعاهد
واجلامعات اخلاصة في بالدنا .
أن الفجوه عميقة بني ما يحتاجه
سوق العمل وما تتباهي به األسر
من أسماء اجلامعات واملدارس التي
تلحق بها ابنائها والبد من الرجوع
بعمق إلي مشكلة سياسة التعليم
في بالدنا  .فالبد أن حتل هذه املشكلة
من جذورها من املراحل اإلبتدائية
وليصبح لدينا املدارس الهندسية
واالقتصادية والفنية والسياسية
واألدبية منذ املراحل األولي البد من
االهتمام بالتدريب ومعرفة األبحاث
والدراسات وعقد الدورات التدربية
في خارج مصر وداخلها علينا ان
نختار شركات أجنبية متفوقة
لتولي تدريب الكوادر للحصول علي
العمالة املدربة التي تتبني املشاريع
الكبري.

مهندس
سعيد فوزى منصور زرد
الهيئة املصرية العامة للثروة
املعدنية

اإلنتاج العاملى  ..وإحتياطات العالم
من خامات الفوسفات
الفوسفـات مركب معـدنـى يحتوى على أيـون رابـع أكسيد الفسفـور 3-
( )PO4ويقاس تــركيز الفوسفات بــواسطة نسبة خـامس أكسيـد الفوسفور
( )P2O5أو نسبة عنصر الفـوسفـور .وتتراوح التركيزات املطلوبة جتاريا ً بني
( %30و )%37من خامس أكسيد الفوسفور ( .)P2O5ومن أهم إستخداماته
صناعة األسمدة الزراعية وحمض الفوسفوريك واملنظفات الصناعية.
شهدت األسواق العاملية إرتفاع كبيرا ً في أسعار خامات الفوسفات خالل
الفترة األخيرة مما ساعد على زيادة اإلنتاج العاملي من صخور الفوسفات
حيث بلغ حوالي (142مليون طن) خالل عام (2006م) ثم حتسن وارتفع حتى
وصل إلى ( 147مليون طن) في عام (2007م) وتتصدرالصني الدول املنتجة
للفوسفات حيث بلغ إنتاجها في عام (2007م) حوالي ( 35مليون طن)
ثـم تليها الواليات املتحدة األمريكية ( 31مليون طن) ثم اململكة املغربية
بحوالـى ( 28مليون طن) ثم روسيا ( 11مليون طن) ومتثل هذه الدول ()%70
من اإلنتاج العاملي .وباقي اإلنتاج موزع بني دول العالم األخرى .واجلدول التالي
يوضح اإلنتاج العاملي وإحتياطات العالم من الفوسفات خالل عام 2007م
طبقا ً لتقرير هيئة املساحة اجليولوجية األمريكية الصادر في يناير 2008م.

ريهام كمال
العدد الثاني
نوفمبر 2008



اخبار

اجلزائر تطرح  26منجما بينها مناجم للذهب في مناقصة
أعلنت الوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية باجلزائر عن طرح  26موقعا للمواد
املعدنية بينها مناجم للذهب لالستكشاف واالستغالل في مناقصة تشمل تسعة
مواقع لالستكشاف و 17موقعا الستغالل املواد املعدنية كالذهب والرصاص والزنك
والقصدير واحلديد.

الهيئة العامة للثروة املعدنية املصرية تنجح في حتسني جودة الفوسفات

أعلن الدكتور حسني حمودة ،رئيس الهيئة
العامة للثروة املعدنية ،إن سعر الفوسفات
من مشروع أبوطرطور بلغ  ٢٠٦دوالرات
للطن ،في آخر مزايدة مبا يعادل ١١٠٦
جنيهات ،الفتا ً إلي أنه يجرى حاليا ً التنسيق
مع وزارة البترول واملالية وبنك االستثمار
القومي لبحث إنشاء شركة الستغالل خام
الفوسفات علي أسس استثمارية .وأوضح
أن آخر مزايدة أجرتها الهيئة منذ شهرين
لبيع  ٥٠ألف طن من الفوسفات ،املستخرج
بنظام املنجم السطحي من املشروع ،بلغ
سعر الطن بها  ٢٠٦دوالرات وهو ما يعد
طفرة كبيرة في السعر  ،مشيرا ً إلي أنه يتم
طرح مزايدة كل شهرين لبيع نحو  ١٠٠ألف

طن ،وذلك عقب االجتاه إلي فكرة املنجم
السطحي والتعاقد مع مقاولني متخصصني
الستخراج الفوسفات بتلك الطريقة ثم
التعامل معه داخل املصنع لرفع درجة جودته.
وأضاف أن خامات الفوسفات املستخرجة

من صخور أبوطرطور ال تتمتع بدرجة جودة
عالية حيث تصل إلي  ٢٧درجة فقط وهو
ما بدأت الهيئة في االهتمام به نظرا ً ألن
املشروع مزود مبصنع وفرن لتحسني اخلامة
فتم العمل علي استغالل تلك اإلمكانات،
وأضاف أنه حاليا ً تصل درجة اجلودة إلي
 ٣١.٧و ٣٢درجة وهو ما ساهم في رفع سعر
الفوسفات املباع من  ٧٠و ٨٠دوالرا ً إلي ٢٠٦
دوالرات للطن.وتقوم حاليا ً الهيئة من خالل
بعثات استكشافية بتأكيد احتياطي اخلام
القابل لالستخراج من املنجم السطحي
علي مستوي محافظة جنوب الوادي خاصة
في االجتاه الغربي لهضبة أبوطرطور.

شركة اسيك للنعدين املصرية تقيم مصنعا لكربونات الكالسيوم بصعيد مصر

اشار فايز حبيب رئيس شركة أسيك
للتعدين الى البدأ فى التشغيل
التجريبي ملصنع كربونات الكالسيوم
التابع للشركة باملنطقة الصناعية
مبحافظة املنيا بصعيد مصر ,
وقال رئيس مجلس إدارة شركة
أسيك للتعدين إن مصنع كربونات
الكالسيوم من أهم القيم املضافة
للشركة خالل العام احلالي حيث
تبلغ قيمته االستثمارية نحو 150
مليون جنيه ،وطبقا للدراسات
فمن املنتظر أن يبلغ إنتاج املصنع
 180ألف طن سنويا من خام
كربونات الكالسيوم املستخدم
بصفة أساسية في صناعة
السيراميك واشار حبيب إلى أن هذا
املصنع سيؤدي لدخول الشركة في
مجال جديد وعاملي متتلك فيه ميزة
نسبية مهمة تتمثل في توافر املواد


العدد الثاني
نوفمبر 2008

اخلام احمللية الالزمة إلنتاج كربونات
الكالسيوم فضال عن تصدير النسبة
األكبر من اإلنتاج وهو ما سيزيد من
إيرادات التصدير خالل األعوام املقبلة.

وأشار إلى مساهمة املصنع في
تنمية الصعيد بتشغيل  %80من
أبناء محافظة املنيا في القطاعات
اخملتلفة.

وتقوم شركة «أسيك للتعدين» حاليا
باإلجراءات القانونية الالزمة لزيادة
رأسمالها املصدر من  100مليون جنيه
إلى  250مليونا التي ستكون بالقيمة
األسمية للسهم والبالغة 10
جنيهات لقدامى املساهمني وبدون
عالوة إصدار ومن املقرر استخدام
حصيلتها في متويل أعمال الشركة
التوسعية خالل العامني احلالي
واملقبل.
كانت «اسيك للتعدين» قد
استحوذت على  %70من شركة
حتت التأسيس باجلزائر متتلك شركة
الهاشمى اجلزائرية نحو  %30من
أسهمها ويبلغ رأسمالها نحو
 5.7مليون يورو وجتري حاليا اإلجراءات
القانونية الالزمة ملزاولة نشاط إنتاج
احلجر اجليري بواسطة املعدات التي
ميتلكها الشريك اجلزائري.

مصر تعد لطرح مزايدة عاملية الستغالل خامى الكبريت و الفحم
سواء من خالل الشركات املتخصصة أو طرحه فى مزايدة
كتبت :مني سالم
اكد وزير البترول والثروة املعدنية فى مصر سامح فهمى ان بالده عاملية مشيرا إلى أنه مت حتديد  280موقعا به خام الذهب فى
تعد لطرح مزايدة عاملية بني الشركات املتخصصة الستغالل مختلف أنحاء البالد بعد أن كان معروفا أن الذهب يتواجد
فى  120موقعا فقط .واشار الى ان مصر غنية
خام الكبريت الذى مت اكتشاف كميات كبيرة
بالثروات املعدنية وأن صحاريها تزخر بالعشرات
منه تقدر بحوالى  20مليون طن وبجودة
من اخلامات ذات اجلودة االقتصادية والتى تصل الى
عالية فى منطقة شرق العريش .وذكر فهمى
 77عنصرا منها الذهب والفضة والرمل الزجاجى
فى بيان صحفى ان بالده متتلك العديد من
والرمال السوداء واجلبس والكاولني وأحجار الزينة
احملاجر واملناجم وأن االولوية الستغالل تلك
والفحم واملنجنيز والكبريت والنحاس وغيرها من
الثروة للمصريني الذين ميتلكون اخلبرات فى
اخلامات ذات املردود االقتصادى التى يتميز بعضها
مجال التعدين  .واشار الى انه مت اكتشاف
بالندرة على مستوى العالم.
خام النحاس فى سيناء بكميات اقتصادية
وبجودة عالية مشيرا الى طلب عدد من
الشركات املتخصصة اجراء دراسات تقييمية لتحديد حجم
اخلام متهيد ا الستغالله .واضاف انه يجرى حاليا االعداد لطرح
مزايدة بني الشركات املتخصصة العادة تشغيل منجم فحم
«املغارة» بسيناء وذلك من خالل مستثمرين بحيث يتولون
اعمال االنتاج والتسويق  .ومن جانبه أوضح رئيس هيئة
الثروة املعدنية حسني حمودة أنه مت اكتشاف خام املنجنيز
فى مثلث حاليب وشالتني ويجرى حاليا االعداد الستغالله

سوريا تسعى لدخول نادي مصدري األسمنت عام 2010
سوريا سوف تتحول إلى دولة مصدرة لألسمنت بحلول 2010
مع بدء إنتاج  5مصانع مملوكة للقطاع اخلاص.
ونقلت صحيفة «البعث» السورية الرسمية عن مدير عام
املؤسسة العامة للجيولوجيا جمال الديري أن « إنشاء معامل
خاصة إلنتاج االسمنت البورتالندي العادي واألسود هو خيار
احلكومة االستراتيجي لتغطية حاجة القطر من هذه املادة
وتصدير الفائض منها».
وأضاف الديري أن الطلب على االسمنت حاليا يفوق الطاقة
اإلنتاجية املوجودة بنسبة  ،%30متوقعا أن يزادا الطلب خالل

السنوات اخلمس املقبلة مع توسع قطاع البناء والتشييد
ليصل إلى  15مليون طن سنوياً.
يبلغ إنتاج سوريا من االسمنت حاليا  4ماليني طن سنويا
فيما تبلغ حاجة السوق احمللية  6ماليني طن سنويا.
ووقعت املؤسسة العامة للجيولوجيا في سوريا عقدا
لتسليم أرض إلى شركة خاصة من أجل تأسيس مصنع
«البادية» إلنتاج اإلسمنت بطاقة إنتاجية تبلغ  3.2مليون طن
سنويا ليبدأ اإلنتاج عام  ،2010وهو واحد من خمسة مشاريع
اسمنت مت تسليم األراضي الالزمة لها إلى الشركات.
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اخبار

افتتاح اكبر مصنع النتاج النحاس بالصني

افتتحت الصني اكبر مستودع للنحاس فى والية قامدو مبنطقة التبت الذاتية احلكم
(جنوب غرب الصني) وذلك بعد استعدادات دامت عامني .وقد اكد مسؤول ان خط انتاج
طاقته السنوية عشرة آالف طن من النحاس املكرر قد مت تركيبه فى منجم يولونغ
للنحاس .االحتياطيات املؤكدة باملنجم  6.5مليون طن من النحاس على شكل خامات
وكذلك احتياطيات مستقبلية قدرها عشرة ماليني طن .وسيكون ثانى اكبر منجم
من نوعه فى آسيا.

شق الثعبان فى دائرة االهتمام

باجلهود الذاتية .واكد املهندس /مدحت انه فى سبيله
كتبت  :مني سالم
اعلن املهندس /مدحت مصطفى رئيس شعبة الرخام للتنسيق لهذا االقتراح مع السيد محافظ حلوان .كما عرض
بعض الساده رجال االعمال اصحاب مصانع
واجلرانيت باحتاد الصناعات املصرية  .بان منطقة
مبنطقة شق الثعبان استعدادهم انهاء
شق الثعبان الصناعية فى احتياج الى كوبرى
التشطيبات اخلاصه بنقطة االسعاف الطبى
مشاه علوى وذلك لنقل العماله من والى املنطقه
املوجودة باملنطقة ومخاطبة محافظ حلوان
للعمل على احلد من احلوادث التى حتدث نتيجة
ووزارة الصحة الستالمها و جتهيزها طبيا
العبور العشوائى للعمال لنهر الطريق وقد اعرب
خلدمة املنطقة .
رجال االعمال عن استعدادهم القامة الكوبرى

اكتشاف عمليات تعدين للنحاس بالقرب من قلعة العقبة باالردن

قلعة العقبة

كشفت احلفريات التي نفذت في موقع حجيرة الغزالن ( 6كلم) شمال
قلعة العقبة بالتعاون مع اجلامعة االردنية واملعهد االملاني لالثار كشفت
عن بقايا معمارية طينية جلماعات استوطنت املوقع وكان لهذا املوقع
اهمية صناعية في العصور القدمية حيث مت الكشف عن عمليات
تعدين وتصنيع ملعدن النحاس وعثر على بقايا اخلامات والكتل املعدنية
والبوتقات التي كانت تصهر فيها مادة النحاس .وأشارت املعلومات
الى ان احلفريات كشفت عن النظام املائي الذي كان يغذي املوقع ودفع
بالسكان لزراعة القمح والشعير والعنب والعرعر وغيرها...،

روسيا تستعد لغزو قاع أكبر بحيرة في العالم

قرر املسؤولون عن بعث ِة جهازي الغوص العميق «مير  »1و»مير  »2بدء
عملية البحث في أعماق بحيرة بايكال الروسية .و تعد بحيرة بايكال
من البحيرات العظمى ،
وتقع في شرق سيبيريا بروسيا وهي أعمق بحيرة مياه عذبة في العالم
ومن أقدم البحيرات حتتوي بحيرة بايكال على  23ألف كيلو متر مكعب
من املياه ،ما ميثل خمس احتياطي املياه في العالم .وتصل مساحتها
اإلجمالية إلى  23ألف كيلو مترا مربعا .أما العمق فيبلغ  1637مترا،
وهو ما تنوي البعثة العلمية التوصل إلى أبعد نقطة فيه.
حتليل ترب ِة قاع بحيرة بايكال ودراس ِة البراكني
وتهدف الدراسة إلى
ِ
التحت أرضية ومعرف ِة إمكاني ِة استخراج الغاز واملعادن من قاع
البحيرة
وهناك أهداف كثيرة أمام البعثة العلمية الروسية ،من بينها إجراء
أبحاث علمية في مجال اجليولوجيا والكيمياء اجليولوجية واألحياء
الدقيقة  .وقد يكون تقدير مصادر الطاقة في هذا احمليط السيبيري
أحد األهداف األساسية
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بحيرة بايكال

«التمويل الدولية» تدعم إنشاء مصنع إسمنت بأثيوبيا
صرح وليد عبد الرحمن مدير مؤسسة التمويل الدولية إثيوبيا على الواردات من اإلسمنت .ويتيح املشروع ،بعد
بالسعودية ومسؤول األستثمار اإلقليمي في الشرق األوسط االنتهاء من عملية اإلنشاء ،حوالي  500وظيفة مباشرة و10
آالف وظيفة غير مباشرة في قطاعات
وشمال أفريقيا ، ،أن املؤسسة
النقل والتوزيع والبيع بالتجزئة .وقال
ستقدم متويالً الثيوبيا قيمته 55
املرشد إن هذا القرض ميثل أول استثمار
مليون دوالر أميركي ،وس ُيستكمل
ملؤسسة التمويل الدولية في إثيوبيا
من مؤسسات مالية دولية أخرى
منذ عام  ،1989كما أنه أكبر قرض
وأحد البنوك احمللية بقيمة إضافية
تقدمه املؤسسة إلثيوبيا على اإلطالق.
مقدارها  145مليون دوالر .ومن خالل
ويعكس القرض ثقة مؤسسة التمويل
هذين القرضني سيتم متويل بناء
الدولية في القطاع اخلاص احمللي
مصنع جديد لصناعة اإلسمنت
ويتماشى أيضا ً مع استراتيجيتها إزاء
بطاقة إنتاجية تصل إلى  2.5مليون
ضخ االستثمارات في البلدان التي يكون
طن سنويا .ويعتزم إنشاء املصنع في
ً
فيها القطاع اخلاص سائرا في مراحل
موقع قريب من ديربا التي تبعد عن
تطوره األولى ،وأضاف ان «بناء مصنع
أديس أبابا 70 ،كيلومتراً ،فضالً عن
جديد لإلسمنت في إثيوبيا من شأنه
أنه سيسهم في التنمية املستدامة
زيادة العرض وجعل األسعار في متناول
لالقتصاد اإلثيوبي .وجدير بالذكر
وليد بن عبد الرحمن املرشد
اجلميع ،وسيؤدي ذلك أيضا ً الى تنشيط
أن املصنع اجلديد سيضم أحدث
التقنيات واملعدات التي تتسم بقلة استهالكها للطاقة من قطاعات اإلسكان والبنية األساسية التي واجهت الكثير من
أجل إنتاج إسمنت عالي اجلودة للسوق احمللية وخفض اعتماد املصاعب إثر نقص اإلسمنت في إثيوبيا .

«اإلمارات أللواح الزجاج املسطح» توقع عقدا ً قيمته  575مليون درهم
كتبت مني سالم
وقعت شركة «اإلمارات أللواح الزجاج املسطح» ،التابعة
لشركة زجاج ،الذراع االستثماري لـ»دبي لالستثمار» في
مجال صناعة الزجاج ،عقدا ً بقيمة  575مليون درهم إماراتي
مع املؤسسة اإليطالية للهندسة «النوا إس بي إيه» ،لبناء
املنشأة الثانية النتاج ألواح الزجاج املسطح في مدينة
أبوظبي واإلشراف على عمليات اإلنشاء.
ويجري إنشاء هذا املشروع وفقا ً إلتفاقية الترخيص
التكنولوجي مع منظمة «بي بي جي» في الواليات املتحدة
األمريكية.

وسيتيح بناء املصنع اجلديد ،الذي يكمل وحدة اإلنتاج
املوجودة في مدينة أبوظبي الصناعية ،لشركة «اإلمارات
أللواح الزجاج املسطح» من أن تصبح أكبر منشأة موحدة
لتصنيع الزجاج املسطح في املنطقة حيث ستصل الطاقة
اإلنتاجية للمصنعني اللذين يقعان على مساحة تبلغ 320
ألف متر مربع ،إلى  1200طن يومياً.
وقال خالد بن كلبان رئيس مجلس ادارة الشركة انه مع توقيع
هذا العقد بدأ تطبيق و تفعيل املرحلة الثانيه من توسعات
الشركة.
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روسيا تغزو مناجم جنوب افريقيا

حصلت القلة احملتكرة من الشركات الروسية الكبرى على حصص كبيرة فى مناجم
بجنوب افريقيا التى كان حزب املؤمتر الوطنى االفريقى احلاكم فيها يعتمد على الدعم
السوفيتى إبان حقبة التمييز العنصري .وقال مسؤولون روس فى قطاع النفط إن
مساعيهم فى افريقيا لها جدوى اقتصادية إذ تعنى أن األموال التى جتنى فى روسيا
ميكن استخدامها جلنى مزيد من األموال فى اخلارج .لكن احملللني يقولون إن األمر
سيتستغرق وقتا طويال حتى تؤتى صفقات الطاقة الروسية فى افريقيا ثمارها.

أسعار مواد البناء تدفع صغار املستثمرين إلى مصر واألردن

دفع ارتفاع أسعار مواد البناء واألراضي صغار
املستثمرين في منطقة اخلليج ،للتوجه إلى مناطق
استثمارية تتمتع بأسعار مناسبة مثل عمان ،األردن،
مصر ،ورأس اخليمة وبعض أجزاء إمارة الشارقة،
وسط توقعات أن تسجل تلك املواد ارتفاعا يبلغ 15
في املائة ،على أن تبدأ تصحيح مسارها «خاصة
األسمنت» بعد أن يتوافر فائض منه العام املقبل
بسبب توسعات اإلنتاج في املصانع اخلليجية.
واشارت التقارير الواردة من غرف التجارة والصناعة
إن ارتفاع اسعار مواد البناء له أسبابه،و منها الطلب
املتنامي على مادة احلديد املصنعة له التي يتم

استيرادها من مناجم احلديد خارج املنطقة ،حيث سجلت ارتفاعا كبيرا ،بسبب الطلب املتزايد عليها
في السوق العاملية
وخاصة في الهند والصني
باأضافة الي أن األسعار
القياسية وغير املسبوقة
للنفط اخلام تؤثر بشكل
مباشر في أسعار مواد
البناء املستوردة من
اخلارج

هيئة املساحة اجليولوجية اليمنية اوشكت على االنتهاء من انشاء اكبر قاعدة معلومات و ترويج للتعدين

ضمن مشروع ميوله البنك الدولي وتتولى
تنفيذه هيئة املساحة اجليولوجية
الدينماركية  GEUSوتستفيد منه
هيئة املساحة اجليولوجية والثروات
املعدنية اليمنية ،وصل إلى صنعاء
خبيرين من  GEUSفي زيارة هي الثالثة
خلبراء دينماركيني  ،ضمن مشروع يهدف
إلى حتسني بيئة االستثمار في مجال
التعدين في اليمن وذلك عن طريق
بناء قاعدة معلومات الكترونية ترتبط
بالصفحة اإللكترونية لهيئة املساحة
اجليولوجية والثروات املعدنية اليمنية.
مشروع تطوير وبناء بنك املعلومات

وحتديث الصفحة االلكترونية وربطهما
معا والذى يتوقع االنتهاء منه في
يونيو 2009م ،يتوقع أن ينتج عنه ربط
كافة املعلومات التي تهم املستثمر
والباحث بشبكة اإلنترنت عبر موقع
الهيئة ،تتضمن هذه املعلومات املواقع
الواعدة على اخلرائط اجليولوجية واحدث
االستكشافات والدراسات ،وطرق
االستثمار في مجال املعادن ،والقوانني
والوسائل ذات العالقة ،مما يسهل
االستثمار في اليمن ،وللمشروع مراحل
ثالث -:بناء بنك املعلومات.
 -حتديث الصفحة االلكترونية وربطها

ببنك املعلومات ثم الترويج لها.
 بناء القدرات ملوظفي الهيئة في مجالاملعلوماتية عن طريق دورات تدريبية
حول كيفية إدخال وحتديث معلومات
قاعدة البيانات والصفحة االلكترونية،
في الدينمارك.
املوقع احملدث واحملتوي على كافة
املعلومات سيتم عرضة في مؤمتر
 PADCمارس  2009في ترانتو بكندا،
و يعد من أهم واكبر املعارض واملؤمترات
التي تعنى بالتعدين واملناجم والذي
يقام كل عامني ،ويفتح فرص كبيرة
لالستثمار.

 5مليار دوالر أرباح بي إتش بي بيليتون األسترالية

أعلنت شركة التعدين األسترالية
العمالقة (بي إتش بي بيليتون) حتقيق
أرباح قياسية للعام السابع على التوالي.
وذكرت الشركة أن أرباحها خالل العام
املالي املاضي بلغت نحو  15مليار دوالر
أميركي ،بزيادة نسبتها  15%تقريبا عن
العام املالي قبل املاضي.
وكانت هذه النتائج اإليجابية متوقعة
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في ظل زيادة اإلنتاج وارتفاع أسعار املعادن
اخلام التي تنتجها الشركة ،وهي أكبر
شركة تعدين في العالم حالياً.
وفي الوقت نفسه ،ذكرت «بي إتش بي
بيليتون» أنها تتوقع استمرار الطلب
القوي على املعادن على املدى الطويل ،مع
تباطؤ منو الطلب على املدى القصير.

مؤمترات دولية
International Conferences

منظمة الشراكة اإلفريقية للتعدين تبحث
مشروعات مشتركة مبؤمترها الرابع

وزراء الطاقة والتعدين بافريقيا -:استغالل املناجم الصغيرة ضروري لتشجيع االستثمارات
عقد مؤخرا فى اكرا عاصمة
غانا املؤمتر الرابع ملنظمة
الشراكة اإلفريقية للتعدين
وقد حضر املؤمتر وزراء الطاقة
والتعدين من كل من غانا
ونيجيريا وجنوب افريقيا وإثيوبيا
ومالى وممثلون عن وزراء الدول
اإلفريقية األعضاء فى املنظمة،

حيث مت استعراض عدة مشروعات
مشتركة بني الدول اإلفريقية تهدف
إلى تعظيم القيمة املضافة للخامات
اإلفريقية وإقامة صناعات عليها
بدال من تصديرها فى صورتها األولية
مبا يعظم العائد االقتصادى منها.
وأكد املؤمتر الرابع ملنظمة الشراكة
اإلفريقية للتعدين ،والذى يعقد مبدينة
أكرا عاصمة غانا ،ضرورة وضع سياسات
عادلة الستغالل املناجم الصغيرة
لتشجيع االستثمارات الصغيرة فى
مجال التعدين وعمل قاعدة بيانات
الستغالل الكوادر البشرية االفريقية ذات
اخلبرة فى عمليات البحث واالستغالل
للثروات املعدنية واملشروعات القائمة
عليها باالضافة الى التأكيد على أهمية
التنمية املستدامة فى افريقيا من خالل
اقامة مناطق صناعية ملعاجلة اخلامات
املعدنية التى يلزم ملعاجلتها استثمارات
ضخمة.

اوصي املؤمتر  -:باعداد
سياسات تعدينية
موجهة للقارة
االفريقية لتعظيم
العائد من أستغالل
الثروات التعدينية
وعمل قاعدة بيانات
ألستغالل الكوادر
البشرية

وطالب املؤمتر بضروة الترويج
للمشروعات التعدينية داخل الدول
االفريقية عن طريق شبكة مشتركة
واقامة املؤمترات
فى الدول االفريقية اخملتلفة مع اعداد
سياسات تعدينية موجهة للقارة
االفريقية تضمن تعظيم العائد من
استغالل الثروات التعدينية .
كما دعا املؤمتر الى ضرورة تبادل
املعلومات بني منظمة الشراكة
االفريقية للتعدين وباقى املنظمات
االفريقيةاالخرى كمااتفق املشاركون
على تبعية منظمة الشراكة االفريقية
للتعدين لألحتاد األفريقي واملساهمة في
وضع رؤية األحتاد األفريقي للتعدين حتي
عام .2050
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دليل املستثمر

كيف يستعيد املستثمر
األراضي املسحوبة منه؟؟
اعداد /مين سالم

• لتخصيص أراضي باملدن الصناعية اجلديدة يتجة املستثمر لألدارة العامة للمناطق الصناعية(وحدة
األراضي) .
• وبعد حصولة علي األراضي قد يعاد سحبها منه لعدم اقامة مشروع عليها وفي هذه احلالة علي
املستثمر أن يقدم املستندات التي تثبت حسن النيه وجديته في اقامة املشروع
وفى حاله اصدار موافقة على اعادة تخصيص االرض املسحوبة على املستثمر ان يحصل على
محضر استالم للقطع املسحوبه _ وتقدمي طلب حجر لالرض مرفق به املستندات التاليه -:
اقرار وتعهد باال لتزام بكافه القوانني و اللوائح اخلاصه بتخصيص االراضى الصناعية
•
بيانات اساسيه للمشروع .
•
البرنامج الزمنى للمشروع .
•
رسم كروكى تخطيطى يبني استعمال املساحه املطلوبه وخطوط االنتاج والتوسعات املتوقعة ان
•
وجدت.
الكيان القانونى  .للشركة ثم يتم استالم ومراجعه املستندات املرفقه بطلب احلجر و التأكد من
•
استيفائها وسالمة النواحى القانونية املتعلقة بتلك املستندات من قبل االدارة العامه للمناطق
الصناعية ( وحدة االراضى ) واخلطوة التالية هى ان يقوم املستثمر بسداد التكاليف ( )1100الف و
مائه جنيه مصرى قيمة التكاليف املعيارية عند تقدمي الطلب
ثم مخاطبة جهاز املدينه لالفادة عن قطع االرض .
•
يتم العرض على جلنه تخصيص االراضى للموافقه املبدئيه على التخصيص
•
يعد املوافقة املبدئية على حجز االرض يطلب من املستثمر تقدمي خطاب ضمان مالى بقيمة اسميه
تعادل  %5من اجمالى قيمة التكلفه التقديرية للمشروع وال يفرج عنه اال بعد استخراج رخصة
التشغيل
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اكد مدير عام سلطة املصادر الطبيعية الدكتور املهندس
ماهر حجازين قرب انتهاء مرحلة التفاوض مع شركة شل
العاملية وصوال الى اتفاقية جتارية الستغالل الصخر الزيتي
العميق بطريقة احلقن احلراري مبا يؤدي الى اكتفاء اململكة
ذاتيا من مصادر الطاقة احمللية.......

اآلردن توقع إتفاقا عامليا الستغالل الصخر الزيتي
وائل السقا :الصخر الزيتي يسد حاجة األردن من النفط ملدة  700عام

ميجا واط تبدا العمل عام .2015واوضح
ان السلطة وقعت مع شركة االسمنت
االردنية مذكرة تفاهم للقيام بتجربة
استخدام الصخر الزيتي كمصدر
للطاقة ومدخل في االنتاج ترجمة
لالستراتيجية الوطنية بهذا اخلصوص
مؤكدا ان التجربة ستعمم على جميع
مصانع االسمنت حتت التاسيس.وقال
حجازين ان النجاح في استغالل الصخر
الزيتي بشكل جتاري يشكل احلل االمثل
والوحيد ملشكلة الطاقة في االردن على
املدى املتوسط والبعيد.واضاف ان هذا
الطرح يضع جميع املؤسسات الوطنية

وقال حجازين ان هذا املشروع اذا كتب له
النجاح خالل مراحله املتعددة والطويلة
سيكون من اضخم املشاريع التي
تشهدها اململكة ويؤدي الى امكانية
تصدير النفط. .واشار حجازين الى ان
سلطة املصادر وقعت اخيرا اربع مذكرات
تفاهم مع شركات عاملية مرموقة في
مجال استغالل الصخر الزيتي للقيام
بدراسات فنية واقتصادية وبيئية متهيدا
لالستثمار في استخراج الزيت الصخري
من اخلامات املتواجدة وسط اململكة.
وقال ان شركة «استي انيرجيا»
االستونية امتت دراسة فنية واقتصادية
وبيئية شاملة ملشروع جتاري النتاج 36
الف برميل نفط يوميا ،متوقعا ان تصل
كلفة املشروع الى نحو ستة مليارات
دوالر.كما توقع ان تصل سلطة املصادر
الطبيعية الى اتفاق جتاري مع الشركة
االستونية خالل االشهر القليلة املقبلة
واشار الى ان اجلانبني وقعا اتفاقية مبادئ
لبناء محطة كهرباء تعمل على الصخر
الزيتي بقدرة تتراوح بني  600الى  900امام مسؤوليات عظيمة تتمثل في

طريقة احلقن احلراري
ستؤدي الي االكتفاء
الذاتي للمملكة من
الطاقة احمللية

توجيه البحوث العلمية والتطبيقية الى
هذا القطاع واعداد كوادر مؤهلة وقادرة
على مواجهة التحديات املستقبلية.
وصرح من جانبه نقيب املهندسني
املهندس وائل السقا ان جدوى استغالل
 40مليار طن من الصخر الزيتي تتوزع
على  26منطقة باالردن تسد حاجة
اململكة من النفط ملدة  700سنة
قادمة بكلفة  15دوالرا للبرميل خاصة
في ظل الدراسات التي تؤكد ان هذا
االستغالل مقبول بيئيا.واضاف ان
النقابة تسهم االن في تأسيس شركة
وطنية الستخراج الصخر الزيتي
وتعمل على تشجيع الصناعة الوطنية
وحمايتها من االختراق والسيطرة
والتوغل االجنبي ،مشيرا الى دور النقابة
في تشجيع البحث العلمي ورعاية
االختراعات ذات الفائدة التطبيقية
والصناعية وتبني املبدعني والرواد في
تطوير الصناعة وتقنياتها.
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تشهد اململكة العربية السعودية مؤخرا ً حملة مكثفة
للبحث عن ثروات طبيعية جديدة فيها ،تتجاوز النفط
الذي يعرف بـ»الذهب األسود »،لتصل إلى الذهب
«األصفر» احلقيقي ،ومعادن أخرى ،شديدة األهمية
للقطاعني الصناعي والزراعي على حد سواء.......

الصحراء السعودية حتتفظ بالكثير من االاسرار
ويرجح الكثير من اخلبراء
أن تكون رمال الصحراء
السعوديةما تزال حتتضن
الكثير من األسرار،
ويقول أينس سكوتالند،
املدير التنفيذي جملموعة
«سيتاديل»االسترالية
أرض
إن
للموارد
اململكة قد حتتوي على
والفوسفات
الذهب
والبوكسيت والنحاس،
وهي متتلك الفرصة
لتصبح أهم من كندا
واستراليا على هذا الصعيد.ويضيف
سكوتالند ،الذي تتولى شركته مشاريع
تنقيب مختلفة في السعودية ،يتركز
أبرزها على النحاس« :التن ّوع اجليولوجي
هنا مذهل».ومن املعروف تاريخيا ً أن
احلضارات القدمية كانت تستخرج الذهب
من األراضي السعودية ،وذلك منذ أكثر
من ثالثة آالف عام ،وتشير بعض الروايات
إلى أن معظم ثروات امللك سليمان
التي ذُكرت في التوراة جاءت من هناك.
ولكن احلكومات السعودية املتعاقبة
لم تقدم الكثير من الفرص للشركات
الراغبة في التنقيب لديها خالل األعوام
املاضية ،غير أن ذلك تبدل مؤخراً ،مع بروز
الفوائد الكبيرة لذلك اقتصادياً.وفي
هذا السياق ،يقول عبداهلل الدباغ ،املدير
التنفيذي لشركة «معادن» للتنقيب
عن الثروات الطبيعية ،والتي تديرها
الدولة« :السعودية تعادل مساحة قارة
صغيرة ،لكن إذا نظرت إلى حجم
14
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اخلريطة التعدينة املفترضة للسعودية

سكو تال ند  :ا ململكلة
متتلك الفرصة لتصبح
اهم من كندا واستراليا
في التعدين
عمليات التنقيب التي جرت فيها منذ
عام  1945حتى يومنا هذا لوجدت
أنها ال تتجاوز ما شهدته كندا خالل
عام واحد فقط ».وللداللة على حجم
الفرص املتوافرة في هذا اإلطار ،يشير
اخلبراء إلى أن شركة «معادن» نفسها،
بدأت العمل عام  ،1997عندما لم يكن
في السعودية كلها سوى منجم ذهب
واحد ،ولكن الشركة تدير اليوم خمسة
مناجم ،مع مشروعني تطويريني مبليارات
الدوالرات .وتتعهد معادن ،التي تدير

استثمارات بـ 5.5مليارات
دوالر بأن جتعل من السعودية
مصدر ملادة
خامس أكبر
ّ
«ديامونيوم فوسفات» التي
تستخدم مبثابة سماد
صناعي ،وفقا ً ملا أوردته
مجلة فورتشن .كما حتضر
لوضع اللمسات األخيرة
على عقد بقيمة 10.5
مليارات دوالر مع شركة «ريو
تنتو ألكان» للتنقيب عن
البوكسيت ،وبناء مصفاة
ومحطة إلنتاج الكهرباء،
يؤهلها للعب دور عاملي على صعيد
إنتاج األملنيوم .ومن املعروف أن صناعة
األملنيوم تستهلك كمية هائلة من
الطاقة ،وهو أمر يدفع الكثير من
الدول لتجنبها ،إال أن ذلك لن يشكل
بالطبع مشكلة للسعودية .ويشير
بيتر سيريل ،وهو خبير جيولوجي لدى
شركة « »CRUاالستشارية الدولية ،إلى
أن القيمة املضافة احلقيقية لالقتصاد
السعودي لن تكون مبجرد استخراج هذه
املعادن من باطن األرض ،بل بتصفيتها
وتنقيتها وتصنيعها محلياً.وتصب هذه
اخلطط في إطار مشاريع الرياض لتنويع
اقتصادها احمللي بعيدا عن النفط،
وإيجاد قطاعات إقتصادية جديدة قادرة
على امتصاص اليد العاملة من جهة،
وجتنّب املصاعب الناجمة عن تقلب
أسعار الطاقة من جهة أخري.

قراءة وحتليل فى التقرير السنوى لوكالة الثروة
املعدنية باململكة

تشير التقرير السنوى لوكالة
الثروة املعدنية باململكة الى
أن كمية اخلامات املعدنية
املستغلة من أراضى اململكة
خالل عام  2007ما يزيد عن
( )310مليون طن.

أسهمت في انتاج ما يزيد عن ()30
مليون طن من االسمنت و ( ) 2.2مليون
طن من اجلبس و ( ) 24.30مليون متر
مربع من السيراميك و ( )2.4مليون
قطعة من االدوات الصحية و()1.5
مليون طن من امللح و( )4438كيلو
جرام من الذهب و ( ) 9028كيلو جرام
من الفضه و ( ) 737طن من مركزات
النحاس و( ) 716طن من مركزات الزنك
و(  )123طن من الرصاص كذلك مت
استخراج () 308الف طن من احلجر
اجليرى الغراض الزينة و() 33مليون طن
من احلجر اجليرى فى الصناعة االسمنت
و 820الف طن من رمل السيليكا
املستخدمة فى صناعة الزجاج
والصناعات الكيميائية والغراض مواد
البناء اخلالية من الشوائب واالكاسيد
و3.9مليون طن من الطني و 73الف
طن من الفلسبار و  832الف طن من

كسر الرخام و  642الف طن من خام
احلديد املنخفض التركيز و 4415طن
من الكاولني وما يزيد عن  1.1مليون
طن من احجار الزينة تشمل كتل
اجلرانيت والرخام و784الف طن من
البوزوالن و234مليون طن بحص متدرج

 55مستثمر سعودي
وأجنبي يجرون اعمال
أستطالع علي جميع
املعادن والصخور
باململكة

املقاسات من مواد الكسارات و26
مليون طن من الرمال العادية .
وكذلك مت استغالل هذه اخلامات من
قبل ما يزيد عن  680مستثمر يحملون
عدد  1314رخصة تعدينية الستغالل
خامات االسمنت واملعادن النفيسة
ومعادن االساس واملعادن الصناعية
وخامات امللح والصلصال والرمل
الزجاجى والباريت والدلومايت اجليرى
والفلسبار واحلجر اجليرى والرخام
واحلديد منخفض التركيز والبازلت
واجلبس ومواد البناء االخرى مثل
اجلرانيت والبوزوالن وكسر الرخام ومواد
الكسارات والرمل العادى.
وبالنسبة العمال الكشف واالستطالع
فقد خضعت مواقع  47رخصة كشف
العمال مكثفة للكشف عن املعادن
النفيسة واالساس والصناعية وذلك
من قبل عدد 11شركة سعودية
واجنبية كذلك مت اجراء اعمال
استطالع على جميع املعادن والصخور
بجميع انحاء اململكة من قبل 55
مستثمر سعودى واجنبى.
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يعتبر املاس واحد من اهم املعادن الطبيعية ،ملا له من
خصائص فيزيائيه وكيميائية فريدة...فاملاس الذي يتكون
كيميائيا من عنصر الكربون(الفحم) ميتاز بأنه أصلب
املعادن املعروفة ،وأكثرها قدرة علي توصيل احلرارة،
حيث تفوق قدرته في ذلك قدرة الفضة بخمس مرات...

املاس  ...سيد االحجار الكرمية

واليتأثر املاس باالحماض او القلويات
 ,وبهذا يتشابة مع الفلزات النبيلة
كالذهب والبالتني  ...وهذه اخلصائص
الفريدة جتعل املاس سيدا على املعادن
 .وتتمتع بعض بلورات املاس الطبيعية
بشفافية  ,وهذه الشفافيه مع البريق
القوى  ,وقدرة املاس على عكس وكسر
الضوء  ,جتعل منه اشهر حجر كرمي .
ومن ثم يدخل املاس فى الصناعه ( فى
العديد من االغراض  ,منها الطبيعية ,
ومعدات احلفر ) الخ.
ويطلق على املاس فى اللغات االجنبية
اسم  , daimondوهذه التسميه ذات
اصل يونانى ( اغريقى )  ,ومشتق من
كلمه (ادماس)  adamasالتى تعنى
املاده اواملعدن او الشىء الذى ال يغلب
او الذى ال يقهر  ,داللة على الصالبه
العاليه التى يتمتع بها هذا املعدن.
ومنها ايضا اشتقت التسميه العربية
(املاس)  ,حيث ابدلت الدال الما.
وعلى الرغم من وجود املاس فى كل
القارات تقريبا  ,اال ان الهند _ فيما
يبدو_ كانت املصدر الوحيد للماس
حتى القرن السادس امليالدى  ,وظلت
املنتج الرئيسى للماس حتى القرن
الثامن عشر  .تعد جنوب افريقيا املنتج
الرئيسى للماس الذى يدخل فى صناعة
اجملوهرات .
قبل اخلوض فى عمليات تكون املاس
 ,جتدر االجابة عن السؤال  :ما الذى
يجعل الكربون يأخذ هذه الصورة من
القوة واملتانة ؟ وتاتى االجابه عبر املرور
بالتركيب الذرى اوالبنية البلورية للماس
(جتمعات الذرات فى وحدات اخلاليا
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املاس في العالم
خريطة انتاج .

يتكون املاس في انواع
بعينها من الصخور
وعلي اعماق بعيدة
للغاية ....ويتم حتريره
عن طريق صهر هذه
الصخور

التى تكرر نفسها فى االبعاد الثالثية
لتكون فى النهاية الشكل الهندسى
الذى يتبلور فيه املعدن)  .فاملاس يتكون
من ذرات الكربون التى ترتبط ببعضها
من خالل ما يعرف بالرابطة التساهمية
؛ حيث تشترك كل ذرة اضافيه متجاوره
داخل وحدة اخللية املكعبة  ,فيكون
الناجت النهائى 18ذرة فى الوحدة الواحدة

وتترتب الذرات فى املكعب فى الطراز
املسمى (مكعب ذى تركيز بوسط
اسطحة) حيث تترتب الذرات لتحتل
اركان املكعب بدال من وجود ذرة فى مركز
املكعب تاخد ذرات اضافيه اماكنها فى
مراكز اسطح املكعب وهذا النموذج
ميتاز بتكديس ذرات الكربون عن نظيره
املعروف ب(مكعب ذى تركيز بوسطة)
والذى حتتوى وحده اخللية فى على 9
ذرات فقط  .كما ان هذا التركيب يعكس
اخلصائص املميزه التى يتحلى بها
املاس  ,من صالبه عاليه وكثافه عاليه
و قدرة فائقه على توصيل احلرارة  ,الخ
 ,فانه يعكس ايضا البيئة التى يتكون
فيها فلو ان ذرات الكربون اتيحت لها
فرصة االحتاد والتجمع ومن ثم التبلور
فى درجات حرارة منخفضه وضغط
اقل من20000ضغط جوى (اى فرابة 20
كيلو بار ) لتبلورت من اشكال فصيلة

السداسى وليس فصيلة املكعب  ,وبالتالى
يتكون معدن اجلرافيت بدال من معدن
املاس والظروف التى تقود الى تكون
املاس ميكن ان تتوافر داخل االرض وعلى
اعماق بعيدة اسفل القشرة االرضية
( 200_15كم)  .وفى حاالت معينة ,
ميكن ان تتوافر على سطح االرض ,
من تاثيرات الصدمات النيزكية .
تعتبر عمليات تكوين املاس االرضية
الدخلية معقدة  ,ولعلها اكثر
عمليات تكون املعادن الطبيعية
تعقيدا  .فلكى يتكون املاس
فى بيئة ما البد ان تكون درجة
احلرارة بني 900و 1300درجة
مئوية  ,والضغط يترواح من
 45الى  65كيلو بار  .وهذه
البيئات توجد على اعماق
بعيدة اسفل القشرة االرضية (. -150
 200كم )  ,داخل ما يطلق عليه الوشاح
وهو اسفل القشرة االرضية وفوق قلب
االرض واملشكلة االكبر فى دراسة وفهم
عمليات تكون املاس  ,تكمن فى عالقتة
بالصخور التى يوجد فيها وينتج منها
.

الصخور األساسية

يوجد املاس الذى يتم تعدينة و
استغالله فى االغراض اخملتلفه  ,فى
صخريني اساسيني  ,هما الكمبراليت
والالمبروايت  ,وقد اوضحت الدراسات
التى اجريت على عالقة املاس بهذين
الصخريني انه اقدم منهما فى عمر
التكوين  ,كما ان مكتنفات البريدوتايت
و االيكلوجايت  ,فى هذين الصخرين ,
حتتوى على تركيزات عالية من املاس
 ,واعلى من تركيزاته فى مكوناتهما .
ومن ثم فقد خلص الباحثون الى ان
املاس لم يتكون فى صخرى الكمبراليت
والالمبروايت بداية  ,بل تكون من صخرين
اخرين هما البريدوتايت و اال يكلوجايت
والبريدوتايت  ,صخر نارى جوفى يتكون
فى اعماق بعيدة حتت سطح االرض (
الوشاح )  .ويتكون البريدوتايت من معدنى
االوليفني و البيروكسني  ,مع عدد كبير
من املعادن االخرى  ,منها البالجيوكليز ,
و امليكا  ,و اجلارنت  ,و السبينيل  ,و املاس

املاس
كلمة يونانية تعني
القوة الصالبة
والنفاسة

وتختلف املكونات املعدنية للبريدوتايت
تبعا للعمق الذى يتكون عنده الصخر
 .اما االيكلوجايت فهو صخر جوفى
ايضا  ,يتكون على اعماق بعيدة اسفل
القشرة االرضية
ويختلف مصدرالكربون الذى يتكون
منه املاس ،فى صخور البريدوتايت  ،عنه
فى صخور االيكلوجايت .فكربون املاس
صخور البريدوتايت ،يعود فى الغالب الى
الكربون الذى وجد منذ وجدت االرض
وجتمع فى الوشاح ،فى حني ان كربون
املاس االيكلوجايت يعود باالساس الى
الكربون املوجود فى صور مختلفه غلى
سطح االرض  ،والذى مت دفعه الى تلك
االعماق البعيدة ضمن مكونات القشرة
احمليطه اخملتلفة  ،فى صورة صخور
كربوناتية (حجر جيرى  ،دولومايت ) او
حتى على صورة بقايا الكائنات احلية
(البكتريا –الفطريات).

صخور
الكمبراليت والالمبروايت

تسمية الكمبراليت مشتقةمن اسم
مدينة كمبرلى،بجنوب افريقيا  ،حيث
وصف هذا الصخر ألول مرة مكمنا
يتواجد فيه املاس  ،والكمبراليت
صخر مميز يوصف عادة على انه صخر
هجني ؛ اذ يتكون من مواد مختلفة
مشتقة من الوشاح العلوى من
نواجت تبلور املاجما  ،وان كان البعض
يرى انه احد انواع صخور البريدوتايت
املعروفة بانها صخور نارية شديدة
القاعدية  .ويوجد الكمبراليت
باشكال مختلفة قاطعا او متداخال
مع صخور القشرة االرضية  ،اشهرها
االجسام االسطوانية األنبوبية التى
يطلق عليها . Pipesتكون على هيئة
شكل اجلزرة او القمع  .فى الغالب
يتكون من معادن مختلفة  ،اهمها
معدن األوليفني ومعدن الفلوجوبايت
 ،باألضافة الى عدد كبير من املعادن
األخرى مثل  :البيروكسني ،واألباتايت
،ى والبيرفيسكايت  ،واألملينني
والسبينيل .
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ولون الكمبراليت غير املتغير (الذى لم
يتاثر بعوامل التجوية االرضية  ،اى حديث
العمر نسبيا ) اسود مشرب بزرقة اوحمرة
او خضار  .ويشبه االمبروايت الكمبراليت
فى انه صخر هجني ايضا ،ويتكون
اساسامن االوليفني والفلوجويايت ،
مع معادن اخرى مختلفة  .وكالهما
ميتاز بانخفاض نسبة ثانى اكسيد
السيليكون وارتفاع نسبى فى اكاسيد
املاغنسيوم  ،واحلديد  ،والبوتاسيوم ،
واملواد الطيارة (الفلور  ،وثانى اكسيد
الكربون  ،واملاء ) .ويختلف لون االمبروايت
عن الكمبراليت  ،حيث عادة ما يكون
لونه رماديا  ،او رماديا مخضرا ومبرقشا .
يتكون املاس فى صخرى البريدوتايت
وااليكلوجايت  ،على اعماق بعيدة
حتت سطح االرض  ،ثم يتحرر جزئيا
او كليا بعمليات االنصهار اجلزئى
اوالكلى لهذه الصخور  ,وال يشترط
ان حتمل كل صخور الكمبرليات
واالمبروايت املاس فلكى حتمل هذه
الصخور املاس البد ان يتوافر شرطان:
تاتى ماجما هذين الصخرين
.1
من اعماق بعيده  ,واعمق من مناطق
تكون و جتمع املاس (200_150كم)
ان تكون املنطقة التى تخترقها
.2
ماجما الكمبرليت و الالمبرايت اثناء
صعودها ( بفرض انها اتية بالفعل من
اعماق بعيدة ) حتتوى على جتمعات املاس.
وتواجد املاس سليما فى صخور
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الكمبراليت و الالمبروايت يعتبر من
الظواهر الغريبة ،والتى تتطلب ظروفا
استثنائية تتيح صعود املاجما التى
حملت معها بلورات املاس  ،صعودا
سريعا نحو سطح االرض  .فلو ان هذه
املاجما توقفت او تباطأ صعودها  ،كما
هو متوقع فى الطبيعة  ،يتغير الملاس
املوجود بها ويتحول الى جرافيت  ،او ثانى
اكسيد الكربون او يذوب كليا ويتالشى
فى املاجما  .وقد قدرت سرعة صعود
ماجما الصخور التى حملت معها

احلرارة والضغط
العالي وراء اخلصائص
الفريده التي ميتاز بها
املاس......

الكنغو اكبر منتج
للماس الذي يدخل في
الصناعة

املاس املتكون سلفا ( وهى فى طريقها
لسطح االرض من اعماق 150كم )
بحوالى  30- 10كم فى الساعة  .ومن
ثم فان عملية نقل املاس من املوضع
الذى كان موجودا فيه الى السطح يجب
ان تستغرق فترة زمنية وجيزة تتراوح بني
حوالى 5و 15ساعة  .ان هذه العملية
نادرة احلدوث فى الطبيعة ؛ اذ يلزم ذلك ان
يكون الطريق مفتوحا امام هذه املاجما
كى تتم رحلتها لسطح االرض فى هذه
الفترة الوجيزه  ,وبناء عليه يجب ان
تتوافر شروخ عميقة متتد من سطح
االرض حتى عمق 150كم داخل االرض .
وال تتوافر مثل هذه الشروخ العميقة اال
فى حاالت املناطق املستقرة جيولوجيا .
ولكن ال توجد اجابة شافية عن كيفية
واسباب و معدالت تكون هذه الشروخ
العميقة فى املناطق الثابتة جيويوجيا
وفى حالة عدم توافر الظروف املالئمة
لصعود املاجما التى حتمل املاس سريعا
نحو السطح ( وهذه احلاالت متوقعة
عادة )  ،يتم تدمير املاس  ،وتغييره الى
معادن اخرى  .ومن االمثلة املعروفة
عن ذلك  :املاس عثر عليه متغيرا الى
جرافيت ضمن بعض صخور منطقة (
بوشيرة ) فى املغرب  ،وقد عزيت هذه
الظاهره الى ان صعود املاجما لم يكن
سريعا بالقدر الكافى للحفاظ على
املاس سليما

انت تسأل
وحنن ما هو التعدين احلرفي؟
جنيب؟؟؟

يف هذا الباب تتلقي جملة التعديو واألستثمار اسئلتكم
ويتولي الرد عليها خنبة من رجال العلم و الصناعة

اشراف /مين سالم

سؤال هذا العدد ورد من ا /محمد خلف من شركة النصر
للمالحات و يسأل عنن املقصود بالتعدين احلرفي و يجيب عن
التسأل املهندس محمد صفوت رئيس مجلس ادارة شركة
ماستر للرخام و اجلرانيت

التعدين احلرفي والصغير النطاق هو استخراج وإنتاج املعادن واملنتجات املعدنية بطرق يدوية
وعمليات ميكانيكية تستخدم تكنولوجيات منخفضة وصغيرة النطاق.
ويطلق عليه التعدين اجملتمعي والصغير النطاق.وقد أطلقت مبادرة التعدين اجملتمعي والصغير
النطاق في مارس  2001استجابة لنداء عاجل كان يوجه باستمرار في كل اجتماع دولي بشأن
التعدين الصغير النطاق ،من أجل حتسني التنسيق بني املؤسسات اخملتلفة العاملة في هذا القطاع
ومن أجل إيجاد حلول أكثر تكامال ومتعددة التخصصات للتحديات االجتماعية والبيئية املعقدة
التي تواجهها مجتمعات التعدين الصغير النطاق.
ويستهدف النهج الشامل الذي تنتهجه املبادرة إزاء التعدين الصغير النطاق تغيير هذا النشاط
من مصدر للنزاع والفقر إلى حافز للنمو االقتصادي والتنمية املستدامة.
اما املانحان الرئيسيان اللذان يساندان مبادرة التعدين اجملتمعي والصغير النطاق هما وزارة التنمية
الدولية البريطانية ومجموعة البنك الدولي ،من خالل برنامج تسهيالت املنح اإلمنائية التابع
للمجموعة .كما حتصل املبادرة على مساندة جملموعة متنوعة من مبادراتها من مانحني آخرين
من بينهم :هيئة املوارد الطبيعية الكندية؛ وصناديق استئمانية من النمسا ،والدامنرك ،وهولندا،
وسويسرا؛ وشركاء مثل التحالف العاملي لبحوث التعدين.
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اماكن تعدينية

مدينة من امللح
مناجم كيورا في باكستان
ليست مجرد ثروة اقتصادية
متثل اكبر ثانى احتياطى للملح
على مستوى العالم فحسب
وإمنا هي شاهد ظل صامدا عبر
الزمن على جمال وسحر امللح
الذي حتول عبر آالف السنني إلى
منحوتات بلورية ولوحات فنية
تخطف األبصار وجتذب الزوار
من كل حدب وصوب.
وهي تبعد مائتا كيلومتر هي
املسافة عن العاصمة إسالم
آباد جنوبا تقطعها السيارة
فى ساعتني من الزمان.

ويعود سبب اكتشاف هذا املنجم إلى
أن اخليول التي كان ميتطيها فرسان
االسكندر املقدوني كانت تلعق الصخور
في هذه املنطقة بعد املعركة التي
خاضها اإلسكندر مع حاكم املنطقة
قرب نهر جهلم.
وسلسلة املناجم عبارة عن أنفاق على
سبعة عشر مستوى تضم صخورا
ماحلة براقة،

خيول الألسكندر
كانت سببا في
اكتشاف املنجم
االنتاج السنوي
لسلسلة مناجم
كيورا يصل إلى 360
ألف طن.

مسجد من امللح
20

جمال وسحر امللح مبناجم كيورا
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شاب يلعق احد اجلدران داخل املنجم بهدف
الزواج
وكل شيء مبناجم كيورا مصنوع من
امللح ،مسجد ومنارة ومحال جتارية
عمدت وزارة املعادن الباكستانية
إلى بنائها ألهداف سياحية.

احدي املمرات املكونة من امللح مبنجم كيورا

سائح من كراتشي-:
كل شىء هنا يدل
علي عظمة اهلل
امللح بألوانه الثالثية األحمر واألبيض
والوردي يشكل مجسمات تستوقف
الزائر مليا وكأنها تروي له قصة وجودها
منذ آالف السنني حيث كان مير بهذا
املكان بح ٌر آل إلى التبخر تاركا خلفه
هذه التحف،
وحتوي هذه املناجم  220مليون طن
من امللح ,وهو مخزون هائل جعل من
باكستان الدولة الثانية في العالم من
حيث ضخامة حجم احتياطي امللح
بعد بولندا.
وقد حولت عوامل التعرية سلسلة
جبال كيورا -التي يبلغ طولها  300كلم
وعرضها من  8إلى  30كلم -إلى متحف
طبيعي له رونق فريد يشد االنتباه.
فألوان امللح الزاهية تز ّين اجلدران واملمرات
مبناجم كيورا فيما برك املاء امللحية عن
ميني وشمال أما هوابط امللح فهي تتألأل
في السقف محاولة خطف األبصار.
مشاهد جتتمع لتوحي بأن املكان رمبا
يستعد الحتضان احتفال ما ،أما قاعة
البلور فهي األجمل حيث حملت عناقيد

القطار الذي يستخدم لنقل الزوار
وعمرة اكثر من  100عام
متألألة نحتت على مهل.
وال تخلو مناجم كيورا من بعض
األساطير التي ال يعرف مصدرها توارثها
السكان جيال بعد جيل ،تروي إحداها
قصة جدار ملحي بالداخل من لعقه

تزوج ،ولذا يتجمهر حول هذا اجلدار
الشباب ويتنافسون على لعقه.
وقصة أخرى تتحدث عن جدار ملحي
من يلمسه بيده اليمنى يطيل عمره
عامني ،وعند هذا اجلدار أيضا تتزاحم
األقدام وال فرق بني صغير وال كبير.
وليست املناجم مكانا للتنزه
واالستمتاع بأوقات الفراغ وحسب
وإمنا تتعدى متعة السياحة إلى
كونها محاضن صحية ال تتوفر في
أماكن أخرى.
ففوائد زيارة مناجم كيورا ال تخص
األصحاء وحدهم فهي أيضا ذات فائدة
ملرضى الربو بأنواعه اخملتلفة.

امللح بالوانه مجسمات تستوقف الزائر
العدد الثاني
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حتقيق
مين سالم
قضايا ساخنة

تسعير اخلامات قضية تبحث عن حل
مقدمة :تعترب مشكلة التسعري أو حتديد السعر املناسب لسلعة ما إحدى املشكالت اهلامة واملعقدة اليت
تواجه إدارة اى وحدة اقتصادية  ،نظرا لصعوبة توافر مجيع البيانات واملعلومات الالزمة الختاذ قرار
التسعري  ،فمثل هذه القرارات تتأثر على األقل بعناصر ثالثة رئيسية هي :املستهلك  ،املنافسة  ،والتكلفة .
فمن ناحية يعترب املستهلك سيد السوق  ،وبالتالي فال ميكن جتاهل أمكانيه حتوله إلي املنتجات البديلة
واملنافسة جريا وراء السعر األقل  .ومن ناحية أخرى فال ميكن جتاهل عامل املنافسة وبصفة خاصة رد فعل
املنافسني جتاه قرارات التسعري اليت تتخذها الوحدة االقتصادية سواء جاءت املنافسة من اإلنتاج احمللى أو
من اإلنتاج املستورد  ،ومن ناحية ثالثة تعترب التكاليف أهم هذه العوامل ألنها العامل الوحيد الذي خيضع
لرقابة وحتكم إدارة الوحدة االقتصادية  ،ومن ثم ميكن دراستها وحتليلها وبالتالي ختطيطها ورقابتها
واالسرتشاد بها يف قرارات التسعري.
قضية تسعير اخلامات التعدينية قضية
ساخنة ترمى بظاللها على القطاعات
االقتصادية واالنتاجية باشكالها
اخملتلفه فهى تؤثر على سير عمليات
التصدير للخارج وعلى سعر املنتجات
النهائية باالسواق احمللية وما يترتب
عليه من تبعات .
فكيف تتم عملية التسعير ومن يتكلم
فيها وما هى مشاكلها وكيف نربط
السعر احمللى بالسعر العاملى .
هذا ما ستكشف عنه مجلة التعدين الخرى مما اعطى الفرصه لتجار
واالستثمار النقاب فى السطور التالية السوق السوداء للتالعب فى االسعار
يقول ( اجليولوجى محمد حسن مفتش لصاحلهم
محاجر مبحافظة القاهره ) عندما الت
احملاجر من وزارة الصناعنه للمحليات
بدأت الكارثه .فاحملليات عامه ليس
فيها كفاءات  .فنية للحفاظ على على
الثروة احملجرية املوجوده مبصر باالضافه
الى اللوائح املوجودة لكل محافظة
مختلفه عن االخرى مما ادى لوجود بلبله
فى االسعار واختالفها من محافظه

مستشاري التعدين:
فوضي التسعير
كفلية بأن تضيع
ثروات مصر املعدنية
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بالطبع ولذلك يجب لفط انظار قيادات
احلكومه لتنمية وضبظ هذه الثروة
احملجرية والتعدينية مبصر ووضع كفاءات
فنية للقيام بامر تلك الثروات والعمل
على حتديد االسعار بشكل مناسب .
اما ( ا  /عاطف ضاحى صاحب محاجر
اسوان وسيناء ) يقول قانون احملاجر قدمي
جدا وهو قانون  86لسنة 56لذلك يجب
ان تسرى عليه تعديالت تتضمن تسعير
جميع اخلامات احملجرية والتعدينية
املوجودة فى مصر من املنبع حيث ان

اصحاب احملاجر :لو مت األهتمام بالثروات املعدنية سيفوق دخلها
السياحة وقناة السويس

الوضع احلالى يسمح ألي شخص ان
يضع التسعير الذى يروق له  .فرجاء
للقامتني على الثروة املعدنية مبصر ان
يتعاملوا معها بشرف وحرص حتى
نرتقى بهذه الدوله وبثرواتها الطبيعيه
التى لو مت االهتمام بها سيفوق دخلها
السياحة والبترول وقناة السويس .
ويضيف وفا ويليم غبريال ( استشارى
التعدين ) قائال لالسف اسعار اخلامات
توضع بدون دراسة وعدم وجود جهة
لربط املنتجني باالسواق جعلت
املنتجني يضاربون بعضهم البعض
لدرجة كفيله بأن تضيع ثروات مصر
باالضافه الى ان فوضى االسعار تضر
بشكل مباشر بالتصدير ففى بعض
االحيان تكون هناك مبالغه فى االسعار
جتعلنا نفقد بعض االسواق اخلارجيه
فى حني انه على اجلانب االخر هناك

خامات اخرى تصدر باسعار زهيده مثل
الرمال البيضاء والكوارتز وهذا يسبب
اجلهل وعدم الدرايه باالسواق العامليه
وال حتى احملليه منها هذا باالضافه الى
ان املنافسه العنيفه بالسوق احمللية
تسببت فى انخفاض االسعار مبعدل
اقل من التكلفه الفعليه فى بعض
اخلامات مثل بلوكات اجلرانيت مما تسبب
عنه توقف بعض املناجم واحملاجر عن
العمل .
ولذلك فنحن بحاجه ملحه الى هيئه
جتمع املنتجني واملصدرين واملسوقني
ايضا وتقوم بتسعير اخلامات والزامهم
بها طبقا ملا تقتضيه املصلحه العامه
( اما مهندس/ألبرت ظريف مدير محجر
ومسئول عن التصدير بشركة الوادى
للرخام ) يضيف قائال  :االسعار فى
الفترة االخيرة ارتفعت بنسبة التقل عن

 %20وذلك بسبب زيادة سعر اجلاز حيث
ارتفعت تكلفه النقل وتكلفه تشغيل
املكن املستخدم ومع ارتفاع سعر اخلامه
تقل فرصه التصدير فاحيانا يرفص
العميل السعراجلديد فيقل بالتبعية
حجم التصدير او تضطر الشركة
لتقليل هامش الربح مما ينعكس على
االنتاج .
اما (عبد احملسن املليجى رئيس االدارة
املركزية للمناجم واحملاجر بهيئة الثروة
املعدنية سابقا )
فيعلق قائال  :تسعير اخلامات مبصر
ال حتكمه قوانني فليست هناك جهة
معنية بالتسعير بالرغم من اهميته
الشديدة واملوضوع ككل يفتقد الى
التنظيم واملتابعه من اجلهات املسئوله
فاخلامات املوجودة باملناجم تستغل
استغالال عشوائىا غير مدروس ال تخضع
الى مواصفه علمية او تنظيم فلالسف
مهندسني املناجم اكبرهمهم العائد
الكبير فى اقل فترة ممكنه وهذا بدوره
اثر على االنتاج بشكل مباشر فغالبا ما
تأخذ اخلامة من اجلبل الى املصنع دون
جتهيز وهذا يتسبب فى خسائركبيرة
على املدى البعيد فعلى سبيل املثال
رمل الزجاج متوفر بشكل غير عادى
ولكنها ال جتهز وتباع كما هى .
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د/عاطف دردير :وصول مشترين جدد مثل الصني من أهم اسباب ارتفاع
أسعار اخلامات

ولذلك لن نستطيع ربط االسعار احمللية
باالسعارالعاملية فالتسعير العاملى
يتم بناء على مواصفات عامليه ونحن
ال نهتم بتجهيز اخلامات وبالتالى فهى
ال تتمتع بتلك املواصفات وال تصلح
للتسعير على املستوى العاملى لذلك
يجب ان تكون هناك طاوله حوار فى
القريب العاجل جتمع كبار املنتجني فى
مجال الفوسفات واحلجر اجليرى والرخام
واجلرانيت لوضع النقط على احلروف
ومنع تلك الفوضى .
ويقول ا .د  /عاطف درديرى(رئيس هيئة
املساحة اجليلوجية املصرية سابقا)
إن القائم بأعمال تسعير اخلام املعدنى
سواء كان املنتج او بيوت اخلبره

املتخصصة او مستهلك اخلام املعدنى
الذى ادخل هذا اخلام مباشرة او بشكل
غير مباشر النتاج منتجات اعلى سعرا
اصبح محتما عليهم احلوار لالتفاق على
السعر الذى يباع به اخلام التعدينى .
ومن هنا نشأ الكارتالت الدولية وخاصة
ان اخلامات التعدينية واسعة االنتشار
فى السوق العاملى كبيرة احلجم وعلى
سبيل املثال اسواق املعادن كالنحاس
واحلديد والفوسفات والفحم وغيرها .
اما اخلامات قليلة التداول صغيرة احلجم
او ذات التداول احملدود فيحكمها فى
االغلب تكاليف االنتاج وحاجة السوق
احمللى او االقليمى لهذا املنتج .
كلمة اخيرة عن سوق املعادن واسعارها

فقد حدثت لهذا السوق طفرة غير
مسبوقة فأوقية الذهب مثال و التى بلغ
ثمنها  800دوالر كان سعرها اليزيد عن
 600دوالر منذ اقل من عام  ..اسعار خام
الكبريت و التى وصلت الى  800دوالر
للطن بعد ان كان  120دوالر منذ عام
مضى اما طن الفوسفات اخلام الذى
كان ال يزيد سعره عن  40دوالر بحسب
نوعه فقد ارتفع فجأه الى اكثر من
 200دوالر و باملثل خامات معادن اخرى
فالنحاس االكتروليتى وصل سعر الطن
منه اكثر من  7000دوالر والنيكل 20
الف دوالر كما تطورت اسعار الفحم
احلجرى من 120دوالر للطن الى اكثر من
 300دوالر وخام احلديد ( البالطات ) من
 400دوالر الى حوالى  800دوالر.
كل ذلك يعطينا مؤشرات عن حترك
الطلب العاملى للخامات الرئيسية ورمبا
كان من اثار ذلك وصول مشتريني جدد
مثل الصني ذات االمكانيات الواسعة فى
عمليات االستيراد لكافه املستلزمات
التعدينية

مفتشي احملاجر :الكارثة بدأت عندما آلت احملاجر للمحليات
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حوادث تعدينية

منجم الصخيرات سمم مياه االبار
وأصاب النساء بالصلع
مع الزيادة املطردة للنشاط
التعدينى فى ربوع الوطن
العربى وما يصاحبه من
عمليات تنجيم وحتجير
وخاصة القريبة منها من
املناطق السكانية او ابار
املياه اواملناطق الزراعية وما
يتبعه من مخاطر بيئية
قد أثرت سلبا على صحة
االنسان والكائنات احلية
االخرى.
باململكة العربية السعودية بالقرب
من منجم الصخيرات فقد تسربت
مخلفات منجم «الصخيبرات» إلى
املياه اجلوفية ،فتسممت آبار القرى
اجملاورة وتغير طعم املياه ولونها،

سكان القري اجملاورة
للمنجم يشتكون
من االم العيون

وفاحت رائحتها الكريهة مما ادى الى
تدهورا صحيا اغتال أنوثة بعض النساء،
وحرم بعض األجنة من اخلروج إلى احلياة،
وطارد آخرين ،فلم يستمروا في العيش
سوى أيام معدودات.
أصبح «الصلع» عامال مشتركا بني
الرجال والنساء ..باألضافة الي شكوي
الكثيرين من سكان القري اجملاورة
للمنجم من آالم في العيون ،وحساسية
في اجللد ،وإصابات في الكلى وغيرها
من األمراض.
كما جتاوزت اخلسائر اإلنسان إلى األموال
واملمتلكات ،فنفقت أعداد كبيرة من
املاشية ،وجفت مساحات واسعة من
املزارع نتيجة تلوث املياة باملنطقة
احمليطة باملنجم.
والتلوث املشار اليه هو تلوث بالزئبق
والزرنيخ «وهي مواد سامة تسربت
لآلبار من برك جتميع اخمللفات الكيماوية
التابعة للشركة التى تقوم بعمليات
استخالص الذهب.
ولألسف الذى حدث فى قرى منجم
الصخيرات متكرر احلدوث فى كثير من
الدول العربية التى تقوم بانتاج الذهب
حيث يتسرب التلوث من معمل اإلذابة

باألكوام» و»قسم تصريف اخمللفات
الصناعية» ..وبعد عزل اخلام «مرتفع
التركيز» عن «منخفض التركيز» يتم
نقل «منخفض التركيز» إلى معمل
اإلذابة باألكوام ،ليضخ في خزانات
ترشيح كبيرة ،حيث يذاب الذهب
املوجود فيها مبحلول كيميائي ،ثم
يستقطب بالكربون املنشط ،وبعد ذلك
يُضخ «اخلليط العقيم» إلى منطقة
جتميع اخمللفات الصناعيةمما يؤدي الي
تسرب املواد الكيماويه املستخدمة في
هذه املراحل بالبيئه احمليطة.
واسؤال الذى تطرحة مجلة التعدين
واالستثمار هل هناك معايير بيئية
توضع فى احلسبان على ارض الواقع
ويتم متابعتها بدقة وخاصة فى ظل
النهضة التعدينية التى حتدث على ارض
العرب اما ان هناك فجوة بني دراسات
االثر البيئى وواقع االمر .

عمليات استخالص
الذهب تسببت في
نفوق املاشية
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افاق املستقبل

التعدين على القمر استثمار مربح ينتظر املبادرة
هل ستصبح معادن القمر بديال عن معادن األرض؟؟

يعتقد العلماء أن الفضاء يزخر
بثروات معدنية يسيل لها لعاب
املستكشفني والباحثني ,وأنه ينتظر
قدوم من يستكشفه ويستثمره.
ويحدد العلماء باألخص كوكب
القمر إذ يعتبرونه املصدر البكر
الذي مازال ينتظر أول هبوط
على .سطحه ألغراض جتارية
ويتساءل الكثيرون هل من
املمكن تعويض إمدادات األرض
املستنفذة من املعادن النادرة
اجملهولة بالنسبة للكثيرين
مثل األوزميوم والروديوم ،بإرسال
بشر أو حتى روبوتات إلى الفضاء
إلقامة مشاريع تعدين على
سطح القمر القاحل؟ وهناك
عدد متزايد من الشركات
اخلاصة ال يرى مسوغا لالنتظار
حتى تتخذ حكومات العالم هذا السبق
بل تتسابق فيما بينها إلرسال مهمات
تعدين فضائية خاصة بها.
وتساعد اجلمعيات املهتمة باألمر في
متويل مشروع لبناء قاعدة جتارية مأهولة
في القمر ،وتخطط إلرسال أولى رحالتها
في غضون السنوات العشر القادمة.
وتعتقد تلك اجلمعيات إن التكنولوجيا
ليست هي املشكلة ,بل املشكلة في
كيفية جمع كم املال الهائل املطلوب،
موضحني أنهم «إذا توفر لدينا مال
كاف فإن األمر سيصبح مجرد مسألة
تنظيمية» وقالت رئيسة احدي
الشركات املتحمسة للمشروع دينس
نوريس إن األمر ممكن حتقيقه من الناحية
التكنولوجية« ,ونحن متأكدون أن
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السوق موجودة ,إال أن أكبر عائق أمامنا
هو أننا نحتاج حوالي ثالث سنوات
ونصف السنة إلدماج كل العناصر
معا» .وأضافت دينس «إذا سار كل شيء

حسب اجلدول املقرر فإننا سنرسل أولى
رحالتنا في غضون خمس سنوات»,
مضيفة أن الشركة ستحتاح عما قريب
إلى متويل قدره أربعة ماليني دوالر .و إن
هنالك «معادن وأحجارا كرمية معينة
نعتزم العثور عليها ألن املعروض منها
سيقل قريبا ،وأهمها معادن مجموعة
البالتني التي ستشكل مشكلة
حقيقية في كوكب األرض مع انتشار
تكنولوجيا خاليا الوقود» .وتستهلك
خاليا الوقود التي يجري تطويرها كي
تعمل دون وقود كمية من البالتني تصل
إلى عشرة أمثال استهالك محركات
االحتراق الداخلي وذلك الستخدامها
كمواد محفزة .وإذا شاع استخدام
خاليا الوقود فإن الطلب على البالتني

سيصل إلى أقصاه .وأضافت نوريس
إن تلك املعادن تنتج في الغالب بتأثير
الكويكبات على القمر.
ويؤمن العلماء بأن العناصر التي تشكل
معظم كتلة األرض موجودة
أيضا في القمر وتشكل غالبية
مكوناته .وتشير حتليالت
لعينات من صخور القمر
إلى احتوائها على مجموعة
متنوعة من العناصر مع توافر
كميات من غاز األوكسجني
والسيليكون.
وتصنف معادن اجلرمانيوم
واملوليبدنيوم والتنغستني
والرينيوم والذهب بني أندر
املعادن لوجودها بنسب قليلة.
كما توجد عناصر الكوبالت
والنيكل واحلديد واأللومنيوم
واملغنسيوم واملنغنيز والكالسيوم
والصوديوم والتيتانيوم .لكن هناك ستة
عناصر تعرف مبجموعة معادن البالتني
لها األولوية من حيث املنفعة التجارية
وهي األريديوم واألوزميوم والبالديوم
والبالتني والروديوم والروثنيوم.
ولكونها من أندر معادن األرض تتميز
عناصر مجموعة البالتني بخصائص
كيمائية وطبيعية فريدة جتعل منها
مواد صناعية مهمة .وهي ق ّيمة بشكل
خاص بسبب وظائفها وقابليتها
لتوصيل التيار الكهربائي ومقاومتها
للتآكل.

مني سالم

د.جيولوجى /حسن بخيت عبد الرحمن
مدير عام االستكشاف بهيئة املساحة اجليلوجية املصرية

ان التعدد والتنوع في الثروة التعدينية فى الوطن
العربى واألفاق الواسعة الستغاللها وجذب
االستثمار أليها ملا لها من من ميزة نسبية من
حيث الوفرة والنوع واملوقع والبنية األساسية
وشبكة الطرق ومصادر الطاقة من البترول الغاز
الطبيعي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتوافر
االيدى العاملة .......

استراتيجية تنمية الثروة املعدنية من
منظور القيم املضافة

وال يحتاج استخراج هذه اخلامات
وجتهيزها ورفع جودتها الى تكنولوجيا
معقدة فمعظمها موجود على سطح
األرض مما يجعل هناك سهولة في
استغاللها بطريقة املنجم املفتوح
القليل التكلفة .
والقيمة التقديرية للمنتجات
التعدينية ضئيلة التكلفة وهى
التعكس قيمتها احلقيقية عند
مقارنتها بالدخل القومي اال ان
الصورة تصبح اكثر وضوحا بقيمة

املنتج النهائى الذى تدخل فى
تصنيعه حيث تتضاعف القيمة
عشرات املرات عند حساب القيمة
النهائية للسلعة املصنعة وهذا
يدعونا الى ضرورة تعظيم استغالل
هذه الثروات والبحث عن كل السبل
من اجل اعطائها قيم مضافة
وتتنوع هذه اخلامات بني خامات الزجاج
مثل الرمال البيضاء والكوارتز ومواد
البناء من حجر جيري وطفلة وجبس
ورمال وحصى واحجار زينة مثل

الرخام واجلرانيت واخلامات الفلزية
مثل احلديد والنحاس والتنجسنت
واملولبدمن والرصاص والزنك واملعادن
النفيسة مثل الذهب والفضة
والبالتني وخامات السيرميك مثل
الفلسبار والكاولني وخامات الطاقة
مثل الفحم والطفلة الزيتية وخامات
االسمدة مثل الفوسفات وخامات
الصناعات التكنولوجية مثل العناصر
النادرة وغيرها من اخلامات االخرى.
و اعطاء القيمة املضافة خلامات
الثروة التعدنية ال يتوقف علي
تصنيعها فقط وامنا يتعدى ذلك الى
نواحى كثيرة اخرى منها :
 -1القيمة املضافة بحسن
استخراج اخلامات ومنع التهدير.
 -2القيمةاملضافة باالستخدام
االمثل للخامات.
 -3القيمة املضافة باستغالل
اخلامات منخفضة الرتبة.
 -4القيمة املضافة باستغالل
النفايات
 -5القيمة املضافة من منظور
معلوماتى.
 -6القيمة املضافة من منظور
البنية االساسية.
 -7القيمة املضافة من منظور
االستكشاف والتنقيب.
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تدني أسعار املعادن في الفترة من  2003 - 98اضر باألبحاث األستكشافية
-1القيمة املضافة بحسن
استخراج اخلامات ومنع
التهدير

للثروة التعـدينية خصوصية تتمثل
فى عدد من الركائز اهمها -:

 -1ثروة ناضبة غير متجددة.
 -2تواجدها فى أماكن نائية.
 -3مشقة العمل بها.
 -4مخاطر االستكشاف.

لذا البد من وجود تشريع ليكون اداة
لتنظيم استغالل الثروة املعدنية
وهذه التشريعات ما هى اال عالقة
ثالثية تكاملية بني املستثمر والدولة
واألجيال القادمة والعالقة بني
املستثمر وبني اجلهات القائمة على
تنفيذ التشريع عالقة تكاملية
تنظميه حلسن استغالل هذه الثروات
ومنع تهديرها جللب املصلحة لكل
اعضاء املنظومة.
ومن املعلوم ان عمليات تهدير اخلامات
وخاصة احملجرية منها رمبا جتد صعوبة
فى اعادة تاهيلها مرة ثانية مما يعنى
ضياع قطعة من االرض بكل ثرواتها
وال مكان لها على خرائط االستثمار
فى املستقبل لذا كان من املهم وجود
اشراف فنى مدعم باخلبرات الكفيلة
مبراجعة استغالل اخلامات مبا يتماشى
مع حسن االستغالل واملدعم ايضا
بالتشريعات الكفيلة مبنع عمليات
التهدير من ناحية اخرى فان وجود
امليكنة احلديثة هام و يساعد على
تقليل التهدير.

-2القيمة املضافة
باالستخدام االمثل
للخامات

تقدم العلوم والتكنولوجيات والتى
تتالحق يوما بعد يوم الطفرات
التصنيعية التى تعتمد على خامات
الثروة املعدنية ادت الى نشوء الكثير
من االستخدامات التى لم تكن
28
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موجودة من قبل واصبح للتراب سعرا
وصار الستغالل النفايات علما وبحوثا
وصناعات تعمل ليل نهار من اجل
االستفادة منها واعطائها قيمة
ان املام قطاع الثروة املعدنية
باالستخدمات احلديثة للخامات
اخملتلفة واملواصفات القياسية لكل
استخدام اصبح ضرورة ملحة من اجل
حسن توظيف اخلامة املناسبة فى
االستخدام االمثل فاالحجار اجليرية
فائقة النقاوة على سبيل املثال والتى
تزخر بها الصحراء العربية تدخل فى
بعض الصناعات املتقدمة مثل صناعة
الزجاج وصناعة التنظيف والتطهير
وكمادة مساعـدة فى مصاهر احلديـد
والفوالذ و صناعة الصوف الصخرى
و الصناعات الغذائية فال يجوز ان
تستخدم فى صناعة االسمنت او
الطوب .

-3القيمة املضافة
باستغالل اخلامات
منخفضة الرتبة.

من بني املوارد املعدنية املكتشفة
في الوطن العربى خامات كثيرة
منخفضة الرتبة وهذا يدعونا الى
تسريع عمليـة حتويل املوارد منخفضة
اإلمكانية في تطويرها اقتصاديا إلى
موارد ميكن االستفادة منها اقتصاديا,
وذلك بواسطة اتخاذ إجراءات تعزيز
بناء البنية األساسية في املناطق
الزاخرة باملوارد املعدنية واستخدام
التكنولوجيا العالية واجلديدة وخفض
تكاليف التنمية.
واعطاء حوافز اضافية للمستثمريني
فيما يتعلق بخفض التعريفة
اجلمركية على استيراد التكنولوجيات
وكذلك الضرائب مما يشجعهم على
الدخول فى هذا اجملال.

-4القيمة املضافة باستغالل
النفايات

تبقى مشكلة النفايات الناجتة عن
النشاط التعدينى مشكلة يجب
حلها باجراء الدراسات والبحوث من
املراكز البحثية لالستفادة منها
وكذلك تخليص االماكن املتواجدة
بها والتى تسبب اعاقة فى التشغيل
وتنقسم هذه النفايات الى -:
نفايات مبواقع املناجم واحملاجر.نفايات اثناءالتصنيع.-نفايات بعد االستخدام ( اخلردة ).

 -5القيمة املضافة من
منظور معلوماتى.

ال نستطيع الفصل بني النشاط
التعدينى القائم وبني االملام باملعلومات
الكافية عن حركة سوق اخلامات و
االحتياجات واالسعار واالستخدامات
و طرق التعدين وغيرها من املعلومات
التى توجه هذا النشاط مبا يتماشى
مع املتغيرات املتالحقة مما يعطى
لها قيم مضافة تساعد على حسن
االستكشاف واالستغالل والتصنيع
فنظرة حتليلية ألسواق التعدين جند
ان هناك إقبال متنامي على أسواق
اخلامات والذى يرجع الى :
•الطلب املتزايد من جانب االقتصاديات

تقوية البنية األساسية سيعود بالقيمة املضافة علي كل املنظومة
العاملية الناشئة.
• التأثير املتضاعف للثروات اجلديدة
•و للتكهنات املستقبلية
• طبيعية الطلب االستثماري
• حركة تدفقات رؤوس األموال
فخالل الفترة الواقعة بني العامني
 2003 - 1998و وصلت أسعار
املعادن في األسواق العاملية إلى
مستويات متدنية مما ادى الى إرغام
صناعة التعدين على إلغاء معظم
استثماراتها في مجال األبحاث
االستكشافية وقد ادى ذلك إلى تراجع
حاد في أعداد املناجم اجلديدة
من املرجح أن يؤدي إلى نقص حادة
في إمدادات املعادن خالل الفترة من
العام  2009إلى العام  2011لذا فان
االستكشافات اجلديدة تنطوي على
أهمية كبيرة للغاية لسد احتياجات
السوق العاملى وهكذا فإن لتوافر
املعلومات شأن ال يغفل.

-6القيمة املضافة من
منظور البنية االساسية.

تعاني كثير من مناطق النشاط
التعدينى من نقص شديد في البنية
التحتية واخلدمات األساسية من

طرق ونقل ومواصالت وموانئ وطاقة
ومياه.
ويتمثل أثر نقص أو قصور عناصر
البنية األساسية على تطوير قطاع
الثروة املعدنية من خالل زيادة األعباء
االستثمارية وتكاليف اإلنتاج ،إذ
تصل تكلفة البنية الالزمة للمشروع
التعديني إلى أكثر من نصف
التكاليف االستثمارية ،بل رمبا تزيد عن
التكلفة االستثمارية الالزمة لتطوير
وفتح املنجم وإقامة مصنع املعاجلة
ومرافقه ،سيما في حالة تواجد اخلام
في مناطق غير مأهولة.
كذلك فإن عدم توفر املياه في منطقة
قريبة قد يجعل من اخلام –الذي
تتطلب معاجلته كميات كبيرة من
املياه -خاما غير اقتصادي إما حلاجة
املشروع جللب املياه من مناطق بعيدة
وما يتطلبه ذلك من تكاليف ،أو
اختيار تكنولوجيا مكلفة ملعاجلة
اخلام بالطريقة اجلافة.
أما عنصر الطاقة فيبرز تأثيره أكثر في
الصناعات املرتبطة بالتعدين سيما
الصناعات امليتالورجية كصناعات
احلديد والصلب واألملنيوم والنحاس.
كما ان نقص الطرق واملدقات املمهدة
يؤدى الى استهالك املعدات واستنزاف
الوقت واجلهد مما يعود بالسلب
على هذا القطاع لذلك فان تقوية
البنية االساسية سيعود بالقيمة
املضافة على كل هذه املنظومة بدأ
من االستكشاف مرورا باالستخراج
والنقل وانتهاء بالتصنيع.

-7القيمة املضافة من
منظور االستكشاف
والتنقيب.

وعندما نتحدث عن القيمة املضافة
من منظور االستكشاف والتنقيب
فان املقصود هو ربط عمليات
االستكشاف باحتياجات السوق
احلالية واملستقبلية بناء على دراسات

اجلدوى فى هذا الشان اى بصورة اخرى
اعطاء اولويات البحث للخامات التى
يحتاجها السوق العربى ثم العاملى
وهذا قيمة مضافة كبيرة لالسباب
االتية :
 -1سد احتياج السوق العربى
من خامات رمبا يتم استيردها باسعار
عالية.
 -2مضاعفة عمليات التصنيع
بناء على توافر اخلامات.
 -3تشغيل ايدى عاملة .

الوسائل التكنولوجية اجلديدة
تخلق فرصا جديدة

مع تطور الوسائل التكنولوجية
اجلديدة جند ان هناك فرصة جديدة من
اجل اعادة استغالل املناجم القدمية
واكتشاف مكامن جديدة ولعل
منجم كلوندايك بكندا خير مثال
على ذلك حيث استمر فى االنتاج
لفترة زادت على  109عام وانتجت 640
طن من الذهب تصل قيمتها الى 14
مليار دوالر بالسعر احلالى وكان أضخم
مصدر للذهب على مدى التاريخ
البشري حيث يعتقد بعض احملللني
أنه من املمكن أن تتواصل شركة «
كلوندايك ستار « إلى اكتشاف مصدر
قد يحتوي على نفس تلك الكمية من
الذهب التى مت اكتشافها .

-8القيمة املضافة من
منظور اثرى

الشك ان الوطن العربى غنى بتراثه
االنسانى ومحماياته الطبيعية اخلالبة
وهى ثروة بكل املقاييس التى تتطلب
من الكل احلفاظ عليها فهناك ثروة
نادرة من احلفريات والغابات املتحجرة
التي يعود عمرها إلي ماليني السنيني
ورمبا تصادف وجود هذه االنواع مصاحب
مع صخور قابلة للتحجير مما يتتطلب
اجراء مسح ميدانى ودراسات جدوى
لالستفادة القصوى من هذه املواقع
مما يزيد من القيمة املضافة لها .
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عن موسوعة التعدين في مصر قدميا وحديثا تأليف اجليولوجي سميح عافية

تاريخ التعدين

عرف االنسان النحاس منذ  6اآلف عام قبل امليالد  .ونظرا الن
النحاس يوجد أحيانا في الطبيعة علي الهيئة الفلزية ونظرا لسهولة
طرقة وتشكيله الي مختلف األدوات واألجهزة فقد كان أول
الفلزات التي أدرك االنسان فائدتها العلمية  .وكان العثور علي
النحاس والذهب في هيئتة الفلزية من السهولة مبكان نظرا للونهما
املتميز وبريقهما املع دني

النحاس أول الفلزات التي استخدمها االنسان
استخدام النحاس قد سبق استخدام
الذهب بعض الوقت  .وقد عرف تأثير
احلرارة علي النحاس في تسهيل سحبه
وتشكيله منذ  5اآلف عام قبل امليالد
في مناطق غرب آسيا ومناطق شمال
افريقيا  .أما صب النحاس في قوالب
فلم يبدأ االنسان في اتقانه اال منذ
( ) 3500 – 4000عام قبل امليالد .
ويذكر ويل ديورانت أن بداية عصر املعادن
كان منذ  4000عام قبل امليالد وأن أول
الفلزات التي استخدمها االنسان هو
النحاس  .أما اقدم ما عثر عليه من
نحاس فقد كان جهة روبينهاوزن في
سويسرا ويرجع الي  6االف عام قبل
امليالد وأقدم ما عثر عليه من النحاس
في بالد ما بني النهرين يرجع الي 4500
عام قبل امليالد  .وفي اطالل حضارة أور
يرجع الي  3400عام قبل امليالد  .وكانت
هذه املعرفة الصناعية سببا هاما
القامة حضارات قوية بهذة املناطق .
وكانت لها اشعاعات علي بقية بالد
العالم في ذلك الوقت.

كان استخدام النحاس من البداية في
اغراض عملية مرتبطة بأساسيات
حياة االنسان .لذلك فقد اعتبرت بداية
استخدامه للنحاس منذ حوالي  6االف
عام قبل امليالد بداية لعصر جديد في
تاريخ البشرية  .وحينما حصل االنسان
علي فلز النحاس من مصادره الطبيعية
استطاع ان يشكله بواسطة الطرق
املستمر .

ويل ديورانت

فلز النحاس صالبة  .ولكنه يصل الي
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وعرف ان هذا الطرق يزيد فلز النحاس
صالبة ولكنه يصل إلي نقطة يصبح
فيها الفلز قابال للتقص السريع .
ومع استخدام التسخني علي النار كان
الطرق يؤدي غرضه وكان يؤخر الوصول
الي النقطة القابلية للتقصف .
وأقدم موضع عرف في التاريخ النتاج
النحاس علي نطاق جتاري كان في
منطقة كرمان بايران في موضع
اسمه ( تل ابليس ) فمنذ  4100عام
قبل امليالد كان تل ابليس يضم حوالي
اخلمسني حجرة الستخالص وصهر
النحاس  .ويدل العدد الكبير من االفران
التي كانت موجودة حينذاك علي ان
االنتاج كان أكبر بكثير من ان يخص
االحتياجات احمللية  .وثبت ان االنتاج كان
للتجارة في اسواق املدن السامرية في
حوض الرافدين  .ولكن االدوات واألواني
النحاسية لم تكن واسعة االنتشار
ورخيصة الثمن بحيث يسهل احلصول
عليها .
بل بقيت األدوات املصنوعه من االحجار
ومن العظام ومن األخشاب هي األوسع
انتشارا واأليسر في احلصول عليها .

تل ابليس اقدم موقع النتاج النحاس

وميكن القول من الناحية التكنولوجية
أنه ملدة بضعة االف من السنني كان
النحاس املتداول في منطقتي الشرقني
األوسط واألدني هو الفلز الذي يعثر
عليه طبيعيا ويلتقط كما هو .
وكانت الطريقة الوحيدة للتشكيل
هي الطرق  .وكان الطرق يتم علي البارد
أحيانا او مبساعدة التسخني أحيانا اخري
 .ثم جاء اكتشاف طريقةاستخالص
الفلز من خاماتة حوالي  4000عام قبل
امليالد .
وكان هذا ايذانا بانفتاح كبير في
موارد النحاس وفي انتاجه وتداوله .
ثم تطورت اساليب استخالص فلز
النحاس فاستخدمت أفران االستخالص
مصنوعة من الفخار بعد ان كانت
االفران مفتوحه وبدائية .
ثم خطت االفران خطوة اخري فاصبحت
حتتوي علي مكان مخصص للخام
ومكان للفحم وأمكن استخدام حرارة
تكفي لصهر الفلز عقب اختزاله بحيث
ميكن احلصول عليه سائال.وقد جاء في
التوراة ( الكتاب اخلامس من العهد
القدمي ) أن هناك أرضا أحجارها من

خام املالكيت(كربونات نحاس)

(الكتاب اخلامس
من العهد
القدمي )  :هناك
أرضا أحجارها
من احلديد
ويستخرج
النحاس من
جبالها وكان
اغلب الظن أنها
وادي عربة جنوب
النقب

احلديد ويستخرج النحاس من جبالها
ويظن البعض إلي ان هذه االرض قد
تكون متناع مبنطقة وادي عربة جنوب
النقب.
ويعتقد أن صناعة استخالص النحاس
في متناع بدات منذ  4000عام قبل امليالد.
بدات بسيطة وتعتمد علي جمع الكتل
الفنية من كربونات النحاس ( املاالكيت)
من علي سطح األرض .
ثم تطورت بعد ذلك لتصبح تعدينا
منتظما يهدف الي احلصول علي
اخلام من حتت االرض بواسطة االنفاق
ويجتذب الراغبني في فلز النحاس من
داخل البالد ومن البالد اجملاورة .
فهناك احتمال قوي في أن يكون نحاس
متناع قد وصل الي األسواق املصرية
بطريق التجارة منذ ما قبل األسرات
 .كذلك كان النحاس ينتج في ذلك
الوقت بوفرة في جبال زاجروس وفي
شمال ايران وفي األناضول .
وكان سلعة هامة للتبادل بني بالد
الشرقني األوسط واألدني

أستخالص فلز النحاس من اكاسيده وكربوناتة بدأ منذ
( )4000-3500عام قبل امليالد
العدد الثاني
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إن ألواح  HARDOXاملقاومة للتآكل هي ألواح
صلب متت معاجلتها حراريا ( )Q&Tواملنتجة
بواسطة شركة  SAABالسويدية وهي إحدى رواد
صناعة الصلب في العالم والشركة األولى على
مستوى العالم في إنتاج األلواح املقاومة للتآكل
 . HARDOXوالتي مت اإلعالن عنها في السوق
العاملي ألول مرة عام  ,1970ومت تطويرها لتالئم
احتياجات العمالء في السوق العاملي حتى أصبح
اسم  HARDOXاآلن مرادف للجودة العالية.
تنفرد ألواح  HARDOXبخواص ميكانيكية تضمن
الصالدة العالية مع سطح مستوي ومتانة .حيث
أنها طورت لتوفر أفضل مزيج من الصالدة واملتانة
والليونة مما يسهل عملية تشكيلها في أي مستوى
من مستويات الصالدة.
ولذلك فإن ألواح  HARDOXتؤدي وظيفتها بدرجة
كبيرة في إيجاد حلول ملعظم مشاكل التآكل الناجت
عن االحتكاك .
أثبتت الدراسات والتجارب العملية أن األجزاء املصنعة من خامات  HARDOXيزيد عمرها األفتراضي من
 4-3مرات عن األنواع األخري من احلديد عالي الشد .مع قابلية اللحام والتشغيل على الرغم من انخفاض
نسبة الكربون في مكونات اخلامة.

خبراء في مقاومة التآكل -شركاء في النجاح
أربعة مستويات من الصالدة (.)HARDOX 400,450,500,550

ويتوفر  HARDOXفي
وكذلك سماكات تبدأ من 4مم وحتى 120مم ،ممايؤهل هذه اخلامة الستعماالت عديدة بديال لألجزاء املطروقة
واملسبوكة في كثير من اجملاالت مثل-:
					
* التعدين واملناجم.
			
* املقاوالت والنقل (قالبات -لوادر)
* صناعة الزجاج والسيراميك			.
* تخزين احلبوب والغالل

* صناعةاألسمنت.
* محطات خلط اخلرسانة اجلاهزة.
* صناعة احلديد.
* واستخدامات أخرى عديدة.

ويتوفر  HARDOXلدى شركة سيجما للهندسة والتجارة في صورة ألواح .وكذلك في صورة مصنعات
حسب الرسومات أو العينات لدي مصانعنا الشركة املصرية للصلب املقاوم للتأكل – ديوراميتال.

الوكالء:

املصنع:

الشركة املصرية للصلب املقاوم للتآكل DURAMETAL
				
سيجما للهندسة والتجارة SET
املنطقة الصناعية -عرب أبو ساعد -التبني.
			
24أ عمارات العبور صالح سالم -مدينة نصر.
تليفون )02(29739065 :
					
			
تليفون )02(24030881 :
فاكس )02(29739080 :
								
فاكس )02(24028554 :
E-Mail: tkhair@sigmaengco.com
			
E-Mail:info@sigmaengco.com

بقلم
دكتور /عبد العاطي بدر ساملان
رئيس هيئة املواد النووية املصرية سابقا

إن طبيعة معادن اليورانيوم واملعادن املشعة األخرى
في انتشارها الواسع في أنواع كثيرة من صخور القشرة
األرضية باإلضافة إلى النسبة القليلة من وجود هذا العنصر
في الطبيعة ،وخضوعه إلى عوامل مختلفة تؤثر إما في
توزيعه بنسب منخفضة أو تركيزه في مناطق محددة.

استكشاف اليورانيوم
مما جعل عملية استكشاف رواسب
خاماته تتأثر بعوامل كثيرة ومتنوعة
معتمدة على االختالف في الصفات
املعدنية واجليوكيمائية وخصائص
البيئات الترسيبية لكل حالة من
حاالت ترسيب هذه املعادن .عمليات
التنقيب عن خامات اليورانيوم وحساب
احتياطياته ميكن حصرها في ثمانية
مراحل كما يلي:
-1جمع املعلومات
-2املسح األقليمي
-3املسح شبه املنتظم
-4املسح السطحي التفصيلي
-5االستكشاف اجليوكيميائي
-6مرحلة احلفر
-7مرحلة املناجم االستكشافية
-8حساب احتياطي اخلام

اختيار منطقة الهدف

عند اختيار منطقة جديدة
لكي تكون هدفا الستكشاف اليورانيوم
 ،البد أن نحدد أوال الصخور التي ميكن
أن تكون مصدرا لليورانيوم بها .وتعتبر
الصخور النارية غنية نسبيا في
اليورانيوم وخاصة الصخور البلوتونية
والبركانية وهي متثل مصدرا لليورانيوم
لكثير من الرواسب املعروفة واملوجودة
في بيئات جيولوجية مختلفة.
ومن املعروف أن الصخور اجلرانيتية
احلمضية ذات فرصة جيدة في احتوائها
على اليورانيوم ،ولذلك ميكن اعتبار هذا
النوع من الصخور ذو احتماالت طيبة
كمصدر لليورانيوم.
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أما الصخور البركانية التي تكافئ
الصخور اجلرانيتية الغنية باليورانيوم
والتي ميكن وصفها «بالريوليت البير
ألومينوس وامليتا ألومينوس تف
والبيرألكلني تف» حيث يتركز اليورانيوم
غالبا في األرضية الزجاجية أو الدقيقة
احلبيبات والتي تربط بني البلورات املكونة
للصخر .ومتثل هذه الصخور مصدرا
ممتازا لرواسب اليورانيوم والتي تتكون
خالل العمليات الثانوية املصاحبة أو
التالية لتكوين تلك الصخور والتي
تشمل :
Supergene,
diagenetic,
hydrothermal or metamorphic
.events
و لكي يتمكن اليورانيوم من االنفصال

عن تلك األرضية الزجاجية أو الدقيقة
احلبيبات فالبد أن تتعرض تلك الصخور
لعملية تغير والتي ميكن أن حتدث إما
نتيجة العمليات املصاحبة الرتفاع
درجة احلرارة أو انخفاضها.

معرفة التركيب
اجليوكيميائي للصخور
اجلوفية هام لتحديد
قيمتها كمصدر
لليورانيوم

وتشتمل عمليات ارتفاع درجة احلرارة
إعادة التبلور وتأثير احملاليل احلارة سواء
مائية أو خالل مرحلة جتمع الغازات في
أواخر مراحل الصهير والتبلور والتبلور
اجلرانوفيرى  ،و التغير الفيوميرولى
 ، . Fumerolic alterationكما تشمل
عملية انخفاض درجة احلرارة تغير
النسيج الزجاجي بواسطة املياه
األرضية خالل عدة مراحل والتي ميكن
أن تسمى التعرية والتغيرات التي
تتم بعد التكوين Weathering and
diagenesis
ومن اجلدير بالذكر فإن معرفة طبيعة
وخواص اليورانيوم املوجود في الصخور
اجلوفية والبركانية ميكن أن تسهل
عملية اختيار منطقة الهدف.
وحتى نتمكن من حتديد املناطق ذات
االحتماالت اجليدة لوجود اليورانيوم
فمن الضروري إعداد املزيد من شفافات
اخلرائط التالية:
 خريطة لتوزيع الصخور النارية معإيضاح تكوينها.
 خريطة لتوزيع الصخور اجلوفيةموضحا عليها خواصها البتروجرافية
وأعمارها وميكن كتابتها بلونيني
مختلفني لسهولة قراءاتها.
 خريطة ملنكشافات الصخور البركانيةموضحا عليها خواصها البتروجرافية
وأعمارها بألوان مختلفة،
كما ميكن ضم الصخور البركانية األخرى
املوجودة في التتابع اإلستراتيجرافى إلى
التقرير.
 خريطة موضحا عليها املواقع املعروفةلليورانيوم ،والثوريوم واألرضيات النادرة،
والليثيوم واملوليبدنيوم والصفيح
والفلوريت ،الكوارتز األسود  ،الكاولينيت،
والبيجماتيت الفلسبارى والبورون.
وملا كانت معظم رواسب اليورانيوم
املعروفة مرتبطة بالصخور النارية
احلمضية ،فإن مطابقة شفافات
اخلرائط سالفة الذكر على بعضها
البعض سوف يساعد في حتديد املناطق
ذات االحتماالت اجليدة .وميكن ترتيب تلك
املناطق طبقا لألولويات اآلتية:
 -املناطق القريبة من صخور القاعدة

املشتملة على صخور جرانيتية.
 املناطق التي تشتمل على صخوربركانية أو صخور بركانية متحولة.
 املناطق متعددة الصخور اجلوفية. املناطق املشتملة على صخورجوفية وتقطع جدد الصخور البركانية
احلمضية .

الصخور البلوتونيه
والبركانيه مصدر جيد
لليورانيوم

ومن اجلدير بالذكر أنه كلما توافرت
املعلومات نتيجة عمليات االستكشاف
السابقة  ،فإن شفافات اخلرائط التي
مت إعدادها والتي تشمل تلك املناطق
التي درست من قبل مبا فيها بعض
مواقع اليورانيوم سوف تساعد كثيرا
في اختيار املنطقة ذات االحتماالت
اجليدة لوجود رواسب اليورانيوم بها.
كما أنه من األهمية مبكان اإلستعانه
باملعلومات التفصيلية املوجودة في
الرسائل العلمية وخاصة التركيب
اجليوكيميائى للصخور اجلوفية
والبركانية وسوف يكون من السهل
نسبيا حتديد قيمة هذه الصخور
كمصدر محتمل لليورانيوم مثل:
 اجلرانيت الذي يتميز بنسبة منخفضةللكالسيوم و peraluminous
 اجلرانيت الذي يتميز بنسبة عالية منالكالسيوم و metaluminous

اجلرانيت الـ peralkaline
مماسبق يتضح أهمية جمع املعلومات
وترتيبها وأرشفتها وحتليلها وعمل
قاعدة بيانات منهاعلي احلاسب ومدى
الدور الذي ميكن أن تلعبه في اختيار
املناطق ذات االحتماالت العالية لوجود
رواسب اليورانيوم.
أما طرق املسح املستعملة ()39
فيمكن تقسيمها إلى قسمني
رئيسيني هما:
أ  -املسح اجليولوجي التقليدي.
ب  -املسح اإلشعاعي.
ويعود الهدف من تطوير
أساليب املسح والتنقيب وتقنية
األجهزة املستعملة في هذا اجملال
لألسباب التالية:
 التعيني السريع للمناطق غيراملستكشفة واملناسبة لتجمعات خام
اليورانيوم.
 تقييم كميات املواد الكامنة(تقديرأولى).
 كشف املالمح الفلزية املميزةألنواع الرواسب املستكشفة واعتمادها
كدليل يرشد إلي توقع الرواسب
اجلديدة.
 تعيني أنواع جديدة من رواسبخام اليورانيوم في بيئات ذات مناشىء
معدنية خاصة.
 اختصار الوقت وتكاليفاالستكشاف واإلسراع ببدء مرحلة
اإلنتاج

تقسيم طبقات الصخور النارية
العدد الثاني
نوفمبر 2008
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قصة خامة

ففى عام  1875وبينما كان الكيميائى الفرنسى بول اميل ليكوك
دى بوابودران يدرس بطريقة الطيف االسفالريت ( كبرتيد الزنك
 ,وهو معدن معروف جيدا مت جلبه من بلدة بيرفيت فى جبال
البيرينية الواقعة بني فرنسا واسبانيا ) اذا به يكتشف خطأ بنفسجيا
جديدا فى طيف هذا املعدن  ,مما أكد وجود عمصر كيميائى
مجهول فى املعدن املذكور..........

اجلاليوم
ولكن رؤية اخلط اجلديد لم حتل سوى
نصف القضية  ,وكان من املفروض
بعدها ان يفصل من املعدن ذلك العنصر
املتهم فى ظهور اخلط االنف الذكر .

بالغاليوم (والغاليا هو االسم االتيني
لفرنسا) علي شرف بلده فرنسا .مر
اكثر من نصف قرن علي اعالن ليكوك
دي بوابودران عن اكتشافه للعنصر

ولم تكن هذه املهمة سهلة أبدا نظرا
النه تبني ان نسبة العنصر املنشود فى
االسفالريت ضئيلة جدا  .وبالرغم من
ذلك فقد جنح هذا الكيميائى النشيط
فى حتقيق ذلك اذ متكن بعد جتارب عدة
من احلصول علي حبة صغيرة من الفلز
اجلديد لم يتعد وزنها عشر الغرام  .وبعد
ان مت التغلب علي الصعوبات ظهرت
املشكلة
كان علي ليكوك دي بوابودران أن يعطي
اسما للمولود اجلديد باعتباره صاحب
احلق الشرعي في ذلك وقرر أن يسميه

اجلديد ولم يعره أحد من رجال العلم
والصناعة أي اهتمام طيلة هذه الفترة
 .وفي عام  1929صدر اجمللد الرابع عشر
من املوسوعة السوفيتية الكبيرة
( الطبعة االولي ) وخصصت فيه
إلستعماالت الغاليوم خمس كلمات
فقط ال أكثر وال أقل هي ( ليست له
تطبيقات في الصناعة ).
والواقع أن الغاليوم كغيره من العناصر
املسماة بالعناصر املشتته لم يهتم
بانشاء مكامن خاصة به  .واالكثر من
ذلك أنه لم تكن لهذا العنصر حتي

36

العدد الثاني
نوفمبر 2008

وقت قريب معادن حتمل اسمه ولكن
اكتشف مؤخرا في القسم اجلنوبي
الشرقي من افريقيا أول معدن للغاليوم
سمي بالغاليت وتبني ان نسبته فيه
تبلغ  %37تقريبا .واملألوف أن هذا العنصر
ياوي ويلتجئ كالعبد الفقير وبكميات
ضئيلة ( اجزاء مئوية في املئة ) الي
األلومنيوم غالبا والي احلديد والزنك
والنحاس نادرا وتبني أن رماد انواع الفحم
احلجري غني نسبيا بالغاليوم فقد أثبت
العلماء االجنليز باحلساب أن كل طن من
الفحم املستخرج من اجلزر البريطانية
يحوي وسطيا خمسة غرامات من
الغاليوم .

قطعة منه على كف
اليد ثروة ال بأس بها

وأول خمسني كليوغرام من هذا الفلز مت
انتاجه في املانيا عام  1932وبعد مرور
ربع قرن تقريبا وصل انتاج الغاليوم الي
 350كيلوغراما فقط .
فبالرغم من ان مادتة األولية رخيصة
اال أن عملية استخالصه معقده جدا
لدرجة أنه يعتبر واحدا من أغلي الفلزات
في السوق العاملية ففي أواسط
اخلمسنيات بلغ سعر الكيوغرام الواحد
منه  3000دوالر أمريكي أي اغلي من
الذهب بثالث مرات تقريبا .
وألن درجة انصهاره منخفضة جدا
وتبلغ 29.8م فقط يعتبر الغاليوم
املكون الرئيسي في عدد كثير من
السبائك سهلة االنصهار فهناك مثال
سبيكة من الغاليوم  %67واالنديوم
 %20.5والقصدير  %12.5ال ميكنها
البقاء في حالة صلبة حتي في درحة
حرارة الغرفة النها تنصهر في الدرجة
 º 10.6م ومثل هذه السبائك تستعمل
بشكل واسع في الصناعة وبخاصة
في أجهزة االنذار عن احلرائق اذ يكفي
أن يسخن الهواء قليال في الغرفة حتى
يبدأ عمود سبيكة الغاليوم بالذوبان
ويوصل عندئذ الفلز السائل املالمسات
الكهربائية فتعلن االشارة الضوئية أو
الصوتية عن اخلطر وهذا اجلهاز أفضل
من اي حارس واع.
ولسبائك الغاليوم سهلة االنصهار
قدرة علي تبليل املواد الصلبة بشكل
جيد  .وبفضل ذلك فهي تستخدم
بنجاح عوضا عن الزئبق لتشكيل مزالج
سائلة في أجهزة التفريغ وتكون هذه
املزالج أجود وأكثر ضمانا من مثيالتها
الزئبقية في احملافظة علي جو التفريغ
داخل اجلهاز .

رسم توضيحي لتركيب اجلاليوم
وتستخدم سبائك الغاليوم مع االنديوم
والقصدير كمواد تشحيم أثناء جمع
القطع املصنوعه من الكوارتز والزجاج
واخلزف وللصق هذه القطع مع بعضها
البعض حتت الضغط.
واملالحظ أن مدة استهالك احملامل تزداد
عندما يطلى سطحها بسبيكة من
الغاليوم واالنديوم والغاليوم سام جدا
ولكن صفتة السيئة هذه تزول متاما عند
اجتماعه مع النيكل والكوبلت لدرحة
أن السبيكة املصنوعة من هذه العناصر
الثالثة يستعملها أطباء االسنان لصنع
حشوة اسنان جيدة جدا
ولكن الغاليوم يتصف بخاصية فريدة
وهي أنه يستطيع البقاء فترة طويلة (
عدة شهورا ) في حالة مفرطة البرودة
دون أن يتجمد وحجمه يزداد بشكل
ملحوظ عندما يتجمد وبهذا ال يجوز
ملء االواني املعدنية واخلزفية بالغاليوم
السائل ألنها تتحطم فورا عند جتمده .

وهو يحفظ عادة اما في كبسوالت
صغيره من اجليالتني أو في بالونات
مطاطية .
وال يبدأ الغاليوم السائل بالغليان اال
بعد أن تبلغ درجة احلرارة º 2230م وهذه
القدرة الغريبة حقا هي التي حددت
دوره الهام في الصناعة وهو استعماله
في صنع ترمومترات ( موازين حرارة )
وماتومترات ( موزاين ضغط ) لدرجة
احلرارة العالية .
وللغاليوم قدرة جيدة علي عكس
األشعة الضوئية ولهذا فقد جرب
حظه في صناعة املرايا وجنح اذ تبني أن
الزجاج الذي يدخل في تركيبة الغاليوم
ال يتغبش وال يكمد حتى في درجات
احلرارة املرتفعه وأن أكسيد الغاليوم ال
بد منه في صنع زجاج خاص يسمح
جيدا مبرور األشعة حتت احلمراء ويتصف
بقرينة انكسار كبيرة .

مركبات اجلاليوم
درجة املقاومة
تستعمل حاليا
الكهربائية لبلوراته اجلاليوم ميكن ان يقوم
تتعلق باجتاه سير بدور ناقل جيد للحرارة فى االالت احلاسبة
فى املفاعالت النووية واجهزة الردار وصناعة
التيار الكهربائى
الصواريخ
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التنقيب عن الثروات املعدنية عن بعد
بني املؤيدين و املعارضني
األنسان يبحث عن الثروات املعدنية
واملطمورات ويستخرجها من آالف
السنني .اما تصوير األرض من الفضاء
الكوني فقد بدأ قبل بضعة عقود
ال غير .ومع ذلك ظهرت في اآلونة
األخيرة مناهج وطرق ّ
متكن اإلنسا َن من
استخدام منجزات علم املالحة الكونية
في البحث عن املطمورات األرضية.
القدرة التحليلية البيانية للصور
الفوتوغرافية الكونية احلديثة تبلغ 50
سنتمترا.
فيما تستطيع الطرق اخملتصة بفك
رموز هذه الصور وحتليلها ان حتدد
بدقة كبيرة مواقع حقول ومكامن
الثروات الطبيعية ،وخصوصا امكانيات
اكتشاف البترول واملاس وكذلك مختلف
انواع املعادن غير احلديدية.
كل الطرق التقليدية املستخدمة حتى
اآلن في التنقيب اجليولوجي لم تتجاوز
دقتها  15الى  . % 20فيما تبلغ دقة بعض
طرق السبر والتنقيب واإلستكشاف
عن بعد  .% 50ويعني ذلك بالنسبة
للنفط تقليصا كبيرا في نفقات حفر
اآلبار ،مبعنى ان  7من كل  10آبار محفورة
تعطي نفطا.
ويتزايد استخدام طرق اإلستكشاف
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عن بعد في مختلف اقطار العالم.
فبعد التحليق الكوني الروسي السوري
املشترك ،على سبيل املثال ،افتتح في
سورية مركز السبر والتنقيب عن بعد.
وتوجد مراكز مماثلة في عدد من األقطار
العربية األخرى.

االسلوب التقليدي
للتنقيب عن الثروات
املعدنية سيكون في
عداد التاريخ

وهي تقوم بتحليل الصور الفوتوغرافية

املستلمة من األقمار الصناعية
الروسية واألوروبية .اال ان انصار طرق
التنقيب التقليدية ال يثقون مبعطيات
الصور الفوتوغرافية الكونية ويعتقدون
ان هذه الصور بحاجة الى فحوص
الزامية للتثبت منها في املواقع .واثير
جدل حاد بخاصة حول طرق اكتشاف
مكامن املاس .فان انصار السبر عن بعد
يؤكدون ان حتليل الصور الفوتوغرافية
الكونية يكشف بدقة مطلقة عن
املناطق املالئمة لنشوء املاس .فيما
يعلن املتشككون بانه لم يتم حتى
اآلن اكتشاف وال مكمن جديد واحد
بواسطة طرق التنقيب الكوني وحدها.

بقلم
أ.د حسن محمد
حلمى
جامعة املنيا -كلية
العلوم

واحة التعدين

اعداد /مين سالم

سر البوينج 15
من طرائف ما يروى فى عالم السبائك ما جدث عقب تصميم الطائرة
السوفيتيه النفاثة بينج  15والتى استخدمتها الول مرة فى حرب كوريا حيث
رصد االمريكيون جائزة ضخمة ملن يهرب باحدى هذه الطائرات اليهم بالفعل
هرب طيار بولندي بالطائرة التي كان يقودها واوصلها لالمريكان الذين لم
يكن يهمهم معرفة شئ عن تصميم الطائرة بقدر ما كان يهمهم التوصل
الي حتليل سبائك غرفة االحتراق املوجود بها التي تتحمل درجة حرارة عالية
تبلغ اال الف من الدرجات املئوية حيث اكتشف االمريكان ان غرف االحتراق
صنعت من سبائك خاصة تتحمل حرارة تنصهر دونها بكثير سائر املعادن

ملح جلوبر
كان رددلف جلوبر ابن حالق من كارلشتات بالنمسا وكان مولعا باالسفار وبينما كان مسافرا في طريقه الي فينا  1625م وقع
لنصيحة سكان تلك املنطقة وشرب
صريع حمي شديدة وحتت وطأه املرض انصاع
ثمانية اميال عن املدينة ودهش الرجال
من مياة احد االبار املعدنية والتى تبعد حوالى
وقت قصير وقد تأكد له ان املاء الذى
من سرعة شفائه من مرضه اذ عوفي متاما بعد
كثيرة و بالتحليل الكميائى ملياه البئر
شرب منه يحتوى على ملح شافى المراض
الذى يعرف لدى العامه باسم سلفات
وجد ان البئر يحتوى على كبريتات الصوديوم
العملية وغيرت مجرى حياته حتى صار
الصودا حيث اثرت هذه احلادثه فى حياة جلوبر
مازال ملح كبريتات الصوديوم يعرف
اعظم كميائى فى القرن السابع عشر حيث
باسم جلوبر

اغلي مشروب في التاريخ

ملا كانت الكربونات تتحلل بفعل االحماض مع انبعاث ثاني اكسيد الكربون
فإن اآللي تتلف بفعل السوائل احلمضية وقد روي املؤرخ تلموتارج ان كليوبترا
ارادت أن تتيه مبا ترفل فيه من عز وثراء فراهنت علي انها تستطيع أن تكلف
مشروبا واحد مقدار مائة وخمسني الفا من اجلنيهات وعندما قيل انطونيو
الرهان خلعت كليوبترا احدي لؤلؤتني كانت تتزين بيها في أوذنيها وتقدر
قيمتها باملبلغ الذي راهنت عليه واسقطتها في كأس بيه خل فتفاعلت
الؤلؤة مع اخلل وسرعان ما ذابت وتالشت من ثم رفعت كليوبترا الكاس الي
شفتيها وشربت املشروب وملا همت بخلع الؤلؤة الثانية لتفعل بها فعلتها
االولي حالوا بينها وبني ذلك وأعلنوا انها قد كسبت الرهان
العدد الثاني
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عندما نتحدث عن جتربة الصني في مجال التعدين البدأن
يكون من املعلوم أن هذه التجربة جزء من منظومة كبيرة
تتفاعل وتتكامل فيها جميع اجلوانب العلمية و التعليمية
واالاقتصادية و السياسية واالجتماعية من اجل نهضة
شاملة في جميع اجملاالت......

التجربة الصينية في مجال التعدين
 املوارد املعدنية جزء مهم من املوارد املياه والغاز مثل املياه اجلوفية و املعدنيةالطبيعية واساس مادى مهم لتطوير الى جانب 19000موقع معادن منها
اجملتمع البشرى  ,لقد حققت الصني  7000موقع كبير و متوسط
اجلديدة منذ تاسيسها  ,فى اكثر من (خامات فلزية وعناصر نادرة
اخلمسني سنة املاضية منجزات جبارة
فى مسح وتطوير املوارد املعدنية  ,فقد وحرارة جوفية )
كميات االحتياطى املكتشف املؤكد من
جنحت فى اكتشاف كميات كبيرة من
الفحم واحلديد و النحاس وااللومنيوم
املوارد املعدنية وانشاء منظومه متوين
والرصاص والزنك وغيرها من املعادن
متكاملة نسبيا للمنتجات املعدنيه ,
الفلزية كثيره نسبيا  ,بينما يتحلى
مما قدم ضمانات اكيدة للنمو املتواصل
الفحم و االتربه النادرة والتنجستني
واملتسارع لالقتصاد الصينى .
و القصدير و املولبدنوم واالنتيمون
( ثروات الصني التعدينية )
والتيتانيوم و اجلبس والبنتونيت
اكتشفت الصني  171نوعا من املوارد واملغنسيت و الباريت و الفلوريت
املعدنية  ,منها 158نوعا احتياطاتها واجلرافيت وغيرها من املوارد املعدنية
مؤكده تضم  10انواع من معادن بتفوقات بارزة فى العاالم  .ناهيك عن
الطاقة ,مثل :البترول والغاز الطبيعى وفرة احلرارة اجلوفية و املياه املعدنيه
والفحم واليورانيوم واحلرارة اجلوفية وفائقة اجلودة للمياه اجلوفية
 ,و54نوعا من املعادن الفلزية مثل :
( ثروات الصني عامليا)
احلديد واملنجنيز والنحاس وااللومنيوم
حتى عام  , 2002كان فى الصني
والرصاص والزنك ,و 91نوعا من املعادن
 489منجما ضخما و  1025منجما
الالفلزية مثل اجلرافيت والفسفور و
متوسط احلجم و 140الف موقع من
الكبريت والسلفيت و  3انواع من معادن
املناجم صغيرة احلجم و احملاجر الرملية

و الصلصالية  ,يعمل فيها 9.07
مليون شخص  .ووصلت قيمة انتاج
الصناعة املنجمية الى 454.2مليار يوان
 .ووصل حجم انتاج البترول اخلام الى
167مليون طن  ,وانتاج الغاز الطبيعى
الى 32.7مليار متر مكعب .ووصل
حجم استخراج املعادن اخلام واحلجار
والصلصال الى 4مليارات و849مليون
طن  ,منها  :الفحم اخلام  1.38مليار
طن ,زخامات احلديد  231مليون طن
 ,وخامات الفسفور 23.01مليون طن
واملعادن غير احلديدية بانواعها العشرة
10.12مليون طن
 فى الوقت احلاضر يحتل انتاج الصنيمن الفحم اخلام والفوالذ واملعادن غير
احلديدية بأنواعها العشرة واالسمنت
املركز االول فى العالم  .ويحتل انتاجها
من خامات الفسفور وبيريت احلديد
املركزين الثانى و الثالث على التوالى فى
العالم  ,بينما يحتل انتاجها من البترول
اخلام املركز اخلامس فى العالم

( االستكشاف التعدينى )

وفى الوقت احلاضر فان اكثر من %92

ماليني الصينيون
يعملون في االف
املناجم واملواقع
التعدينية بحجم
صناعي يقدر ب454
40

العدد الثاني
نوفمبر 2008

من الطاقة املستخدمة ملرة واحدة و
 %80من املواد اخلام للصناعات واكثر
من  %70من وسائل االنتاج الزراعى
مصادرها هى املوارد املعدنية
 حققت الصني تقدما كبيرا فىمجاالت تكنولوجيا املسح والتنقيب
والتجارب واالختبارات وتقنيات
احلاسبات للموارد املعدنية مبا فى ذلك
التنقيب الفيزيائى والتنقيب الكميائى
والتنقيب عن طريق االستشعار عن
بعد و التنقيب باحلفر و الثقب  ,مما رفع
املستوى العلمى و الفنى ملسح املوارد

الصني تتعاون علميا
وتقنيا مع أكثر من
 150دولة في العالم
وأكادميية العلوم
بها تشترك في 244
منظمة علمية دولية

املعدنية.

(الشركات االجنبية )

ترى احلكومة الصينية ان دخول
شركات منجمية اجنبية الى الصني
وخروج مؤسسات منجمية صينية
الى العالم لتحقيق تكامل املوارد مع
الدول لهو امر يتحلى مبغزى عظيم
الشأن بالنسبة حلفز االزدهار املشترك
و التنمية الصحية العمال مسح
املوارد املعدنية العاملية وتطويرها

(فوائد هذه السياسة )
-1اكتساب خبرة ونقلها
-2انعاش سوق معدات التشغيل
وخطوط االنتاج
-3فرص عمل
-4استكمال العجز فى املوارد
-5دعم خطوط التصنيع

الصني اصبحت الدولة
الثالثة بعد الواليات
املتحدة وروسيا في
استيعاب تقنية
استعادة األقمار
الصناعية

( التعاون اخلارجى )

شهد التعاون مع رجال االعمال االجانب
فى مجال املوارد املعدنية الصينية
توسعا متواصال (بال انقطاع) ,فاكتشف
مجموعة من حقول البترول والغاز
البحرى اجلديدة على التوالى بواسطة
التعاون اخارجى فى مسح موارد البترول
والغاز البحرى  ,ويزداد انتاج البترول
والغاز البحرى سنة بعد سنة واتصفت
الصني بإمكانيات مسح وتطوير موارد
البترول والغاز الطبيعى فى اخلارج الى
حد معني  ,كما شرعت الصني فى
مسح وتطوير موارد املعادن الصلبة فى
اخلارج  .لقد اقامت مع عدد من الدول
عالقات تعاونية فى البحث والتطوير
طويلة االمد فى مجال غاز الفحم(الغاز
فى طبقات الفحم
 تشجع احلكومة الصينية املؤسساتاحمللية على املشاركة فى التعاون الدولى
فى مجال املوارد املعدنية  ,وتدفع وحتمى
االستثمار فى مسح وتطوير املوارد
املعدنية خارج البالد  ,وتعاير اعمال
االستثمار واالدارة وفقا العراف الدولية
 ,وتقوم بنشاط بالتعاون اخلارجى فى
مجاالت املسح اجليولوجى ومسح
وتطوير املوارد املعدنية  ,وتوسع التبادل
والتعاون الثنائى ومتعددة االطراف فى
مجال العلوم و التكنولوجيا.
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حبوث ودراسات
اعداد  /مين سالم

ادى التقدم العلمى فى اكتشاف اخلصائص الفيزيائية
للمعادن الى تطور صناعة السبائك املعدنية بهدف
االستفادة من اخلصائص اجلديدة للسبائك فى الصناعات
املعدنية ومن بني هذه السبائك ما يسمى بسبائك اللحام
التى تستخدم فى التطبيقات الصناعية وااللكترونية
وفيها تتم عملية حلام االجزاء املعدنية بادخال سبيكه
منصهره بني االجزاء املراد وصلها.......

سبائك حلام خالية من الرصاص

تستخدم تلك السبائك فى صناعة
الترانزيستور والثنائيات والدوائر
املتكامله وهذا يتطلب خصائص
كهربية وميكانيكية ومن اشهر
السبائك املستخدمة فى هذا
اجملال سبيكة القصدير والرصاص
االصهورية وذلك ملا لهذه السبيكه
من موصالت مثاليه مثل انخفاض
درجة االنصهار _موصله جيدة
للتيار الكهربى _ صالدتها عالية _
باالضافه الى تكلفتها املنخفضة
مما يسهل من عمليه استخدامها
إآل انه نتيجة للتأثير السلبى
لعنصر الرصاص املوجود فى هذه
السبائك عند التعرض له ولو بنسبه
منخفضه حيث ميكن ان يسبب ( فقر
الدم و التوعك وتلف اجلهاز العصبى )
وحاولت الهيئات البحثية واملؤسسات
الصناعية على مستوى العالم ايجاد
بديل امن لهذه السبائك ومن هنا
جاءت فكرة رساله الدكتوراه اخلاصة
بالدكتور السعيد عبد اللطيف
الباحث باملركز القومى للبحوث مبصر
كمحاولة لتكوين سبائك حلام خالية
من الرصاص لها مواصفات قريبة من
سبائك الرصاص ومتت هذه احملاولة
من خالل عدة مراحل بحيث جاءت
كل مرحله مكملة ملا قبلها بحيث
تعالج سلبيات املرحلة السابقة وفد
بدأ مبجموعة من السبائك الثنائيه
واحملتوية على القصدير كأساس مع
بعض العناصر مثل الفضه والنحاس
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خام البزموت

اليابان متنع استخدام
الرصاص فى
السبائك الصناعية
الضراره الصحية
واالنتيمون والزنك واستخدام تقنية
الصهر املغزلى كأحدى تقنيات التبريد
السريع فى حتضير السبائك ومن
خالل الدراسه ومناقشة النتائج مت
اختيارافضل تركيبة من هذه السبائك
لدراسة امكانية حتسني خصائصها
وذلك عن طريق بعض االضافات وقد مت
اضافة نسبه صغير التتعدى  %1من
كل من الفضه واالنتيمون والبزموت

البزموت واالنديوم
اضافات جديده
لسبائك خالية من
الرصاص
والبزموت والنحاس الى السبيكة
وتوالت االضافات للعناصر وبنسبه
مختلفه الى ان وصل الى سبائك
خماسية خالية من الرصاص حتتوى
على القصدير والزنك والبزموت
والنحاس واالنديوم وهى متتلك
خصائص ميكانيكية وكهربائيه
تفوق السبائك احملتوية على الرصاص
.

اخبار البورصة العربية

شركة مناجم الفوسفات األردنية تسجل اعلى نسبة تداول ببورصة عمان

شكلت خمس شركات اردنية اكبر حجم تداول نسبته
 %61.3من حجم التداول اإلجمالي ،حيث بلغ حجم تداول
شركة مناجم الفوسفات األردنية  32.5مليون دينار ,وشركة
البوتاس العربية  12.5مليون دينار ,وشركة مصفاة البترول
األردنية  7.4مليون دينار ،وشركة التجمعات خلدمات التغذية
واإلسكان  4.4مليون دينار ,وشركة عالية  -اخلطوط اجلوية
امللكية األردنية  4.4مليون دينار .وبالنسبة للشركات اخلمس
األكثر ارتفاعا ً في أسعار أسهمها فهي شركة مناجم
الفوسفات االردنية بنسبة ،%5.0

بورصة عمان

بورصة دبي للماس تشهد ارتفاعا ملحوظا

 :أعلنت «بورصة دبي لألملاس» ،أن إجمالي حجم جتارة األملاس
اخلام في دبي شهد منوا ً بنسبة  %36ليصل إلى  3.03مليار
دوالر أميركي في النصف األول من عام .2008
وارتفعت واردات اإلمارة من األملاس اخلام في األشهر الستة
األولى من العام اجلاري ،بنسبة  %23لتصل إلى  1.15مليار
دوالر أميركي مقارنة بـ  937مليون دوالر أميركي في الفترة
نفسها من العام السابق .ويعزى ذلك إلى الواردات الكبيرة
من أنغوال ،والتي شكلت  %75من هذه الواردات ،إضافة إلى منو
الواردات من الصني بنسبة  .%138وشهدت صادرات النصف
األول من عام  2008منوا ً بنسبة  %44ليصل إجماليها إلى 1.88
مليار دوالر ،مقارنة بـ  1.3مليار دوالر في النصف األول من
العام السابق .وجتاوزت صادرات دبي من األملاس اخلام إلى االحتاد
األوروبي والهند نسبة  ،%87بينما ارتفع حجم صادرات اإلمارة
إلى الصني ،بنسبة .%950
وتعد أنغوال والهند واالحتاد األوروبي والصني أبرز شركاء دبي
التجاريني في قطاع األملاس ،حيث يقفون وراء ما يقارب %85
من إجمالي جتارة األملاس في اإلمارة.
و جناح دبي في استقطاب التجار من كافة أنحاء العالم
يعكس الثقة الكبيرة بسوق دبي وبنيتها التحتية التجارية
والفرص الفريدة التي ميكن أن توفرها اإلمارة.
ومن اجلير بالذكر أن مركز دبي للسلع املتعددة كان قد وقع
في وقت سابق من العام اجلاري ،مذكرة تفاهم مع كل من
حكومة مقاطعة بانيو الشعبية الصينية ،و»احتاد جتارة

األحجار الكرمية واجملوهرات» في الصني( ،)GACبهدف النهوض
بتجارة اجملوهرات بني البلدين ،ال سيما جتارة األملاس واألحجار
الكرمية .وكان املركز قد ساعد بنك «إتش إس بي سي» على
تأسيس وحدة اخلدمات املصرفية اخلاصة بتجارة األملاس من
أجل متكني جتارة األملاس احمللية واإلقليمية من احلصول على
التمويل الالزم لدعم هذا القطاع املهم.

بورصة دبي
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بورصة التعدين
قراءة فى التقرير السنوى هليئة املساحة
اجليولوجية االمريكية
اإلنتاج العاملي للخامات للعام 2007
الصني حتتل املركز األول يف أنتاج  13خامة
أظهر التقرير السنوي لهيئة املساحة اجليولوجية الذي نشر عام  2008باألخصائيات السنوية حلركة سوق
اخلامات املعدنية فيما يخص االحتياطيات واإلنتاج السنوي لهذه اخلامات للدول اخملتلفة حيث سجل خام
احلديد أحتياطى عاملي وقدره  150مليار طن وحتتل الصني املرتبة األولى في اإلنتاج بطاقة قدرها  600مليون
طن
أما املرتبة الثانية في االحتياطيات العاملية فكان من نصيب خام االصودا اش ومتثل أمريكا املرتبة األولى في
اإلنتاج بطاقة قدرها  111,مليون طن
ويأتي في املرتبة الثالثة لهذه االحتياطيات خام الفوسفات (  18مليار طن ) وتتربع الصني على قائمة الدول
املنتجة له بطاقة  35ملون طن
متثل الصني املرتبة األولى عامليا في إنتاج ما يقرب من ثالثة عشر خاما لعام  2007وهى خامات
الرصاص ) 1,3مليون طن ) والزنك (  2,8مليون طن )  ،احلديد (  600مليون طن )  ،املاغسيوم ( 9ر 1مليون طن )
،القصدير (  130ألف طن )  ،التلك ( 52,مليون طن )  ،التنجستني (  77ألف طن ) الفوسفات (  35مليون طن
)  ،امللح (  56مليون طن )  ،الفلوروسبار ( 572,مليون طن )  ،اجلير (  170مليون طن )  ،الزرنيخ (  30ألف طن )
والباريت ( 4,4مليون طن )
وتأتى الواليات املتحدة األمريكية في املرتبة الثانية بعد الصني حيث تصدر األنتاج العاملي في إنتاج
خاما االملونيوم ( 459,ألف طن ) ,الصودا اش(  111,مليون طن )  ،الرمال والزلط ( 171,مليار طن )  ،اجلبس (
 22مليون طن ) والطفلة ( بنتونيت  5مالين طن – كاولني  7مليون طن )
وياتى في املرتبة الثالثة كل من استراليا وكندا حيث تتصدر استراليا العالم في إنتاج خامات التنتالم ( 850ألف طن ) و الزركون (  550ألف طن ) كما تتصدر كندا اإلنتاج العاملي في خامات الكبريت (  9مليون
طن ) و ال 11 ( Polashمليون طن )
في املرتبة الرابعة تاتى الدول التالية حيث تتصدر كل دوله من هذه الدول اإلنتاج العاملي في أحدى
اخلامات وهى على النحو التالي  -:شيلى ( النحاس 7ر 5مليون طن )  ،روسيا ( النيكل  322ألف طن ) البرازيل
( النيوبيون  40الف طن )  ،أسبانيا ( سترانشيوم  200ألف طن ) جنوب أفريقيا ( الفانديوم  23ألف طن ) ،
الهند ( امليكا  53,ألف طن ) ايطاليا ( الفلسبار  4مليون طن )  ،بيرو ( الفضة  43,ألف طن )
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االحتياطى العاملى واالنتاج السنوى للخامات املعدنية خالل عام 2007
طبقا لتقرير املساحة اجليولوجية االمريكية عام 2008

اخلام

االحتياطى

 )490مليون طن
Copper
()67الف طن
Nickel
( )270الف طن
Silver
( ) 2,7مليون طن
Niobium
( )130الف طن
Tantalum
( )79مليون طن
Lead
( )180مليون طن
Zinc
( )150مليار طن
Iron
()2,2مليار طن
Magnesium
)8,6( Molybdenumمليون طن
()6,1مليون طن
Tin
( )24مليار طن
Soda ash
()6,8مليون طن
Strontium
مصادر متعددة
Sulfur
Large
Tale
()2,9مليون طن
Tungsten
( )13مليون طن
Vanadium
( )38مليون طن
Zirconium
Very large
Mica
()18مليار طن
Phosphate
()8,2مليار طن
Potash
Large
Salt
Not available Sand & gravel
()240مليون طن
Fluorspar
Large
Gypsum
Not available
Lime
()30-20امليون طن
Arsenic
()190مليون طن
Barite
Large
Clays
Large
Feldspar

املرتبة االولى فى االنتاج االنتاج السنوى
شيلي ( )5,7مليون طن
روسيا ()322الف طن
بيرو ( )3,4الف طن
البرازيل ( ) 40الف طن
استراليا ( )850طن
الصني ()1,32مليون طن
الصني ()2,8مليون طن
الصني ( )600مليون طن
الصني ()1,87مليون طن
أمريكا ( ) 59,4الف طن
الصني ( )130الف طن
أمريكا( )11,1مليون طن
أسبانيا ( )200الف طن
كندا ( )9مليون طن
الصني ( )2,5مليون طن
الصني ( )77الف طن
جنوب أفريقيا ()23الف طن
استراليا ()550الف طن
الهند ( ) 3,5الف طن
الصني ( ) 35مليون طن
كندا ( )11مليون طن
الصني ( )56مليون طن
أمريكا ( )1,17مليار طن
الصني ( )2,75مليون طن
أمريكا ( )22مليون طن
الصني ( )170مليون طن
الصني ( )30الف طن
الصني ( )4,4مليون طن
أمريكا
إيطاليا ( )4مليون طن
العدد الثاني
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 )15,6مليون طن
()1,66مليون طن
( )20,5الف طن
( )45الف طن
( )1,4الف طن
( )3,55مليون طن
( )10,5مليون طن
( )1,9مليار طن
( )187الف طن
( )300الف طن
( )43مليون طن
( )600الف طن
( ) 66مليون طن
( )8,1مليون طن
( )89,6الف طن
( )58,6الف طن
( )1،24الف طن
( )5,2الف طن
( )147مليون طن
( )33مليون طن
( )250مليون طن
Not available
( )5,31مليون طن
( )127مليون طن
( )277مليون طن
( )59الف طن
 8مليون طن
 53مليون طن
 16مليون طن
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البنك الدولي يطرح خبراته العاملية باملؤمتر
العاشر للثروة املعدنية باألردن
برنامج املؤمتر العربى العاشر للثروة املعدنية باململكة االردنية الهاشمية
فى الفترة من  23الى  25نوفمبر 2008
-1فرص االستثمار وواقع وأفاق القطاع املعدني في الدول العربية

م
1

2

3

4

عنوان ورقة العمل

معد ورقة العمل

واقع وأفاق القطاع
المعدني بالمملكة العربية
السعودية
الثرة المعدنية والالمعدنية
في سوريا واقعها
ومستقبلها
فرص االستثمار في
قطاع التعدين في السودان
استراتيجية تنمية الثروة
المعدنية من منظور القيم
المضافة

الدولة

الجهة

 أ /سلطان بن جمال شاولى /وكيل الوزارة للثروة المعدنية

وكالة الوزارة للثروة
المعدنية

المملكة العربية
السعودية

 السيد جمال الدين الديرى /مدير عام المؤسسة

المؤسسة العامة
للجيولوجيا والثروة
المعدنية
الهيئة العامة لألبحاث
الجيولوجية

الجمهورية العربية
السورية

 كبير الجيوفيزيائى محمدحامد معال  /مديراألدارة
العامة للتخطيط والمعلومات
والخدمات الفنية
 د /جيولوجي حسن بخيتعبد الرحمن

وزارة البترول  /الهيئة
المصرية العامة للثروة
المعدنية

جمهورية السودان

جمهورية مصر العربية

 -2نشاط املسح اجليولوجي واالستكشاف والتنقيب عن املعادن في الدول العربية
م
5
6

7

8

9
46

معد ورقة العمل
عنوان ورقة العمل
اإلمكانيات المعدنية لمنطقة  -م 0رمضان الصويد مدير عام الديوان
الشمال التونسي
د /عبد الباقي منصورىتخصيص مواقع رواسب
 كبير جيولوجيين  /حمزة بن حسنالمعدنية لالستثمار التعدينى بدوى  /مدير إدارة الرخص واألمتيازات
واثره األيجابى فى دفع
م /أحمد بن محمد فقيه  /مدير وحدةاألستثمار بالمملكة العربية
المشاريع الفنية
السعودية
االستكشاف الجيولوجي
الجماهيرية
مركز البحوث
ج /سويسى خليفة سويسىوالجيوكيميائى الشبه
العظمى
الصناعية
 د.ج /عبد العزيز محمد خالدتفصيلي للذهب والعناصر
الهيئة المصرية
المصاحبة في لوحة جبل
للثروة المعدنية
العوينات الشرقية
نشاط المسح الجيولوجي
الجماهيرية
مركز البحوث
د /أبو القاسم مسعود الشيخواالستكشاف المعدني
العظمى
الصناعية
ج /إبراهيم عبد السالم عبيدبالجماهيرية العظمى
رواسب الحجر الجيري
الجمهورية اليمينية
هيئة المساحة
 م /يحيى محمد على يسروالدولوميت في المناطق
الجيولوجية
الشرقية من اليمن
والثروات المعدنية
الجهة
الديوان الوطني
للمناجم
وكالة الوزارة
للثروة المعدنية

العدد الثاني
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الدولة
الجمهورية
التونسية
المملكة العربية
السعودية

 -3النشاط املنجمى والصناعات املرتبطة به واحملافظة على البيئة في القطاع املعدني 0
م

معد ورقة العمل
-د /محمد أحمد أبو قديرة

10

عنوان ورقة العمل
الصخور الطباشيرية
فى األردن مصدر أخر
لكاربونات الكالسيوم
صناعة الزجاج مستقبل
واعد

12

تأثير األنشطة التعدينية
المحتمل على البيئة
والحلول المقترحة لتالفيها

 م /خالد بن حسن ألفى /مهندس تعدين – إدارة
الدراسات واألبحاث

13

التكامل التعديني العربي
على ركائز الميزة النسبية

 د /حسين حمودة /رئيس مجلس إدارة الهيئة

14

المواد الخام األولية الداخلة -م /عبد اهلل صالح فرج
فى صناعة األسمنت فى
اليمن

11

 د /خير نوا صرة-ج /مروان مدانات

الجهة
سلطة المصادر الطبيعية

الدولة
المملكة األردنية
الهاشمية

سلطة المصادر الطبيعية

المملكة األردنية
الهاشمية

هيئة المساحة الجيولوجية
السعودية

المملكة العربية السعودية

وزارة البترول  /الهيئة
المصرية العامة للثروة
المعدنية
هيئة المساحة الجيولوجية
والثروات المعدنية

جمهورية مصر العربية
الجمهورية اليمنية

 -4نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد والتقنيات احلديثة املستخدمة فى استكشاف
وتقييم واستغالل اخلامات املعدنية 0
م
15
16

17

18
19

م
20

معد ورقة العمل
عنوان ورقة العمل
 م /رمضان الصويد /منظومة المعلومات الجيولوجية
مدير عام الديوان
والمنجمية بالديوان الوطني للمناجم
بتونس
د /على عباسالمملكة العربية
استخدام نظم المعلومات الجغرافية  -جغرافي  /سامي بن عواد وكالة الوزارة للثروة
السعودية
المعدنية
في إنتاج خرائط مواقع االستثمارات الوافي  /رئيس وحدة نظم
المعلومات الجغرافية
التعدينية
م /تعدين  /مصلحالعمراني
جمهورية العراق
الشركة العامة
استخدام تقنيات نظم المعلومات
للمسح الجيولوجى
الجغرافية والتحسس النائى فى انشاء
والتعدين
شبكة وطنية للمعلومات الجيولوجية
والمعدنية للعراق
الجماهيرية العظمى
مركز البحوث
 ج /أبو بكر أحمد الزابطىتطبيقات نظم المعلومات GIS
الصناعية
واألستشعار عن بعد فى انتاج
الخرائط الجيولوجية الرقمية
 عبد العزيز محمد سالم وزارة التعليم العالى الجمهورية اليمينةدراسة جيوفيزيائية لمعلومات
والبحث العلمى
خارطة الشدة المغناطيسية الجوية
لمواقع الحديد فى منطقة الثنية
الجهة
الديوان الوطني
للمناجم

الدولة
الجمهورية التونسية

 -5التشريعات املعدنية ودورها فى جذب األستثمار والترويج للمشروعات املعدنية

معد ورقة العمل
عنوان ورقة العمل
التخطيط األستراتيجى لتنمية  -الجيولوجي  .طه الخوالدة  /إدارة االستثمار
قطاع التعدين ودوره فى  -عبد اهلل الزويرى  /رئيس قسم التوثيق والمعلومات
جذب االستثمارات التعدينية
العدد الثاني
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الجهة
الشركة العربية
للتعدين

الدولة
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مؤمترات عاملية
International Conferences

Interpreting the Financial Statements of a Mining Company :اسم املؤمتر
2008/11/4 - 2008/11/3:الفترة
 كندا:املكان
http://www.edumine.com/pd/financial :املوقع االلكتروني
Valuation of mineral Projects :اسم املؤمتر
2008/11/7 - 2008/11/5:الفترة
 كندا:املكان
http://www.edumine.com/pd/valuation :املوقع االلكتروني
International Mining and Machinery Exhibition :اسم املؤمتر
2008/11/8 - 2008/11/5 :الفترة
الهند:املكان
http://www.immeindia.com :املوقع االلكتروني
Kazakhstan Metals and Mining Conference :اسم املؤمتر
2008/12/12 - 2008/11/10:الفترة
 كازخستان:املكان
http://www.metalbulletin.com/events :املوقع االلكتروني
2008 China Mining :اسم املؤمتر
2008/11/13 - 2008/11/11 :الفترة
 الصني:املكان
http://www.china-mining.com :املوقع االلكتروني
Risk Based Decision Making in Mining :اسم املؤمتر
2008/11/14 - 2008/11/13 :الفترة
 كندا:املكان
http://www.edumine.com/pd/analysis :املوقع االلكتروني
Haul Truck Life Cycle Management and Uptime Strategy :اسم املؤمتر
2008/11/21 - 2008/11/19 :الفترة
 كندا:املكان
http://www.edumine.com/pd/haultruck :املوقع االلكتروني
العدد الثاني
2008 نوفمبر
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مؤمترات عاملية
International Conferences

2008 PACRIM :اسم املؤمتر
2008/11/21 - 2008/11/19 :الفترة
 استراليا:املكان
http://www.futuremining.org :املوقع االلكتروني
2nd Australian Iron Ore Conference :اسم املؤمتر
2008/11/26 - 2008/11/24 :الفترة
استراليا:املكان
www.metalbulletin.com/events/Details:املوقع االلكتروني
Aboriginal Awareness Training :اسم املؤمتر
2008/11/28 - 2008/11/27 :الفترة
 كندا:املكان
http://www.edumine.com/pd/awareness :املوقع االلكتروني
San Francisco Hard Assets Investment Conference :اسم املؤمتر
2008/12/1 - 2008/11/30 :الفترة
 الواليات املتحدة:املكان
http://www.iiconf.com :املوقع االلكتروني
Investing in African Mining Semina :اسم املؤمتر
2008/12/1 - 2008/12/1 :الفترة
 بريطانيا:املكان
http://mineafrica.com/miningseminar/index.htm :املوقع االلكتروني
IFC Performance Standards & Equator Principles :اسم املؤمتر
2008/12/4 - 2008/12/4 :الفترة
 بريطانيا:املكان
http://www.prizmasolutions.com/downloads/ :املوقع االلكتروني
Equator_Principles_IFC_Performance_Standards_Training.pdf
Palm Beach Resource Expo :اسم املؤمتر
2008/12/8 - 2008/12/7 :الفترة
 الواليات املتحدة:املكان
http://www.gicevents.com :املوقع االلكتروني
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بقلم
أ.د حسن محمد
حلمى
جامعة املنيا -كلية
العلوم

الشواهد اجليولوجية ترجح
وجود احتياطات كبيرة من
الذهب باملناجم املصرية

رغم كثافة عمليات التعدين
احلديثة منذ عام ( )1958-1902فى
مصر وتركيزات الذهب العالية فى
عروق املرو إال أن مامت استخراجه
(7طن فقط من الذهب اخلالص)
حيث يعتبر قليالً نسبيا ً مما ألقى
ظالال ً من الشك على مستقبل
الذهب مبصر

وقد عززت هذه الشكوك العديد من
املفاهيم اخلاطئة مثل ان تركيز الذهب
فى املناجم يقل مع العمق  ،او ان اجلزء
الغنى من اخلام قد استغل بالكامل اثناء
عمليات التعدين فى العصور اخملتلفة
ومع ارتفاع االسعار العاملية للذهب زاد
االهتمام برواسب الذهب املصرية  ،وميثل
هذا الوضع معادلة صعبة تستوجب
قراءة جديدة للمعطيات اجليولوجية
ووضع استراتيجيات غير تقليدية
لالستكشاف واالستغالل
وميكن النظر لرواسب الذهب الرئيسية
فى مصر كنوع واحد وهو متعدنات عروق
املرو  ،رغم وجود بعض االختالفات وفى
هذا النوع تتداخل احملاليل احلاملة للذهب
خالل عمليات التهشم وحتدد كثافة
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تفاعل احملاليل مع الصخور احمليطة
طريقة ترسيب الذهب أما فى العروق
أو فى نطاقات التحول وتعود االختالفات
بني الرواسب الى تنوع ميكانيكية
نشأة احملاليل احلاملة للعناصر  ،كثافة
عمليات التهشم ونوع الصخور التى مت
اختراقها من قبل هذه احملاليل
ومن خالل دراسة رواسب الذهب
مبناطق السكرى  ،السد  ،أم الروس ،
وعتود أمكن حتديد الكثير من اخلصائص
املشتركة التى تشير الى عملية متعدن
طويلة املدى وتشمل :
)1كمية كبيرة من الذهب فى حجم
صغير نسبيا ً من عروق املرو
)2العروق متعددة املراحل  ،املتقاطعة
واملطوية
)3التنطق املعقد لعنصر الزرنيخ مبعدن
البيريت
)4نطاقات التحول املتنوعة حول عروق
املرو

مفهوم خاطيء-:
تركيز الذهب فى
املناجم يقل مع العمق

)5الوضع التركيبى العام املتشابه لهذه
املناجم وتدل تلك اخلصائص املشتركة
على ان ميكانيكية واحدة أدت الى تركيز
عنصر الذهب وتشمل تلك امليكانيكية
على عملية تكوين العروق «»veining
وترشيح « ، »leachingثم حبس احملاليل
« »sealingوتزامنت مع تداخل معقدات
اجلرانودايورايت وتعتبر هذه امليكانيكية
طويلة املدى أساسية خللق متعدنات
ذات احتياطيات كبيرة لذا فأن الشواهد
اجليولوجية واملعدنية ترجح تواجد
احتياطيات كبيرة للذهب فى الكثير
من املناجم املصرية وبخاصة التى
يتواجد بها عنصر الزرنيخ بتركيزات
عالية ولتأكيد الشواهد اجليولوجية فإن
أى استراتيجية ناجحة لإلستكشاف
يجب أن تؤدى الى عملية منذجة وفهم
الوضع التركيبى وميكانيكية تركيز
وترسيب الذهب من خالل دراسات
تركيبية وبترولوجية متكاملة يجب
أيضا ً استخدام تقنيات تعدين جديدة
حلسن استغالل احتياطيات الذهب

