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مجلة لهيئة الثروة المعدنية تحـــت رعاية ســـيادته متمنين 
لسـيادته دوام النجاح والتوفيق ٬ ومتعهدين ببــذل مزيد من 
العطاء والعمل من أجل تقـــــــــدم وإزدھار الهيئة مما يعود 

بالنفع على بلدنا الحبيب مصر .
                                              

۱

 أسرة العاملين 

                                                          بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية





انشــأت المساحــة الجیولوجیة المصریة عام ۱٨۹٦ ورأســھا لیونز عند إنشـــائھا وبـــعد عامین تكون جھاز 
حـكومي جدید هو مصلحـة المساحـة المصریة و الذي ضم المساحـة الجیولوجیة ضمن أنشـطته. و تولى لیونز 
رئاسة مصلحة المساحة واحتفظ برئاسته للمساحة الجیولوجیة إلي أن تقـاعد من خدمة الحـكومة المصریة في 
۱۹۱۹۱۹ یونیة ۱۹٠۹، وخلفه في رئاسة مصلحة المساحة السیر دوسون، وفي ۱٧ مارس  ترقـي دوسـون 
سبــتمر  ٢٢إلي درجة وكیل وزارة المالیة المصریة فخال منصبـه  وشـغله كیلنج الذي وافته المنیة ســریعا  فى 
۱۹۱۹عام  .                                                                                                                    
من بین األعمال البارزة التى قامت بـھا المساحـة الجیولوجیة المصریة تحـدید خط الحـدود الدولى مع تركیا فیما 
، ولعب هذا العمل بـالذات دورا مھما فى إثبـات  ۱۹٠٦بین طابا على خلیج العقبه ورفح على البحر المتوسط عام 
حقوق مصر فى منطقة طابا أمام هیئة التحكیم الدولیة بعد هزیمة إسرائیل فى حرب أكتوبر .                        
كما تم إجراء دراسات إستطالعیة شـملت كل أجزاء البـالد وسـجلت نتائجھا فى أول خریطة جیولوجیة بمقـیاس 
، بـاإلضافة الى نشـر العدید  ۱۹٢٨رسم واحد: ملیون نشرت عام  فى ٦ لوحات ضمن أطلس مصر سـنة  ۱۹۱٢
من التقـارییر الجیولوجیة عن المیاه الجوفیة بالواحـات والساحـل الشـمالى ودراســة بــعض المغارات فى طره 
والمعصرة ، وخرائط أخرى تفصیلیة لبـعض مناطق إسـتخراج الذهب من المناجم القـدیمة بالصحـراء الشرقـیة 
والبحـث عن خامات معدنیة أخرى مما أدى الى الكشــف عن الفوســفات فى وادى النیل بــجنوب مصر وساحــل 
البحر األحمر والمنجنیز فى غرب سیناء .                                                                                   
وتم التوسع فى إستخراج البـازلت من محـاجر أبوزعبـل وفتح مناجم الذهب فى منطقـتیى السـكرى وأم الروس 
ودراسات إستكشاف خام الحدید فى أسوان وإنتاج القصدیر بمنطقة العجلة شمال مرسى علم على البحر األحمر

۱۹٥٦وفى عام  بــــدأت مرحــــلة جدیدة فى مســــیرة المساحــــة الجیولوجیة المصریة  فإلى جانب التخریط   
الجیولوجى تم إدخال طرق اإلستكشــاف الحــدیثة فى مجال اإلستكشــاف التعدینى والدراســات الجیوفیزیقــیة   
والجیوكیمیائیة وزودت المساحة الجیولوجیة المصریة بوحـدات الحـفر اآللى وأجھزة ومعدات إختبـار اآلبـار   
 وأجھزة حـدیثة للمعامل الكیمیائیة والمعدنیة وتركیز الخامات ووسـائل النقـل الحـدیثة أنذاك كان لھا أثر كبــیر    
  فى القـیام باألعبـاء التى ألقــیت على عاتقــھا فى ســنواتھا األولى، وشــملت إجراء مســح شــامل لإلمكانات    
التعدینیة للبـــالد لتوفیر المواد الخام األساســــیة لقــــطاع الصناعة وإعادة تقــــییم مناطق الخامات التعدینیة   
المعروفة                                                                                                                        
۱۹۹٠ومنذ عام  قـد سـاهمت المساحـة الجیولوجیة المصریة فى دراســات وبحــوث الجیوتقــنیة لتحــدید نوع 
الصخور وأماكن الصدوع السطحـیة والتحـت سطحـیة وكذلك أماكن التكھفات خاصة األماكن التى بــھا الحــجر 
الجیرى وتحــدید األماكن الخطرة جیولوجیاً لوزارة اإلســكان والمرافق ومحــافظات الجمھوریة بمشـــروعات 
۱٥أنشاء المدن الجدیدة مثل مایو- الفیوم الجدیدة - بنى سویف الجدیدة - رأس غارب - مرسى علم - توشكى   

۱۹٨٤وفى عام  ضمت المساحــــة الجیولوجیة المصریة الى وزارة البـــــترول وأضیف الى مھامھا األصلیة – 
مھام جدیدة وهى التخریط الجیولوجى وإستكشــاف وتقــییم مصادر الثروة المعدنیة – إمكانیة إنشــاء شــركات 
تقـوم بإسـتغالل هذه الثروات سـواء بـمفردها أو بالمشـاركة مع الشـركات العالمیة المتخصصة فى هذا المجال، 
وقد تحقق بنجاح  بإنشاء شركة سیناء للفحـم كأول شـركة تعدین تملكھا الھیئة وكذلك إنشـاء الشـركة المصریة 
أبـوطرطور سابقـا)  ٢٠٠٣للثروات التعدینیة عام  وساهمت الھیئة بشـركة فوسـفات مصر (مشـروع فوسـفات 
.  وكذلك عمل مزایدات عالمیة لبــــعض أماكن تواجد  ٢٠۱٠كما ســـاهمت بشـــركة جنوب الوادى للتعدین عام 
٢٠٠۹الذهب بـجنوب الصحــراء الشرقــیة عامى  و حــیث تم عمل العدید من اإلتفاقــیات مع الشــركات  ٢٠٠٦
العالمیة ألسـتخالص الذهب. وكذلك عمل دراسـات تقـدیر المخاطر من الرمال المتحــركة وإختیار أفضل مســار 
٢٠٠٧لخط الغاز بین حقل الفیروز الى محـطة التكریر بشـمال سـیناء عام  . وأیضا مشـروع أستكشـاف الحـدید 

                                                      بجبل كامل شرق العوینات وإحتمالیة تواجد المیاه الجوفیة.

الجدیدة - أسیوط الجدیدة .


 



٢

.









كان شعور متباين من مشـاعر القـلق و السـعادة حـيث ان ھيئة 

المساحـة الجيولوجية ھى حـلم لكل جيولوجى ان يعمل بـها فما 

بالك برئاستها ٬فالشك كنت فى منتهى السـعادة وبـعض القـلق  

ألننى كنت مدرك لحــــجم المســــؤليات والصعوبــــات فى ھذا 

التوقــيت للمرحـــلة الحـــالية لكن ثقـــتى فى هللا وفى العاملين 

بـالهيئة خاصة فى وجود عاملين أكفاء ومحـترمين حـيث اننى 

عملت معهم على مدار ۷ سنوات سابقة فكان ينتابنى احسـاس 

بالتوفيق ألن هللا اليضيع اجر من احسن عمال.

� انه صدر اخيرا ونشكر كل من شارك فيه بشكل مباشر او غير مباشر٬ ھو قانون  قانون الثروة المعدنية تأخر صدوره كثيرا ولكن الحمد 

) من دسـتور جمهورية مصر العربـية وسـوف يدفع االقـتصاد المصرى بشـكل قـوى جدا وسيحـافظ على الثروة  ۳٢متماشـى مع المادة (

المعدنية من اإلھدار اثناء اإلستخراج . قانون الثروة المعدنية سيعيد للخامة المصرية قيمتها فى السوق العالمى بدال من تصديرھا كخامة 

اولية على حـالتها االولى ٬ كما سيقـوم بـعمل قـيمة مضافة للخامات كما ھو مقـر فى الدســتور المصرى ٬ والقــيمة المضافة تعنى عمالة 

مباشرة وغير مباشرة تعنى مجتمع تعدينى تعنى مكسب أكثرللشـركات التى سـتدفع ضرائب اكثر للدولة . القـانون ايضا قـام بـرفع رسـوم 

١۹٥٦االيجارات التى كانت بارقام زھيدة فى قانون  رقم  لسنة  ل ۸٦











ال يوجـد مفســـدين او فاســدين فى ھيئة الثروة المعـدنية ولكن قـــد يوجد قـــليل من المخطئين فهذا أمر وارد فطالما  يعـــــملون فــهناك 

احتمال وارد للخطأ ٬  ولكن مفتشين وجيولوجين  ومهندسين وعاملين ھيئة الثروة المعدنية شرفاء تماما ونقول ھذا الكالم فى كثيرا من 

١١۸المواقع والصحف للتأكيد عليه٬ مفتشين وجيولوجين ومهندسين وعاملين ھيئة الثروة المعدنية يعملون فى الصحراء منذ اكثر من  

عاما فى ظروف صعبة من أجل إكتشاف ثروات مصر المعدنية والحفاظ عليها .

تتناسب مع األسعار الحالية .

جيولوجى عمر طعيمة رئيس الهيئة 
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 إن كل ھذا سيساھم وبقوة فى دعم االقتصاد القومى المصرى ٬ المناجم فى العام الماضي تحديدا شـاركت فى الموازنة العامة للدولة بمبـلغ 

٤۹٥٠.٤ الف جنيها ٬ اى ان حـجم دعم التعدين حــوالى  % فى االقــتصاد القــومى !! ولكن ان شــاء هللا مع القــانون الجديد فان التعدين 

سيسـاھم  بحـوالى ٥ % فى االقـتصاد القــومى .كما ان القــانون قــد اعطى للهيئة والول مرة دور اإلشــراف الفنى على خامات المحــاجر 

والمالحات باالضافة الى المناجم٬ وسنقوم بتنفيذ ھذا اإلشـراف الفنى عن طريق مفتشـين جارى تدريبـهم وتأھيلهم اكثر عن طريق دورات 

تدريبية فى ھــــــيئة الــــــثروة المعدنيــــــــــة على مســــــتوى عـــــــالى من 

ال يوجد شك ان القانون الجديد سيفيد االقـتصاد و المواطن المصرى بـصفة عامة ٬وبـما ان موظف الهيئة مواطنا مصريا فإنه سيسـتفيد 

بـصورة ملحـوظة ٬ الن الهيئة ستسـاھم بشـكل اكبـر فى االقـتصاد القـومى فسـتزداد موازنة الهيئة ككل مما سـيؤدى الى زيادة المكافأت 

والبدالت للعاملين فى الهيئة الننا ال نسطيع ان نقوم بزيادة الراتب االساسى حيث انه يخضع لقوانين وزارة المالية مثل أى كيان حـكومى 

فى الدولة يتبـع فى موازنته وزارة المالية . لكن اسـتطيع ان ابشـر كل العاملين فى الهيئة انه سـوف يوجد زيادات فى البـدالت والمكافأت 

الخاصة بكم ان شاء هللا من اول شهر لتطبيق القانون .

التخصص فى االمور الفنية والقــــــــانونية لكى نؤھلهم اكثر واكثر 

للتفتيش . ھذا المفتش المدرب تماما ســيتواجد فى مكان الترخيص 

ويقـوم بـأخذ عينة من الخامة ثم يقـوم بتحـليلها لكى يتضح إن كانت 

خامة منجمية ام محــجرية تفاديا للبــس التى كانت تقــع فيه بــعض 

الشـــركات  الذى كان يؤدى الى اھدار الثروات المعدنية فى مصر ٬ 

فوجود المفتش فى ھذه المرحــــلة للتفتيش الفنى يمنع اھدار اطنان 

من الثروات المعدنية مما يؤدى الى اإلســتخراج اآلمن للخامة منعا 

لإلستخراج العشـوائى لها ولمنع سرقـتها او أى تعدى خارج حـدود 

ترخيص أى مرخص .

سيحـصل المفتش ايضا على شـهادة إيجازة تؤھله ان يقـوم بـدوره فى التفتيش على جميع الخامات فى مصر بــجميع اشــكالها (مناجم- 

محاجر- مالحات) وسيدرس كيفية تطبيق القانون الجديد النه قانون جديدا علينا جميعا . ايضا بالتوازى تقـوم لجان من الهيئة مع وزارة 

البـترول والجهات المعنية بـالتعدين فى مصر بـاالجتماع المسـتمر من اجل االنتهاء من الالئحـة التنفيذية للقــانون والتى تم االنتهاء من 

منها فعليا وســيتم االنتهاء منها كليا بــأذن هللا قريبـــا  تمهيدا لعرضها على مجلس الدولة ثم اقـــرارھا من مجلس  ۸٠مايقــرب من  

الوزارء . القانون ايضا نص على انه  (يجوز ) وليس الزاميا مراجعة القيمة اإلجاريه للمناجم والمحاجر والمالحات كل ٤ سـنوات حـتى 

نتفادى فرق االسعار مستقبالً  ونتفادى اصدار قوانين اخرى . ھذه اإليجازة فى القانون ليست معناھا الزيادة فقط لكنها تحـتمل الزيادة او 

النقصان او الثبات فى القيم اإليجارية حسب متطلبات السوق فى وقتها وحسب االسعار فى ذلك الوقت.
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ال يوجد شك ان نقل تبعية الهيئة الى وزارة البترول قـرار صائب جداً ألن ھيئة الثروة المعدنية ھيئة إستكشـافية ووزارة البـترول كيان 

يقوم بناءه على البحث و اإلستكشاف واإلتفاقيات ٬ فمن ثم نقل تبعية الهيئة الى وزارة البترول سـيعود بـالنفع واالسـتفادة على الهيئة 

عن طريق نقل الخبرات من وزارة البترول والتى اكتسبتها من اإلحتكاك والتعامل مع الشركات األجنبـية العاملة فى القـطاع فهذا يجعل 

الهيئة تسير على نفس النهج الناجح لوزارة البترول فى البحث واإلستكشاف واإلتفاقـيات . فنقـل تبـعية الهيئة الى وزارة البـترول ھو 

إضافة قوية لها فى نقل الخبرات واإلستفادة منها بشـكل أكبـر . بـاإلضافة   أن الهيئة ھيئة جيولوجين ومهندسـين تعدين  مع كامل 

ودورھا البناء والهام ٬وكما ھو الحال فى  وزارة البترول وھما المكانين الوحيدين فى مصر اللذان  تقديرنا لجميع التخصصات 

يوجد بهم ھذا العدد والكم من المهندسين والجيولوجين مما قد يسهل التفاھم ونقل الخبرات بينهما فى شتى المجاالت الخاصة بالقطاع 

وأيضاً  من اھم المميزات التى طرأت على الهيئة لنقــل تبــعيتها لوزارة البــترول نماذج إتفاقــيات مشــاركة اإلنتاج التى تمت فى عام  

٢٠٠٦ ونتج منها حـوالى ۷ اتفاقـيات منهم ٥ إتفاقــيات مازالوا يعملون إلى األن واإلتفاقــيتين األخُرتين تعثروا نتيجة ظروف خاصة 

بشـركتهم . وھناك مزايدات أخرى تعد حـاليا على ھذا المنوال ٬ فهى إضافة اليوجد شــك فى ذلك إلى الهيئة وإضافة من ناحــية اخرى 

ھيئة المساحة الجيولوجية المصرية . للوزارة أن  تتبعها ھيئة عريقة بحجم

 

أقول لهم ان الدولة والهيئة ترحب بكم وسوف تسهل وتذلل لكم كل العقبات التى تواجهونها ٬ والقانون الجديد فى خدمة المستثمر الجاد 

اإلسـتثمارالذى يخاف على البـلد ويخاف على  فيها ويريد ان يسـتفيد و ان تسـتفيد البــلد معه ٬  فمصر بحــاجة الى كل الشــرفاء اللذين  ا

اإلستثمار واإلقتصادينعشوا  وذلك لن يكون إال عن طريق المستثمرين الجادين الشرفاء اللذين نثق فى كثرتهم فى مصر.

اقـول لهم شـرف كبــير لى ان اتولى رئاســة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التى ننتمى اليها جميعاً واتمنى ان انجح بــكم ولكم  

ھيئتكم وھيئتناواتمنى ان تروا  جميعا فى احسن حال ٬ وانا اعدكم اننى لن اقـف عن العمل و المجهود لرفعة الهيئة بـيدى وأيديكم سـويا 

من أجل تحسين اوضاع الهيئة والعاملين بها ٬ وسوف أعمل على تذليل العقبات التى تواجهكم من اى نوع قدر المستطاع باذن هللا.

إلى

األخرى 

-  أتعامل مع اإلشاعات بطرق عديدة فأحياناً تضحكنى وأحـيانا ال أعيرھا اى اھتمام وأحـيانا اخرى استشـعر ان ھذة االشـاعة ھى إلثارة 

الفوضى والبلبلة بين العاملين وعر قلة لمسيرة النجاح وھذا يستلزم منى الرد على الفور و بشفافية  وتوضيح األمر للعاملين.

-  ال تقلقنى االشاعات اطالقا حتى لو كانت من اى نوع النى لدى طريق واضح اسـير  فيه ولدى خطة واھداف واضحـة اتحـرك  من اجل 

تحقيقها .  

١-  بعد  شهر من تولى الهيئة أرى الصورة مشرقة تماما وأرى امل غير عادى فى الهيئة وأرى ان ھناك انجازات بتتحقـق على ارض ١

الواقع وان مشاكل كثيرة كانت موجودة قمنا بحل بعضها والبعض االخر نحـاول حـله٬ كان عندنا شـركات متعثرة ذللنا لمعظمهم العثرات 

ل جدا بــالفترة  ئوســاعدناھم على النهوض والعمل مرة اخرى . أرى حــال الهيئة مثل حــال مصر بــدأت تنهض وتعود مرة اخرى ٬ متفا

القادمة ٬ متخيل الهيئة عمالقـة اكثر ماھى عمالقـة وان شـاء هللا سـيكون لها دور كبـير جدا فى دعم االقـتصاد القـومى بسـواعد ابـناءھا 

المخلصين 



  ١١
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اجرى الحوار: 





المتحف الجیولوجى یعد أحد أعرق متاحف التاریخ الطبیعى فى العالم واألول من نوعه بالشرق االوسـط 

وإفریقیا حیث یمثل نافذة ثقـافیة وعلمیة هامة وقـد أنشـئ 

م وافتتح للجمھور فى األول من دیسمبــــر  ۱۹٠۱فى عام 

م لیتیح للمواطن المعرفة بـأرضه وبـتاریخه ،  ۱۹٠٤عام 

فمصر هى مھد الحــــضارة حــــیث بــــدأ التعدین ومعرفة 

اإلنسـان كیفیة إســتخالص المعادن ألول مرة ،وإســتغالل 

ثروات االرض مـن معـادن وخامـات ونـرى ذلـك جلیـاً فـى 

إســتغالل المصرى القــدیم  لفلزات  الســـیادة كالنحـــاس 

والحـدید والذهب منذ عصر ما قبـل األسـرات وإسـتخدامه 

ألحجار الزینة بأنواعھا المختلفة .

ویزخر المتحـــف الجیولوجى فى صاالته المختلفة بــــكنوز من الصخور والمعادن الممثلة لتاریخ مصر 

الجیولوجى ، وأیضاً ما عاش على أرضھا من نباتات وحیوانات وأزمنة نشأتھا ومراحل تطویرها ، لیس 

هذا فقــط  بــل ویحــتوى إیضاً على عینات ونماذج مھداه من مختلف أنحــاء العالم كما یوجد بالمتحـــف 

مجموعة قیمة ممثلة للنیازك التى سقطت على أرض مصر بـاإلضافة إلى مجموعة متمیزة ومتنوعة من 

أشــــــــــھر النیازك من دول العالم ، ومن أهم الكنوز والتى 

یتشـرف المتحـف الجیولوجى بـأن تضم  بـین جنبـاته عینة 

لیست من األرض المصریة والحـتى من سـطح األرض إنھا 

عینة ممثله لصخور ســـــطح القــــــمر مھداه من الوالیات 

المتحـدة االمریكیة ،وعینات ترجع إلى عصر الدیناصورات 

والممثله ألخر دیناصور مكتشف على األرض المصریة من 

۹٦منطقة الواحات البحـریة والذى یرجع عمره إلى  ملیون 

سـنة. لذلك فقـد أولت الھیئة إهتماماً كبـیراً بـتطویر المتحـف الجیولوجى كأحـد أهم إداراتھا والعمل على 

اإلسـتغالل األمثل بــما یتیح له أن یتبــوء مكانته التى یستحقــھا بحــیث یســتھدف قــطاعات مختلفة من 

الزائرین وحــتى یكون محــطة ثابــتة فى بــرامج الزیارة للسائحــین من مختلف البــالد ، وكذلك الطالب 

المصریین فى جمیع المراحل التعلیمیة حتى یتثنى لھم معرفة تاریخ مصر الجیولوجى .

وفى ضوء هذه النبــذة المختصرة ، یتشــرف المتحـــف الجیولوجى المصرى بـــدعوة مختلف الزائرین 

للتعرف على تاریخ مصر الجیولوجى فى مقره الحالى بكورنیش النیل – المعادى اثر النبى . 
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 الدراسـة العلمية والبحــوث المتطورة لجميع أنواع الحــفريات الفقــارية والالفقــارية والمعادن 

والصخور واألحجار الكريمة ونشـر ھذه الدراسـات 

بـــــــالتعاون مع العديد من الجامعات األجنبــــــــية 

والمتاحف العالمية. 

 مســـــــاعدة طالب اقســـــــام  الجيولوجيا وطالب 

الدراسات العليا بالجامعات المصرية واالجنبـية من 

خالل دراسة العينات وتقديم الخدمات الفنية. 

 تبســـــــــيط علوم الجيولوجيا لطالب المدارس فى 

مختلف المحافظات. 

 إھداء وبـــــــيع مجموعات تعليمية من عينات المعادن والصخور والحــــــــفريات إلى المدارس 

والجامعات. 

 تنظيم الدورات التدريبـية لبـعض الجهات مثل مدرسـى وموجهى العلوم بـوزارة التربـية والتعليم 

ومفتشـى اآلثار ورجال الجمارك للتعرف على انواع الصخور والمعادن والحــفريات واألخشــاب 

المتحجرة . 

 فحــص العينات المصدرة للخارج بــغرض إجراء الدراســات العلمية عليها وعلى سبـــيل المثال 

العينات الخاصة بشركات الذھب العاملة فى مصر .

- استقبــــال  العديد من الوفود والخبــــراء المتخصصين على سبـــــيل المثال من مركز التدريب 

البـترولى ( ھاليبـرتون ) وزارة النفط األردنية – جمهورية البوسـنة – اليابـان – ھيئة المساحـة 

السـعودية – جامعة ميتشــجان ويك نورســت – ســفير كوريا الجنوبــية – فريق البحــث العلمى 

لموضوع النيازك وغيرھم.

- التعاون مع كل من جامعة ديوك األمريكية فى الدراسات التى تتم على منطقة الفيوم.

- إعداد تقرير عن التعديات لمنطقة الواحات البحرية ووضع توصيات لحمايتها .

- ترميم عينات ديناصور المد والجزر وعينات لتماسيح وثعابين مائية .

- بيع نماذج مصنعة للحفريات.

٧

ولمزید من المعلومات

( + )  -  ٠٢ ٢٥٢٤٠۹۱٦ ٢٥٢٤٠۹۱٧
WWW.emraonline.com/museum
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٦٠- تحلیل العینات الصخریة الجیولوجیة بعد طحنھا على أن تكون درجة نعومة الحبیبات أقل من  میكرون .
Bulk and 3Run.- تحلیل وفصل عینات الطفلة بطریقة 

- تحلیل عینات المواد األولیة المستخدمة فى صناعة األسمنت ومعرفة المعادن المكونة لھا وإعطاء تحلیل 
 phasesعینات األسمنت بعد التصنیع وتحدید ال 

- تحلیل عینات اآلثار المختلفة ومعرفة المعادن المكونة لھا ، وأیضاً 
معرفة جمیع أنواع الصبغات المستخدمة ٠

- تحلیل عینات الزیولیت الطبیعیة والصناعیة ( المحضرة صناعیاً ) ٠
- تحلیل عینات رواسب التآكل و الصدأ داخل مواسیر المیاه وخزانات 

المیاه ٠
- تحلیل عینات السیرامیك وتحدید المعادن المكونة لھا ٠

- تحلیل البولیمرات ٠
- تحلیل وتحدید المواد األولیة المستخدمة فى صناعة األدویة ومعرفة 

phasesال 
- تحلیل عینات الزجاج والكریستال المختلفة.

 phases- تحدید ال
 Smectite- تحدید نسبة 

-١X' Pert PRO X-Ray Diffraction System

- تحلیل عینات الطفلة العادیة والطفلة الزیتیة وخام البنتونیت.
- تحلیل عینات الفلسبارات والطفلة والحجر الجیرى المستخدمة فى صناعة السیرامیك.

- تحلیل عینات الجیر الحى المستخدم فى صناعة السكر وعینات الشبة المستخدمة فى تنقیة میاه 
الشرب.

- تحلیل عینات الفوسفات.
- تحلیل عینات خامات الحدید بأنواعھا.

- تحلیل عینات خامات الرمال المستخدمة فى جمیع أنواع 
الزجاج والكریستال وغیرهما.

- تحلیل خامات المنجنیز والتیتانیوم والصخور المصاحبة.
- تحلیل عینات المواد األولیة المستخدمة فى صناعة األسـمنت 

وتحلیل عینات األسمنت بعد التصنیع.
- تحلیل العناصر الثقیلة الموجودة بالرمال السوداء.

- تحلیل الكبریت والرصاص  فى جمیع انواع الزیوت.
- تحلیل العناصر الضئیلة فى البلمیرات.

- تحدید نسبة الكبریت فى جمیع مشتقات البترول.

-٢XRF  PW 2404
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١۹٥٦أنشأت المعامل المركزية عام  بهدف دعم برامج اإلستكشاف وتقييم الخامات التعدينية عن طريق 
إجراء الدراسات المختلفة للخامات المعدنية والكيميائية الجيولوجية ثم تركيز ھذه الخامات وتجهيزھا على 

نطاق معملى أو نصف صناعى لتحضير خامات معدنية صالحة للتسويق والتصنيع على وجه اقتصادى ٬ 
كما أنها تقوم بإجراء التحاليل المختلفة لعينات الصخور والمعادن والسبائك واألمالح والمياة .

ھذا وتقدم المعامل خدماتها فى ھذا المجال للهيئات والشركات والجامعات والقطاع الخاص ومراكز األبحاث 
ومن أمثلة االجهزة الموجودة بالمعامل المركزية :المختلفة بكفاءة وأسعار مناسبة ٬ 

المختلفة فى عملیات التآكل.

الموجودة علیھا وتحدید الشوائب المختلفة .

فى الطفالت المختلفة لتحدید مدى صالحیتھا لإلستخدام فى  عملیات حفر اآلبار.

المختلفة   



-۳QUANTA  FEG





یقوم بدراسة التطبیقات متناهیة الصغر و فى حجم النانو.



۱- یقوم بعمل مسح شامل للعینات الجیولوجیة سواء كانت قطاعات مصقولة او عینات میكروسكوبیة مصقولة او 
عینات مفككة وذلك لتحدید نسب العناصر الموجودة فى العینات وتحدید المسام الموجودة فى عینات الحفر.

 ( ٢Wettability- تحدید درجة البلل   )  فى الخزان الصخرى الحامل للبترول


یقوم بتصویر الحفریات الدقیقة مما یساعد فى التعرف على األجناس و األنواع المختلفة للحفریات، وتحدید اعمارها 

مما یساعد فى تحدید الطبقات الحاویة للبترول

 

یقوم بتصویر و تحلیل عینات اآلثار  المختلفة مثل عینات األلوان و 
الصخور و ذلك بتحدید العناصر الموجودة بالعینة مما یساعد فى 

الترمیم.



یقوم بتصویر العینات الطبیة المختلفة مثل عینات األسنان و الخالیا 
و االنسجة و االغشیة و العظم و كرات الدم و البكتیریا......



یقوم بتصویر الشقوق و الفراغات الدقیقة الموجودة بالعینات مما 
یساعد فى الكشف عن العیوب المختلفة الموجودة بھا.



 یقوم بتصویر عینات االقمشة قبل و بعد معالجتھا باألصباغ 
المختلفة.

-٤Agilent 720 ICP – 

ممیزات الجھاز :-
٢٥- یستخدم لقیاس العناصر على مدى واسع من  جزء فى البلیون حتى  ٢٠٠

- یقوم بقیاس أكثر من عنصر بسرعة فى خطوة واحدة 
- یتمیز بدقة وحساسیة عالیة .

- یقوم بقیاس العناصر الرئیسیة والضئیلة والعناصر األرضیة النادرة.


یقوم جھاز الحث بالبالزما بقیاس معظم عناصر الجدول الدورى فى مجاالت 
المیاه واألغذیة والبتروكیمیاویات والتطبیقات الصناعیة والبیئیة .

العنوان:۱ شارع أحمد الزیات – الدقى- جیزه 
٣٣٣٧٠٧٣٢تلیفون:  ،  ،  ٣٣٣٧٠٥۱۱ ٣٣٣٧٠٥٥۱

٣٣٧۱۱٦٨فاكس: 
                       E.Mail : Centeral. lab @ EMRA.gov.eg                      
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تنفیذ أعمال اإلستكشـاف التعدینى وتقـییم الخامات الالزمة للصناعات المختلفة مثل صناعة األسـمنت - مواد البـناء - 
الفحم - الحدید - الطفلة الزیتیة - الفوسفات وغیرها من خالل تقـییم سطحـى وتحـت سطحـى للخامات الالزمة النشـاء 

مثل هذه الصناعات  .
إعداد الدراسات الھندسیة المناسبة وتصمیم المحاجر واختیار الواجھات المحجریة .

تصمیم النظام الشبكى ألخرام التقییم .
حساب االحتیاطي االقتصادي بدرجاته المختلفة .

المشاركة فى دراسات الجدوى األولیة .
حساب االحتیاطي الجیولوجي للخامات المختلفة .

ـ عینات لبیة ) . تصمیم النظام الشبكى لألغراض الحقلیة المختلفة (جیوفیزیاء  
البحث عن المیاة الجوفیة فى صحارى مصر للقیام بمشاریع اإلستصالح الزراعى وبناء مجتمعات عمرانیة جدیدة.

القیام بالدراسات الجیوتقنیة الالزمة للوقوف على مدى خطورة أو سالمة البناء العمرانى فى المدن الجدیدة.
إعداد الخرائط الطوبوغرافیة ( الكنتوریة ) بمقاییس رسم مختلفة .

التوقیع المساحى .القیام بالرفع المساحى التفصیلى و
القیام بالحساب الكمى للخامات . 

دراسة التراكیب الجیولوجیة التحت سطحیة من خالل نتائج الحفر اآللى اللبى .
دراسة تواجد المیاه الجوفیة .

دراسة تواجد الكھوف التحت سطحیة.




۱٠





۱۱



المصریة العامة للثروة المعدنیة   یھدف إنشـاء مركز المعلومات والتوثیق ودعم إتخاذ القـرار فى  

"المساحة الجیولوجیة " إلى تجمیع البیانات الخاصة بـعلوم األرض والمعلومات الجیولوجیة سـواء من 

داخل الھیئة ( التقــاریر الداخلیة الخاصة بالبــعثات الجیولوجیة ) أو من خارجھا عن طریق ( التبـــادل – 

اإلهداء  - الشراء - اإلیداع) وتسجیل وتحلیل وتنظیم وفھرسة هذه البیانات وتحدیثھا وتعدیلھا وسـھولة 

إسترجاعھا أوال بأول لإلستفادة منھا. 



إدارة المكتبات و التوثیق                                  إدارة المعلومات 

إدارة النشر العلمى                                          إدارة الحاسب اآللى 

وحدة نظم المعلومات الجغرافیة واإلستشعار عن بعد  

- المكتبة الرئیسیة وهي أكبر مكتبـة مصریة متخصصة فى علوم األرض بـما تحـتویه من دوریات ومراجع 

وخرائط .

تضم كل التقـاریرالتى تنتجھا الھیئة وتضم ایضاً وحـدة   للمیكروفیلم  للحـفاظ علي األصول 

الورقیة والخرائط  ذات القیمة العلمیة والتاریخیة ووحدة للصور الجویة.

- كما تم إنشـاء المكتبـة التاریخیة للمساحـة الجیولوجیة والتى تضم بـین جنبـاتھا أجنحـة خاصة مھداه من 

بـعض الدول العربـیه وأخرى مھداه من لفیف من علماء الجیولوجیا ورؤســاء الھیئة السابقــین على مدار 

التاریخ كما تضم المكتبة  متحف خاص باألجھزه العلمیة القدیمة التى كانت تستعمل فى حینھا.

 

تقـوم هذه اإلدارة بإسـتیفاء نماذج اإلســترجاع للباحــثین 

والمسـتفیدین سـواء من داخل الھیئة أو خارجھا لتسـھیل 

الحصول علي المعلومات المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

تقوم إدارة النشر بمركز المعلومات بنشر نشاط الھیئة عن 

طریق توزیع وإهداء وبـــیع  مطبـــوعات وخرائط الھیئة 

داخل الجمھوریة وخارجھا . 

الهيئة 

- مكتبـة التوثیق و

إدارة المكتبات و التوثیق

إدارة المعلومات

النشر العلمى
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الحاسب اآللى

وحدة نظم المعلومات الجغرافیة واإلستشعار عن بعد

تقوم هذه اإلدارة بالبحـث عن المعلومات الجیولوجیة في قـاعدة المعلومات الجیولوجیة المصریة والتي 

تحــتوي علي بــیانات ومقــاالت ودوریات وأبحـــاث علمیة  منشـــورة فى هذا المجال عن مصر وكذلك 

التقــاریر الفنیة للبـــعثات الحقـــلیة بـــالھیئة منذ عام 

۱۹٠٠و حتى اآلن .

تقـوم هذه الوحـدة بـما تتمتع بـه من بـرامج حـدیثة في 

مجال نظم المعلومات الجغرافیة والبـرامج التي تتعامل 

مع صور األقمار الصناعیة بمھام عدیدة منھا:     

إنتاج الخرائط بمختلف أنواعھا عـــلى سبیل المثال     

( جـــیولوجیة – تركیبیة- الندســات – كنتوریة  – 

إستخدامات أراضى وغیرها من الخرائط األخــري)

إختیار أنسـب المواقــع إلقــامة ( المدن الجدیدة – القــرى السیاحــیة – المحــطات النوویة – المصانع – 

مسارات الطرق – خطوط الغاز والبترول) . 

 دراسة المخاطر الطبیعیة  مثل : 

( دراسة السیول  - دراسة الزالزل – دراسة الھبوط األرضى – اإلنھیارات األرضیة ) 

 عمل دورات تدریبیة مستمرة للطلبة والراغبین في الحصول علي الدورات .

المشــــــــــــــــاركة في المعارض والمؤتمرات المتخصصة في مجال نظم المعلومات الجغرافیة لإلفادة 

واإلستفادة .

كما إنه جارى إنشــاء قــاعدة بــیانات بإســـتخدام 

SQL Server   و ذلك لما تتمیز بـــــــه من 

خصائص متطورة منھا :

التوافق مع جمیع برامج نظم المعلومات

 تعدد المستخدمین فى آن واحد 

السریة التامة للبیانات 

حفظ  صورة من قـاعدة البـیانات إلسـتخدامھا فى 

ظروف إنھیار النظام  كما یمكن التعامل معھـا مـن 

خالل الشبكة الداخلیة و الشبكة الدولیة للمعلومات 
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د.جيولوجى/ مصطفى القاضى
رئيس مجلس إدارة الشركة  

ومن أھم أھداف الشـركه المشــاركة الفعالة والقــائمة على عدم إھدار الثروة التعدينية وتعظيم دور القــيمة المضافة 

للخامات وذلك بالحـث على إقـامة مصنع إلنتاج األسـمده الفوسـفاتية وحـمض الفسـفوريك بــطريق قــفط - القــصير 

بالمشاركة مع شركة كويتية مستغله فى ذلك مناجم الفوسفات التابعة للشركة بـمناطق الشـغب والسبـاعية وام تندبـة 

١٠٠وكومير باستثمارات تصل الى  مليون جنية تقريبا

.

٢٠. ويتطلب المشروع توافر احتياطيات تقدر بحوالى  مليون 

٥٠طن وإنتاج شهرى يتراوح بين  و الف طن وھوماتسعي إليه الشركه من خالل زيادة عقود إستغالل الخام ٤٠

تمتلك الهيئة المصرية للثروة المعدنية الشــــــــركة المصرية للثروات التعدينية 

بالكامل حيث تأسست الشركة في مايو ٢٠٠۳ بالقرار الوزارى رقم ١١۸ لسـنة 

٢٠٠۳ والصادر بـــتاريخ ٢٠٠۳/٥/٢۷ كشــــركة مســــاھمة مصرية متمتعة 

بجنسـية جمهورية مصر العربـية وذلك وفقــا ألحــكام القــانون رقــم ۹۷لســنة 

١۹۸۳٤۸والئحته التنفيذية وتسرى على العاملين بها أحكام القانون رقم  لسنة 

١۹۷۸ بشـــأن العاملين بالقـــطاع العام وتتبــــع الهيئة المصرية العامة للثروة 

المعدنية (ھيئة المساحة الجيولوجية) وتهدف الشركة الى: 

الترويج إلستثمارات الثروة التعدينية داخلياً وخارجياً. 

إنتاج وتصنيع وتســويق وبــيع وتصدير 

الخامات التعدينية.

المســاھمة والمشــاركة مع األشـــخاص 

االعتبارية العامة أوالخاصة أواألفراد في 

إنشاء شركات مشتركة.

إعداد دراســـات الجدوى للمشــــروعات 

اإلستثمارية الخاصة.

تنفيذ أعمال البحــــــــــــــث عن الخامات 

التعدينية.

إجراء البـرامج التدريبــية وتقــديم الدعم 

الفني والتقني لعمليات تعدين الخامات.

تقديم كافة البيانات والمعلومات والخدمات الفنية المساعدة للشركات في مجال التعدين.



عمليات إستخراج خام الفوسفات عمليات الحفر بحثاً عن الفوسفات

وتمتلك الشركة حاليًا ١۷ منجمًا للبحث والتنقيب عن الخامات المعدنية تعمل وفقاً لقانون المناجم والمحاجر القـديم 

لســنة ٬١۹٥٦ ويعتمد نظام عمل الشـــركة على اإلســـتعانة بشـــركات مقـــاوالت  لإلنفاق على عمليات البحـــث 

واإلستخراج وحال ظهور اإلنتاج والعوائد يتم محاسبتها لتعويض نفقاتها وتحقيق ھامش ربح.

وتشارك الشركة فى عدد من الشركات الجديدة امثال الشركة القومية للرمال السوداء بحصة  ٢%.

كما أن الشـركة المصرية شـريك مهم فى  شـركة الشـالتين للتعدين والتى تعمل حــاليا على زيادة اســتثماراتها فى 

تراخيص التنقـيب عن الذھب بـاإلضافه إلى خامات معدنية أخري. وأيضاَ في شـركه تانتالم مصر بنسبــة مشــاركة 

٥٠% وشركه جبسالند المحدودة األسترالية بنسبة مشاركة ٥٠% إلستخراج وتصنيع معادن التانتالم والقـصدير 

٦٠۳٥٠٠والنيوبيوم والكوارتز والفلسبار بجبل أبو دباب – مرسى علم – محافظة البحر األحمر على مساحة  م٢ 

% من حجم اإلنتاج السنوى خارج جمهورية مصر العربية. ۹٠مع اإللتزام بتصدير ماال يقل عن 

صور توضح منجم التانتالم بأبودباب ويظهر االبوجرانيت باللون الفاتح

۱٤۱٤۱٥



وقع المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقية للبحث عن الذھب والمعادن بموجب القـانون 

الصادر بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع ھيئة الثروة المعدنية وشركة شالتين للثروة المعدنية 

وإستغاللها فى مناطق «جبـل إيقـات ٬ وجبـل الجرف ٬ ووادى مسـيح٬ وجبـل علبـة ٬ ومنطقـة أسـوان» بالصحـراء 

الشرقية .

وأشـار الوزير أن الهدف من إنشـاء شـركة شـالتين ھو تقـنين أوضاع البحـث العشـوائى عن الذھب والمعادن بـتلك 

المناطق من خالل شركة وطنية مما يحقـق عائداً للدولة يتمثل فى الحـفاظ على مواردھا الطبـيعية ويسـاھم فى توفير 

فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة ألبناء المنطقة من خالل األنشطة المرتبطة بها .

٪ لبنك  ٪ و  ٢٤يذكر أن رأس مال الشركة يبلغ حوالى  مليون جنيه تساھم ھيئة الثروة المعدنية بنسبة  ۷٥ ١٠

٢٤/٢٢اإلستثمار القومى و ١٪ للشركة المصرية للثروات التعدينية فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض  

ستغالل المناجم الموجودة فى المنطقة والعمل على إ اإلستغالل وذلك لتقنين اإلستغالل العشوائى للذھب مع 

 األمثل للخامات المعدنية بتحقيق أعلى قيمة مضافة لها بدالً من تصديرھا كمادة خام .اإلقتصادى

حصلت الشركه على عقود شـراكة مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلسـتخراج وإسـتغالل معدنى 

المنجنيز والحديد التيتانى بمناطق إمتياز الشركه وجارى إستكمال حصول الشركه على خمسة عقود جديده 

لخامات المنجنيز والتلك والباريت .

-الشـــركه بــــصدد رفع رأســــمالها 

١۷المدفوع إلى  مليـون جنيـه وذلـك 

لدخول جهات أخرى فى رأس المال .
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األستاذ الجیولوجي/ 

رئيس اإلدارة المركزية للمناجم والمحاجر

١۹٥٥/۹/١ولد في  بمحافظة اسيوط.

١۹۷۷تخرج من قسم الجيولوجيا عام  – جامعة اسيوط.

الحالة اإلجتماعية : متزوج ولدية ولدان.

التحق للعمل بالهيئة باإلدارة العامة للجيولوجيا االقليمية .

عمل بالعديد من المناطق بالصحراء الشرقية والغربية  مثل الجاللة 

البحرية والقبلية ووداى عربة وجنوب شرق وغرب اسوان وشمال ووسط 

سيناء .

عمل خارج الهيئة بشركة فرنسية بفرعها في اسبانيا وھى من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في 

الدراسات الجيولوجية والتعدينية .

١۹۹۷عاد للعمل بالهيئة اعتباراً من عام  .

عمل مديراً عاماً لإلدارة العامة للتخطيط والمتابعة لمدة أربعة سنوات منها سنة واحدة مديراً عاماً 

لمركز المعلومات بجانب عمله بالتخطيط والمتابعة .

٢٠١۳انتدب للعمل رئيس لإلدارة المركزية للمناجم والمحاجر عام  .

لثروة المعدنية لمدة ا ٢٠١۳انتدب للعمل بالوزارة في نهاية عام  للعمل كوكيل وزارة البترول لشئون 

أشهرعدة  .

٢٠١٤عاد إلى الهيئة مديراً عام للتخطيط والمتابعة في  .

٢٠١٤عاد إلى اإلدارة المركزية للمناجم والمحاجر اعتباراً من أغسطس  .

حـــصل على العديد من الدورات المتخصصة في التنمية البشـــرية وعلم اإلدارة فضالً عن الدورات المؤھلة 

عداد القادة التابع لمجلس الوزراء  .إ للوظائف القيادية بمركز 

سافر للعديد من دول العالم سواء لحضور مؤتمرات او بعثات او للسياحة مثل امريكا وروسيا وكندا وانجلترا 

والمانيا واسبانيا وايرلندا وبعض الدول العربية واالفريقية مثل سوريا ولبنان واالمــــارات العربية والبحرين. 
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قـانون الثروة  المعدنية الجديد ...خرج إلى النور بـعد مراحـل نضال للمســئولين السابقــين بــالهيئة 

ووزارة البترول والثروة المعدنية عبر العديد من السنوات ومساعى مستمرة ومجهودات عظيمة من 

المسئولين بالهيئة والوزارة الحاليين كللت بالنجاح بفضل من هللا سبحانه وتعالى .  

بـداية مشرقــة لمصر الجديدة يفتح أفاقــا" مضيئة للثروة المعدنية ويبــعث األمل نحــو نهضة  تعدينية  

ودعم مالى غير مسبوق لإلقتصاد الوطنى  ووضع مصر على خريطة العالم التعدينية.

يضمن للشعب حقوقه فى الثروات التعدينية  التى حباه هللا بها ومازالت تزخر بـها الصحـارى المصرية 

ويضع الشروط  والضوابط التى تحقق تنظيم إستغاللها بالشكل األمثل والحفاظ عليها من اإلھدار.

يواكب الظروف والمتغيرات ويتماشى مع أحكام الدستور المصرى الجديد وما تضمنه من رؤية لمستقبل 

الثروات الطبيعية مع اإللتزام بالمادة (۳٢) من الدستور التى نصت على أن ( موارد الدولة الطبيعية ملك 

للشـعب٬ تلتزم الدولة بالحـفاظ عليها٬ وحُســن إســتغاللها٬ وعدم اســتنزافها٬ ومراعاة حقــوق األجيال 

القادمة فيها .كما تلتزم الدولة بالعمل على اإلستغالل األمثل لمصادر الطاقة المتجددة٬ وتحفيز اإلسـتثمار 

فيها٬ وتشــجيع البحــث العلمي المتعلق بــها. وتعمل الدولة على تشــجيع تصنيع المواد األولية٬ وزيادة 

قـيمتها المضافة وفقًا للجدوى اإلقـتصادية .وال يجوز التصرف في أمالك الدولة العامة٬ ويكون منح حـق 

إسـتغالل الموارد الطبــيعية أو إلتزام المرافق العامة بقــانون٬ ولمدة ال تتجاوز ثالثين عاماً .ويكون منح 

حــق اســتغالل المحـــاجر والمناجم الصغيرة والمالحـــات٬ أو منح التزام المرافق العامة لمدة ال تتجاوز 

خمسة عشر عامًا بناء على قانون .ويحدد القـانون أحـكام التصرف فى أمالك الدولة الخاصة٬ والقـواعد 

واإلجراءات المنظمة لذلك.) 

حافظ وبشكل أساسى على األسس والثوابـت الفنية اإليجابـية التى إستقـرت فى التطبـيق العملى للقـانون 

السابق وعالج كافة اآلثار السلبية . 

راعى كافة الظروف والمتغيرات اإلقـــتصادية المحـــلية والعالمية التى فرضت نفســــها  والنظر إلى 

المستقبــل بــما يواكب التشــريعات العالمية واإلســتفادة من تجارب الدول المتقـــدمة فى التعامل مع 

الثروات التعدينية.  

يشجع على عمل أفضل قيمة مضافة على إعتبار أن الخامات التعدينية ثروات ناضبة وأن ھناك تناقص 

فى اإلحـتياطيات لبـعض الخامات والعمل على اإلسـتفادة القـصوى منها والحـفاظ على حقـوق األجيال 

القادمة فيها من خالل منح األولوية ألفضل القيم المضافة . 

يعد أول تشريع يتضمن تنظيم حـظر عمليات تصدير المواد الخام ووضع األسـس والضوابـط إلسـتغالل 

ھذه الخامات بالشكل األمثل كما أحال إلى الالئحة التنفيذية لتحديد أحوال الحظر بما يسمح بمواجهة أية 



۱۹

متغيرات وبـما يتناســب مع الظروف المتجددة والحــاجة إلى إتخاذ  قــرارات ســريعة لمواجهتها ووقــف نزيف 

تصدير الخامات فى صورتها األولية وما يمثله من خسارة بالغة بالدخل القومى. 

يشـجع على زيادة اإلسـتثمارات فى مجال الثروة المعدنية وإقــامة مشــروعات ومجتمعات عمرانية جديدة فى 

المناطق النائية  من خالل تقديم تسهيالت فى منح التراخيص.

يقــوم على الشــفافية والمرونة وتبســيط وتيســير اإلجراءات فى منح التراخيص لبحــث وإســتغالل الثروات 

المعدنية.

 يعتمد على أسس واضحة فى تحديد نسبة اإلتاوة بإحتسابها من قيمة اإلنتاج السنوى للخام على أرض الموقـع 

لتجنب الدخول فى منازعات مستقبلية مع المستثمر  وسيتم تحديد نسبة اإلتاوة لكل خام فى الالئحة التنفيذية.

يعظم دور الهيئة فيما يتعلق بالمحاجر والمالحات بما تضمنه من ضرورة القـيام بـوضع شـروط وضوابـط فنية 

قبل الترخيص من المحافظة المختصة لخامات المحاجر و المالحـات  ومتابـعة التنفيذ بـعد اإلصدار بـما يضمن 

اإلســتغالل األمثل لها واإلســتفادة من الخبــرات الفنية للهيئة ويعالج التشــوھات التشــريعية التى طرأت على 

القانون السابق.

تسـري أحـكامه على التراخيص الصادرة قبـل صدوره فيما عدا القــيمة اإليجارية  واإلتاوة إحــتراما للحقــوق 

المكتسبة والمراكز القانونية التى إستقرت قبل نفاذه كما أجاز التفاوض مع أصحاب التراخيص السابقة فى ھذا 

الشأن حال موافقتهم.  

يســرى على إتفاقــيات البحــث عن المعادن وإســتغاللها الصادرة بقــانون أيا كان تاريخ ســـريانها وذلك فيما 

اليتعارض مع نصوص ھذه االتفاقيات .

يشجع اإلسـتثمارات العالمية فى مجال الثروة المعدنية للخامات النادرة والعناصر النفيسـة كالذھب والنيوبـيوم 

والتانتالم والتى يستلزم العمل فيها التصنيع الكامل إلسـتخالص الخام من خالل السـماح للدولة بإبـرام تعاقـدات 

مع شـــركات عالمية متخصصة بشـــروط موضوعية إســـتثناء من أحـــكام القـــانون فيما يتعلق بالمساحــــة 

واإلحتياطيات وطريقة اإلصدار وإقتسام اإلنتاج وذلك بموجب إتفاقيات بقانون .

يقوم على المرونة فى تعديل القيمة اإليجارية كل اربع سنوات إذا توافرت المبررات الداعية لذلك من خالل ترك 

أمر تحديدھا إلى الالئحة التنفيذية. 

يدعم ويعظم الناتج القــومى بــالنص على أيلولة اإلتاوة والقــيمة اإليجارية لجميع خامات المناجم والمحـــاجر 

والمالحات إلى الخزانة العامة للدولة . 

يشجع المساھمة فى التنمية المجتمعية فى إطار المحافظات بالمشاركة  فى تنمية المشروعات التنموية بنسبـة 

١ %   من إجمالى اإلنتاج السنوى للمنجم أو المحجر أو المالحة المرخص بها فى نطاق كل محافظة.

وفى ھذا اإلطار تبـذل الوزارة والهيئة مجهودات عظيمة لسـرعة  اإلنتهاء من وضع الصياغة النهائية لالئحـة 

التنفيذية للقانون بعد إستطالع أراء جميع المهتمين بشئون الثروة المعدنية .
إعداد

أ/ السبع حماد



تعد شــركة فوســفات مصر إحــدى ركائز التعدين األمثل فى مصر وأحـــد 

الشركات الناجحة التى شاركت ھيئة الثروة المعدنية فى تأسيسها .

٢٠٠۹ انشأت الشركة عام  ٬ شركة مساھمة مصرية بـين بـنك اإلسـتثمار 

 % % و الهيئة المصرية  العامة للثروة المعدنية  ٢٠القــومى بنسبــة  ٥٠

%  و الهيئة المصرية العامة  ١٥وشركة جنوب الوادى القابضة للبـترول 

 . % ١٥للبترول 

۱٢٠٠وتقوم الشركة حالیاً بإستغالل خام الفوسفات بمنطقـة أبـو طرطور والتى یبـلغ مساحـتھا  كم٢ ویبـلغ 

إحـتیاطى القـطاع الغربـى منھا حـوالى ملیار طن خام، بـاإلضافة الى تبـنى الشـركة منذ انشـائھا اســتراتجیة 

إستغالل الخام وتعظیم دور القیمة المضافة. فعلى بعد خطوات قلیلة سوف تنتھى الشـركة من كافة الدراسـات 

النھائیة وإعداد كافة المعلومات واإلحصائیات واإلحـتیاجات الفنیة والمالیة واإلداریة من اجل إنشـاء مصنع 

۱,٢جدید لتصنیع الفوسفات وإنتاج حمض الفوسفوریك بتمویل یبلغ حـوالي  ملیار دوالر حـیث  من المقـرر 

طرح المصنع على عدد من المســـــــــتثمرین المصریین والعرب والترویج له فى المؤتمر اإلقـــــــــتصادى 

٢٠۱٥المقررإنعقاده  فى شھر مارس  لعام  مع توقعات  بتحقیق أربـاح  كبـیرة  في العام األول بـعد أن كانت 

تحقق شركه فوسفات أبوطرطور خسائر فادحة.

۱٤۱٤






٢٠

       أ/ خالد الغزالى
رئيس مجلس إدارة الشركة



۱٤۱٤

الموقع المقترح لمجمع األسمدة الفوسفاتیة والمركبة (المرحلة األولى)

وبنظرة عامة تصل نسـب التصنیع والتصدیر فى بـعض الدول الى ۱٠٠% من اإلنتاج مثل امریكا والصین وتونس 

بینما یبلغ فى مصر ٢٠%  ومن هنا بدأت خطة الشركة فى تعظیم دور التصنیع.

وتعكف الشركة حالیاً على تطویر وتعظیم دور القیمة المضافة من خالل تنقیة الخام من الحدید والماغنسـیوم والتى 

تمثل العائق الرئیسى فى عملیة التصنیع خالل العقود الماضیة .

وتقوم الشركة باإلتجاه الى تصنیع خام فوسفات أبو طرطور من خالل الخطوات اآلتیة: 

-اإلتفاق مع شركة أبو قیر لألسمدة على انشاء مجمع لألســـمدة الفوسفاتیة والمركبة بموقع الشركة بأبو طرطور. 

- Warley Parsons   وتم التعاقد مع شركة  االسترالیة لعمل دراسات الجدوى المبـدئیة الالزمة إلنشـاء مجمع 

االســمدة والتى تتضمن تحــدیث الدراســات السابقــة بــتأكید االحـــتیاطى وعمل تجارب رفع درجة التركیز وإزالة 

الشوائب وتصنیع حمض الفوسـفوریك واخیراً تأسـیس شـركة الوادى لألسـمدة الفوسـفاتیة والمركبـة وإسـتكمال 

دراسة الجدوى البنكیة التى تتضمن الدراسات التسویقیة والفنیة واإلقتصادیة واللوجستیة واالثر البیئى.

- JACOBSالتعاقد مع شركة   لعمل التجارب لرفع درجة تركیز الخام وإزالة الشوائب. 

 dehydrate process JACOBSوقد قامت شركة   بتصنیع حامض الفوسفوریك بطریقـة  بـإزالة 

الحدید من الحامض وكانت النتائج أكثر من المطلوب للمواصفات العالمیة .

٢۱

        أعد التقرير
د.جيولوجى/ أيمن الساعى



۱٤۱٤

  / للدكتور الجيولوجى

 اإلدارة العامة لمركز المعلومات

 ودعم إتخاذ القرار





 جيولوجى / محمد السعيد 

المركزية للمناجم والمحاجر 

جيولوجى / عفيفى حسن  

 المركزية للمساحة الجيولوجية
األستاذة / مارسيل مفيد
 الشئون المالية واالدارية

المعامل المركزية

 األستاذ / نشأت دسوقى 

جيولوجى / سيد ربيع 

 المركزية للمشروعات التعدينية
 جيولوجى / عادل بيومى 

المركزية للخدمات الفنية 

 األستاذ / خالد محمد طة  

 التنظيم واالدارة 

 األستاذ / احمد عبد الرحمن

 الشئون القانونية 

 األستاذ / سيد محمد 

 إدارة األمن

 األستاذة / درية حسن 
 المكتب الفنى وشئون مجلس االدارة 

بسم هللا الرحمن الرحيم 

"وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون" 

(صدق هللا العظيم)



٢٢





٢٠١٤شاركت الهيئة فى العديد من األنشطة على مدار عام  من معارض ومؤتمرات وأنشطة رياضية اخرى٬ 

شاركت فيها بالعديد من  العاملين على مستوى الهيئة ومنها :



برعاية وزارة البترول والثروة المعدنية شاركت الهيئة فى معرض ومؤتمر كايرو انرجى الدولى الذى اقيم  

  / ٢٠١٤بقاعة المؤتمرات فى مدينة نصر فى الفترة من  / الى  ۹/۹ ٢٠١٤ ۹/٦



سـافر وفد من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية برئاســة 

الســـــيد الجيولوجى / عمر طعيمة رئيس الهيئة  وعضوية كل 

من  الجـيولوجى / بــــــهاء غبلایر  والدكتور / ماھر أبو الفرح 

إلى دبى بدولة االمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر عن التعدين فى الشرق االوسط وشمال افريقيا .

 )

شاركت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في مؤتمر ومعرض

تحت رعاية ومشاركة المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية  

/  والمقام في االسكندرية - مصر ٢٠١٤ فى الفترة من ۹ / وحتى  / ١٢ ١١ ٢٠١٤/١٢

 cairo – energy 



 MENA mining 



(Mediterranean offshore Conference “MOC “2014

٢٣

(Mediterranean offshore Conference “MOC “2014







أقيم  اإلجتماع العلمي السنوي اإلثنان والخمسون ( األحد ٢١ ديسمبر – االثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠١٤) 

في قاعة مؤتمرات المساحة الجيولوجية بمقر الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ( المساحة 

الجيولوجية )۳ طريق صالح سالم – العباسية

كما افتتح السيد الجيولوجى /  رئيس الهيئة المكتبة التاريخية للمساحة الجيولوجية والتى 

تضم العديد من كتب التراث التعدينى لعلماء وأستاذة الجيولوجيا  والتعدين فى مصر 

وقــــــد شــــــاركت الهيئة فى دورى الهيئات 

الحـكومية لكرة القــدم الخماســية  بفرقــتين  

إحـــدھما من مواليد ١۹۷۹ وما قبـــلها فوق 

۳٥٢٥ سنة واألخر مواليد  وماقبلها   ١۹۸۹

ســـنة بـــرعاية اإلتحــــاد الرياضى للعاملين 

بالحــكومة (منطقــة القــاھرة)  حـــتى يتثنى 

لجميع العاملين فى الهيئة المشــــــــــــــاركة 

والمساھمة فى النشاط الرياضى للهيئة 

٤  ٢٠١٤ ٥٢

عمر طعيمة

  

٢٤
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