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اقتصاديات بعض  و رؤية لنشأة وتوزيع  :مصر – جنوب الصحراء الشرقية في المعادن الفلزية خامات تحليل وتقييم امكانات
  رواسب الذهب المختارة

  
  

 نوع اعادة التوطني من  –املمولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية  ١٥٠املنحة البحثية رقم  هالي تاهم ماتوصل  
   
 ءار حص نا تبثي ةنس ٥٥ نم رثكا  تلاط رصم يف بهذلا مجانم لالغتسا عا طقنا ةرت ف دعب ير كسلا مجنم نم بهذلا جا تنا لعل

بقيمة  ،بهذ مليون أوقية ١٤،٥نحو ب نجم السكريمب ماخلا يطايتحار قديو  .ةلماش ةيمنت ةطخ يف لمالا يه تلاز ال ةعساشلا رصم

منجما  ٢٠ضمن أكرب نجم السكري عاما، األمر الذي يصنف م ٣٠ومن املقرر استمرار االنتاح خالل مليار دوالر،  ٢٠تزيد عن 

 رو طت لظ يف ةلئاط تاو ر ث يفخت تلاز ال رصم يف ةري ثكلاو  ةميدقلا بهذلا مجانم نم ديدعلا نا دكؤ ملاو  .للذهب علي مستوي العامل

  .جا ر ختسالا تايجو لو نكتو  نيدعلتا عةانص

مصر واج صناعة التعدين يف مور مع التطور غري املسبوق  ماشىتت العملخطة وهدف هذا  نإف هيلعو  جبال  يف الذهب عن البحث و

 ومل. صريةامل الشرقية الصحراءيف اقصى جنوب ن رواسب الذهب ع هامة بيانات لمعلا اذه رفو  دقو  .والسودان مصر البحر االمحر يف

حتديد افضل  وصل اىل أيضا ولكن ،موضوع الدراسةالذهب نشأة الرواسب ية عن صيلاكادميية وتفايل نتائج  فقط لعملاهذا  لصخي

م املعنيون وهي معلومات  .لكك ةقطنملا ىلع اهقيبطت يلاتلاب نكمي دجاو تلاة جذمنبهلذه الرواسب  مبتكر مهين ستكشافالنظم ال

 تحديدل ماسة اجةحلالعل و  .يف الوطن وعلى املستوى الدويل التنقيبي يولوججو  االستشارينيكثري من و باالستثمار يف جمال التعدين 

  .ارض مصر الغالية نم مهجلزء املا هلذامستدامة  تنمية يف تسهمل الستغالهلا او تسويقها االقتصادية ات الذهبمتعدن قعامو 

 جذبو  تقييمال إعادةوتعد فرصة . السنني آالف منذ القدماء املصرينيزمن  ذمنعرفت يف الصحراء الشرقية  ةر شتنملا ذهبال رواسبو 

 معدنيةو  جيوكيميائيةو  جيولوجيةدرسات ل املنطقة يف احملتملة الذهب رواسب بعض اختيار مت وقد .نهار هدف الدولة ال االستثمارات

وقد مشلت الدراسة تسعة مناجم ذهب . استكشاف جاد يف املنطقة ةداعا ةطلعل توفري مثل هذه املعلومات اهلامة ضرورة خلو . مفصلة

  . قدمية ويف من الشرق اىل الغرب مناجم البيضة واالنبط وروميت وايقات وام الطيور وبيتام وسيجع وام شاشوبة وحيمور
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 ةلصفم ةيجو لو يجخرائط  مسر  متيط اجليولوجي لكل من هذة الرواسب والتعرف على حواكم التواجد الصخرية والرتكيبية و التخر وقد مت 

 تانايب مادختساب طئار خلا تمسر . اجنازات العمل مهااحد  د تكن متوفرة من قبل وتعمل بساو ر لا هذهل يقيقحمبقياس يسمح بتقييم 

عالوة على التخريط اجليولوجي  .ادح ىلع جمنم لكل ةيبيكرت لاو  ةيندعملا ليصافتلا راهظال ةجلاعملاو  ةقدلا ةيلاع ةيعانصلا رامقالا رو ص

 لمش. بساو ر لا هذه قيو ستلهلا وهي اسس ضرورية نية واخلصائص اجليوكيميائية داملفصل مت دراسة هذه الرواسب ملعرفة الصحبات املع

يف كل  سيفنلا ندعومصدر امل بهذلا ةلماح ليلاحملامصدر  ديدحت يف تدعاسدراسات كيميائية دقيقة ونظائر ثابتة  اضيا لمعلا

  .منهم

يف منطقة منجم بيتام يعد موقع مرت  ٥٠-٤٠مرتا وبعرض  ٥٠٠ميتد حرمائي  الدراسة حتديد نطاق تغري توصلت اليه ام مهالوكمثال 

مل نطاق قص ممتد مت حتديد وكذلك يف منطقة منجم االنبط  ،نطلا يف مار ج ٢ زو اجتي هيف بهذلا زيكر تو مبشر جدا لالستغالل 

 بهذ تامار ج ٤ نم رثكا  يو حت للذهب يف منجم سيجع وام شاشوبة ليستغل بالكامل وكميات كبرية من عروق املرو املمعدن حام

   .ةصصختملا تاكر شلا نم ريثكلا ير غي حبر مو  لهس رما تاقاطنلا هذه لثم لالغتسا نال مامتهالا قحتست تافاشتكا  يهو  .نطلا يف

 ةيطيحملا رو خصلل ةمخاتملا فينعلا هو شتلا تاقاطن يهو  سةرالدا قطانم يف ةيئايميكو يجلا تاذو ذشلا نكا ما عيز و ت مكا و ح ىلع رفعتلا مت

 ريغلتا تاقاطنب هطابتر او  رو ميح بهذ بسار  وه لاثم مهاو  ينو بر كلا تاتفلا بساو ر و  تينار جلا تالخادتم نم بر قلاب ةصاخ ةلو قنملا

 تلاز ة الير صملا ةيقر لشا اءحر لصا بو نج ةقطنم نإف هيلعو  .ةمختاملا قطانملا يف فاشكستالا عيسو تل أدبم دعي كلذب وهو  يةاتنو بر كال

 ةمو لعم كلل لو وصلل نهة مشور نامل ثاحباللو  لكك لمعلل عو جر لا نكميو  نير مثتسملاو  تاكر شلا رظتنتو  لغتست ملب هذ تاندعمت يو حت

  .لالغتسالل لضفالا نكا مالاو  بيقنتللة مهم

  

   ريهز دمحا مساب .د

  اهنب ةعماج – مو لعلا ةيلكب دعاسم ذاتسا

  ةحنملا نم ديفتسملاو  يسيئر لا ثحابلا

٠١٠٦٢٧٩٢٠٩٢     


