
  Gabal El-Gerf خام التلك -1
وع والغرض منه  دراسة وإنتاج خام التلك اسم المشر

وع وة المعدنية القطاع االقتصادي الذي ينتمي إليه المشر  قطاع الثر

 إستخدامات الخام

 صناعة الورق والبالستيك والمطاط .1
دة من الدهان والطالء .2

ّ
 صناعة أنواع ُمتعد

ي صناعة بودرة األطفال .3
 
 يدخل ف

ي صناعة العديد من المواد الالعضوّيةيتم  .4
 
 استخدامه ف

وع  منطقة جبل الجرف موقع المشر

 االحداثيات الجغرافية لموقع العمل
شماال ° 22´   45"  33 -° 22´  37"  33يقع بي   خطي عرض 

قا ° 34´  22"  33 - ° 35´  34"   33وخطي طول   شر

 مثر مكعب 75333 االحتياىط الجيولوج  
 

 

 

 



 

يت خام -2 ق العريش  -  الكبر  East Al-Arishشر

وع والغرض منه يت اسم المشر  دراسة وإنتاج خام الكبر
وع وة المعدنية القطاع االقتصادي الذي ينتمي إليه المشر  قطاع الثر

 إستخدامات الخام

 تغطية الحوائط بالمصيص.  -1
 عمل القوالب الخاصة بصب األوان  الفخارية.   -2
ي األغراض الطبية  -3

 
 األنواع الممتازة ف

 الورق والدهانات.   -4
 
 مادة مالئة ف

 األسمنت  لبورتالندى. 5% اىل3يضاف بنسبة   -5
 
 % ف

ية الزراعية.   -6  معالجة بعض أنواع الثر
 ممرات مناجم الفحم ألمتصاص الغازات ومنع   -7

 
ينثر ف

 األنفجارات. 
وع ق العريش موقع المشر  شر

 الجغرافية لموقع العمل االحداثيات
 شماال   31 - 11 - 33    -   31 - 35 - 58خط عرض    
قا    34 - 33 - 33  -   34 - 33 - 33و خط طول    شر

 مليون طن.  13 االحتياىط الجيولوج  

 

 



 

 (Abu Simble) "أبوسمبل" رواسب عالية األلومنيوم -3

وع والغرض منه  رواسب األلومنيومدراسة وإنتاج  اسم المشر
وع وة المعدنية القطاع االقتصادي الذي ينتمي إليه المشر  قطاع الثر

 إستخدامات الخام
اميك.  -  صناعة السث 
 الدهانات.  -
 الورق.  -

وع  أسوان–منطقة ابو سمبل  موقع المشر

 االحداثيات الجغرافية لموقع العمل
 شماال°   22'    45   -°  22'    33وتقع بي   خط عرض 
قا    -°   31'   33وخط طول     نهر النيل     شر

 - االحتياىط الجيولوج  

 

 



 

 (West Abu Simble) "غرب أبوسمبل" رواسب عالية األلومنيوم -4

وع والغرض منه  رواسب األلومنيومدراسة وإنتاج  اسم المشر
وع وة المعدنية  القطاع االقتصادي الذي ينتمي إليه المشر  قطاع الثر

اميك. صناعة  - إستخدامات الخام  السث 
 الدهانات.  -
 الورق.  -

وع  أسوان -غرب ابوسمبل موقع المشر

 :وتقع بي    االحداثيات الجغرافية لموقع العمل
 شماال °   23'   33    -°    22'  33خط عرض  
قا°  31'   33     -°    33'  33خط طول     شر

 - االحتياىط الجيولوج  

 

 

 



 (Bir Nekhlay) "ببر نخالى" رواسب عالية األلومنيوم -5

وع والغرض منه  رواسب األلومنيومدراسة وإنتاج  اسم المشر
وع وة المعدنية القطاع االقتصادي الذي ينتمي إليه المشر  قطاع الثر

 إستخدامات الخام
اميك.  -  صناعة السث 
 الدهانات.  -
 الورق.  -

وع  أسوان-منطقة بثر نخالى موقع المشر

 العملاالحداثيات الجغرافية لموقع 
 :وتقع بي   

 شماال°   23'    33    -°    22'  33خط عرض  
قا°  33'    33     -°    33'  33وخط طول     شر

 _ االحتياىط الجيولوج  

 

 

 

 



 (Abu Ballas) "أبوبالص" رواسب عالية األلومنيوم -6

وع والغرض منه  رواسب األلومنيومدراسة وإنتاج  اسم المشر
وعالقطاع االقتصادي الذي  وة المعدنية ينتمي إليه المشر  قطاع الثر

اميك.  - إستخدامات الخام  صناعة السث 
 الدهانات.  -
 الورق.  -

وع  منطقة ابو بالص موقع المشر

 :وتقع بي    االحداثيات الجغرافية لموقع العمل
 شماال°   24'    33    -°    23'    45خط عرض  

قا°    28'    33   -°     27'   33وخط طول     شر
 _ االحتياىط الجيولوج  

 

 

 

 



ق ابو بالص" رواسب عالية األلومنيوم -7  (East - Abu Ballas)  " شر

وع والغرض منه  رواسب األلومنيومدراسة وإنتاج  اسم المشر
وع وة المعدنية القطاع االقتصادي الذي ينتمي إليه المشر  قطاع الثر

 إستخدامات الخام
اميك.  -  صناعة السث 
 الدهانات.  -
 الورق.  -

وع ق ابو بالص موقع المشر  شمال شر

 االحداثيات الجغرافية لموقع العمل
 شماال° 25'    33   -°  24'   33وتقع بي   خط عرض  

قا°  29'    33  -°  29'   33وخط طول    شر

 _ االحتياىط الجيولوج  

 

 


