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 د. حنان جميل عاشور

 امللخص الخىفيذي

 

بلضا هىُا بالثرواث اإلالضهُت بل ٌلض لِـ مجغص صولت هىُت باخخُاػُاجه مً الىٌؽ والواػ الؼبُعي،  اللغاَ  

ذ الخغ في هِىىي وصالح الضًً، والٌىؾٌاث  ٔالٕبًر اإلاخىىكت والتي جخىاحض بكٖل واؾم في قما٘ وحىىب وهغب اللغاَ 

خاث الصىصًىم في  بًر غصؾخان، واإلالح في اإلاثنى في الاهباع، ٓو صالح الضًً، وحجغ الٖلـ في ألاهباع واإلاثنى والىجٍ ٓو

وهِىىي ومملخت الٌاو في البصغة، واهدكاع الغما٘ في مىاػّ واؾلت في اللغاَ مم وحىص ألاػُان في ملـم املخاًـاث 

هُت والىداؽ في الؿلُماهُت الىاُلت في مىؼِت الؿهل الغؾىبي والاهباع، والغصاص والخاعصين في صهْى والؿلُما

والخضًض واإلاىوىيز في الؿلُماهُت وصهْى واإلاغمغ في الؿلُماهُت واعبُل. لًٕ وعهم ٓثرة اإلالاصن التي جىحض في اللغاَ الا 

، او ُض جٖىن مؿدثمغ لًٕ بكٖل مدضوص حضا بدُث ال ًدىاؾب مم الثروة ها ما ػالذ هير مؿدثمغة بكٖل حُضان

الضؾخىع اللغاقي الىاًظ الًدخىي حؿمُت ملاصن او زغوة الى ٔىن بها اللغاَ وعبما ٌلىص الؿبب اإلالضهُت التي ًؼزغ 

،ًظال كً كضم وحىص ُىاهين حصجم كلى الاصاعة واليكاغ الاُخصاصي في مجا٘ الخلضًً طلٍفي مىاصه، ملضهُت 

، ٔلها كىامل جد٘ى صون الؿعي الى الاؾخٕكاي واؾدثماع الاؾدثماع اإلالضوي وطمان خماًت هظه الثروة مً الظُاق

غ الى   عثِؿا ان الثروة اإلالضهُت في اللغاَ. وكلُه ًِض ازلص الخٍِغ
ً
جىمُت الثروة اإلالضهُت في اللغاَ بهضي حللها كىصغا

 وػىُا البض مً اللمل الجاص لخدُِِه اهؼالُا مً ؤن الثروة ا في
ً
إلالضهُت في ؤي صولت هي بولاف ؤلاُخصاص اللغاقي ٌلض هضًا

غ صىاكاتها وجىمُت اُخصاصها. وفي هظا الاػاع ٌؿعى اللغاَ لدصجُم  ؤخض الضكاماث الغثِؿت التي جغجٕؼ كلحها في جؼٍى

وكلُه ًةن جٖامل صىاكت الخلضًً في مىـىمت واخضة مً ألامىع اإلاهمت، ومً ؤحـل نهظت هظا  الاؾدثماع في اإلالاصن.

اصة اؾدثماعاج لاث والِىاهين  ، 112-111الخلضًل لٌِغاث الضؾخىع  بض مً الؿعي الحغاءه ال املجا٘ وٍػ مغاحلت الدكَغ

ير اإلاللىماث وزغاثؽ جظم ت،اإلاخوُـغاث ؤلاُلُمُـت واللاإلاُـالتي جىـم اؾخوال٘ الثروة اإلالضهُت بما ًخماش ي مم  . جًى

اؾت الجضوي الاُخصاصًت إلاؿاكضة اإلاؿدثمغ لضع اإلاللىماث الجوغاًُت كً الخاماث، وكً الثروة الخلضًيُت ألمغ هام 

 . اإلاؼلىبـت

.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 - 16 
 د. حنان جميل عاشور

 :العزاقفي لقطاع املعادن الدشزيعي والسياساث الحكوميت  ر الاطا

 :  1في اللغاَ باالحي الاػغ الِاهىهُت الخآمت لِؼاعي الاؾخسغاج و الخلضًًجمثل 

  بدىـُم الىٌؽ والواػ ًِؽ صون الخؼَغ الى الثروة اإلاخللِت  *112و * 111الضؾخىع اللغاقي اإلااصة

 اإلالضهُت.

  م  الخاص بخدضًض مِضاع عؾم اإلإـ كلى اإلاىخجاث. 1939لؿىت  9ُاهىن مٕـ الىٌؽ ومىخجاجه ُع

 ( م ت الىٌؽ الىػىُت اللغاُُت ُع  .1967( لؿىت 97ُاهىن جسصُص مىاػّ الاؾدثماع لكٓغ

 ٔاث الاهخاحُت م  ُاهىن الخىاًؼ إلاىدؿبي الكغ  .1994لؿىت  20ُع

  م  اؾخيراص وبُم اإلاىخجاث الىٌؼُتُاهىن  .2006لؿىت  9ُع

  م ٔاث الىٌؽ الاحىبُت اإلاخلاُضة لللمل في اللغاَ ُع بت الضزل كلى قغ لؿىت  19ُاهىن ًغض طٍغ

م  2010  كلى الخىالي. 2013و 2011لؿىت  2و 5والخللُماث الصاصعة بسصىصه ُع

  ٔاث الاحىبُت ين الاحاهب اإلاخلاُضًً في كِىص الجىالث الترازُص ُاهىن اكٌاء الكغ واإلاِاولين الثاهٍى

م   .2017لؿىت  46مً الغؾىم ُع

  2017ُاهىن هُإة الكٌاًُت في الصىاكاث الاؾخسغاحُت لؿىت. 

  ت الىٌؽ الىػىُت اللغاُُت  ُاهىن قٓغ

  م بت الضزل ُع  اإلالض٘. 1982لؿىت  113ُاهىن طٍغ

  م ٔاث اللامت ُع  اإلالض٘. 1197ؿىت ل 22ُاهىن الكغ

  م م  2004لؿىت  78ُاهىن اللِىص الخٖىمُت ُع  اإلالضلت ومالخِها  2014لؿىت  2وحللُماث جىٌُظها ُع

  م ت هٌؽ الكما٘ ُع  1987لؿىت  267ُغاع جإؾِـ قٓغ

 م  ُاهىن جىـُم كمل وػاعة  (26، 24،25، 23، 22، 21، 20، 19)اإلاىاص اإلالض٘ 1976لؿىت101الىٌؽ ُع

  م الخلضًل الثاوي  2016لؿىت  35لِاهىن الاؾدثماع الخاص بخصٌُت الىٌؽ ُع

  م  .2007لؿىت  46ُاهىن الخلضًل الثاوي لِاهىن الاؾدثماع الخاص بخصٌُت الىٌؽ الخام ُع

  م الالِاهىن غبىهُت ُع  .1985لؿىت  84خٌاؾ كلى الثروة الهُضعٓو

   م  (11، و10، 9.)اإلاىاص 2016لؿىت  37ُاهىن الخٌاؾ كلى الىزاثّ ُع

  م ب الىٌؽ ومكخِاجه ُع  وحللُماجه. 2008لؿىت   41ُاهىن مٖاًدت تهٍغ

  م  .2009لؿىت  27ُاهىن خماًت وجدؿين البِئت ُع

                                                           
1
 Loyd, M. Trimmer.  (2019). The Mineral Industry of Iraq in 2015. Minerals 

Yearbook. U.S.  Geological Survey International-Africa and the Middle East volume 

III. https://d9-wret.s3.us-west-

2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/myb3-2015-iraq.pdf. 
*
ٔ (: 111المادة )   ث.للغاقي في ٔل الاُالُم واملخاًـال الكلب االىٌؽ والواػ هى ملٗ 
*

الىٌؽ والواػ اإلاؿخسغج مً الخِ٘ى الخالُت مم خٖىماث الاُالُم  بةصاعة(: اوال: جِىم الخٖىمت الاجداصًت 112اإلااصة ) 

م الؿٖاوي في حمُم اهداء البالص، مم جدضًض خصت إلاضة  واملخاًـاث اإلاىخجت كلى ان جىػق واعصاتها بكٖل مىصٍ ًدىاؾب مم الخىَػ

ظغعث بلض طلٗ بما ًامً الخىمُت اإلاخظغعة والتي خغمذ مجها بصىعة مجخٌت مً ُبل الىـام الؿابّ والتي ج لألُالُممدضصة 

ىـم طلٗ بِاهىن   اإلاخىاػهت للمىاػّ املخخلٌت مً البالص ٍو

ا: جِىم الخٖىمت  ًُ غال ال الاؾتراجُجُتالؿُاؾاث  واملخاًـاث اإلاىخجت ملا بغؾم ألاُالُموخٖىماث  الاجداصًتزاه زغوة  ػمت لخؼٍى

 ؾدثماعضر جِىُاث مباصت الؿَى وحصجُم الا اخمىٌلت للكلب اللغاقي ملخمضة ى الىٌؽ والواػ بما ًدِّ اكل

https://d9-wret.s3.us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/myb3-2015-iraq.pdf
https://d9-wret.s3.us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/myb3-2015-iraq.pdf
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  م  .2013لؿىت  21ُاهىن بُم واًجاع امىا٘ الضولت ُع

  م  .2015لؿىت  31ُاهىن الخظمين ُع

  م  .1977لؿىت  56ُاهىن جدصُل الضًىن الخٖىمُت ُع

 م  ُاهىن جىـُم الاؾدثماعاث . اط جىـم الهُئت الىػىُت لالؾدثماع، 1988للام  91اإلالضهُت ُع

 الاؾدثماعاث وخَِى اإلالُٕت.

  م  ا2011للام  38ُاهىن وػاعة الصىاكت واإلالاصن ُع

  م  إلُلُمُاهىن الىٌؽ والواػ  .2007لؿىت  22ٓغصؾخان ُع

 م ُمُاثُاث إلُلُم ٓغصؾخان ُع  .2004لؿىت  38 ُاهىن الهُإة اللامت للىٌؽ والواػ والبترٓو

  م   2007لؿىت  21ُاهىن وػاعة الثرواث الؼبُلُت ُع

  م  .2006لؿىت  4ُاهىن الاؾدثماع في اُلُم ٓغصؾخان ُع

  2:في العزاق فخخضمً الاحي  السياساث الحكوميتاما عً   

 ٔاث بةصاعة وػاعة الصىاكت واإلالاصن  جِىم ت مً زال٘ اللضًض مً الكغ ؤوكؼت ُؼاق اإلالاصن الصلبت الصخٍغ

ت اللامت للٌىؾٌاث،  ت للضولت، بما في طلٗ الكٓغ ت اللغاُُت اللامت هُإ اإلاسح الجُىلىجياإلاملٓى ، الكٓغ

ت اللامت، لإلؾمىذ ت اؾمىذ الكمالُت اللامت، ؤؾمىذ الجىىبُت. الكٓغ ذ، قٓغ ت اإلاكَغ للٕبًر ، قٓغ

ت الل اث. والكٓغ ُماٍو  امت للخضًض والصلب، واإلااؾؿت اللامت لألؾمضة والبترٓو

  ٔاصًمُت اللغاُُت هُإة اإلاسح الجُىلىجي اللغاُُت هي هُإة كلمُت بدثُت مىاؿغة للماؾؿاث البدثُت الللمُت الا

 :3في مجا٘ كلىم الاعض. وهي الجهت الللمُت اإلاؿاولت كً

غ اؾدثماع الثروة الاؾهام في صكم الاُخصاص الىػني في مجا٘ الا  - ؾخٕكاي والخىُِب اإلالضوي وجىمُت وجؼٍى

ت اللغاَ   الاُلُمُت وطمً خضوص الضولُت. ومُاههاإلالضهُت في اعاض ي حمهىٍع

اصة جباص٘ الخبراث  - م مؿخىي الِضعاث الظاجُت وٍػ غ مالٓها اإلاخسصص لًغ اُامت وعف كمل لوغض اصامت جؼٍى

 مم الِؼاكين اللام والخاص.

ُمُاثُت احغاء اإلاؿىخا - اثُت والجُٓى يًز ث الجُىلىحُت والاؾخٕكاًاث اإلالضهُت والضعاؾاث الجًُى

والجُىهىضؾُت والهُضعوحُىلىحُت واؾخسضاماث الاعض للِؼاكين اللام والخاص وللىٌم اللام طمً زؼؽ 

ت.  اؾتراجُجُت وبغامج ؾىٍى

ٔاًت جىزُّ اإلاللىماث والبُاهاث الجُىلىحُت واإلالضهُت والهُضعوحُىلىحُت وال - ُمُاثُت و اثُت والجُٓى يًز جًُى

ت كً  لها او التي جدصل كلحها مً مصاصع كلمُت مىزُى البُاهاث التي جدصل كلحها الهُإة مً جىٌُظ مكاَع

ض واصامت وجدضًث الكبٕت الىػىُت للمللىماث  ت اللغاَ واحغاء اإلالالجاث الخاؾىبُت لهظه البُاهاث لًغ حمهىٍع

ت للمؿخٌُضًً وللثِاًت الجُىلىحُت واإلالضهُت في اللغا ت جضا٘و اإلاللىماث الضُُِت واإلاىزُى َ بما ٌؿمذ بدٍغ

املجخملُت واللمل كلى خٌف وجىزُّ زغوة اللغاَ الللمُت مً اإلاللىماث الجُىلىحُت بٖاًت الازخصاصاث 

يرها ٓمغحلُت كلمُت للضولت والاحهؼة الخسؼُؼُت ًحها.  وجًى

                                                           
2
 Loyd, M. Trimmer.  (2019). The Mineral Industry of Iraq in 2015. Minerals 

Yearbook. U.S. Geological Survey International-Africa and the Middle East volume 

III. https://d9-wret.s3.us-west 

2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/myb3-2015-iraq.pdf 
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ج لالؾدثماع اإلالضوي وصىاكت  - الخلضًً في اللغاَ مً زال٘ كغض ووكغ البُاهاث واإلاللىماث كً الثروة الترٍو

اإلالضهُت وهي مٖلٌت مً الضولت بدٕم ازخصاصها وػبُلت كملها وبدٕم الِىاهين الىاًظة في مجا٘ جىـُم 

خضامت الاؾدثماع اإلالضوي بمغاُبت والاقغاي كلى الاؾدثماع الامثل لهظه الثروة وبما ًسضم مخؼلباث الخىمُت اإلاؿ

 في اللغاَ

لها والخضماث الللمُت التي  - ؼ مكاَع ت في مجا٘ الازخصاص لخلٍؼ ٔاًت الٌدىصاث والخدلُالث املخخبًر احغاء 

غ وجدضًث احهؼتها واؾالُب كملها بما ًجللها مسخبراث مغحلُت للضولت في مجا٘  جِضمها للوير وحلمل كلى جؼٍى

 الازخصاص.

غ الخاماث اإلالضهُ - ت والصخىع الصىاكُت اللغاُُت وجدؿين مىاصٌاتها بما ًالثم مخؼلباث البدث الللمي لخؼٍى

ٔاًت املجاالث الصىاكُت ومً زال٘ احغاء الخجاعب والبدىر  صىاكت الخلضًً واؾخسضاماث الثروة اإلالضهُت في 

غ اؾالُب البدث الللمي في مجا٘ ملالجت الخاماث اإلالضهُت  اصًت وحلمل الهُإة كلى جؼٍى ت والٍغ املخخبًر

 والصخىع الصىاكُت.

اؾىاص وصكم الاُالُم واملخاًـاث اللغاُُت هير اإلاغجبؼت بإُلُم لخدُِّ ًهم اًظل إلاىاعصها اإلالضهُت  -

 وامٖاهُاث اُامت وهمى الصىاكاث الخلضًيُت طمً خضوصها الجوغاًُت.

م في ازخصاصها زاعج اللغاَ بمىحب كِىص مم الجهاث اإلاؿخٌُضة او لخ - ضمت بغامج للهُإة ان جىٌظ مكاَع

الخلاون الضولي التي جِغها الخٖىمت الاجداصًت مم ص٘و اللالم ومً زال٘ هـام زاص لللمل الجُىلىجي زاعج 

 اللغاَ بلض اؾخدصا٘ مىاًِت الىػاعة.

غ اؾالُب كملها بكٖل  - ٔاًت مٌاصل كملها واللمل كلى جؼٍى الالتزام بمخؼلباث اصاعة الجىصة الكاملت في 

ض التزمذ الاصاعة الللُا بصخص الؿُض مضًغها اللام  مؿخمغ لُىآب الخضازت اللاإلاُت في مجا٘ الازخصاص. ُو

 .بدىٌُظ ؾُاؾت الجىصة.

  ت للضولت ٔىؾُلت ٔاث اإلاملٓى ؼ اؾدثماعاث الِؼاق الخاص في الكغ واصلذ وػاعة الصىاكت واإلالاصن حلٍؼ

ت في ؤلاهخاج للمكغوق اإلاكتْر  لخدضًث وإكاصة جإهُل ملضاث عؤؽ اإلاا٘ الصىاعي. جم كغض اجٌاُُاث اإلا كآع

، ؤصضعث وػاعة الصىاكت واإلالاصن ُاثمت بميكأث 2015كاًما لالؾدثماع. في  20بلى  10لٌتراث جتراوح بين 

ت ألاؾمىذ  الخلضًً اإلاٌخىخت لالؾدثماع الخاص، بما في طلٗ مصىم ألاؾمىذ ألابُع الٌلىآت، اإلاملْى لكٓغ

ت الصمىص اللامت للصىاكاث الخضًضًت. وململ  اللغاُُت اللامت؛ ميكأث خضًضًت ت لكٓغ مخلضصة مملٓى

ت اللامت لألؾمضة الجىىبُت.  ؤؾمضة ؤبي الخصِب اإلاملْى للكٓغ

  غ وإهخاج الىٌؽ الخام والواػ غبىهُت، حكغي كلى جؼٍى وػاعة الىٌؽ، هي اإلاؿاولت كً جىٌُظ الؿُاؾاث الهُضعٓو

 الؼبُعي. 

  ألاوكؼت البترولُت مً ُبل وػاعة اإلاىاعص الؼبُلُت مً زال٘ ُاهىن الىٌؽ والواػ اما في  ٓغصؾخان  اللغاَ جىـم

، اط ؤوكإ بغإلاان ٓغصؾخان ُاهىن صىضَو كاثضاث الىٌؽ والواػ. ًس٘ى الِاهىن 2007لٕغصؾخان اللغاَ لؿىت 

ًمًٕ  مجلـ الىػعاء حؿمُت مجلـ بصاعة ؤلاًغاصاث مً ُؼاق الىٌؽ والواػ مً زال٘ الخؿاباث اللامت.

ت لخٖىمت بُلُم ٓغصؾخان ،  جسصُص ؤلاهٌاَ اللام اإلام٘ى مً ؤلاًغاصاث مً ُؼاق الىٌؽ للميزاهُت الؿىٍى

 4وخماًت البِئت ، وصىضَو الثروة "لجُل اإلاؿخِبل" ، وؤلاهٌاَ الاؾدثماعي ، والبيُت الخدخُت البترولُت.

                                                           
4
 Hamed, M. Jassim; Varoujan, K. Sissakian; Abdulsattar, M. Jassim; Taha, Basheer 

Taha; and  Hawkar A. Abdulhaq. (2021). The Obstacles and Opportunities of the 

Mineral Resources in the Kurdistan Region, Iraq. Iraqi Geological Journal. 54 (2D), 

98-112. 
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 .2018الثروة املعدهيت في العزاق لعام 

 20185لعام لبياهاث املعادن الزئيسيت في  ملخص( ًوضح 1)الجدول  

افز املوقع الجغزافي الخكويً املعدن  الاخخياطي املخو

 مليون /طً

 الاسخعماالث

 كلوريد الصودًوم )ملح

 السماوة(

 \ُظاء الؿماوة  ؤهجاهت \الٌخدت 

 مداًـت اإلاثنى

ت ملُىن ػً 50  -لصىاكاث الىٌؼُت الُٕماٍو

ت  ُماٍو  الوظاثُت -البترٓو

خاث الصودًوم )خام  كبًر

 (الكلوبزاًذ

مداًـت  \ُظاء الضوع  جغؾباث خضًثت

 صالح الضًً

 صىاكت اإلاىـٌاث، صىاكت الىعَ ملُىن ػً 22

، والخؿُيُاث الٕلغه، رمال السيليكا

 ونهغ كمغ والغػبت 

اعطمه  \ُظاء الغػبت 

 /ألاهباع

ملامل   -ملامل الؼحاج والؿيرامُٗ  390

 ؤلاؾمىذ

مداًـت  \ُظاء الٌٕل  صبضبت الحامل للفلدسبارالزمال 

 الىجٍ

 الؼحاج والؿيرامُٗ 

مداًـت  \ُظاء الغػبت  ههى كمغ الزمال القاسيت

 ألاهباع

 ملامل ؤلاؾمىذ 0.02

 الٕلغه، الخؿُيُاث اطيان الكاؤولين

 وواصي كامج

سلت  اث، الؿيرامُٗ 1200 مداًـت ألاهباع \صٍو  ملامل ؤلاؾمىذ،الخغاٍع

 طين البيخوهاًذ 

 موهخموريلوهاًذ()

الضٓمت، وكٖاقاث، 

 اصٌغة

ٌاوي  \صاصي بكيرة    \ػٍغ

 ألاهباع

ُت  21 خٌغ آلاباع الىٌؼُت وآباع اإلاُاه الجًى

جىُِت  -ألاكما٘ اإلاضهُت وؤلاوكاثُت -

ىث  ذ  -الٍؼ بهخاج كلٍ  -جصٌُت الٕبًر

 -ألاصبان  -ُصغ ألالىان -الخُىاهاث 

 ُىالب الؿبآت

ىث، ؾىاثل  0.5 مداًـت ألاهباع \ٔاقاث  الضٓمت وكٖاقاث أجابولغاًذطين  ىث، ُصغ الٍؼ جصٌُت الٍؼ

 خٌغ الاباع

مداًـت  \كٖاقاث  كٖاقاث البورسيليىاًذ

 ألاهباع

ىث 1,5  ملامل الٍؼ

ؿاًذ/الاهباع الخؿُيُاث البوكساًذ اث 1 البٓى  ملامل الاؾمىذ والخغاٍع

 ملامل الاؾمىذ 3,5 مداًـت الاهباع والخؿُيُاث،الٕلغة،  الحدًد الزسوبي

اث  9 الاهباع الخؿُيُاث اطيان الفلىذ  ملامل الاؾمىذ والخغاٍع

  

هلخف بان اللغاَ ٌلض بلضا هىُا بالثرواث اإلالضهُت اإلاخىىكت والتي  6(1)حض٘و مً جدلُل الجض٘و اكاله  

ْى جخىاحض بكٖل واؾم في قما٘ وحىىب وهغب اللغاَ ٓصالح  غبالء اإلاِضؾت ٓٔغ الضًً وهِىىي والىجٍ الاقغي ٓو

ت غؾخان اللغاَ. وحلض مداًـت ألاهباع ألاهنى في مجا٘ الثروة اإلالضهُت الالًلٍؼ  .والبصغة وواؾؽ ومِؿان ٓو

                                                           
5
. مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية في 8112(. التمرير السنوي لعام 8112،.) الصناعات االستخراجية هيئة الشفافية في 

 العرق، جمهورية العراق.
  ٔاث الِؼاق الخاص لوغض اإلالح الصىاعي ًيخج مً مملخت الؿماوة والتي ت مم بخضي قغ  بمىحب كِض مكآع

ً
حلمل خالُا

غ  الخإهُل والخدضًث والخؼٍى
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ً اؾتراجُجي مهم مً  الىٌؽ والواػ:باما ًُما ًخللّ    جمخلٗ الهظبت الوغبُت في مداًـت الاهباع كلى زٍؼ

ظلٗ  1-ػ وبساصت في مىؼِت كٖاػ وهي ُابلت لالؾدثماع اط جم خٌغ بئر كٖاػالىٌؽ والوا الى الجىىب الوغبي مً الِاثم ٓو

كت ُغب الخضوص اللغاُُت الاعصهُت ازبدذ وحىص اخخُاػي ٓبير مً الىٌؽ والواػ وفي خالت اؾخواللهما  في مىؼِت الغَو

غ ًغص كمل ٓبيرة لللاػلين كً اللمل.   ؾىي ًًى

دخ  ت التي جخىاحض بٕثرة في ٓغصؾخان ًظال كً  ىي اللغآَما ٍو ت الى الخاماث الٌلٍؼ  اللغاَهظه اإلالاصن الالًلٍؼ

 ٘ ت  (،2)حضو ٔامل  الا انها هير ملغًو غ صىعة واضخت للٕمُاثبكٖل  ًظال كً ان   لواًت الان ًلم جخًى

ت اإلاىحىصة في البلض الامغ الظي اصي   اؾخٕكاي ٔان له صوع ٓبير في جِلُل اهمُت اؾخٕكاي اإلالاصن الٌلٍؼ الىٌؽ اًظا له 

الخىحه الجضًض في الصىاكاث الجُىلىحُت اصبذ الان هدى  ٓما انالى كؼوي الضولت كً الاججاه الى الاؾخٕكاي اإلالضوي 

غ لضًىا آثر  اطالؿلُٖا اإلااصة الاؾاؽ ًحها  حلضالصىاكت التي  التي ًيخج كجها ٓم هاثل مً هظه الؿلُٖىن الصىاكاث  جخًى

مً الصىاكاث اإلاؿخِلت التي جخٌغق مجها مجمىكت ٓبيرة مً  ىال جيخهٓصجغة ض مً ملُاع ػً اخخُاػي لهظه اإلااصة التي حل

٘  بةهخاحها بضثذاخض مصاصع الؼاُت البضًلت والتي  ضالصىاكاث اولها الٌىجىقىب الظي ٌل  7.اللالم صو

 ( ًوضح ابزس الخاماث املعدهيت الفلشيت والالفلشيت املخوفزة في كزدسخان العزاق2جدول رقم )

 اسم املعدن املحافظت املوقع

ىػة  الغصاص والخاعصين الؿلُماهُتو  صهْى ًغة حُني وكِغ بسمت وولهٌُان وماعؾِـ وبيرػهُٗ  ؾٔغ

 الىداؽ الؿلُماهُت الوف

 والىُٖلالٕغوم  الؿلُماهُت 

 الخضًض واإلالويؿُىم الؿلُماهُتو  صهْى حبا٘ ُىضًل وحبا٘ ٔلٖلت

 الباعاًذ صهْى حُاػاعي وكِغة بسمت

ً  الاؾبؿذ الؿلُماهُت ٔىعاصاوي  -ؾغقىو حىاعجت وماواث وبىجٍى

 اإلاغمغ الؿلُماهُت واعبُل حبا٘ ُىضًل

اقيتالجدول مً اعداد الباخثت باالعخماد على معلوماث صادرة في   جقزيز هياة املسح الجيولوجي/ وسارة الصىاعت واملعادن العز

هلخف بان الثروة اإلالضهُت في اللغاَ لم حؿدثمغ بكٖل ًظمً جدُِّ اًغاصاث ومً زال٘ اؾخِغاء الجضا٘و اكاله 

ير اإلاللىماث ، مالُت ٓبيرة لللغاَ لظلٗ ًمً الظغوعي كلى الجهاث طاث اللالُت ان جدبنى صلُال لالؾدثماع اإلالضوي وجًى

بهظا الجاهب بمىحب ُاهىن لالؾدثماع ًظمً  مً الِؼاق الخاص املخخصالخاصت بهظا الجاهب الؾدثماع اإلالاصن 

                                                                                                                                                                      
6
. مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية في 8112(. التمرير السنوي لعام 8112هيئة الشفافية في الصناعات االستخراجية،.)     

 العرق، جمهورية العراق.
مِا٘ ميكىع كلى  اللامت للمسح الجُىلىجي جٌخذ ًغوق لها في زماهُت مداًـاث مً احل جيؿُّ اللملطحى دمحم.)ص.ث.(. الهُئت   7

م الالٕترووي الغؾمي لىػاعة الصىاكت  اإلاُى

ش الضز٘ى الاعبلاء  http://industry.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=865واإلالاصن,اللغاَ جاٍع

ذ  19/10/2022  ص. 10:8الُى
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ِا لظىابؽ مدضصة , مم ُُام الضولت بىطم الاؾتراجُجُت ا ين ًو اتها  لخلضًيُت للبالص مصالح الؼًغ ومغاُبت طمً اولٍى

  8مً الجهاث اإلاؿاولت كً الخىُِب ُاهىهُا وهي هُاة اإلاسح الجُىلىجي اللغاُُت جىٌُظها

 9جمثلذ باالحي: 2018لسىت املعدوي  الاسخخزاجيالاهجاساث املخعلقت بالقطاع 

 ًخذ مىجم خضًض الخؿُيُاث.  .1

 جإهُل مملخت البصغة  .2

ا )حلغض اإلالمل  75بيخىهاًذ صىصًىم بؼاُت  جالهخابوكاء ململ جيكُؽ البيخىهاًذ  .3  ألكما٘ؤلٍ ػً ؾىٍى

ت لوغض  ب( وؤخُل مازغا لالؾدثماع بصُوت كِض مكآع ت والخسٍغ غ والدكوُل الخإهُلالؿُغ  والخؼٍى

ت  .4 غ مملخت الؿماوة للىص٘ى الى الؼاُت الخصمُ لخإهُلبحغاء كِض مكآع مُت البالوت وجدضًث وجؼٍى

ا 500  ؤلٍ ػً ؾىٍى

 2018الحالت الدشغيليت لكل شزكت خكوميت عاملت في قطاع الخعدًً خالل عام 

ٔاث مخسصصت في ُؼاق الخلضًً طمً  2018زال٘ كام   ٔاث كاملت مً ؤصل زماهُت قغ ٔاهذ هىاْ زمـ قغ ،

 10:(3ٔاالحي )حض٘و وػاعة الصىاكت واإلالاصن 

 2018لكل شزكت خكوميت عاملت في قطاع الخعدًً خالل عام الحالت الدشغيليت  (:3جدول )

 الحالت الشزكت

ت في ٔل  2018كاملت زال٘ اللام  الشزكت العامت للصىاعاث الخعدًييت  الاؾخسغاحُتألاوكؼت  مً وحكاْع الكٓغ

لُت.   والخدٍى

ت ًِؽ في ألاوكؼت  2018كاملت زال٘ كام  الشزكت العامت لصىاعت لألسمدة الجىوبيت لُت )ال جىحض  حكاْع الكٓغ الخدٍى

 (.اؾخسغاجؤوكؼت 

ت ًِؽ في ألاوكؼت 2018املت زال٘ كام  الشزكت العامت للصىاعاث البتروكيماويت لُت )ال جىحض  حكاْع الكٓغ الخدٍى

 (.اؾخسغاجؤوكؼت 

لُت )ال جىحض  2018كاملت زال٘ كام  الشزكت العامت للحدًد والصلب ت ًِؽ في ألاوكؼت الخدٍى حكاْع الكٓغ

تاؾخسغاجؤوكؼت   (، ٓما طٓغث الكٓغ

اقيت  2018هير كاملت زال٘ كام  الشزكت العامت للسمىذ العز

 2018هير كاملت زال٘ كام  املىطقت الشماليت-لشزكت العامت لألسمدة 

 2018كام  هير كاملت زال٘ الشزكت العامت للفوسفاث

ذ املشزاق  2018هير كاملت زال٘ كام  الشزكت العامت لكبًر

اقيت  ال جِىم بإي ؤوكؼت بهخاحُت هيئت املسح الجيولوجي العز

 

 

                                                           
8
اخر تديث  في  5656العدد: . الحوار المتمدن. الثروة المعدنية في العراق ثروة التصادية مهملة(. 8181. )عادل عبد الزهرة شبيب  

 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677207م.  5366تاريخ الدخول  16/6/8181في 
9

 السابك نفسه.المصدر  . هيئة الشفافية في الصناعات االستخراجية
10
 المصدر السابك نفسه..  هيئة الشفافية في الصناعات االستخراجية 
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 2018كمياث وقيم إلاهخاج في قطاع الخعدًً خالل عام 

 اإلابُلاثفي خين بلى احمالي مِضاع  ،ػً 205,637  خىالي ،2018للملاصن في اللغاَ للام  احمالي مِضاع الاهخاجبلى  

مِضاع الاًغاصاث اإلاخدِِت مً ُؼاق الخلضًً   ػً، باإلاِابل بلى 26,447 مً ُؼاق الخلضًً خىالياإلاخدِِت 

٘  صًىاع كغاقي1,428,505,006 ما مىضح في الجضو  11:(4) ٓو

 2018كمياث وقيم إلاهخاج في قطاع الخعدًً خالل عام (:  ًوضح 4جدول)

ٓمُت الاهخاج  اإلالضن

 اإلاخدِِت)ػً(

 ٓمُت اإلابُلاث اإلاخدِِت

 )ػً(

 الاًغاصاث اإلاخدِِت

 )صًىاع كغاقي(

 الاؾخلماالث

 \امللح الصىاعي 

 السماوة

الصىاكاث الىٌؼُت،  968,573,600 بال 180,000

ت،  ُمُاٍو ت،البترٓو الُٕمُاٍو

 الوظاثُت.

 \امللح الخام 

 البصت

الصىاكاث الىٌؼُت،  251,336,660 25,134 24,334

ت،  ُمُاٍو ت،البترٓو الُٕمُاٍو

 الوظاثُت

رمل السليكا للشجاج 

 والسيراميك

 ملامل الؼحاج والؿيرامُٗ 2,558,169 95 95

رمل السليكا لإلسمىذ 

 الاسود

 ملامل الاؾمىذ 8,323,410 535 535

 صب الِىالب 28,294,150 181 181 رمل السليكا للسباكت

 ملامل الاؾمىذ ًدص الاؾمىذ 39,548,000 10 0 الزمل القياس ي

 البيخوهاًذ

 الكالبسبومي املىخج

-خٌغ آلاباع الىٌؼُت واإلااثُت  47,245,950 214 214

-ألاكما٘ اإلاضهُت وؤلاوكاثُت 

ذ  -ُصغ ألالىان  -جصٌُت الٕبًر

ىث   -ألاصبان  -جىُِت الٍؼ

 ُىالبالؿبآت

-الىٌؼُت واإلااثُت خٌغ آلاباع  6,400,000 80 80 البيخوهاث الخام

-ألاكما٘ اإلاضهُت وؤلاوكاثُت 

ذ  -ُصغ ألالىان  -جصٌُت الٕبًر

ىث ألاصبان  ُىالب  –جىُِت الٍؼ

 الؿبآت

 جصٌُت مُاه الكغب 76,225,067 198 198 رمال املزشحاث

صًىاع  1,428,505,006 26,447 205,637 املجموع

 كغاقي
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 . اإلاصضع الؿابّ هٌؿههُئت الكٌاًُت في الصىاكاث الاؾخسغاحُت  
  ٔاث الِؼاق الخاص لوغض الخإهُل والخدضًث والخؼ ت مم بخضي قغ  بمىحب كِض مكآع

ً
غاإلالح الصىاعي ًيخج مً مملخت الؿماوة والتي حلمل خالُا   ٍى
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اقيت: معلوماث رئيست عً الشزكت العامت للصىاعاث  الخعدًييت العز

  ت اللامت للصىاكاث الخلضًيُت كام اث وهي  1992جإؾؿذ الكٓغ ُماٍو مخسصصت في الصىاكاث ؤلاؾٌلخُت ٓو

ت بلض ًصلها كً هُئو البىاء الخضًثت والخلضًً.  اإلاسح الجُىلىجي  إةجم عبؽ ُؿم اؾخسغاج اإلالاصن بالكٓغ

ت. ت اإلالضهُت للكٓغ ؼ الهٍى ت اللامت للصىاكاث الخلضًيُت ٓما   اللغاُُت مما ؾاهم في حلٍؼ جم صمج الكٓغ

ت اللامت للصىاكاث الخلضًيُت  ت واخضة جدذ اؾم الكٓغ ت في قٓغ ت الصىاعي للصىاكاث الُٕماٍو وقٓغ

ت الصىاكاث اللؿ ت.وإلخاُها بمصىم ابً ؾِىا بلض ًصلها كً قٓغ ت اؾتراجُجُت صىاكُت  ٍٕغ جبيذ الكٓغ

الؾخوال٘ اإلاىاص الخام املخلُت واإلاىاعص اإلالضهُت اللغاُُت إلهخاج مىخجاث جٌُض زؼت الخىمُت في اللغاَ. جمخلٗ 

خين صىاكُخين ت هٍى  الكٓغ

ت  - ت  :الصىاكاث الُٕماٍو  الخاماث املخلُت بيؿبت ٓبيرة مجها. باؾخلما٘حؿتهضي جصيُم اإلاىخجاث الُٕماٍو

لها حؿتهضي  :الصىاكاث الخلضًيُت - اؾخوال٘ الخاماث اإلالضهُت وهٌاًاث اإلالاصن واإلاىاص الخام في اللغاَ لخدٍى

اصة ُُمتها  في الخؼبُِاث الصىاكُت. الؾخلمالها ،بلى مىخجاث مٌُضة مً زال٘ جدؿين حىصتها وٍػ

اقع الخابعت لشزكت الصىاعاث ال  -: 12خعدًييت املو

م الغثِس ي  .1 ت: :اإلاُى  مِغ الكٓغ

 مىؼِت الخاحُاث زلٍ مصىم اللمباث وحكمل ؤلاصاعة اللامت ًظال  : جِم فيمداًـت بوضاص / قما٘ الٖاؿمُت

كً ؤُؿام الضكم ومصاوم ؤلاهخاج )مىخجاث بىاء اإلاصىم، مصىم الخلضًً، مصىم الغاجىجاث الصىاكُت ، 

 مصىم الصىي الصخغي(

 ؼاث الالىانمصىم الاخ  داًـت بوضاص  / ُظاء الخظغاء/م باع ومٓغ

  مداًـت بوضاص / ؾاخت ألاهضلـ. وجظم ؤلاصاعة وألاُؿام في مىاُم بهخاج كضة. -صاثغة اؾخسغاج اإلالاصن 

 مداًـت البصغة/مصىم الثوغ . .2

 مداًـت هِىىي /مصىم الغامت. .3

 ؾماوة ؾلترن / مداًـت اإلاثنى. - ؤ

 الغػبت  . /مداًـت الاهباعمىاحم الصخغاء الوغبُت /  - ب

 ُظاء الٌاو. /البصغة ؾلترن / مداًـت البصغة - ث

 مىاحم هظبت الىجٍ الاقغي / مداًـت الىجٍ الاقغي. - ر

 مكغوق جٌلُل البيخىهِذ / مداًـت الاهباع. - ج

 .الٕغمت/مؼدىت البيخىهِذ / مداًـت الاهباع  - ح

خاث الصىصًىم /  - ر ت الضوع  /مداًـت صالح الضًً-ململ ٓبًر  مضًٍغ

لين: -مصىم ابً ؾِىا  .4 ظم مُى  ٍو

ت الؼوع / ُظاء الؼاعمُت  - ؤ  ٓم قما٘ بوضاص. 65ٍُغ

ٍغ -بوضاص  - ب ت اللامت للصىاكاث الٕهغباثُت تالىٍػ  ُغب الكٓغ
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اث مً اإلاصاصع  ت بلى بهجاػ اللضًض مً ألابدار في مجا٘ الخلضًً لخجهيز اإلالاصن ؤو الؿباثٗ ؤو الُٕماٍو تهضي الكٓغ

غ وجىؾُم الصىاكُت: الخاماث ،  م إلكاصة جإهُل وجؼٍى ت كلى جىٌُظ مكاَع الخغصة اإلالضهُت ، اإلاُاه اإلاغة.  ٓما وحلمل الكٓغ

 صىاكت الخلضًً بهضي حلـُم اؾخوال٘ الخاماث اإلالضهُت في اللغاَ. 

اقيت   202313-2019املشاريع الاسدثماريت للثروة املعدهيت العز

ت: م الكٓغ ت ًإحيًُما  مكاَع م التي زؼؼذ قٓغ لخىٌُظها، وبلظها ُُض ؤلاوكاء وآلازغ ُُض  الصىاكاث الخلضًيُت اإلاكاَع

 (5حض٘و ) 14الخىٌُظ كلى مضي الؿىىاث الخمـ اإلاِبلت

 2023- 2019في العزاق للعوام  مشاريع الثروة املعدهيت(: ًوضح 5جدول )

هوع  اسم املشزوع )فزصت اسدثماريت( 

 الاسدثمار

الوقذ املقترح  املحافظت

 للمشزوع

مكغوق بكاصة جإهُل وججضًض وحكوُل   .1

 مكغوق جٌلُل بيخىهاًذ

 2020-2019 الاهباع مكتْر

مكغوق بكاصة جإهُل وججضًض وحكوُل   .2

 مكغوق مسخَى ألاإلاىُىم

 _ بوضاص مكتْر

 _ اإلاثنى مكتْر مكغوق بهخاج الٖلىع الِلىي   .3

 2021-2020 بصغة مكتْر جإهُل وججضًض وحكوُل ملح البصغة  .4

 2022-2019 الاهباع مكتْر مكغوق بهخاج ٓغبىهاث الصىصًىم  .5

 2020-2019 بوضاص مكتْر مكغوق بهخاج ٓغبىهاث الٖالؿُىم  .6

 2021-2020 بصغة مكتْر مكغوق اهخاج اإلالح الصىاعي  .7

 2022-2021 بوضاص مكتْر مكغوق بهخاج ألالُاي الؼحاحُت  .8

 2020-2019 الاهباع مكتْر اؾخسالص ألالىمُىا مً مكغوق الٖاولين  .9

 2021-2020 الاهباع مكتْر مكغوق بزغاء الدجغ الخضًضي  .10

 2022-2019 الاهباع مكتْر مكغوق بهخاج عما٘ الؿُلُٖا  .11

 2020-2019 الاهباع مكتْر مكغوق بهخاج مؿبٗ عما٘ الؿُلُٖا  .12

 2021-2020 الاهباع مكتْر مكغوق بهخاج ؾباثٗ الخضًض والؿُلُٖىن   .13

 2022-2021 الاهباع مكتْر مكغوق بهخاج ؤٓؿُض اإلاوىِؿُىم  .14

خاث الصىصًىم  .15  2022-2021 الاهباع مكتْر مكغوق بهخاج ٓبًر

 

ة اإلاسح إهُ ثاقاع   (:Silicon and Ferrosilicon Projects) فيروسيليكون والمشاريع السيليكون  - ؤ

مالًين ػً حاهؼة لالؾدثماع بٕمُاث  10وحىص ٓمُاث ٓبيرة مً عما٘ الؿُلُٖا التي جبلى الى الجُىلىجي اللغاُُت 

الخالًا الٕهغوطىثُت وهي مً اإلاصاصع البضًلت للؼاُت  والتي جضزل في صىاكت ٓبيرة مً الاخخُاػُاث لهظه الغما٘ 

 جىحض عما٘ الؿُلُٖا كالُت الىِاوة في صخغاء اللغاَ الوغبُت، في مداًـت ألاهباع ، التي بضؤث ص٘و اللالم بةهخاحها

ض  ت الصىاكاث الخلضًىت الى وحىص اقاع بُو م دث احغي مً قٓغ ماقغاث ًىُت واُخصاصًت لدصجُم بُامت مكاَع
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 ملضن الؿلُٖىن وؾباثٗ والٌيروؾُلُٖىن لخلبُت الاخخُاحاث املخلُت في اهخاج  عمل الؿُلُٖاالؾخلما٘ 

 وجصضع الٌاثع مىه.

ًتزامً اهخمام وػاعة  :(Crystalline Silicon for PV Project)شزوع السيليكون البلوريم - ب

الصىاكت واإلالاصن بالؼاُاث الجضًضة واإلاخجضصة في اللغاَ مم الاهخمام الضولي وجىحُه هظا الىىق مً الؼاُاث 

الىـٌُت لخدُِّ الخىمُت اإلاؿخضامت. يهضي اإلاكغوق بلى اؾخوال٘ الغما٘ اللغاُُت كالُت الىِاوة لبىاء مصىم 

ٔاث اللاإلاُت. لوغض طمان كمالَ باؾخسضام الخٕىىلىحُا الخضًث ت ، وهى ألامغ الظي جدخٕغه بلع الكغ

ٔاث كاإلاُت لوغض بوكاء مكغوق بهخاج  غ قغ ّ ، ًجغي جؼٍى الخىاػن في ألاؾىاَ اللاإلاُت مً خُث ؤلاهخاج والدؿٍى

ُىة  1الؿُلُٖىن البلىعي اللغاقي مً عمل الؿُلُٖا كالي الىِاوة الؾخسضامه في بهخاج الخالًا الكمؿُت بؿلت 

ت  وجدؿم الٌىاثض اإلاغحىة مً هظا اإلاكغوق:  حُجا واث وؤلُاي بصٍغ

ىص البترولي لخىلُض الؼاُت وجىحُه اججاهاث حضًضة -  جِلُل الاكخماص كلى الُى

 مِاعهت بالؿُلُٖىن اإلاؿخىعص. -
ً
 طبؽ مىاصٌاث مىخج ملضن الؿلُٖىن مدلُا

غ صىاكاث حضًضة مؿخٌُضة مً اإلاىخجاث الجهاثُت. -  جؼٍى

الٕهغباء الغزُصت مً ؤهـمت الؼاُت اإلاخجضصة ألن ؾلغ الؿُلُٖىن ًمثل هصٍ ؾلغ الخلُت ؤؾلاع  -

 الكمؿُت

 زلّ ًغص كمل للِىي اللاملت بالضولت. -

ُب زالًا قمؿُت حوظي ٔل مضًىت -  اؾخوال٘ الاعاض ي الخالُت بالِغب مً اإلاضن لتٓر

جمثل الؿباثٗ الغثِؿُت في صىاكت الخضًض والصلب  :(Ferrosilicon Project) مشزوع فيروسيليكون  - ث

 ويهضي بلى 
ً
غة مدلُا م صىاكت الؿُلُٖىن الؾخوال٘ الغما٘ اللغاُُت كالُت الىِاء واإلاخًى اإلاكغوق هى ؤخض مكاَع

 لخلبُت اخخُاحاث صىاكت الخضًض والصلب  25000ُلُٖىن بؼاُت بهخاحُت ؾو  بهخاج ؾباثٗ الخضًض
ً
ا ػً ؾىٍى

خ  ذ ػَغ للخصضًغ.في اللغاَ ًو

 :15املشاريع الاستراجيجيت

يهضي اإلاكغوق بلى جٌلُل الٖالؿُىم  :(Bentonite Activation Project) مشزوع جيشيط البيخوهيذ (1

ٌاوي / واصي بكيرة في الغػبت / مداًـت ألاهباع  م الؼٍغ  APIخؿب  -البيخىهِذ باخخُاػُاث مصجلت للواًت في مُى

ُٕت ؤو اإلاىاصٌت ألاوعوبُت   ػً في الؿىت. 75000. الؼاُت الخصمُمُت للمكغوق OCMAألامٍغ

يهضي اإلاكغوق بلى اؾدثماع عواؾب  :(Calcium Carbonate Project) مشزوع كزبوهاث الكالسيوم (2

زؼىغ ٓغبىهاث الٖالؿُىم مً زال٘ بوكاء مصىم مخٖامل مً ٓغبىهاث الٖالؿُىم اإلاؼدىهت مم بمٖاهُت ًخذ 

ت  ػً  100،000ػدً مؿخِبلُت لخوؼُت حمُم الاؾخسضاماث مم بًجاص مىاًظ للخصضًغ الؼاُت ؤلاهخاحُت الؿىٍى

اصتها خؿب الؼلب كلى اإلاسخَى ؤوؿب اإلاىاُم هي واصي الوضاي في مداًـت ألاهباع مًٕ ٍػ  ٍو

  Magnesium Oxide Vanadium Inhibiter) مشزوع مثبط الفاهادًوم أكسيد املغىيسيوم (3

Project):  يهضي اإلاكغوق الى اوكاء ململ مخٖامل الؾخوال٘ اإلاُاه اإلاغة لوغض اهخاج آؿُض اإلاوىِؿُىم بؼاُت

ا في مداًـت البصغة ٌؿخسضم ؤٓؿُض اإلاوىِؿُىم في اهخاج الؼىب الخغاعي واإلاالغ الخغاعي  1000 ػً ؾىٍى
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ت ، ومثبؼاث الٌاهاصًىم. اإلاىاص ال خام هي صخىع الضولىمُذ واملخل٘ى اإلاغ ، وهي مىاص والىٌؽ والصىاكاث الُٕماٍو

 زام مدلُت.

يهضي اإلاكغوق الى اؾخوال٘ اإلالح اإلاىخج في اإلاملخاث : (Chlor-Alkali Project) مشزوع الكلور القلوي  (4

ت باؾخسضام زالًا الخدلُل الٕهغباجي الوكاثُت لخوؼُت الاخخُاحاث  املخلُت اللغاُُت الهخاج الٖلىع والصىصا الٖاٍو

ا مً الٖلىع الؿاثل  15000البالوت  ت. 19500ػً ؾىٍى ٌؿخسضم الٖلىع في جىُِت اإلاُاه  ػً مً الصىصا الٖاٍو

ت في الصىاكاث الوظاثُت والُٕمُاثُت  والصىاكاث الِاثمت كلى مبُضاث الجغازُم والىعَ. حؿخسضم الصىصا الٖاٍو

ل ػً مً بهخاج الٖلىع مً اإلااقغاث الاُخصاصًت للمكغوق مُواواث لٖ 2.5بحمالي ػاُت اإلاكغوق  وفي خٌغ آلاباع

 .٪20٪ واللاثض البؿُؽ كلى الاؾدثماع 46هِؼت الخلاص٘ 

خاث الصودًوم (5 يهضي اإلاكغوق بلى اؾخوال٘ اإلالح الصىاعي  (Sodium Sulfate Project) :مشزوع كبًر

ت إلهخاج ٓغبىهاث الصىصًىم بٕثاًت كالُت ومىسٌ ظت مً زال٘ الخٌاكل مم الدجغ الجيري اإلاىخج في ؤمالح الكٓغ

غ بٕثرة في حىىب اللغاَ. جبلى الؼاُت ؤلاهخاحُت للمكغوق  ا في كملُت ؾىلٌاي. ًِم اإلاكغوق  200000اإلاخًى ػً ؾىىًٍ

حؿخسضم ٓغبىهاث الصىصًىم في صىاكت الؼحاج ، وصىاكاث اليؿُج ، وصىاكت الصابىن ، في مداًـت البصغة

 2.4ُٓلى واث / ؾاكت و  130لىٌؽ ، وجيكُؽ البيخىهِذ بالٖالؿِذ. ًدخاج اإلاكغوق بلى واإلاىـٌاث ، وخٌغ آباع ا

يهضي اإلاكغوق بلى اؾخوال٘ عواؾب . ٓما ٪39متر مٕلب لٖل ػً مً الٕغبىهاث اإلاىخجت للمكغوق هِؼت الخلاص٘ 

خاث الصىصًىم في بديرة الكاعي بمداًـت صالح الضًً.  ه الى اهه ٓبًر جم بوكاء وخضة  1997كام  فيالبض مً الخىٍى

م خُث بلى ؤلاهخاج  ب في بضاًت كام  9000صىاكُت في اإلاُى ِضع اخخُاػي .  2003ػً زم حلغض اإلاصىم للخسٍغ ٍو

خاث الصىصًىم ، الظي ًمثل  200الخام بدىالي  ملُىن  12.5٪ مً الخام ، 10ملُىن ػً ، في خين ًبلى اخخُاػي ٓبًر

خاث الصىصًىم بىِاء ػً ، مما ٌصجم الاؾدثماع في الىٌ ت . ٪99.7ؽ الخام. ًمًٕ الخص٘ى كلى ٓبًر جسؼؽ الكٓغ

ّ الخِىُت الخضًثت الؾخوال٘ عواؾب اإلالح بؼاُت بهخاحُت  ا  30إلوكاء مصىم مخٖامل ًو  إلهخاجؤلٍ ػً ؾىٍى

خاث الصىصًىم بيؿبت هِاء   ٪99.9ٓبًر

 ( Alumina Extraction From White Kaolin) اسخخزاج ألالوميىا مً الكاولين ألابيض (6

سلت بمداًـت ألاهباع بؼاُت  يهضي اإلاكغوق بلى اؾخسغاج ألالىمُىا مً ػين الٖاولين ألابُع في مىؼِت الضٍو

ّ ألاؾالُب الخضًثت في الاؾخسغاج ٓكٌذ الضعاؾاث التي هٌظتها هُئت اإلاسح  10.000بهخاحُت جبلى  ا ًو ػً ؾىٍى

ٗ. خمع في املخص٘ى الجُىلىجي اللغاُُت الؾخسغاج ألالىمُىا  لىٍع كً بمٖاهُت الاؾخسغاج باؾخسضام الهُضعٔو

لت خؿب  410٪بحمالي عواؾب الٖاولين خىالي 63 غة في مىؼِت الضٍو ملُىن ػً مً البُاهاث الجُىلىحُت اإلاخًى

 اإلاللىماث الجوغاًُت اإلاىؼُِت في اإلاىاصٌاث

 :16مشاريع إعادة الخأهيل

يز زام الخضًض اإلاؿخسغج مً : (Iron Ore Beneficiation) إثزاء خام الحدًد .1 اصة جٓغ يهضي اإلاكغوق بلى ٍػ

  80×  89بإبلاص  2013مىجم الخؿُيُاث للخضًض في مىؼِت الغػبت بمداًـت ألاهباع ، والظي جم اًخخاخه كام 
ً
مترا

ضة مً زام الخضًض في اإلاىجم خىالي  31وبلمّ  . جبلى الاخخُاػُاث اإلآا
ً
ؤلٍ  100ب ؤي خىالي ؤلٍ متر مٕل 45مترا

 .ملُىن ػً 200ػً. جِضع الاخخُاػُاث الخام بدىالي 
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عما٘ الؿُلُٖا للٌالجغ اإلاؿخسضمت في وخضاث جصٌُت  :(Filter sands Project) مشزوع جزشيح الزمال .2

يزة ئاث الصلبت كً اإلااء. جم اللثىع كلى الغمل صازل هُٖل الٓغ مًٕ  اإلاُاه إلهخاج مُاه الكغب ألنها جٌصل الجٍؼ ٍو

٪ مً الخضعج الٖلُـهغ الخدلُل 25مم ، وهى ما ًمثل  2بلى  0.85الخص٘ى كلحها طمً مُِاؽ خبُبي ًتراوح مً 

اجي لغمل اإلاغشح مؼابِخه للمىاصٌت الُِاؾُت اللغاُُت  والتي جىص كلى ؤال  2000لؿىت  1555الُٕمُاجي والٌيًز

خاث كً 90جِل وؿبت الؿُلُٖا كً  ض الٕبًر ٪. جِم 2وال ًجب ؤن ًٖىن الٌِض الخمض ي. جخجاوػ ٪ 1٪ وال جٍؼ

اإلاىؼِخان ألاولُان في زان الغباكُت ، والثاهُت في املخير بالِغب مً واصي خىعاهُمًٕ ؤن جصل اخخُاػُاث عما٘ 

ؼ هظه الاخخُاػُاث بطا جم  60ؤلٍ ػً بلى  240اإلاغشخاث في مىؼِت زان الغباكُت خىالي  ؤلٍ ػً. ًمًٕ حلٍؼ

 الخدُِّ هدى مىؼِت الٌٕل جىؾُم مىاػّ

ت  :(Standard sand project) مشزوع الزمل القياس ي .3 ٔاث الاؾدثماٍع يهضي اإلاكغوق بلى حظب الكغ

خذ مىاًظ للخصضًغ  ػَغ ؤلاهخاج  باؾخلما٘إلُامت مكغوق ملُاعي إلهخاج الغمل ًلبي اخخُاحاث الؿَى املخلي ًو

ت لٌدص ُىالب ألاؾمىذ مً مصاوم ألاؾمىذ. هظه الغما٘ كباعة كً  ٌلضالخضًثت  الغمل الُِاس ي ماصة خٍُى

جبلى ٓمُت الخام املخخىي كلى الغمل الُِاس ي خىالي  مىخجاث الؿُلُٖا مً مىؼِتي الخؿُيُاث ومداًىع.

اثُت حل ٪ مً الغمل الُِاس ي في هؼاَ الدجم الخبُبي اإلاؼلىب 10ػً ، وجدخىي كلى  3،000،000 ض الخىاص الٌيًز

ً الخؿُيُاث. ال جِل وؿبت الؿُلُٖا في هظه الض٘و كً  ت لخٍٖى ٪.ًخم 96والُٕمُاثُت للخام حؼًءا مً الىخضة الىدٍى

الى  850-بمِاؾاث خبُبُت جتراوح مً  1989لؿىت  2080اهخاج الغمل الُِاس ي ػبِا للمىاصٌت الُِاؾُت اللغاُُت 

 .مُٕغون 600+

يهضي اإلاكغوق بلى بهخاج عمل لصب اإلالاصن في : (Foundry Sands Project) مشزوع مسبك الزمال .4

 اإلاؿابٗ للملاصن املخخلٌت ألن الؿُلُٖا جخمخم بمِاومت مثالُت لضعحاث الخغاعة اللالُت ومِاومت الاهصهاع. 

ٌلخمض  يهضي اإلاكغوق بلى بوكاء زؽ بهخاج مخٖامل :(Silica sand Beneficiation) إثزاء رمال السيليكا .5

اصة هِاء عما٘ الؿُلُٖا في مىؼِت ؤعصًما بلى ؤٓثر مً  ؤلٍ ػً  60٪ ؾُلُٖا بؼاُت بهخاحُت 99ألاؾالُب الخضًثت لٍؼ

ا. لخدىاؾب مم مخؼلباث صىاكت الؼحاج والؿيرامُٗ ، وصىاكت الؿُلُٖىن ، وألالُاي الؼحاحُت ، وألاؾمىذ  ؾىىًٍ

لتر الغمل غة في اللغاَ. 390  عما٘ الؿُلُٖاًبلى اخخُاػي  ألابُع وألاؾىص ، ًو  ملُىن ػً مً ؤهِى الغما٘ اإلاخًى

يهضي  :(Red Bricks form red Kaolin Project) الطوب ألاخمز مً مشزوع الكاولين ألاخمز .6

ا بالؼَغ الصىاكُت الخضًثت مً زال٘ اؾخوال٘  3مملُىن  36اإلاكغوق بلى بوكاء صىاكت الؼىب ألاخمغ بؼاُت  ؾىٍى

 الاجُت:عواؾب الِغهبُؽ ألاخمغ اإلاىحىصة في اخخُاػُاث مصجلت للواًت في اإلاىاُم 

م الخؿُيُاث  -  ملُىن ػً 50مُى

م امج  -  ملُىن ػً 30مُى

م الِغق  -  ملُىن ػً 10مُى

سلت  - م الضٍو  ملُىن ػً 7مُى

هضي اإلاكغوق ي(: Bauxite and Flint production Project) مشزوع إهخاج البوكسيذ والصوان .7

ؿِذ مً زال٘ الاؾدثماع الىاجح إلوكاء صىاكت  ؿِذ والصىان اإلاصاخبت للبٓى بلى اؾخوال٘ عواؾب البٓى

خذ مىاًظ للخصضًغ واإلاىاًؿت في ألاؾىاَ  مخسصصت لخصيُم اإلاىاص الخام لخلبُت اخخُاحاث الؿَى املخلي ًو

 اللاإلاُت. 

م هِاء  :(Bauxite and Flint Project) ابولجيذإثزاء الطين أج .8 يهضي اإلاكغوق بلى بوكاء مصىم لًغ

ٔاث الىٌؽ. جغؾِب الاجابىلجُذ في مداًـتي اللٖاقت  ألاجابىلجُذ بلى اإلاىاصٌاث اإلاىاؾبت التي جؼلبها قغ
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ُٕت وبٕمُت اخخُاػُت  ؤلٍ ػً.  500والىجٍ بٕمُاث حُضة وجدخاج للخٌلُل لخخىاًّ مم اإلاىاصٌت ألامٍغ

ىث الىباجُت ىث وجبُِع الٍؼ  ٌؿخسضم في صىاكت الٍؼ

يهضي اإلاكغوق بلى اؾخوال٘ : (Metakaolin  Production project) مشزوع إهخاج امليخاكولين .9

ٔاولين لخدؿين زصاثص ت جبلى  الٖاولين إلهخاج مُخا  ىحض  10.000ألاؾمىذ البىعجالهضي بؼاُت ؾىٍى ػً ، ٍو

سلت بدىالي  في البىاء ومضاعج  Meta kaolinملُىن ػً. ٌؿخسضم  410اخخُاػي ٓبير مً الٖاولين في مىؼِت الضٍو

لت  .اإلاؼاعاث والؼَغ الؿَغ
 

ٌت في الخخام البض مً الاقاعة الى مخإهُت للخلغي كلى ؿغوي هظا  بن الاؾدثماع في الِؼاق اإلالضوي ًخؼلب ُو

ألن له زصىصُاجه بضء مً الخىُِب والبدث والاؾخٕكاي والخدـغي  الِؼاق اإلاغاص ضخ اإلاا٘ ًُه مً ؤحل الاؾدثماع

ال بض مجها مً ؤحل  وما جخؼلبه هظه اللملُاث مً الاؾدىاص إلاىاهج ململُت وجؼبُُِت بألُاتها الخِىُت التي والخُِـُم،

ٔان صولُ ؤلاحاباث كلى ٔل حؿائالث اإلاـؿدثمغبكؼاء الخىطُداث و  لت مً جدُِّ  ا،ؤو وػىُ اؾىاء ؤ ألن ؤلامٖاهُاث اإلاخُى

 ااؾخسغاح لالؾدثماع والُِمت اإلاظاًت جٖىن هي الىدُجت التي جدٕم وجىحه اإلاغاخـل اإلاخبُِـت للغبدُت حـضوي كالُـت

يز  ا جبل االخظبظباث صلىص مً آثير  ٌلغي بطاًت بلى واُم الؿَى اإلالضوي الـظي ا،وجصيُل اوجٓغ
ً
للظغوي  اوهبىػ

٘  خّ اإلاؿدثمغ ؤلاػالق بٖل قٌاًُت كلى هىكُت اإلاللىماث اإلاىزِـت اإلاِضمـت مً الاُخصاصًت. لظا ؤصـبذ اإلاكغوق  خى

 الاؾدثماعي بٖل صُت صون مبالوت 

 :اللغاًَمًٕ جلخُص اللىاثّ الغثِؿت التي ؾاهمذ في طلٍ وكضم جؼىع صىاكت الخلضًً في  

ٔاث الخلضًً اللاإلا .1 ُت الٕبري لالؾدثماع في كضم وحىص ُاهىن اؾدثماع ملاصن صالح وواكض ًمًٕ ؤن ًجظب قغ

 .اإلاىؼِت

 ملضهُت كضم وحىص صعاؾاث اؾخٕكاًُت  .2
ً
اما كً اإلالاصن والخغاثؽ  صُُِتقاملت وجٌصُلُت ًمًٕ ؤن حلؼي ؤُع

 اإلاىحىصة في اإلاىؼِت. 

مخسصصت في مجا٘ الخلضًً جِىم بةكضاص الخبرة في مجا٘ الخلضًً ومهىضس ي كضم وحىص ماؾؿت حللُمُت  .3

ً كلى ُُاصة الخِضم في هظا الصضص ًمًٕ اكخباعه كِبت ؤزغي   .الخلضًً الِاصٍع

  :الخوصياث

  بُت الىـغ بكٖل صوعي في الِىاهين وألاهـمـت  ةال كاصالؿعي الجاص لُت والظٍغ  اإلاخللِـت بـالثرواثوآلالُاث الخمٍى

  .للؼمىخاث الجضًضة للِؼاقها جٌُُٕو ها جدضًثو وجدضًض مىاػً الظلٍ في هظه الِىاهين وحلضًلها  اإلالضهُت، 

 م الصاصعاث هظا الِؼاق ًخؼلب  جىمُت وطم زؼت وػىُت  قاملت لالؾخوال٘ الاُخصاصي للمىاعص اإلالضهُت و جىَى

ب والخإهُل الحل جىؾُم ُاكضة الضزل الىػني، جصخب ًحها   الخجاعب الؿابِتوالخضٍع

  ل للهُئاث واإلااؾؿاث اإلاىـمت لِؼاق الخلضًً. وجٌلُلبكاصة الخىـُم اإلااؾؿاحي للِؼاق؛ وجإهُل  الضوع اإلأى

  ُت مم ًخم  كلى انؤهضاًا ػمىخت لخىمُت هظا الِؼاق جخظمً وطم اؾتراجُجُت  طغوعة ِت حكآع اكخماصها بؼٍغ

ّ   وصكمها اإلاىجمُين الٌاكلين ،  لها بحغاء جُُِم هصٍ مغخلي ًظال كً مسؼؽ كمل،  جخظمًبساعػت ػٍغ

ىي كلى  ليؿبحصخُص صُُّ للخص٘ى كلى  اثؤلاهجاػاث والُى م ىٌُظ ج جىاحهوالصلىباث التي  اإلالُى اإلاكاَع

 جظلُلها. لللمل كلى
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  في  ُلهللخلغي كلى مضي مؿاهمخه وحصجصعاؾت ملمِت وقاملت إلاؿىصة ُاهىن الاؾدثماع اإلالضوي حصجُم كلى احغاء

ً ألاحاهب لالؾدثماع في صىاكت الخلضًً   .حظب اإلاؿدثمٍغ

  م بوكاء اإلااؾؿاث الخللُمُت لهىضؾت الخلضًً للمؿاكضة في بكضاص الِىي اللاملت اإلااهغة الالػمت لللمل في مكاَع

 الخلضًً اإلاؿخِبلُت بٌٕاءة.

  طُت والظزاثغ هير اإلاىٌجغة واإلاىاص الخؼغة الخلاون مم الؿلؼاث طاث اللالُت للمؿاهمت في بػالت حمُم ألالوام ألاع

 التي ٌلخِض ؤنها مىحىصة في بلع خِ٘ى ومىاُم الثروة اإلالضهُت.

 ت مً خُث الٕهغباء واإلاُاه بظ٘ بلع الجهىص مً ؤحل جدؿين البيُت الخدخُت في مىاػّ الخلضًً املخخمل ًيبغي

 وهيرها.

  ير الاؾخِغاع الؿُاس ي والاُخصاصي وؤالمني وصكم و ، جًى ير البيُت الخدخُت )ػَغ حصجُم الاؾدثماع في اإلاىاحم وجًى

 اجصاالذ، ٓيرباء، مُاه، ػاُت، ومىاوئ( .

 .طغوعة بزظاق كملُاث الخلضًً لضعاؾت الازاع الاُخصاصًت والاحخماكُت والبُئُت 

  اجُم ً بٖاًت مؿخٍى ٔاث اواإلاؿدثمٍغ وإلؼامهم باإلاؿاهمت في جؼبُّ اإلالاًير البُئُت في الاجٌاُُاث اإلابرمت مم الكغ

ت وجِضًم الخضماث الاؾاؾُت باملخمُاث التي حلمل بها في بػاع جىمُت املجخمم.  جىٌُظ مكغوكاث جىمٍى

  لُا الجوغافي وطغوعة االاهخمام الاؾخٌاصة مً الخبراث الللمُت للجُىلىحُين في صعاؾت وجصيٍُ اإلالاصن وجىَػ

ير اللُىاث الخِلُت واإلالملُت.بالبدث الللمي واعجباػه بالبدث كً الخاماث ا  إلالضهُت وجًى

  غ لخىٌُظ صعاؾاث وزغغ جٌصُلُت ومؿىح حُىلىحُت وهىضؾُت قاملت جٌلُل صوع ماؾؿاث البدث والخؼٍى

ٔاًت البُاهاث الالػمت لخُُِم زصاثص اإلاىاُم التي ًمًٕ ؤن حكٖل مىعص  جُت و ير الِاكضة اإلاللىماجُت والترٍو لخًى

 الثرواث اإلالضهُت.واكض لىىكُت مميزة مً 
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