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 الجٌزًْبٌذ  1.1

األهكْ غٕٟ ثبٌظقٛه ٚاٌّؼبكْ اٌظٕبػ١خ اٌزٟ رؼزجو األٍبً فٟ اٌظٕبػبد اٌزؾ١ٍ٠ٛخ ٚاإلٍزقواع١خ اٌزٟ رٛفو ِب 

ٕٚ٘بن اٌؼل٠ل ِٓ اٌقبِبد اٌزٟ ٌُ ٠زُ ئٍزغالٌٙب ِٚبىاٌذ ل١ل اٌلهاٍبد فمؾ، ِٚٓ ٘نٖ % ِٓ طبكهارٕب اٌٛؽ١ٕخ، 70ل١ّزٗ 

 اٌقبِبد فبَ اٌجٕزٛٔب٠ذ.

٠طٍك ػٍٝ ٔٛع ١ِّي ِٓ فبَ اٌظٍظبي، ٠ٚؼزجو طٍظبي ؽوٞ كل١ك اٌؾج١جبد ٠زقن ِظٙو اٌجٕزٛٔب٠ذ ٘ٛ اٍُ 

ٔبرظ  ٚػٕلِب ٠غف ٠زشمك ٠ٚزىَو. ٠ٚؼزجو اٌجٕزٛٔب٠ذِٚٓ ظٛا٘وح ا١ٌّّيح أْ اٌوؽٛثخ رغؼً ٍطؾٗ هغٛٞ ىٌك، ١َٔغٟ 

ػ١ٍّبد رغ٠ٛخ اٌظقٛه ٚاٌوِبك اٌجووبٟٔ، ٚ٘ٛ أؽل اٌظقٛه اٌظٕبػ١خ اٌزٟ رلفً فٟ طٕبػبد ِزؼلكح، ٚ٘ٛ ِٓ اٌقبِبد 

اٌّزٛاعلح ثى١ّبد ٚف١وح فٟ األهكْ فبطخ فٟ ِٕبؽك ػ١ٓ اٌج١ؼب، لبع األىهق ِٕٚطمخ ا١ٌّب١ٔخ فٟ اٌؼمجخ، ٠ٚجٍغ أػٍٝ 

 ٌج١ؼب.ئؽز١بؽٟ ِٓ ٘نٖ إٌّبؽك فٟ ِٕطمخ ػ١ٓ ا

ٌٚىٓ ٠غت  آثبه اٌجزوٚي ٚا١ٌّب٠ٖذ ٟ٘ ِبكح ٠زُ اٍزقلاِٙب ٌَٕل عٛأت اٌؾفو ٚفبطخ فٟ اػّبي ؽفوبِبكح اٌجٕزٛٔ

١ٍؾلس ِب٠َّٟ ثظب٘وح ػٕك اٌيعبعخ ٔز١غخ ٌؼلَ اٌؼـ  ػـ اٌجٕز١ٔٛذ ثشىً َِزّو ِٕٚزظُ ٌؼّبْ ٍٕل عٛأت اٌؾفو ٚاال

( ِزٛفوح ِٓ ػلح ِظبٔغ غو50شىً ثٛكهح ثأو١بً ِؼجأح ). ٟٚ٘ ِبكح رأرٟ ػٍٝ اٌؾفو٠ذ اصٕبء باٌَّزّو ٚإٌّزظُ ٌّبكح اٌجٕزٛٔ

ء ػٍٝ رلػ١ُ رؼًّ ٘نٖ اٌّبكح ثؼل فٍطٙب ثبٌّب ٚظ١فزٙب األٍب١ٍخ . أوضو٘ب أزشبها ِزٛاعل فٟ إٌٙل ثبٌَٕجخ ٌٍَٛق اٌق١ٍغٟ

كح ٠ُٚغله اإلشبهح ٕ٘ب أْ َٔجخ وضبفخ ٘نٖ اٌّب ٌٛرل، ٚمٌه ِٓ فالي ػقٙب أصٕبء ػ١ٍّخ اٌؾفو فٟ ِىبْ اعٛأت اٌؾفو ٌألٚربك

  ح.ٔٛػب ِب ٔمًٍ ِٓ وضبفخ ٘نٖ اٌّبكْ وبٔذ ِزّبٍىخ ئاٌزوثخ ػؼ١فخ ٔي٠ل ِٓ اٌىضبفخ ٚ ْ وبٔذارؼزّل ػٍٝ ٔٛع ؽجمبد اٌزوثخ ف

 

 ًشأح الجٌزًْبٌذ  1.2

 

ّٕبؽك اٌّإوَلح ٌجؼغ اٌوٚاٍت ٠زٛاعل اٌجٕزٛٔب٠ذ فٟ لشوح اٌزغ٠ٛخ ٌٍظقٛه اٌمبػل٠خ ٚاٌفٛق لبػل٠خ، ٚفٟ اٌ

اٌّؼل١ٔخ أٚ فٟ اٌظقٛه اٌجووب١ٔخ اٌؾّؼ١خ، ٠زلهط اٌجٕزٛٔب٠ذ فٟ اٌطج١ؼخ فٟ ػلح اٌٛاْ ِٓ األٍٛك ٚؽزٝ األث١غ ٌٚىٓ 

، ٠ٚؼٛك أطً ِؼظّٙب ٠ظٙو ثٍْٛ أفؼو أٚ هِبكٞ ِيهق، ٠زغ١و ثفؼً اٌزغٛهح اٌٝ اٌجٕٟ اٌّظفو ثَجت أوَلح اٌؾل٠ل

 ػ١ٓ أٍب١١ٍٓ ّ٘ب:اٌجٕزٛٔب٠ذ اٌٝ ٔٛ

اٌجٕزٛٔب٠ذ اٌوٍٛثٟ: ٚ٘ٛ ٔبرظ رؾٛي اٌوِبك اٌجووبٟٔ اٌٝ ؽج١جبد هٍٛث١خ رٕزمً ثٛاٍطخ اٌؼ١ٍّبد اٌوٍٛث١خ وبٌغلاٚي 

ٚاألٔٙبه ٚرزغّغ فٟ ث١ئبد ١ِبٖ ػنثخ أٚ ثؾ١وح ػؾٍخ، ِٚؼظُ فبِبد ٘نا إٌٛع روو١جٙب األٍبٍٟ ه٠ٚالرٟ أٚ رواو١زٟ ِزؼلك 

 َِبؽبد ٚاٍؼخ ٚ٘ٛ إٌٛع األوضو ش١ٛػب ألطً اٌجٕزٛٔب٠ذ. اٌَّبوبد ٠ّٚزل فٛق

اٌجٕزٛٔب٠ذ اٌؾوِبئٟ: ٚ٘ٛ ٔبرظ اٌزؾٛي اٌؾوِبئٟ اٌّٛػؼٟ ٌظقٛه ٔبه٠خ ؽبِؼ١خ غ١و ِٕزظّخ اٌشىً ٚرؾذ رأص١و 

 ٚ٘ٛ ٔبرظ رؾٛي طقٛه ٔبه٠خ ِٓ اٌو٠ٛال٠ذ، اٌجوال٠ذ ٚاألٚث١َل٠بْ.روو١جٟ وبٌظلٚع ٚاٌفٛاطً، 

 

 رْزٌع الجٌزًْبٌذ فً العبلن  1.3

ٌعتبر البنتوناٌت من الخامات المنتشرة فً معظم دول العالم منها العربٌة واألجنبٌة، وتقوم هذه الدول بإستخراج ومعالجة وتوزٌع 
ٌرها، وٌبٌن هذا الخام وإستخدامه ومن أشهر هذه الدول الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، اسبانٌا، الٌونان، فلسطٌن، الجزائر ومصر وغ

( التالً اإلنتاج السنوي لخام البنتوناٌت فً عدة دول:1الشكل)  

 



 

 (: اإلٔزبط إٌَٛٞ ٌقبَ اٌجٕزٛٔب٠ذ فٟ كٚي اٌؼبٌُ.1اٌشىً)

 ٍٍطخ اٌّظبكه اٌطج١ؼ١خ. -1996 -*وزبة اٌجٕزٛٔب٠ذ فٟ األهكْ

 

 خظبئض الجٌزًْبٌذ   1.4

 الخظبئض الكٍوٍبئٍخ 1.4.1

 اٌى١ّ١بئ١خ ٌقبَ اٌجٕزٛٔب٠ذ.( اٌزبٌٟ اٌقظبئض ٠1ج١ٓ اٌغلٚي)

 

 اٌى١ّ١بئ١خ ٌقبَ اٌجٕزٛٔب٠ذ.(: اٌقظبئض 1علٚي)

 الوركجبد الٌسجخ

 013 % Na2O 

3.47 % MgO 

20.8 % Al2O3 

55.67 % SiO2 

2.45 % K2O 

2.15 % CaO 

2.54 % TiO2 

13.47 % Fe2O3 

 الخظبئض الفٍسٌبئٍخ ّالحدن الحجٍجً 1.4.2

( اٌزبٌٟ إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ ٌىً ؽغُ ؽج١جٟ ؽ١ش أْ 3اٌقظبئض اٌف١ي٠بئ١خ ٌٍجٕزٛٔب٠ذ، ٠ٚج١ٓ اٌغلٚي)( أكٔبٖ ٠2ج١ٓ اٌغلٚي)

 ١ِىوْٚ: ١ِ2ىوْٚ ٚونٌه ؽغُ اٌط١ٓ ألً ِٓ  63-١ِ1000ىوْٚ، ؽغُ اٌٍَذ  1000ؽغُ اٌوًِ اٌقشٓ أوضو ِٓ 

 

 

 

 

 الٌونان

 قبرص

 تركٌا

 اٌطالٌا

 إسبانٌا

 الٌابان



 (: اٌقظبئض اٌف١ي٠بئ١خ ٌٍجٕزٛٔب٠ذ2علٚي)

 الٌسجخ الخبطٍخ

 2.49-2.72 اٌٛىْ إٌٛػٟ

 370-487 اٌَّبؽخ اٌَطؾ١خ

 53-83 اٌزجبكي األ٠ٟٛٔ

 73-87 ئِزظبص اٌي٠ٛد

 115-207 ئِزظبص اٌّبء

 80-95 ِٚخ اٌؾذبِم

 81-99 رٕم١زٗ ٌٍي٠ٛد إٌجبر١خ

 

 (: إٌَت اٌّئ٠ٛخ ٌٍؾغُ اٌؾج١جٟ.3علٚي)

 اٌٛىْ % ؽغُ اٌؾج١جبد

+1000m 0.41-0.13 

1000-63 m 4.93-2.71 

63-2 m 44.77-42.14 

-2m 55.02-49.89 

 ٍٍطخ اٌّظبكه اٌطج١ؼ١خ*اٌّظله: 

 

 إسزخذاهبد الجٌزًْبٌذ 1.5

فٟ اٌؼبٌُ، ٚرأرٟ أ١ّ٘زٗ فٟ ٘نا اإلٍزقلاَ اٌؾ١ٛٞ ِٓ فالي للهرٗ  ٗب٠ذ ٌَٛائً اٌؾفو أوجو ئٍزقلاَ ٠ٌؼزجو ئٍزقلاَ اٌجٕزٛٔ

رغؼٍٗ لبكها ػٍٝ ػًّ فزبد اٌؾفو ِٓ أػّبق وج١وح ٚئفواعٙب  ػٍٝ ػًّ ٍبئً ٌٍؾفو ٠زّزغ ثقظبئض ِٓ اٌٍيٚعخ ٚاٌؾووخ

 ٌٍَطؼ أصٕبء ػ١ٍّخ اٌؾفو ٚاٌملهح ػٍٝ اثمبء٘ب ِؼٍمخ فٟ ٍبئً اٌؾفو اما ِب رٛلف ػـ ٍبئً اٌؾفو ٚكٚهأٗ كافً اٌجئو.

 زب١ٌخ: ثٕبء ػٍٝ اٌقٛاص اٌف١ي٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ فبْ اٌجٕزٛٔب٠ذ األهكٟٔ ٠ّىٓ اٍزقلاِٗ فٟ اٌظٕبػبد اٌ

 رٕم١خ اٌي٠ٛد إٌجبر١خ 

 رٕم١خ ا١ٌّبٖ اٌؼبكِخ 

 اِزظبص اٌّبء ٚاٌوٚائؼ 

 اِزظبص اٌؼٕبطو اٌضم١ٍخ 

 طٕبػخ اٌمٛاٌت اٌو١ٍِخ ٌٍَجبوخ 

 Pillarization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الزدبرة العولٍخ 2

 فحْطبد الجٌزًْبٌذ 2.1

 

هاثطخ ٠ّٚضً اٍزٙالوٗ ثبٌَٕجخ ٌغ١ّغ اٌوٚاثؾ اٌّقزٍفخ ِضً اٌي٠ٛد ، ِبء اٌيعبط االٍّٕذ اٌوىْ ، اٌجٕزٛٔب٠ذ ٘ٛ ِبكح 

، رُ ػًّ ػلح كهاٍبد ػٍٝ لاِٗ ٚأقفبع ٍؼوٖ َٔج١ب ٚٚفورٌٌَٗٙٛخ اٍزق % ٚمٌه ٔظوا60اٌـ ؽٛاٌٟ اوضو ِٓ .... 

:اٌجٕزٛٔب٠ذ، ٚف١ّب ٠ٍٟ اٌفؾٛطبد اٌزٟ رُ ئعواء٘ب ػٍٝ اٌقبَ ِٕٚٙب  

 API Filtrate  

 Moisture content 

 Apparent viscosity   

 Hydrocyclon 

 XRF analysis  

 

% ٠70ج١ٓ اٌغلٚي اٌزبٌٟ ِؼلي إٌَت اٌّئ٠ٛخ ١ٌٍٍَىب ٚاال١ٌِٕٛب ٚٚىْ ؽغُ اٌط١ٓ ٌٍطجمبد ماد اإلٔزفبؿ أوضو ِٓ  

 ٌىً ثئو فٟ ِٕطمخ ػ١ٓ اٌج١ؼب

(: إٌَت اٌّئ٠ٛخ4علٚي)  

الطجقبد راد 

اإلًزفبخ)أكثر هي 

70)%  

ّزى حدن الطٍي)أقل 

هٍكرّى(% 2هي   

AL2O3 SIO2 رقن الجئر 

11.6-18.4 28,3 10,6 32,6 BT-14 

12.5-13.5 23,0 12,8 42,6 BT-15 

0.0-3.0 

4.5-6.0 

10.5-12.0 

61,3 11,0 28,0 BT-16 

0.0-4.0 

11.0-14.7 

38,0 15,0 35,0 BT-18 

14.5-30.3  69,0 11,5 43,0 BT-19 

20.0-22.5  67,0 8,4 14,6 BT-20 

0.0-4.5  62,5 14,7 51,0 BT-21 

 

 رحضٍر العٌٍخ  2.1.1

كغ  2وتم تكسٌرها على الكسارة الشاكوشٌة الن البنتوناٌت ٌعتبر مادة لٌنة و لزجة، تم نقع  عٌن البٌضا  تم إحضار عٌنة من منطقة
ساعة الى أن ٌتضاعف حجمه 24لتر ماء لمدة 4من البنتوناٌت فً   

استخدام خام البنتونايت في سباكة المعادن  2.1.2  

(% لعدة فحوصات منها10-3من) تم عمل تجارب بنسب مختلفة  

ٌة الغازٌة . فحص النفاذ1  

ٌهدف هذا الفحص الى التعرف على مدى قابلٌة الرمل للسماح للغازات واألبخرة المتكونة أثناء عملٌة صب المعدن بالنفاذ من خالل 
 مساماته

. فحص مقاومة اإلنضغاط الخضراء2  

ا إنهٌارٌهدف هذا الفحص الى التعرف على القوة التً تستطٌع أن تغٌر شكل العٌنة القٌاسٌة وأن تسبب له  



. فحص مقاومة اإلنضغاط الجاف3  

 ٌهدف هذا الفحص إلى التعرف على القوة التً تستطٌع تغٌٌر شكل العٌنة القٌاسٌة التً تم تجفٌفها بواسطة فرن حراري لمدة ساعتٌن

. فحص مقٌاس اإلنشطار4  

( سم 1.27ٌعرف مقٌاس اإلنشطار بأنه النسبة المئوٌة الوزنٌة من العٌنة القٌاسٌة التً تبقى مستقرة على منخل قطر فتحاته )  

 

 

 

 

 اإلسزثوبر فً الجٌزًْبٌذ 3

 الْضع اإلسزثوبري: 3.1

اٌّظبكه اٌطج١ؼ١خ ٍبثمب  ٍٍطخلبِذ ؽ١ش أٚي ِٓ ئوزشفٙب. 1974ؽلاك٠ٓ ػبَ  ػل٠لح ٠ٚؼزجورٛػؼبد اٌجٕزٛٔب٠ذ  ئْ

ٚرُ  .زم١١ُ اٌّؼبكْ اٌط١ٕ١ٌخٌفٟ لبع األىهق ؽ١ش رُ ؽفو آثبه  ؼ١ٍّبد اٍزىشبف١خث 1993-1991فًٟ اٌفزوح  ٚىاهح اٌطبلخ ؽب١ٌب

ئِىب١ٔخ اٍزقلاِٗ وّبكح هاثطخ فٟ طٕبػخ لٛاٌت اٌوًِ ٌٍَجبوخ أِب اٌَّبؽخ اٌَطؾ١خ، اِزظبص اإلشبهح اٌٝ أٔٗ ٕ٘بن 

للهرٗ ػٍٝ رٕم١خ اٌي٠ٛد اٌظبٌؾخ .اِزظبص اٌّبء، اِزظبص اٌّؼبكْ اٌضم١ٍخ اٌّزٛاعلح فٟ ا١ٌّبٖ اٌؼبكِخ ٚونٌه اٌي٠ٛد، 

البنتونايت من الخامات األردنية التي ، ٠ؼزجو 2010ٌَألوً ثؼل رؾف١يٖ ثبألؽّبع رُ رم١١ّٙب ألٚي ِوح ِٓ فالي إٌٛاطوح ػبَ 
 اي منتج او مصدر لو. لم تستغل حاليا في المممكة لذلك اليوجد

 

 فرص اإلسزثوبر: 3.2

رٛػؼبد اٌجٕزٛٔب٠ذ ِفزٛؽخ ٌشووبد اإلٍزضّبه ٚاٌزؼل٠ٓ ئْ ٌٍٙٛخ ِّبهٍخ األػّبي اٌزغبه٠خ فٟ األهكْ ع١لح ٚرؼزجو 

ْ ١ٍِٛ 105رزٛاعل فبِبد اٌجٕزٛٔب٠ذ فٟ ِٕطمخ ػ١ٓ اٌج١ؼب ٚثاؽز١بؽٟ ٠مله  .اليٍزغػٍٝ أٌٍ اٌزٕم١ت اٌزفظ١ٍٟ ٚاٌزم١١ُ ٚاإل

 ٚغ١و٘ب. اٍزقلاِٙب ٌَٕل عٛأت اٌؾفو ٚفبطخ فٟ اػّبي ؽفو اٌقٛاى٠كؽٓ، ٚ٘نٖ اٌقبِخ رلفً فٟ طٕبػبد ػل٠لح أّ٘ٙب 

 

 

 هْاقع رْاخذ خبم الجٌزًْبٌذ 3.3

مله اإلؽز١بؽٟ فٟ  ِٕطمخ ػ١ٓ اٌج١ؼبء ؽٛاٌٟ ٠ ٚ ٠زٛاعل اٌجٕزٛٔب٠ذ فٟ ِٛلؼ١ٓ ّ٘ب لبع األىهق ِٕٚطمخ ػ١ٓ اٌج١ؼبء

و150ُ، ٠ّضً لبع األىهق ؽٛع ِغٍك َِٚبؽزٗ ؽٛاٌٟ ىهق فٍُ ٠زُ رؾل٠ل اإلؽز١بؽًٟ ٌٗؽٓ، أِب لبع األ١ٌٍِْٛ  105
2

.وال  

( فٛق َِزٜٛ ٍطؼ اٌجؾو. ٠ؼزجو اٌَّىزب٠ذ، 510َإٌّطمز١ٓ ٌّٙب اهرفبع ل١ًٍ ِٓ إٌبؽ١خ اٌطجٛغواف١خ )ؽٛاٌٟ 

ث١ّٕب اٌىٛاهري، اٌفٍلٍجبه ٚاٌىب١ٌَذ ُ٘ اٌشٛائت .١خ اٌّزٛاعلح، اٌَّىزب٠ذ اٌّقزٍؾ ٚاٌىبؤ١ٌٌٕب٠ذ أُ٘ اٌّؼبكْ اٌط١ٌٕ\اال٠ذ

وُ 102ؽٛاٌٟ إٌّطمزبْ  رجؼل ٚاٌّظبؽجخ ٌٍّؼبكْ اٌط١ٕ١ٌخ  ٠ّىٓ اٌٛطٛي ئٌٝ ِٕطمزٟ اٌلهاٍخ ِٓ فالي اٌؼل٠ل ِٓ اٌطوق.

 : ( أكٔب1ٖ) شّبي شوق اٌؼبطّخ ػّبْ وّب ٠ظٙو فٟ اٌظٛهح



 

 المصدر ىيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. -البنتونايت في األردن(: أماكن تواجد 1صورة)

 

 



 الطبقخ اإلًزبخٍخ للوظٌع ّأسعبرٍ هٌزدبرَ 3.4

ئْ فىوح ئلبِخ ِظٕغ ٠ٙزُ ثّؼبٌغخ ٚروو١ي فبِبد اٌجٕزٛٔب٠ذ فىوح ِغل٠خ ئلزظبك٠ب ، ٚمٌه ثََت ٚفوح اٌقبَ ثاؽز١بؽٟ 

اٌّؾٍٟ ٚفزؼ ثبة ، ؽ١ش ١ٍزُ ري٠ٚل اٌَٛق غ فبِبد اٌجٕزٛٔب٠ذ فٟ األهكْظ١ٕٚعٛك أٞ شووخ رمَٛ ثأزبط ٚرػبٌٟ علا ٚػلَ 

لٚي اٌّغبٚهح ٚفبطخ كٚي اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ ألْ ٘نٖ اٌقبِٗ رلفً فٟ ػلح ئٍزقلاَ ٢ثبه اٌجزوٚي، ٚثٕبءا ػٍٝ اٌٝ اٌٌٍزظل٠و 

ثؼ١ٍّبد اٌّؼبٌغخ ٚاٌزوو١ي إلفواعٙب ٌم١بَ ٚامٌه فأٗ ١ٍزُ ػًّ ِظٕغ إلٍزقواط فبِبد اٌجٕزٛٔب٠ذ ِٓ ِٕطمخ ػ١ٓ اٌج١ؼب 

٠َٛ ػًّ ٠ٍٕٛب  300ؽٓ/٠ٍٕٛب ثّؼلي  10,000ثّٛاطفبد اٌظٕبػ١خ اٌّطٍٛثخ ٚثٕبءا ػٍٝ مٌه ١ٍزُ ثٕبء ِظٕغ ثطبلخ ئٔزبع١خ 

 ٍبػبد ػًّ. 8ؽٓ/١ِٛ٠ب ثّؼلي  30أٞ ِب ٠ؼبكي 

 اسعبر الجٌزًْبٌذ عبلوٍب: 3.4.1

ك٠ٕبه اهكٟٔ ٚمٌه ؽَت ِٛاطفبد اٌقبَ ٚؽغّٗ اٌؾج١جٟ  800-70 ١ٓث ئْ أٍؼبه فبَ اٌجٕزٛٔب٠ذ ػب١ٌّب رزواٚػ ِب

 :ٗ ٕ٘بن صالس أطٕبف ٌّٕزغبد اٌجٕزٛٔب٠ذٚاٍزقلاِبرٗ اٌظٕبػ١خ ػٍّب ثأٔ

ك٠ٕبه  ١ِ90ىوْٚ ٚثَؼو  150اٌظٕف االٚي: ٠َزقلَ فٟ اٌّغبالد اٌظٕبػ١خ ِضً ٍبئً اٌؾفو ثؾغُ ؽج١جٟ اوضو ِٓ 

 اهكٟٔ ٌٍطٓ اٌٛاؽل.

ك٠ٕبه  ١ِ100ىوْٚ ٚثَؼو  44اٌظٕف اٌضبٟٔ: ٠َزقلَ الغواع ٍجبوخ اٌّؼبكْ ٚ اٌل٘بٔبد ٚاٌّٛاك اٌالطمخ ثؾغُ ؽج١جٟ 

 اهكٟٔ ٌٍطٓ اٌٛاؽل.

ك٠ٕبه اهكٟٔ ٌٍطٓ  ١ِ150ىوْٚ ٚثَؼو  18اٌظٕف اٌضبٌش: إٌبػُ علا ٠َزقلَ فٟ إٌّزغبد اٌطج١خ ثؾغُ ؽج١جٟ الً ِٓ 

 .اٌٛاؽل

 َاإلٌراداد الوزْقع 3.4.2

خراجيا الى حيز الوجود وبناء مصنع بطاقة إنتاجية   100000ىنالك جدوى إقتصادية كبيرة إلستغالل ىذه الخامات وا 
( ادناه االيرادات 4ساعات عمل, ويبين الجدول ) 8طن/يوميا بمعدل  30يوم عمل سنويا أي ما يعادل  300طن/سنويا بمعدل 

 السنوية المتوقعة لممشروع:

 

 اال٠واكاد ا٠ٌَٕٛخ ٌٍّشوٚع(: 5علٚي)

االٌراداد السٌٌْخ  السعر )دٌٌبر اردًً( االًزبج السٌْي )طي( الٌسجخ  % الجٌزًْبٌذ

 )دٌٌبر اردًً(

 585,000 90 6,500 65 ااٌظٕف االٚي

 200,000 100 2,000 20 اٌظٕف اٌضبٟٔ

 225,000 150 1,500 15 اٌظٕف اٌضبٌش

 100100000 --- 100000 100 الودوْع

 

 

 



 العولٍخ اإلًزبخٍخ 3.5

بعد عممية اإلستخراج تتم عممية نقل الخام الى موقع المصنع ومن ثم تتم عممية التصنيع عن طريق تكسير الكتل 
وبعد ذلك تتم عممية تجفيف  من الخام عن طريق كسارة شاكوشية, ثم يتم وضع الخام في الخالط لتشتيت الحبيبات,الكبيرة 

الخام بإستخدام محمص اليوائي ثم تنخيمو ليتم إدخالو الى مطحنة الكرات لمحصول عمى األحجام المطموبة والمخطط التنفيذي 
 التالي يبين وصف العممية اإلنتاجية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إستخراج

 تكسٌر

 حبٌبات أحجام مختلفة

 تحمٌص

 مسحوق بنتوناٌت

 تنخٌل

 بنتوناٌت محمص

 ٌنتوناٌت حبٌبً

 طحن



 

 اَالد الوطلْثخ  3.5.1

ي:ما المشروع كما ييتالي اآلالت والمعدات التي يحتاجال (6)يوضح الجدول  
 
 

(: اآلالت والمعدات المطموبة لممشروع.6جدول)  

)دٌٌبر أردًً( الكلفخ الٌِبئٍخ  اَلخ العذد الكلفخ الْاحذح/دٌٌبرأردًً 

 ٌٛكه 2 50,000 100,000

 آٌخ رى١َو 1 40,000 40,000

 آٌخ ؽؾٓ 1 65,000 65,000

 آٌخ رٕق١ً 2 25,000 50,000

 ِؾّظخ 1 100,000 100,000

 فالؽ 1 50,000 50,000

 لالة 1 150,000 150,000

 ثه أة 1 23,000 23,000

 هدوْع 10 --- 5780000

 * حسب الخبرة

 

 الجشرٌخ الوطلْثخالوْارد  3.5.2

إن إقامة مصنع البنتونايت يتطمب موظفين ولمراعاة الرواتب وجميع المستحقات, تم وضع رواتب الموظفين تبعا لقانون 
مممشروع: ل عمالة المطموبةالتالي ال (7جدول)يمثل الالسادس عشر, و   

 

 

 (: العمالة المطموبة لممشروع.7جدول)

الرارت)دٌٌبر  هدوْع الرّارت السٌٌْخ

 أردًً(/شِر

 الوسوى الْظٍفً العذد

 (رؼل٠ِٓل٠و اٌّشوٚع )َ. 1 1000 16,000

 ع١ٌٛٛعٟ 1 500 8,000

 ِؾبٍت 1 400 6,400

 ا٠لٞ ػبٍِخ 2 300 9,600

 فٕٟ رؼل٠ٓ 2 300 9,600

 فٕٟ ط١بٔخ 1 300 4,800

4000 250 1 

 

 ػّبي ٔظبفخ

 ٍبئك 3 350 16,800



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األرع ّقْاًٍي الزعذٌي 3.5.3

دونم حكومً وذلك بعد  25تم اإلفتراض أنه سٌتم إستئجار قطعة أرض ستتم عممية اإلستخراج في منطقة عين البيضا حيث 

لممشروع حسب توصيات المجنة المركزية المالك ( أدناه يبين الرسوم المطموبة 8الجدول). و2كم1القٌام بإجراء عملٌات التنقٌب على مساحة 
 الدولة/ىيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن:

 
 (: هٍَٛ اٌزؼل٠ٓ.8علٚي)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌؾبهً 2 300 9,600

 الودوْع 14 ---- 840800

 رسْم الزعذٌي الوطلْة

هٍُ ِٕؼ هفظخ اٌزٕم١ت ػٓ وُ
2

 200 

هٍُ ِٕؼ ؽك اٌزؼل٠ٓ ٠ٍٕٛب ػٓ وُ
2 

500 

 500 ثلي وشف ٌّٕؼ هفض اٌزٕم١ت

ٌغب٠بد اٌزٕم١ت ػٓ وُثلي ا٠غبه ألهاػٟ اٌقي٠ٕخ 
2

 800 

 25 ثلي ئ٠غبه ٍٕٛٞ ٌلُٚٔ اٌٛاؽل



 اإلٌراداد السٌٌْخ 3.6

 ( اٌزبٌٟ 9(، ٚعلٚي )2025-2018ؽَت أٍؼبه اٌجٕزٛٔب٠ذ رُ ؽَبة فوػ١بد األٍؼبه ِٓ فالي ػبَ )

 : ٠واكاد اٌّشوٚع ا٠ٌَٕٛخ اٌّزٛلؼخئ٠ج١ٓ 

 (: ئ٠واكاد اٌّشوٚع ا٠ٌَٕٛخ.9علٚي)

 2021 2020 2019 2018 األٍؼبهفوػ١بد 

ؽٓ ثٕزٛٔب٠ذ  1ٍؼو ث١غ 

 طٕف اٚي

90 103 106 109 

ؽٓ ثٕزٛٔب٠ذ  1ٍؼو ث١غ 

 طٕف صبٟٔ

100 155 159 164 

ؽٓ ثٕزٛٔب٠ذ  1ٍؼو ث١غ 

 طٕف صبٌش

150 206 212 219 

     

َٔجخ أزبط ثٕزٛٔب٠ذ طٕف 

 اٚي

65% 65% 65% 65% 

َٔجخ أزبط ثٕزٛٔب٠ذ طٕف 

 صبٟٔ

20% 20% 20% 20% 

َٔجخ أزبط ثٕزٛٔب٠ذ طٕف 

 صبٌش

15% 15% 15% 15% 

 1010000 1931250 1989188 2048863 (JDاال٠واكاد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اإلسزٌزبخبد 3.7.1  

 . اٌلهاٍبد اٌّٛعٛكح فٟ ٚىاهح اٌطبلخ/ ٍٍطخ اٌّظبكه اٌطج١ؼ١خ رش١و ئٌٝ ٚعٛك ِؼبكْ ٟٚ٘ ِىْٛ أٍبٍٟ ٌٍجٕزٛٔب٠ذ1 

 . رزٛاعل فبِبد اٌجٕزٛٔب٠ذ فٟ ِٕطمخ األىهق، ِٕطمخ اٌؼمجخ2 

 . رز١ّي ِٕطمخ األىهق/ ػ١ٓ اٌج١ؼب  ثٛعٛك فبَ ثٕزٛٔب٠ذ ئلزظبكٞ ِٓ ؽ١ش إٌٛػ١خ ٚاٌى١ّخ ٌزغبَٔٙب اٌوٍٛث3ٟ 

 . ئِىب١ٔخ ئٍزغالٌٗ فٟ اٌظٕبػخ ٚػًّ اٍزضّبه ف4ٗ١ 

 

 

 الزْطٍبد 3.7.2

 فظ١ٍ١خ ٌزؾل٠ل و١ّخ اإلؽز١بؽٟ فٟ ِٕطمخ األىهقئعواء ِي٠ل ِٓ اٌلهاٍبد اٌز .1

 . اٌزوو١ي ػٍٝ اٌطجمبد اٌؾبٍِخ ٌّؼلْ اٌَّىزب٠ذ أٚ اٌّٛٔزٛه٠ٍٍٛر١ذ ماد اإلٔزفبؿ اٌؼب2ٌٟ

 ثطو٠مخ إٌبعُ اٌّىشٛفخ ٚمٌه ٌموثٗ ِٓ اٌَطؼاٍزقلاَ اٌقبَ  .3

 زغالٌٙب ٔظوا ٌزٕٛع اٌّؼبكْ اٌط١ٕ١خ ٚثَّبوبد وج١وح. ش١ٌّٛخ ٚرىب١ٍِخ إٌظو اٌٝ هٍٛث١بد لبع األىهق ػٕل كهاٍزٙب اٚ ا4ٍ

 . كهاٍخ ثبلٟ ِٕبؽك اٌٍّّىخ ٌٍجؾش ػٓ فبِبد اٌجٕزٛٔب٠ذ ٚفبطخ ِٕطمخ ا١ٌّب١ٔخ/ اٌؼمجخ5

 

 

 


