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تعتبر الرمال السوداء أحد الكنوز الطبيعية فى مصر، التى تتمتع بنحو أحد عشر موقعًا غنيًا 
 ال. بتلك الرم

تعتبر الرمال السوداء رواسب شاطئية، سوداء اللون، تتراكم على بعض الشواطئ بفعل 
التيارات البحرية لهذه الشواطئ، وتحتوى على معادن الهامة، التى تدخل فى العديد من 
الصناعات، من أبرزها معادن الروتيل واأللمنيت، التى تستخدم فى صناعة البويات، وهما ما 

وردهما من الخارج. كما تحتوى على معدن الزركون المستخدم فى صناعة كانت مصر تست
السيراميك والعوازل والخزف واألسنان التعويضية، فضاًل عن استخراج عنصر الزركونيوم منه 
الستخدامه فى صناعة أغلفة الوقود النووى وفى العديد من الصناعات النووية واالستراتيجية 

اء كذلك على مادة الجرانيت الالزمة لصناعة فالتر المياه األخرى. تحتوى الرمال السود
والصنفرة، ومادة الماجنتيت المستخدم فى صناعة الحديد اإلسفنجى وتغليف أنابيب البترول، 
باإلضافة إلى معدن المونازيت المشع المستخدم فى صناعات اإللكترونيات. وأخيرًا تعتبر 

 نيوم الالزم للوقود النووى. الرمال السوداء مصدرا للحصول على اليورا

كل هذه الصناعات قائمة على الرمال السوداء، التى كانت تصدر للخارج فى صورتها الخام، 
قبل أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراره بوقف تصديرها، وقرارًا بإنشاء الشركة 

وزير الكهرباء بالترخيص ل 9102لسنة  8المصرية للرمال السوداء، كما أصدر القانون رقم 
فى التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية لرمال السوداء للبحث واستكشاف وتعدين 
المعادن االقتصادية ومنتجات من ركائز الرمال السوداء، لتبدأ، بذلك، عجلة التصنيع 

 واالستفادة من الرمال السوداء. 



تحيا »وداء بشراء الكراكة الهولندية ومن هذا المنطلق قامت الشركة المصرية للرمال الس
أغسطس، والمصممة للعمل فى مجال استخالص  01، التى وصلت إلى البرلس يوم «مصر

الرمال السوداء. واختيرت محافظة كفر الشيخ كبداية لهذا المشروع العمالق، بهدف توفير 
ا؛ األول شرق فرص عمل ألبناء المحافظة، فتم، بالفعل، إنشاء مواقع للرمال السوداء فيه

 البرلس بخبرة مصرية أسترالية، والموقع الثانى شمال الطريق الدولى بخبرة مصرية صينية. 

يشارك فى هذا المشروع كل من محافظة كفر الشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، 
وهيئة المواد النووية، وبنك االستثمار القومي، وتقدر استثمارات مصنع الرمال السوداء فى 

مليون دوالر. ومن هنا نؤكد أن الدراسات األولية تشير ألن  92شمال البرلس، فقط، بنحو 
حجم الرمال السوداء الموجودة فى مصر، يمثل أكبر احتياطى للرمال السوداء فى العالم ... 
وهكذا تمضى مصر، كل يوم، بخطوات ثابتة لألمام، فى كافة مجاالت التنمية، من خالل 

 لمواردها وثرواتها، وحسن استغاللها.  اإلدارة الرشيدة
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