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 مقدمة
تبلغ مساحة مصر حوالي مليون كيلو مترر مربري يحر شا الرماب البحرر اابريو المتوسر    

يتوسرر  ا ت ريبررا الا ررر اليالرر    .  ااحمررر ويلرريع ال، بررة  ويربررا ليبيررا وداوبررا السررو ان والررر ا البحررر
  مررن الماررا و الوا ،ررة ورا  (ت ريبررا كر  0066يبلررغ  ولرر  )أ ررول أا رار ال،ررال  ا رر الايررل ال،،رري   

  .(1الكل) فيكتوريا وألبرت وييرشما ي  ابستوا   والمسماة بما  ة البحيرات ال،،مى
أمررا الررب  د يرررة . الغرررم مارر  الصررحرا  الغربيررة  والصررحرا  الالررر ية يلرري الالرررووت رري يلرري 

وتدر ر اشالرارة يلري أن اسربة اارالري ال ا مرة .  سياا  فت ي في الد   الالمالي الالر ي مرن مصرر
  أمرررا مسرررراحة % 690والي روتحترررل اارالررري الما رمرررة بالمحاصررريل ال ا مرررة حررر%  29.2حررروالي 

 %.   0909.لية والميراه فتبلغ حوالي اارالي الصحراوية والدب
 مررررا أيررررر  الرسررررمي فرررري ت،رررر ا المليررررون اسررررمة حسررررم  60 مصررررر فيبلررررغ مررررن ت،رررر ا أمررررا 

ويتركرررر  م،،رررر  سرررركان مصررررر فرررري ما  ررررة الرررر لتا وال رررراشرة  ،%2    بم،رررر ل امررررو حرررروالي2660
 و درر  مر   مرن السركان بمارراو شريا وي. للريو الرريح يحري  با رر الايرلواشسركا رية وحرول الالرري  ا

وياتالررر ب،ررو السرركان فرري ماررا و مت ر ررة فرري . سررواحل البحررر اابرريو المتوسرر  والبحررر ااحمررر
 . والصحرا  الالر ية الب  د يرة سياا  والصحرا  الغربية

  
أااا أما  ثالثية ص،بة تتمثل في بلر  م،،ر  أرالري  صرحرا  ارا رة الميراه   مما سبويتلح 

لريا كران مرن الم ر  يممرال . ر  ا تصرا ية محر و ةت، ا  سكااي كبيرر مرو ف فري مسراحة لري ة ومروا
ال، ررل والت كيررر فيمررا شررو متررا  للمسرراشمة فرري  فرري مدلررة التاميررة ورفرري المسررتوح ال،ررا  اباررا  شرريا 

أرو مصرر  مرن ة رتلر  المسراحات الالاس،ر  وأول ما يل ت الا،رر. الال،م الم، ا  الصابر الكري 
تحتوير  تلر  الصرحارح مرن ثرروات  بي،رة متاومرة والرب  د يررة سرياا   ومرا  االصحراوية يربا والر 

لو أحسن التي ي  بستغالل ا لتحولت مصر يلي بل  ثررح وارت ري مسرتوح الر يل ليلرمن ل اسران 
وشارا يريتي  ور الديولوديرا ومال ت را . المصرح أن يتبوأ المكااة التي يستح  ا في مالمارا الم،اصرر

ا  وببرر  أن يكررون شاررا  اسررتغالب لمررا شررو مودررو  بالتاميررة  وشررو  ور ممكررن أن يكررون فررامال ومرر ثر 
ومتررا  مررن بايررة تحتيررة مثررل الرربكة ال رررو الترري ت  رري صررحارياا و رب ررا مررن ي ررو  ال رروح وب،ررو 
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شرريه أشرر  . مصرا ر الميرراه المتاحررة واوميرة المصررا ر ال بي،يررة ال ريبررة مرن موا رري تلرر  الباري التحتيررة
ود،ل ررررا ماررررا و درررريم شمررررا ة تو يرررري  لرررري ي ررررة لتاميررررة تلرررر  الماررررا و الصررررحراويةاا  ررررة كرررري 

 .من التمويلم، ول اليري ة السكااية و في مدلة التامية و يا ة الثروة وب  ر 
وتدرر ر اشالررارة يلرري أن تاميررة ب،ررو الموا رري الصررحراوية فرري مصررر  رر  تااول ررا مرر   مررن  

ميرة الريح يبرا  وأساتية ملو  اارو المصريون ملي فتررات مت اوترة  وأحر ث ا  مالرروف محرور التا
وب يسر،اي  .فاروو البا  بن مصر البار ب را والحرريع ملري ت ر م ا/ ا ترح  ااستاي ال،ال  ال كتور

يب أن أالرركره ملرري مد ررو ه ال،،رري  فرري مالررروف محررور التاميررة وكرريل  ملرري تكرمرر  بابسررتدابة لرري 
رسال مليع لمالروم  لي بالبري  ابلكترواي  م تر  مالروم  ويتليع . وا 

   

 
 يوضح مسار نهر النيل من منبعه إلي مصبه:  1ل شك

 ( دارروم-الررمال) ياالررا   ريررو ر يسرري أسرر لتي فرري الصررحرا  الغربيررة مرروا ح ت ريبررا لرروا ح لايررلفرري 
وي ترر  أيلرا أن ياالري مروا ح ل ريا . ويتصل شيا ال ريو من  ريرو وصرالت مرلرية بروا ح الايرل

 نهر النيل
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 ح ويبلررغ  ولرر  اوالرركي يسررير الررماب مررو ال ريررو يرر  سررك  ح ي يررة ح يثررة ويرر  أاابيررم ميرراه مررن ت
ويتلررح أن شرريا مالررروف ممررالو ويحتررام يلرري اسررتثمارات لرريمة  لرريل  . كيلررومتر 1166حرروالي 

كان مرن ااشميرة بمكران  راسرة در واه اب تصرا ية  راسرة الراملة و  ي رة ومتيايرة حترى يكرون لتا يريه 
اتيدرة  راسرة الدر وإ فران مرا وم مرا تكرن . مر و ا ا تصا يا يساش  في رفاشية ال،م مصر ال،،ري 

بيلرر  ال،لرر  المصرررح فرراروو البررا  يسررتحو كررل ت رر ير والرركر  ويررا ليررت أن تتلررافر د ررو  ال،لمررا  
الميلصررررين وكررررل مررررن ل يرررر  ملرررر  يمكررررن أن يسررررت ا  برررر  أن يرررر لوا برررر لوه حتررررى ابارررري دمي،ررررا مصررررر  

 .لمت  مةحتي تتبوأ مكاات ا التي تستح  ا بين ال،وم ال،ل  ا المست بل ملي أسس سليمة

ويدررم اشالررارة شاررا يلرري المالررروف الم تررر  مررن أسررتاي ااديررال الرر كتور رالرر ح سرر،ي  والرريح 
أسرر   ب،لمرر  ومد ررو ه ملرري مرر ح سرراوات  ويلررة فرري ت رروير شي ررة المسرراحة الديولوديررة والت، يايررة 
المصررررية واالرررر ال، يررر  مرررن الكتررررم والبحرررور ال،لميرررة التررري ت،تبررررر وبحرررو مرد،رررا لكرررل الم تمررررين 

ملرررى ( الم ترررر ) مالرررروف الررر كتور رالررر ح سررر،ي و ي،تمررر  . ديرررة مصرررر ومصرررا رشا ال بي،يرررةبديولو 
وي ترر  .. ت،مير د   من الصحرا  يرتب  بوا ح الايل بالبكة محكمرة مرن المواصرالت وابتصرابت

ي امتررر  فررري الما  رررة الوا ،رررة الرررمال الصرررحرا  الغربيرررة والتررري يحررر شا البحرررر المتوسررر  مرررن الالرررمال 
واحة سريوه مرن الداروم  بسربم امتر ال مااي را واابسرا  تلاريسر ا و رب را مرن وماي و ال  ارة و 

ومراكر  ال،مرران والبحرر الريح يمكرن اسرتي ا  مياشر  فري  –ح وو الغا  ال بي،ري  –ماا و ال ا ة 
و يمكررن أن تسررتومم شرريه الما  ررة كررل مصررااي مصررر ال ا مررة . التبريرر  فرري كثيررر مررن الصرراامات

كمرررا يمكا رررا اسرررتي،ام مالررررات   مررر   مماثرررل مرررن المصرررااي الد يررر ةبررروا ح الايرررل باشلرررافة يلرررى 
الماليررين مررن ال،ررراملين في ررا أو مررن سررري ومون بااممررال المكملررة ومرررا الت    وب بي،ررة الحررال فررران 

ول،ررل شرريا يكررون أفلررل   الما  ررة سررتحتام يلررى ت ويرر شا بالميرراه ال،يبررة مبررر أابرروم يمرر  مررن الايررل
كبررر بكثيررر مررن الميرراه الترري تسررتي   ا ن فرري مر و شررا سرريكون أه فرري الصررحرا  بن اسررتي ا  للميررا

  .استصال  اارالي الصحراوية

وفررري رأيرررري أن م تررررر  ااسرررتاي الرررر كتور رالرررر ح سرررر،ي  يسرررتحو  راسررررة درررر واه اب تصررررا ية 
وياصررة أن شرريه الما  ررة يودرر  ب رررا ال، يرر  مررن ح ررول االغررا  والتررري تمثررل ت  يرشررا مالرركلة حترررى 

يا المالررروف يمكررن أن يمثررل ا لررة حلررارية للمدتمرري المصرررح ويمثررل مالمررة وفرري رأح أن شرر. ا ن
 . ممي ة في تامية مصراا الحبيبة ييا ت  حل مالكلة االغا  وت بير ابستثمارات الال مة
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 المقترحالحالي المشروع ملخص 

 

ا ياحصر المالروف اليح أ ترح   وشو ب ي ال في مراحل  ال كرية ااولري  فري الررب  برين مر
 تمنننن البنينننت الفيفينننت مننني صنننيرات مصنننر الشنننرديت وفوميننن  ونو ينننت مصنننا ر ال امننناشررو مترررا  
والديولوديرررة المتاحرررة ودرررو  أربررري محررراور و ررر  تبرررين مرررن فحرررع اليررررا   ال بويرافيرررة . الطبيعينننت

ر يسية ت  ي الصحرا  الالر ية المصرية من الغرم يلري الالررو  شريا باشلرافة يلري ودرو   رري ين 
  وا يررر مرروا ح لسرراحل البحررر ااحمررر وشرري ( ريررو الصر،ي )أسرر لتي مرروا ح للايررل  ر يسرين أحرر شا

شريا باشلررافة يلري ير  سركك  ح ير  الصرر،ي  ومدررح ا رر الايرل الريح ي  رري .  ررو أسر لتية دير ة
 :كما يلي( 2:الكال)ويمكن تلييع تل  المحاور الم ترحة . مصر من المال ا يلي داوب ا

 س ادا -محور  اا -2 ال م رااة – باي سويف/محور الكريمات 1
 مرسي مل  -محور ي فو -4   ال صير -  محور   -2
 
 

 الزعفرانة – بني سويف/محور الكريمات -5

ملرري وا ح  وبارري سرويف الكريمرات مرر ياتي برين(  ملرري اليري رة 1محرور )شريا المحررور يررب  
ويمكنن نن ممترا   وما  ة ال م رااة ملي ساحل يليع السرويس  ويودر  ملير   ريرو أسر لتي  الايل

ويمكن إنشات بعض المراكم الفي ف  م إنفنا  وفصنني   امنات منوا  . ميور موا  البنات :نسميه
مصاانع لتجيياأ جاجاار بأنولعا،،  مجاير إلنتاا  للجيار، لألسمنت مصنعحير يمكن ياالا   البنات

وميت، للاأل   مصانع لتجييأ خاماات ماولا للبنااث مثال اسار للااول، للأينة مثل للرخام ولألالبستر
للخاماات إلعاالا ا لصتصااير مثال ومصانع لأيااة تراياأ  وللاجر للجيري للمناسب ألعمال للبناث

وتدر ر اشالرارة يلري أن تلر  اليامرات تودر  بكميرات ا تصرا ية حرول شريا  .رمل للأجا  وللاااولي 
 . المحور

فنننني لهننننا وال والنشننننيطتكربوناااالكالسكلس ااااجوةالس    اااا اكمننننا يمكننننن إدامننننت مصننننن   نفننننا  
وكربونننات الكالسنننيوم  )(Precipitated Calcium Carbonate اسننف  امات صنننا يت واسننعت

فموين   ب نط  نن ينفم وكنل منا ييفا نه  نلا المينور. )(Activated Calcium Carbonateالنشنطت 
 ..ميا  من النيل لالسف  امات الصنا يت واليا ات اليوميت للعاملين مي فلك المشرو ات

 
 

 سفاجا –محور قنا  -7

 

م ياررة سرر ادا ملرري سرراحل البحررر ااحمررر وم ياررة  اررا  بررين (2:الرركل )شرريا المحررور  يصررل
ومليرر  ال، يرر  مررن اليرر مات والبايررة  كيلررومتر 104ملرري ا ررر الايررل فرري وسرر  الصرر،ي  ويبلررغ  ولرر  

م يارررة  ارررا ماصرررمة لمحاف،رررة  ارررا ال ررررف الغربررري ل ررريا المحرررور  وتمثرررل. التحتيرررة الال مرررة للتاميرررة
 محاف،ة اً والر ر وانرأسوداوبًا محاف،ة  ماًب محاف،ة سوشاميح شا الو 
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شرريا باشلررافة يلرري أا ررا تالررتمل ملرري مح ررة . الد يرر  الرروا حالبحررر ااحمررر ويربررًا محاف،ررة 
كرل شريه . متمي ة للسكة الح ي  وب را ميارا  ا ررح  و ريرو بررح دير  يرب  را بالرمال مصرر وداوب را

مركررر ا مااسرربا فررري وسررر  صررر،ي  مصرررر تا لرررو ماررر   المواصرر ات لمحاف،رررة  ارررا وماصرررمت ا تد،ل رررا
وشرريا يد،ل ررا أيلررا . سرر ادا  -اليرر مات الم لوبررة والمتاحررة لمالرررومات التاميررة ملرري محررور  اررا 

لرري السررو ان والرر ول  مركرر ا مااسرربا للا ررل البرررح والا رررح سرروا  يلرري الررمال مصررر أو يلرري داوب ررا وا 
 .اشفري ية المداورة

 

مرروااي المصرررية التمثررل يحرر إ ال رررف الالررر ي ل رريا المحررور ف رري أمررا م ياررة سرر ادا والترري تالررغل 
  وت،تبررر يحرر إ بوابررات مصررر الترري تيرر   التدررارة يلرري الد يرررة ال،ربيررة ملرري البحررر ااحمرررال امررة 

كمرررا أا رررا تمثرررل مركررر ا لالستالررر ا  وياصرررة فررري أمرررراو . و ول اليلررريع ال،ربررري و ول الررررو  سررريا
 م  ا كبيرا من السريا   من  الرومات   واامراو الدل ية  وشي تديم

وتتميرر  الرروا ا سرر ادا برواسررم مررن الرمررال الترري تحترروح ملرري اسرربة ماليررة مررن . أدارراس ميتل ررة
الرمال السو ا  التي ترسربت ب ،رل ال،وامرل ال بي،يرة الميتل رة مرن مصر رشا الر يسري مرن ماكالر ات 

اا وار ال امرة التري  صيور دبال البحر ااحمر يلي الغررم مرن ما  رة سر ادا  وشريا يمثرل يحر إ
تل،ب ررا ال،ررواشر الديولوديررة وال بي،ررة فرري تاميررة ما  ررة سرر ادا وتد،ل ررا مررن أشرر  مراكرر  ابستالرر ا  

 .ال،المية
شرريا المحررور  فاارر  يمكررن ت سرري  شرريا المحررور يلرري  تاميررة ور الديولوديررا فرري  ومررن ااحيررة

 الر يال  اف ال -3 ال  اف ااوس  -2 ال  اف الغربي -1: ثالثة    امات
 

 القطاع الغربي  -1

وأشم ررا مررن الحدررر الديرررح وال  لررة  يتميرر  شرريا ال  رراف بودررو  ي ررا  مررن ال ب ررات الرسرروبية
 وتدرر ر. بروكرراتيللي والترري تمثررل اومررا مررن أحدررار ال ياررة اوال ررين   وب،ررو  ب ررات البررر يالرري

ر اشالررارة أن امترر ا ات حرر ا  رواسررم فوسرر ات وا ح الايررل يصررل بررال رم مررن شرريا المحررور حيرر
 .ي، ر ب،و ترسبات  في دبل أبو ح  ووا ح حمام  ووا ح السراح
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ميور الكريمات بني  -1)  ريطت فوضح مسار مياور الفنميت المقفريت: 2شكل 

 القصير، –ميور مقط  -3سفا ا،  –ميور دنا -2الم فرانت، -سويف
 مرسي  لم -ميور إ مو -4 

 
 

 القطاع األوسط -2

تالرتمل ملري صريور الدراايرت والر ايوريت  ن الصريور الااريرةمرماكالر ات  تغ ي شيا ال  راف
اليامررات الغيررر فل يررة مثررل  وويودرر  فرري شرريا ال  رراف ب،رر. والترري يمكررن اسررتي ام ا كيحدررار لل ياررة

المحررور تم،ر اات للريشم بروا ح ف يرررة  ب ريا  كريل  يودر  فرري مارا و محي رة. ألتلر  وااسبسرتوس
ويودررر  أيلرررا تم،ررر اات . الررر م ووا ح أبرررو يريرررف كمرررا يودررر  التادسرررتن بررروا ح. ووا ح الدررر امي

للاحررراس بررروا ح برررارو  ووا ح أ  ترررادر  وأحياارررا يتوادررر  ال اررر  والرصررراع مررري الاحررراس  كمرررا فررري 
 .ما  ة الورا
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 القطاع الشردي -3
يالررمل شرريا ال  رراف درر  ا محرر و ا ملرري سرراحل البحررر ااحمررر ويغ يرر   ب ررات مررن الصرريور 

اليامررات الغيررر  وكمررا ويودرر  فرري شرريا ال  رراف ب،رر. ولوميتالرسرروبية وأشم ررا الحدررر الديرررح والرر 
فل ية مثل الدبس  كما يود  يلي الداروم مار  ب،رو رواسرم ليامرات ال وسر ات فري مارا و دبرل 
وصرريف وأ  الحوي ررات وداسرروس  وشرريه الرواسررم تمثررل ابمترر ا  الالررمالي ليامررات فوسرر ات دبررل 

 . ةاللوح الال ير 
 صااان ا:  دامنننت مشننرو ات اسننفتماريت فنموينننت متننلويمكننن ا فبننار  نننلا الميننور مناسننبا 

، ولسنشاجة الس    ا السكلس اجوةاكربونلك صن اإلنتلجا، سأل  نك،ا  لجراإلنتلجالس جرابأنولعه
 صالن اس ات  واوتنتالجا،  صلن است هجزاأح الرالسزجنا ا  الالس رلنجاكاولسايوسجرجكالسر الة

 والرصاص م  النياسوالفن سفن والمنك  لس نلصرالإل ترلتج ج اا  لالسذهب

 
 

 القصير -قفط   محور -3

سرر ادا  ويرررب  بررين م ياررة   ررر  -يلرري الدارروم مررن محررور  اررا  (2الرركل )ي رري شرريا المحررور 
ك  يلي الداوم من م ياة  اا وم يارة ال صرير التري ت ري ملري سراحل البحرر ااحمرر  32التي تب،ر  

 196 ريو أس لتي دي  يبلرغ  ولر  ويحتل شيا المحور . ك  داوم م ياة س ادا 96وتب،  حوالي 
 .ك 

ويودرررر  بم ياررررة ال صررررير مياررررا  شررررا   وي،تبررررر يحرررر إ مرررروااي مصررررر ال امررررة ملرررري البحررررر  
ااحمررر  والرريح يسررتي   مارري  مررن  ويررل فرري تصرر ير  يامررات ال وسرر ات والترري االررت رت بااتاد ررا 

مرراد  أبرو تالررم  والتري ااتالرررت فري الصرحرا  الالررر ية مثرل    الماراد  ال ريبرة مررن م يارة ال صررير
وتد ر اشالارة يلي أن م،،  تل  المااد   ر  أيل رت يمرا . وربا  والحمراويين وييرشا ماي  من ب،ي 

ل،رر   ا تصرررا ية اليررا  الاررراتع أو ل،رر   مال متررر  للمواصرر ات ال،الميرررة  وشرريا مرررا يحررت  ملررري م كررررح 
لااتدرررة مرررن يلرررو تلرررر  وملمرررا  شررريا البلررر  اامرررين أن يدرررر وا بررر يال تامويرررا لي،ررروو شررريه الكارثررررة ا

شررريا  تاميرررة ور الديولوديرررا فررري  مرررن ااحيرررةال صرررير  –ويمكرررن أيلرررا ت سررري  محرررور   ررر  . الماررراد 
 .ال  اف الالر ي -3 ال  اف ااوس  -2 ال  اف الغربي -1: المحور يلي ثالثة    امات

 

وفيما يلي وصف لكل من شيه ال  امات و ور ما تحتوي  من صر ات ديولوديرة وت، يايرة 
 .التاميةفي 

 
 

 

 القطاع الغربي   -1
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 يتمير  شريا ال  راف بودرو  ي را  مرن ال ب رات الرسروبيةيغ ي در   كبيرر مرن شريا المحرور   و 
وتدررر ر اشالرررارة بياررر  يودررر  . وكرريل  الحدرررر الرملررري ال  لرررة وال رررين وأشم ررا شرررو الحدرررر الديررررح و 

غ رري مسرراحات  ب رات م،يمررة مرن رواسررم يامرات ال وسرر ات يلري الدارروم مرن ما  ررة الل ي رة وت
 .(1.90سالمان  ) كبيرة في وا ح المالاش ووا ح أ  يري 

 

 القطاع األوسط  -2

شرريا ال  رراف درر   كبيرررا مررن شرريا المحررور ويتميرر  بودررو  صرريور الرر يوريت  والسرررباتين يغ رري 
وتمثررل تلرر  الصرريور مصرر را شامررا . والدراايررت بياوامرر  الميتل ررة والريررا  والبريالرريا فررر  أاتيكررا

كرريل  يودرر  ب،ررو اليامررات  الالفل يررة مثررل التلرر  برروا ح الحراميررة وال رروايير . لصرريور ال ياررة
. وااسبسررتوس  والماداي يررت. صرر مين كمررا يودرر  ااسبسررتوس فرري وا ح أ . ووا ح حمالررات

مثررل تم،رر اات  فرري د  ر  ااوسرر المحرور فرري  شرريا كمرا يودرر  ب،ررو  التم،ر اات ال امررة  حررول
كرريل  يودرر  تم،رر اات . ر ررا ووا ح ال رروايير وييرشرراالرريشم برروا ح م ررا ي ووا ح أ  مررش ال  

 . للايوبيو  والتاتالو  بما  ة كم مميرح ودبل أبو  يران
 

 القطاع الشردي -3
 ااحدرراروالبا لررت  وتمثررل تلرر   يتميرر  شرريا شرريا ال  رراف بودررو  صرريور الرر يوريت  والسرررباتين

 ات فرري مصررر فرري كمررا يحترروح شرريا ال  رراف ملرري أ رر   مارراد  لل وسرر. لصرريور ال ياررةمصرر را 
كرريل  . ايررل ودبررل حمالررات ودبررل اللرروح ومارر  وااصررر وحبررل الديررر: ماررا و مرر ة مثررل 

 (.أكاسي  الح ي ) يود  في شيا ال  اف يامات التل  وااسبستوس وااوكر 
ويعفبننننر  ننننلا الميننننور مناسننننبا  دامننننت مشننننرو ات اسننننفتماريت لفركيننننم  امننننات الفوسننننفات 

  اوحيلكاستنقجتهاإلنتلجاأنولعاصالسح اس  ات يل لكا وفصنيعها وصنا ت يامض الفوسفوريك

الس    ااا السكلس اااجوةاكربونااالك صااان اإلنتااالجاو ، لس  ت فااا ااااااالسزرلعااا اولسااايول اول  ذجااا 

وغيننر  مننن  ف هننم ني ننار المينننت واسننف را  الننل  مصننان  لو ،  صاان اسأل اا نكا، وولسنشااجة 
 .العناصر االسفرافي يت

 
 

 

 مرسي علم –محور إدفو -4
برين م ياررة ي فرو  برروا ح الايرل وم ياررة مرسري ملرر   بسرراحل   (2الرركل )المحرور  شرريا يصرل
 تاميررة ور الديولوديررا فرري  مررن ااحيررةال صررير  –ويمكررن أيلررا ت سرري  محررور   رر  . البحررر ااحمررر

 :شيا المحور يلي ثالثة    امات
 ال  اف الالر ي -3 ال  اف ااوس  -2 ال  اف الغربي  -1 
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ه ال  امات و ور ما تحتوي  من صر ات ديولوديرة وت، يايرة وفيما يلي وصف لكل من شي
 في التامية
 

 القطاع الغربي  -1

يتميررر  شررريا ال  ررراف بودرررو  ي رررا  مرررن ال ب رررات يغ ررري دررر   كبيرررر مرررن شررريا المحرررور   و 
وكريل  يودر  ب،رو . وأشم ا شو الحدر الرملري والحدرر الديررح و ب رات ال  لرة وال يارة الرسوبية

وتدرررر ر اشالرررارة بياررر  يودررر   ب رررات م،يمرررة مررررن . والكوارت يرررت تاايرررمرررن ماكالررر ات صررريور الدر 
رواسم يامات ال وسر ات يلري الالررو مرن م يارة السربامية وشري تمثرل امتر ا ات رواسرم ال وسر ات 

 .الليمة المودو ة في وا ح المالاش ووا ح أ  يري 
 

 القطاع األوسط -2

   ويتميرر  بودررو  صرريور مرسرري ملرر –شرريا ال  رراف أيلررا درر   كبيرررا مررن محررور ي فررو يغ رري 
ال يوريت  والسرباتين والبرياليا فر  أاتيكا والريرا   وتمثرل تلر  الصريور مصر را شامرا لصريور 

(  فري ادررس وح افيرت) كيل  يود  ب،و اليامات  الالفل يرة مثرل التلر  وااسبسرتوس . ال ياة
ا ح حافيررا وأ  و )كرريل  يودرر  ب،ررو تم،رر اات اليامررات  ال ل يررة مثررل الكروميررو  . والماداي يررت

كمررا .   وتودرر  تم،رر اات الرريشم فرري البراميررة ومتررو  والسرركرح وحمررش وييرشررا(احاسرريال و بررارا
 .د  ال مر  في  بارا ووا ح سكيتو يود  التااتالو  والايوبيو  في وا ح الالر   وي

 القطاع الشردي -4
يت  يمثرررل شررريا شررريا ال  ررراف امتررر ا ا لل  ررراف ااوسررر  حيرررر  بودرررو  بررر  أيلرررا صررريور الررر يور 

كريل  يودر  فري شرريا . لصريور ال يارةمصرر را  ااحدرار أيلراوالبا لرت  وتمثرل تلر   والسررباتين
  كمرررا ال  ررراف ب،رررو اليامرررات الالفل يرررة مثرررل التلررر  وااسبسرررتوس وال رمكيوليرررت والمداي يرررت

 اررررر  فررررري دبرررررل لدررررر  تم،ررررر اات الرصررررراع واتو و (. أكاسررررري  الح يررررر ) ااوكرررررر  تود بررررر  أيلرررررا
 .الرصاع وأ  ياريدا

مصانع إلنتاا   :مثال صننا يت اسنفتماريتيعفبر  نلا المينور مناسنبا  دامنت مشنرو ات و 

الستخالص وإنتاا  للنناصار  وواالت مصانع، ومصنع لصاايا وللصصبو ، اامض للفوسفوريك

مصاانع والكروميو   و اليشم والتااتالو  والايوبيو  وال مرر  والرصراع وال ار   لإلسترلتيجية  مثل 

كريل  يمكرن ياالرا  وحر ات . وااسبسرتوس  والماداي يرتلمناا  للمالئة مثل للتصك إلنتا  ل وواالت
صرريور السررر   ومصررااي شاترام أحدررار ال ياررة مثررل (أكاسرري  الح يرر ) شاترام ال رمكيوليررت وااوكررر 

  .والكوارت يت تصيور الدراايوصيور ال يوريت و  نباتي
 

 فوائد المشروع
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الفننني فنننرفبط بنو يننننننت ال اماننننننت المعن نيننننت  الصننننا يت الع يننن  منننن مننننراكم  الفنمينننت إدامنننت -1
والص ور االدفصنا يت يين  يمكننن إدامنت المشنرو ات  االسفتماريننت الفنموينت المناسنبت مني 

 كل مركننم
 

 

فعميننر  ننمتا كبيننرا مننن األراضنني الصننيراويت المصننريت منن  ندننل فكلفننت فصننرف  لنني البنيننت   -2
ينن ا  نشنناطا  ننااال منني ميام ظننات الصننعي  والبيننر األيمننر، وفصننييح ال ريطننت الفيفيننت واد

السكانيننننت لمصنننر وللنننك بف فينننف الضغننننط  لنننني المنننناط  المكفظنننت بالسنننكان متنننل القنننا ر  
 وا سكن ريت ومناط  ال لفا وبعض م ن الصعي 

 
 
 

 اسفيعا       اال من العمالت المعطلت و ل  مرص  مل مفنو ت واد  ال فقنيات مفق مت  -3
 

ماريت  االت للصننا ات الفني سنوف فقنام ومينا   م ناالت الفصن ير، ممنا مفح م االت اسفت  -4
يسننا م منني فنشننيط االدفصننا  المصننرة والمسننا مت منني رمنن  معنن الت النمننو االدفصننا ة ممننا 

 يسا   مي رم  مسفوة معيشت الم فم  المصرة
 

منني ف فننيض معنن الت الفنننلو  منني البياننت المصننريت وفنشننيط البياننت الصننيراويت  تالمسننا م  -5
 ال ل  السيايي يا   مناط وم 

 

ماللا ومأوة آمنا للع ي  من السكان منن منناط  الن لفا الفني ييفمنل نن يعفبر  لا المشروع  -6
مني لوبنان  بسنب   ارففاع مي مسفوة سطح البير األبيض المفوسنطففعرض لإلغرا  نفي ت 

كوكن    مينا   ينرار نفي نت لكميات كبير  من ال لي  مي المنناط  القطبينت منن كوكن  األرض 
 .األرض

 
يمتننل  ننلا المشننروع ن ميننت بالغننت ل مننن القننومي يينن  نن فعميننر  ننلا ال ننمت الشاسنن  مننن  -7

الصنيرات الشننرديت سني علها مأ ولننت نكتننر بالسنكان واألنشننطت المفنو ننت، ولنلا سننوف فكننون 
 . لي نرض مصر  ار ينو   وان  ااقا ألة فسلل 

 

 
 

 محــاور التنمية المقترحة

 

 

 الزعفرانة – ي سويفبن/محور الكريمات -5
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الالررر ية  وشررو يمثررل محررورا الررب  مرر  وم  الصرحرا ي ري  شرريا المحررور فرري الدرر   الالررمالي مررن 
  وت ري شريه البلر ة ملري حير أن احر ح ب اياتر  الغربيرة ي ري ببلر ة الكريمرات التاب،رة لمحاف،رة الدير ة

أمررا . ا  ممال ررة ب رراوتدرر ر اشالررارة يلرري أن شرريه البلرر ة يررت  حاليررا ياالررا  مح ررة ك ربرر .ا ررر الايررل
 لرريا سررمي(. الرررو الايرل)ل رريا المحررور فت ري فرري م يارة بارري سررويف الد ير ة  اايررإالب ايرة الغربيررة 

 يلت يرا فري ماتصرف المسرافة ت ريبرا الغربيرة ثر شيا المحور بالم  وم حير أن ل  ب ايتين في الااحية 
ملرري ) ي بال م راارة  رفر  الالرر و ( ملري وا ح الايرل) رفير  الغرربيين  كيلرومترا مرن 60ب،ر  حروالي )

  .(3الكل ) كيلومتر ت ريبا 106  ويبلغ  ول  اشدمالي حوالي (يليع السويس
ح ح محاور التامية الم ترحة وي،تبرر يايرا بالمصرا ر ال بي،يرة الال مرة ي يمثل شيا المحور 

رم مررن شرريا وبررالا،ر يلرري أاررواف اليامررات ال بي،يررة بررال . ش امررة مراكرر  تاميررة فرري مدررابت ميتل ررة
 :تا س  يلي م ة أاواف كما يليمحور موا  الباا  وشي : ا لو ملي  اس  فيمكن أن المحور

 الم فرانت – بني سويف/الكريماتننواع مصا ر التروات الطبيعيت يول ميور : 1  ول 
 

 رااببست -3 الريا  -2 الديرية ااحدار -1
 (رمل ال دام)الرمال البيلا  -0 وب ا ل  ال ل  -0 ال  لة -4
 

 

 األي ار ال يريت-1

حرررول م،،ررر   مسرررار شررريا المحرررور وياصرررة  (Lime stones) تاتالرررر ااحدرررار الديريرررة
وتمثررررل  .فرررري أيلررررم ااحرررروال الدرررر   الغربرررري  وتتبرررري شرررريه الصرررريور ال،صررررر اشيوسررررياي ااوسرررر 

تر  مرن ماكال ات ااحدار الديرية حول شيا المحور امت ا ا  بي،يا ل لبة الحدر الديررح التري تم
ومرررن المارررا و الم،روفرررة  (.0 4 3الررركل )داررروم الصرررحرا  الالرررر ية حتررري دبرررل الم  ررر  بال ررراشرة 

   (Tarbul)ودبررررل تربررررول   (Humrat Shaybun)الرررريبون  ةالصرررريور حمررررر لماكالرررر ات شرررريه 
ودبرررل تيلارررات   (Hammah)وحمررر    (East Ash Shykh Fadle)والررررو الالررري  فلرررل 

(Jabal Teilnat). فرري يالبيرة الو يران التري ت  ري تلر  ال لربة فري الدرر    كمرا ي، رر يلر  دليرا
الغربي من شيا المحرور حيرر تكرت، شريه الما  رة ب ب رات الحدرر الديررح التري يبلرغ سرمك ا م رات 

 Wadi)اور ر  ووا ح سررر(Wadi ishyab)وا ح بالررريام : ةرررررومرررن أشررر  تلررر  ااو ي. اامترررار

Sannur)  ر وا ح أبرررو رمررر(WAdi Abu Rimth)ة رو ريالرررربررر  ووا ح أ(Wadi Abu 

Rshah) ووا ح أبو يرية  (WAdi Abu Khariah) ( 0 4 3الكل). 
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محور خريطة جيولوجية عامة توضح مسار :  3شكل 

 الزعفرانة – بني سويف/الكريمات

 

 
خريطة لمصر توضح المناطق الصحراوية والجبلية بالنسبة لوادي النيل والدلتا الخضراء وتوضح : 4 شكل

وشبه جزيرة ( 2)والصحراء الغربية  (1)تدادات الشاسعة لهضبات الحجر الجيري في الصحراء الشرقية االم

 (3)سيناء 
 

 الكريمات

 بني سويف

 ال م رااة
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 صورة فضائية توضح االمتداد الكبير لهضبة : 1شكل 

 الحجر الجيري شرق منطقة بني سويف، شمال الصحراء الشرقية
 

ل يررة وا ح  (Plunge Zone)و  وتدرر ر اشالررارة يلرري أن شرريه الما  ررة تمثررل ا رراو ال برر
كمررا يحرري  بررالد   الالررر ي ل رريا المحررور  .الالر يرة (Wadi Araba Anticline)مررربة المح بررة 

شلربتي الداللررة البحريرة والداللررة ال بليررة بمرا تالررتمل مليرر  مرن  ب ررات بحصررر ل را مررن ااحدررار 
 (.3: الكل)الديرية 
 

 (Marble)الر ام  -2

مااسرربة بسررتيرام الريررا  حررول شرريا المحررور حيررر تاتالررر شرريه ال يودرر  ال، يرر  مررن الموا رري 
 46   ملررري مسرررافة حررروالي (Wadi Araba)  ريرررو الكريمرررات ووا ح مربرررة  الرررمالالموا ررري 

فرري  الترري تحترروح ملرري الريررا  كرريل  يودرر  ال، يرر  مررن الموا رري .كيلررومتر يلرري الالرررو مررن الكريمررات
الترري  محررادرالوياتالررر ب ررا مرر   كبيررر مررن  (3: الرركل)والداللررة ال بليررة  البحريررةشلرربتي الداللررة 
يودرررر  كميررررات كبيرررررة مررررن ااحدررررار الديريررررة المتبلررررورة  وتدرررر ر اشالررررارة يلرررري أارررر . تسررررتيرم الريررررا 

(Crystalline Limestone)   يات دمررال ي شل ررا لالسررتي ا  فرري أيررراو ال ياررة  وتاتالررر تلررر
: ا أسرررما  تداريرررة مثرررلااحدرررار فررري ما  رررة ال م راارررة والررررو باررري سرررويف  وت لرررو ملررري أاوام ررر

 .البربتو والبوتالياووالبروكاتيلي  ول ا استي امات محلية واس،ة
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 راألالبسف -2

ملري  (Tar al Baqarat)برالد   الغربري مرن شريا المحرور بمو ري ترارالب رات  رااببسرتيودر  
الرمال  ريرو   (Jabal Ghurab)يلري الالرمال الغربري مرن دبرل يررام  كيلومترات 16ب،  حوالي 

الرريح يمثررل أالرر ر الموا رري بسرررتيرام  ال م رااررة  كمررا يودرر  أيلررا  فرري وا ح سرراور -ارري سررويفب
كمرررا يودرر  ب رررا ك رررف ابسررتالكتيت وابسرررتالدميت الارررا ر والرريح ي،تبرررر مرررن  .ااببسررتر المصررررح

  .أدمل المحميات ال بي،ية في الصحرا  الالر ية
 

 الطفلت -4

ماكالررررررر ات الصررررررريور بما  رررررررة محرررررررور   ب رررررررات ال  لرررررررة ا ا رررررررات مت اوترررررررة مرررررررن تحترررررررل    
يودررر   ب رررات مرررن ال  لرررة ،ررراشرة ماررر  الحافرررة الغربيرررة ل لررربة . ال م راارررة-باررري سرررويف/الكريمرررات

الالاسررررررررر،ة ابمترررررررر ا  بما  رررررررررة شرررررررريا المحوررررررررررر حيررررررررر تودررررررررر  بدبررررررررل تررررررررراربول  الحدررررررررر الديرررررررررح
(JabalTarbul) بما  رررة الكريمرررات  كررريل  تودررر  فررري بما  رررة دبرررل ميالررراش  (Mishash)  يلررري

بسرر ح ال لرربة الترري ت ررل ملرري  (Wadi Lishyab)لدارروم الغربرري مررن مرر يل وا ح ليالرريام ا
 .الايل الرو باي سويف

تاتمري يلرري  ةال  لروتدر ر اشالرارة يلري أن ما  رة وا ح مربيرة يودر  ب را  ب رات كثيررة مرن  
 ب ررات ال  لررة  يلرري الدارروم ل  كمررا يودرر  ماكالرر ات (Carboniferous Age)ال،صررر ال حمرري 

 .يلي الالمال الغربي من ال م رااة (Hafair) شلبة الداللة البحرية في ما  ة ح اير من س ح
  

 ط وب االهنالمل-5

التري تحتروح  (Oligocene Age)محر و ة مرن رواسرم ال،صرر ااوليدوسرياي  يد  كميرات
ال م رااررة  يلرري -فرري الدرر   الغربرري مررن شرريا المحررور الررمال  ريررو بارري سررويف ملرري الرر ل  والرمررال

كررريل  يودررر  رواسرررم كبيررررة مرررن  ب رررات صررريور . (Jabal Ghurab)ن دبرررل يررررام الالررررو مررر
ويسرتي   كسرر الر ولوميت كبر يل للر ل  فري . ال ولوميت ب لبتي الداللة البحرية والداللة الالر ي

ممليررات اليرسرررااة ال،ا يرررة والمسررلحة فررري الكثيرررر مررن المبرررااي بمصرررر ب،رر  أ  أدرررا  مركررر  بحرررور 
 .في تل  اايراوالباا  واشسكان استي ام  

 

 (رمل الم ا )الرمال البيضات -6
مرررن ما  رررة ال م رااررررة ملررري سررر حي شلرررربة  البيلرررا  بررررال رمالرمرررال  ودررر ت 
والداوبيرررة  وشررري مرررن أدرررو  أارررواف الرمرررال المسرررتي مة فررري صررراامة  البحريرررةالداللرررة 
وتررررتب  تلررر  الرواسرررم بال ب رررات الرسررروبية ل،صرررر ال باالررريرح ااسررر ل فررري . ال درررام
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تسررتيرم تلرر  الرمررال فرري ما  ررة وا ح  ويودرر  ب،ررو المحررادر الترري. حررواليالبيررة اا
كمرررا يودررر  محرررادر أيلرررا . بالداللرررة البحريرررة (Wadi Abu Adaraj)  ارمأبرررو 

فررري ما  رررة الداللرررة  (Wadi Aldakhl)بسرررتيرام تلررر  الرمرررال فررري وا ح الررر يل 
 .ال بلية

 
 

 البنية التحتية األساسية المطلوبة لتنمية هذا المحور

 –باري سرويف /يمثل   ريو أس لتي دي  يررب  برين الكريمرات من الم،روف أن شيا المحور 
ومررن ود ررة ا،رررح فرران شرريا المحررور يااسررم ابسررتثمار الصرراامي فرري المدررابت الترري . ال م رااررة

وأن ابسرررتثمار ال رامررري ييرررر وار  م ل رررا . فيمرررا سررربوتررررتب  باليامرررات ال بي،يرررة التررري ور  يكرشرررا 
ر حيرر أار  ييرر ا تصرا ح برالمرة  وأن الما  رة المصررية م بلرة ملري فتررات تالرح حول شيا المحرو 

ليل  فان أاسم استثمار حرول شريا المحرور ب بر  . ةيال رامة الحال تاحتيادافي ا المياه ولن توفي 
 . أن يكون استثمار في المدال الصاامي ف  

 

مات ياحصرر ممومرا فري مر  وملي يل  فان كل ما يل   شيا المحور من باية تحتية أو ي  
أابوم من المياه المااسرم لغيرراو الصراامية وابسرتي امات اليوميرة لل،راملين بتلر  المالررومات 

ملري أسراس  شريا الير  ال ايرة وسر،ت  مرن الميراه ويرامي أن يرت  حسرام مواصر ات. الم مي ياالا  ا
ام التوسررر،ات اوميرررة ومررر   المالررررومات التررري يحتمرررل ي امت رررا حرررول شررريا المحرررور مررري ممرررل حسررر

 .المست بلية في تل  المالرومات
 

كرريل  يلرر   أيلررا ت ويرر  شرريا المحررور بيرر   رروح ك ربا يررة يااسررم المالرررومات الترري سرروف  
ومرررن الدررر ير بالررريكر أاررر  يودررر  . يرررت  التي ررري  شاالرررا  ا مررري ممرررل حسرررام التوسررر،ات المسرررت بلية

سرررروف يسرررر ل كثيرررررا ت ويرررر  يدرررررح ياالررررا  ا  وشرررريا  مح ررررة شاتررررام الك ربررررا  فرررري م ياررررة الكريمررررات
 .مالرومات شيا المحور بما يل م  من ال ل ة الك ربية

  
 المشرو ات االسفتماريت الفي يمكن إدامفها

 لغسمات مصاي (1)
 بياوام  مداير شاتام الدير (2)

 والاالي ة الم،دلة الكالسيو  كربوااتمصاي شاتام  (3)

 مصااي لتد ي  أحدار ال ياة مثل الريا  وااببستر (4)

 ي  يامات موا  الباا  مثل كسر ال ولوميت  الر ل   والحدرر الديررح مصااي لتد (0)
 المااسم اممال الباا 
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 مصااي لرفي تركي   اليامات شم ا شا للتص ير مثل رمل ال دام والكاولين (0)

مررررر ا  أحدرررررار ال يارررررة مركررررر  شمررررر ا  ال ايرررررين فررررري أممرررررال التحديرررررر  (6) والتادررررري  وا 
 ومسام ح الديولوديين

التغليرف والت،ب ررة الال مرة لت،ب رة وتد ير  الماتدرات المتاومررة مصرااي شاترام مروا   (9)
 من اااال ة الميتل ة شم ا شا للتص ير أو الا ل يلي السوو ال ايلي

بحثرررري وت بي رررري ت ارررري لمحاولررررة تررررو ين وتصررررايي م،رررر ات المارررراد   ياالررررا  مركرررر  (.)
 والمحادر ب ري ة ت ريدية

وييرشرا تااسرم اااالر ة  صحية وت،ليمية وترفي يرةسكاية و ي مات  وح ات ياالا  (16)
 في كل مرك  الميتل ة

 

وتح يرر  اااالرر ة الترري سررت ا  فيرر  ببرر  أن  وتدرر ر اشالررارة يلرري أن تح يرر  مو رري كررل مركرر 
تيلي ل راسة د وإ   ي ة  وأن تت و تل  اااالر ة مري اوميرة اليامرات ال ريبرة مرن شريا المحرور  

 .ومال مت ا لالست ال  المحلي أو التص ير
 

ل،مررو  فاارر  يمكررن  ياالررا  ثالثررة مراكرر  ب رريا المحررور   ااول بررالد   الغربرري وملرري ودرر  ا
. كر  مرن الكريمرات06ملري ب،ر  السريا  - ريرو الكريمرات ملريمن شيا المحور  وي تر  أن يكون 

مصراي لغسرمات حيرر تودر  كميرات شا لرة مرن الحدرر الديررح وب،رو  ويااسم شيا المكان ياالا 
كرريل  يمكررن . يررر ت،تبرر اليامررات ااساسرية فرري صرراامة ااسرمات ب رات مررن ال  لرة والمررارل   ح

  ويمكررن أيلررا ياالررا  مصرراي شاتررام ةياالررا  مدمومررة مررن المدرراير شاتررام الديررر بياوامرر  الميتل رر
لرررة    والتررري ل رررا اسرررتي امات م يررر ة فررري كثيرررر مرررن الصرررااماتوالاالررري ة كربوارررات الكالسررريو  المة، د 

وبلوكررات  ريالررمل شرريا المركرر  ملرري وحرر ات لتد يرر  ااببسررتكرريل  يمكررن أن . الر يسررية والوسرري ة
ووحررر ة  الحدررر الديررررح لغيرررراو الميتل رررة وكررريل  وحررر ة لتد يرر  مررروا  البارررا  مثرررل الررر ل  والرمرررل

 .أل  ليلصاامة ال وم 
 

 أما المركر  الثرااي الم ترر  ملري شريا المحرور فريمكن ياالرا   مار  مر يل الدر   الغربري مرن
ال،ررين السررياة  –بارري سررويف /ليررة  ب،رر  الت ررا   ري رري الكريمرراتبالبحريررة وال حررافتي الداللررة  الت ررا 

مركرر  برر  وحرر ات لتصررايي ريررا  الداللررة  ياالرا ويمكررن أن يااسررم شرريا المو رري . كيلررومتراتببلر،ة 
اتام كسر   .وال وم أل  لي  تال لو لميوا 
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ملررري وحررر ات برررال رم مرررن ال م راارررة ويمكرررن أن يحتررروح  أما المرك  الثالر فيمكن ياالا  
 داللررة البحريررة والداللررة ال بليررة  لتد يرر  الرمررال البيلررا  الال مررة لصرراامة ال دررام المودررو ة فرري ال

كرريل  يمكارر  أن يالررتمل ملرري وحرر ات لصرراامة الريررا  والحدررر الديرررح المتبلررور وبلوكررات الحدررر 
 .الديرح الال مة للباا  ومصاي لل وم أل  لي

 
وارررات الكالسررريو  الم،دلرررة والاالررري ة فررري ال، يررر  مرررن ولمرررا كاارررت شارررا  أشميرررة بالغرررة لكرب

فري مصرر بكميرات ب  -الحدرر الديررح  –ابستي امات الصاامية والتي تتوافر يامات ا ال بي،يرة 
تالم باتالارشا مبر م ات الكيلومترات المرب،ة بالصرحرا  الالرر ية والغربيرة وسرياا   يتحرت  مليارا 

 : ل امة كما يليأن ا، ي ابية ميتصرة من شيه الصاامة ا
 

 (PCC:Precipitated Calcium Carbonate) الم،دلة كربواات الكالسيو 
 
ين ل يا الماتع استي امات صاامية مت،  ة  ف و يسرتي   فري صراامات ااحبرار  ال رال   

و ررر  بررر أ بررراكورة ياترررام . والرررورو  المررروا  الالصررر ة والماا،رررة للتسررررم والبالسرررت  والمررروا  الصررري باية
    ويودرر  فرري أوربررا يمسررة مصررااي شاتررام كربواررات1.16كربواررات الكالسرريو  فرري مررا   حبيبررات 

  ®SOCAL® and WINNOFIL: تحررررررت اسرررررر  تدررررررارح الم،دلررررررة الكالسرررررريو 
(http://www.solvaypcc.com/) . الرركل ) وفيمررا يلرري ب،ررو ابسررتي امات ل رريا الماررتع ال ررا

6 0): 
 
 

 

 
 ووصالفها PVCمواسير 

حير يستي   كما ة مال ة 
وليل ي ملمسا اامما مي 

  يا ة الصالبة
 
 

 

 

 
 

http://www.solvaypcc.com/
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 والكبالت PVCمركبات الـ 

 
 

ويستخدم كمادة مالئة ولتحسين 

شكل السطح وقوة التحمل 

واالستطالة وبعض الخواص 

 الطبيعية األخرى
 
 
 
 

 

 

 المالبس الجلدية والمطاط

 
 

يستخدم كمادة مالئة في صناعة 

المالبس الجلدية واألحذية وورق 

 PVCالحائط وشرائح وأفالم 

 وغيرها

 
 

 

 
 يوضح االسف  امات الم فلفت لكربونات الكالسيوم المع لت: 6شكل 

(Pricipetated Calcium Carbonates) 
 

 

 

 البويات وأحبار الطباعة

 

 

 تتخدم كمادة مضادةيس

للترسيب ومبيضة في  

مستحلب الطالء ومساعدة 

وستخدم .علي ثبات اللون

كمادة منعمة في منظفات 

 الشبابيك والزجاج ءوطال
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صنا ت الور  والموا  الصي النيت 
 والغلات ومافح للشهيت

يسا    لي دو  الور  ونعومفه 
وكمص ر للكالسيوم مي األ ويت 
ويبيبات المضا   لليموضت 
وكمص ر للكالسيوم مي اللبان 

  وبو ر  المشروبات
 

 

كعامل  مسفيضرات الف ميل
مسا   للسيطر   لي الفسر  
واالنففاش مي المسايي  والفيكم 
مي  مليات االمفصاص وكمان  
  للفسر  مي م ا  العمل والمباني

  
 

 يوضح االسف  امات الم فلفت لكربونات الكالسيوم المع لت: 7شكل 
(Pricipetated Calcium Carbonates) 

 

 

لتطريقت فصني   ك   ربونات الكالسيوم الُمَع َّ
لررررررررررةتصرررررررررراي    http://www.cmipl.com/calcium.htm كربواررررررررررات الكالسرررررررررريو  المة، د 

الرريح يحتروح ملري اسربة م ويرة ماليررة  (Lime stones)بكلسراة أارواف متمير ة مرن الحدرر الديرررح 
والح ير  وييرشرا مررن  سريليكاوالأكسري   المغايسريو   وأ رل اسربة مررن (9الركل ) كربوارات الكالسريو   مرن 

يررت   حوالرري (slurry calcium) الارراتع لتصرايي  الررر أكسرري   الكالسريو    ويسرتي  ّ. بي،يررةال الالروا م
 (Precipitated Calcium Carbonate)كرباتر  ب،ر  يلر  شاترام كربوارات الكالسريو  الم،دلرة 

 (.الكل )بالمواص ات الال مرة 
 

  

http://www.cmipl.com/calcium.htm
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 كربونات الكالسيوم المع لت: 9شكل 
(Precipitated Calcium Carbonate) 

 الي ر ال يرة المكلسن: 8 شكل

 Activated Calcium Carbonate كربونات الكالسيوم النشطت 
 

يرررررررررت  تصرررررررررايي كربوارررررررررات الكالسررررررررريو  الاالررررررررر ة بت،ررررررررروي  كربوارررررررررات الكالسررررررررريو  الم،دلرررررررررة  
(Precipitated Calcium Carbonate )  باسرتي ا  ااحمراو ال شايرة(fatty acids)   

 Titanate Coupling)  وب،رو مركبرات التيتاايرت وييرره (Stearic acid) حمرو اسرتياري 

Agent and other) ا ية مثل اباسريام  اباتالرار  وشلرافة مير ات لتلر  لتحسين اليواع ال ي ي
 .الموا  لتكون مااسبة وا تصا ية للمستي   الا ا ي لتل  الموا 

 
 

 سفنننننا  ا –ميور دنننننا  -2
 
يصرل شرريا المحررور بررين م ياررة  اررا ملرري ا ررر الايررل فرري وسرر  الصرر،ي  وم ياررة سرر ادا ملرري  

تر وملير  ال، ير  مرن الير مات والبايرة التحتيرة مثرل كيلوم 104ساحل البحر ااحمر   ويبلغ  ول  
 . (16الكل ) ي  مواسير مياه وي  ك ربا  وب،و مح ات للي مات

أمرررا م يارررة سررر ادا والتررري تالرررغل ال ررررف الالرررر ي ل ررريا المحرررور ف ررري تمثرررل يحررر إ المررروااي 
لد يررة المصرية ال امرة ملري البحرر ااحمرر  وت،تبرر يحر إ بوابرات مصرر التري تير   التدرارة يلري ا

 . ال،ربية و ول اليليع ال،ربي و ول الرو  سيا و ول داوم ال ارة اشفري ية
 

 سفا ا -دنا ننواع مصا ر التروات الطبيعيت يول ميور : 2  ول 
 
ااحدررررررررار الديريرررررررررة  -1

 وال  لة وال ين
 أحدار ال ياة-2
 يامات الم،ا ن المال ة -4

 يامات ال،ااصر اشستراتيدية  -3
  اتيامات ال وس -0

 
 
 والطفلت والطين األي ار ال يريت -2

تحتررل شررريه المدمومرررة مررن الصررريور الدررر   الغربرري مرررن شررريا المحررور حيرررر ت، رررر  ااحدرررار  
 Jabal Kawlat Abu)ودبررل كولررة أبررو ليلررة   (Jabal al Jir)الديريررة فرري دبررل الديررر 

Laylah)   ووا ح الالري  ميسي   (Wadi ash Shaykh Isa) ووا ح أبرو ا روخ(Wadi Abu 
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Nafukh)  . وتمثررل شرريه ااحدررار الديريررة درر  ا مررن  ب ررات ال،صررر اشيوسررياي السرر لي وب،ررو
كيل  تاتالر  ب ات صيور مصر ال بااليرح ااملرى والمتوسر  الريح يتوادر  .  ب ات الباليوسين

 .ب  ال، ي  من  ب ات ال  لة والمارل وال باالير
 
 ني ار المينت -3

كيلررومترا  66صريور الااريررة التري يبلررغ  رول ماكالرر ات ا حروالي تاتالرر صرريور ال يارة التاب،ررة لل 
 بياوام   (Granite)وأشم ا صيور الدراايت في ال  اف ااوس  من شيا المحور 

 كيل  يود  أاواف من الريا  والم،روف باس  بريالررريا  (Diorite). الميتل ة وال يوريت

 
  ريطت  يولو يت  امت فوضح :  11شكل 

 سفا ا -نا دميور مسار 
 

برررالد    (Wadi AbuQasab)فرررري وا ح أبرررررو  صررررم (Breccia Brocatelli)بروكررراتيللي 
 .الغربي من شيا المحور يلي الالرو من الايل في مواد ة م ياة دردا

 
  امات العناصر ا سفرافي يت -4
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يودرر  ماررا و محي ررة للدرر   ااوسرر  مررن شرريا المحررور ب ررا تم،رر اات الرريشم والتادسررتن برروا ح 
ويودررر  أيلرررا تم،ررر اات للاحررراس بررروا ح برررارو  ووا ح أ  ترررادر  وأحياارررا . لررر م ووا ح أبرررو يريرررفا

 .يتواد  ال ا  والرصاع مي الاحاس  كما في ما  ة الورا
 
  امات المعا ن المالات  -5

كمرا ويودر  فري  .اليامات الغير فل ية مثل التل  وااسبسرتوس ويود  في شيا ال  اف ب،
 Wadi Abuرافيل وا ح أبررو صرررمرر ة موافرري ليامرررات الدرربس مرر ررررل  الدرر   الالررر ي مررن شرريا ا

Safi)  كيلومتر داوم م ياة س ادا 36اليح ي ي مل ب،  حوالي. 
 
 

  امات الفوسفات  -6
يودرر  يلرري الدارروم مررن م ياررة سرر ادا ب،ررو رواسررم ليامررات ال وسرر ات فرري ماررا و دبررل   

ل ابمترررر ا  الالررررمالي ليامررررات وصرررريف وأ  الحوي ررررات وداسرررروس والحمررررراوين وشرررريه الرواسررررم تمثرررر
وتدرر ر اشالررارة يلرري أن م،،رر  مارراد  ال وسرر ات ب رريه الما  ررة  رر  . فوسرر ات دبررل اللرروح الالرر يرة

حيررر تركيرر   منننتو  ررت مررن ال،مررل مارري سرراوات  ل،رر    رر رة اليررا  الماررتع ملرري الماافسررة ال،الميررة 
 .باشلافة يلي ب،و المالاكل الت اية (P2O5)اسبة يامس أكسي  ال س ور 

 
 

 البنيت الفيفيت األساسيت المطلوبت لفنميت  لا الميور
مررن الم،ررروف أن شرريا المحررور يمثلرر   ريررو أسرر لتي ديرر  يرررب  بررين م ياررة  اررا ملرري وا ح  

وي،تبررر شرريا . الايرل بوسرر  الصر،ي  وبررين م ياررة سر ادا الترري تمثرل مياررا ا شامررا ملري البحررر ااحمرر
ابت التررري تررررتب  باليامرررات ال بي،يرررة وال،ااصرررر لالسرررتثمار الصررراامي فررري المدررر االمحرررور مااسرررب

  وب أوصرري برريح ارروف مررن الم، ايررة المودررو ة بررال رم مررن شرريا المحررور والترري ور  يكرشررا فيمررا سرربو
لرريل  فرران أاسررم اسررتثمار . حررول شرريا المحررور حيررر أارر  ييررر ا تصررا ح بررالمرةابسررتثمار ال رامرري 

والمررتب  باااالر ة الت، يايرة  ل الصراامي ف ر حول شيا المحور ب ب  أن يكون استثمار في المدرا
 . وملح ات ا

 
ال،يبررة   مررن الميرراه  يتميرر  مررن ييررره بودررو  يرر  أاابيررمشرريا المحررور  وتدرر ر اشالررارة أن 

وشرريه المميرر ات . وودررو  يرر   رروح ك ربا يررة  كمررا أارر  يتميرر  بدررو ة  ريررو أسرر لتي يو دررو ة ماليررة
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مراكر  اسرتثمارية حولر   ون ابات،رار لت وير ه بالبايررة  ت، ري شريا المحرور أولويرة فري يمكاايرة ي امررة
 .التحتية ويل  لتوافرشا

 
 

 المشرو ات االسفتماريت الفي يمكن إدامفها
 مصاي لغسمات (1)
 مداير شاتام الدير بياوام  (2)

  والاالي ة الم،دلة الكالسيو  كربوااتمصاي شاتام  (3)

 ريا ال الدراايت وال وليريت مصااي لتد ي  أحدار ال ياة مثل (4)

اتام ال،ااصر  (5) والتادسرتن وال ار   اليشم مثل  اشستراتيديةمصااي بستيالع وا 
 والرصاع مي الاحاس

 مركررررر  شمررررر ا  ال ايررررررين فررررري أممررررررال الح رررررر والمارررررراد  ومسرررررام ح الديولرررررروديين (6)
 مالم لوبين اممال الكالف والتا ي

المتاومررة مصرااي شاتررام مرروا  التغليررف والت،ب ررة الال مرة لت،ب ررة وتد يرر  الماتدررات  (7)
 من اااال ة الميتل ة شم ا شا للتص ير أو الا ل يلي السوو ال ايلي

الال مرررة م،ررر ات الياالرررا  مركررر  بحثررري وت بي ررري ت اررري لمحاولرررة ترررو ين وتصرررايي  (8)
 ب ري ة ت ريديةبستيالع ال،ااصر اشستراتيدية 

ياالا  وح ات ي مات سكاية وصرحية وت،ليميرة وترفي يرة وييرشرا تااسرم اااالر ة  (9)
 يتل ة في كل مرك الم

 

وتدرر ر اشالررارة يلرري أن تح يرر  مو رري كررل مركرر  وتح يرر  اااالرر ة الترري سررت ا  فيرر  ببرر  أن 
تيلي ل راسة د وإ   ي ة  وأن تت و تل  اااالر ة مري اوميرة اليامرات ال ريبرة مرن شريا المحرور  

الم، ايررة كرريل  يدررم ت يرري  اوميررة وكميررات اليامررات  .ومال مت ررا لالسررت ال  المحلرري أو التصرر ير
 .الميتل ة والتيك  من ود  كميات ا تصا ية وباسبة تركي  مال مة وماافسة لغسواو ال،المية

 
ب ريا المحررور   ااول برالد   الغربرري  ر يسرريينين يمكررن  ياالرا  مركر   ممرا سربو يتلررح أار 

يلري الالررو كر  26 حروالي ملري ب،ر و  سر ادا - ارا من شريا المحرور  وي ترر  أن يكرون ملري  ريرو 
ويااسرم شريا المكران ياالرا  مصراي لغسرمات حيرر تودر  كميرات شا لرة مرن الحدرر . م يارة  ارا من

الديرررررح وب،ررررو  ب ررررات مررررن ال  لررررة والمررررارل   حيررررر ت،تبررررر اليامررررات ااساسررررية فرررري صرررراامة 
  ويمكرن أيلرا ةكيل  يمكن ياالرا  مدمومرة مرن المدراير شاترام الديرر بياوامر  الميتل ر. ااسمات
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  والتي ل را اسرتي امات م ير ة فري كثيرر الم،دلة والاالي ة  كربواات الكالسيو ياالا  مصاي شاتام 
كررريل  يمكرررن أن يالرررمل شررريا المركررر  ملررري وحررر ات لتد يررر  . مرررن الصررراامات الر يسرررية والوسررري ة

وكريل  وحر ة لتد ير  مروا   من ال يكور والباا   وبلوكات الحدر الديرح لغيراو الميتل ة الريا 
 .مل ووح ة لصاامة ال وم أل  ليالباا  مثل ال ل  والر 

 
ماتصرررف شرريا المحرررور أمررا المركرر  الثرررااي الم تررر  ملررري شرريا المحرررور فرريمكن ياالرررا   مارر  

مرررن المراكررر  ابسرررتثمارية شررريا المو ررري  يكرررونويمكرررن أن . ( ارررا -ملررري  ررررو سررر ادا  90الكيلرررو )
اتررام ال،ااصررر اشسررتراتيدية مثررل الرر .ال امررة يشم والتادسررتن ويمكررن ياالررا  وحرر ات بسررتيالع وا 

كرريل  يمكررن ياالررا  مصررااي لتد يرر  أحدررار ال ياررة وياصررة . وييرشررا الاحرراسو وال ارر  والرصرراع 
وتدرر ر اشالررارة يلرري أارر  مررن . وييرشررا االدراايررت بياوامرر  وأالرركال  الميتل ررة والرر ايوريت والبررر يالرري

البحررور  ااشميررة بمكرران ياالررا  وحرر ة لبحررور التاميررة بكررل مركرر  مررن شرريه المراكرر   يكررون يرلرر ا
الت ويريررة لكررل مررا يت،لررو ب رريا المركرر  سرروا  بالمصررا ر ال بي،يررة ال ريبررة مارر   أو بت رروير اشاتررام 

 .والتكاولوديا الال مة ااال ة تل  المراك  توتو ين صاامة الم، ا

 
 
 القصير –ميور دننننفط  -3

 
 32ي تب،رر  س ادا  ويرب  بين م يارة   رر  التر-ي ي شيا المحور يلي الداوم من محور  اا

كر  يلري الداروم مرن م يارة  ارا وم يارة ال صرير التري ت ري ملري سراحل البحرر ااحمرر وتب،ر  حرروالي 
شننكل )كرر   196ويحتررل شريا المحررور  ريرو أسرر لتي ديرر  يبلرغ  ولرر  . كر  دارروم م يارة سرر ادا 96
11  .) 

ويودرررر  بم ياررررة ال صررررير مياررررا  شررررا   وي،تبررررر يحرررر إ مرررروااي مصررررر ال امررررة ملرررري البحررررر  
مررر  والرريح يسررتي   مارري  مررن  ويررل فرري تصرر ير  يامررات ال وسرر ات والترري االررت رت بااتاد ررا ااح

المارراد  ال ريبررة مررن م ياررة ال صررير  والترري ااتالرررت فرري الصررحرا  الالررر ية مثررل مرراد  أبررو تالررم  
وتد ر اشالارة يلي أن م،،  تل  المااد   ر  أيل رت يمرا . وربا  والحمراويين وييرشا ماي  من ب،ي 

ا تصرررا ية اليررا  الاررراتع أو ل،رر   مال متررر  للمواصرر ات ال،الميرررة  وشرريا مرررا يحررت  ملررري م كررررح ل،رر   
وملمرررا  شررريا البلررر  اامرررين أن يدرررر وا بررر يال تامويرررا لي،ررروو شررريه الكارثررررة الااتدرررة مرررن يلرررو تلرررر  

 . المااد 
 القصير -مقط ننواع مصا ر التروات الطبيعيت يول ميور : 3  ول 
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 ل  لررررررررة وال ررررررررينااحدررررررررار الديريررررررررة وا -1

 والحدر الرملي
يامررررررررررررررررررررررررات ال،ااصررررررررررررررررررررررررر  -3 أحدار ال ياة-2

 اشستراتيدية 
 يامات ال وس ات -0 يامات الم،ا ن المال ة -4
 
 
 
 والي ر الرملي األي ار ال يريت والطفلت والطين -1

يودرر  ي ررا  مررن ال ب ررات الرسرروبية وأشم ررا شررو الحدررر الديرررح وال ب ررات ال  لررة وال يايررة 
 .الرملي حير تغ ي  د   كبير من شيا المحور   وياصة في د    الغربيوكيل  الحدر 

 ني ار المينت -2

والدراايررت بياوامرر   نتغ رري الدرر   ااوسرر  مررن شرريا المحررور صرريور الرر يوريت  والسررر باترري
كرريل  . وتمثررل تلرر  الصرريور مصرر را شامررا لصرريور ال ياررة. الميتل ررة والريررا  والبريالرريا فررر  أاتيكررا

 .الالر ي من شيا المحورو  ااوس   يت  والسرباتين والبا لت في الد  يود  صيور ال يور 
 

  امات العناصر ا سفرافي يت -3

ال صررررير فرررري درررر  ه ااوسرررر   مثررررل -يودرررر  ب،ررررو  التم،رررر اات ال امررررة  حررررول محررررور   رررر 
كرررريل  يودرررر  . تم،رررر اات الرررريشم برررروا ح م ررررا ي ووا ح أ  مررررش ال ر ررررا ووا ح ال رررروايير وييرشررررا

كريل  يودر  تم،ر اات لليوراايرو   .  والتاتالو  بما  ة كرم مميررح ودبرل أبرو  يررانتم، اات للايوبيو 
 .في ما، ة المسيكات وال،رلية وكم مميرح

 

   امات المعا ن المالات -4

يودررر  ب،رررو اليامرررات  الالفل يرررة فررري الدررر   ااوسررر  مرررن شررريا المحرررور مثرررل التلررر  بررروا ح 
كرريل  يودرر   . بسررتوس فرري وا ح أ  صرر مينكمررا يودرر  ااس. الحراميررة وال رروايير ووا ح حمالررات

كريل  يودرر  فري الدرر   الالرر ي مررن شريا ال  رراف  .فري شرريا الدر    ااوسرر  رواسرم مرن الماداي يررت
 (.أكاس  الح ي ) يامات التل  وااسبستوس وااوكر 

 
  امات الفوسفات -5

يودر   ب رات م،يمرة مرن رواسرم يامرات ال وسر ات يلري الداروم مرن ما  رة الل ي رة وتغ رري 
. ال صررير –مسراحات كبيرررة فرري وا ح المالرراش ووا ح أ  يررري  فرري الدر   الغربرري مررن محررور   رر  
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شريا المحرور  ل يلي الالمال من الد   الغربي  مرنيل  يود  امت ا ات ليامات فوس ات وا ح الايك
كريل  يحتروح الدر   الالرر ي مرن شريا المحرور ملري أ ر   ماراد  لل وسر ات . في ما  ة دبل ا  حا 

ايرررل ودبرررل حمالرررات ودبرررل اللررروح وماررر  وااصرررر وحبرررل : فررري مارررا و مررر ة مثرررل فررري مصرررر 
 .الدير

ويعفبننننر  ننننلا الميننننور مناسننننبا  دامننننت مشننننرو ات اسننننفتماريت لفركيننننم  امننننات الفوسننننفات 
وفصنيعها وصنا ت يامض الفوسفوريك، وصنا ت األسمنت ، وف هنم ني نار الميننت واسنف را  

 .ةالل   وبعض ال امات االسفرافي يت األ ر 
 

 البنيت الفيفيت األساسيت المطلوبت لفنميت  لا الميور
  بما  ررة وا ح ريررو أسر لتي ديرر  يرررب  بررين م ياررة   رر  برر مرن الم،ررروف أن شرريا المحررور  

كيلررومترا مرررن م يارررة  اررا  وبرررين م يارررة ال صررير التررري تمثرررل مياررا ا شامرررا ملررري  26الايررل ملررري ب،ررر  
سررررتثمار الصرررراامي فرررري المدررررابت الترررري ترررررتب  لال اوي،تبررررر شرررريا المحررررور مااسررررب. البحررررر ااحمررررر

المحررور والترري ور  يكرشررا فيمررا باليامررات ال بي،يررة وال،ااصررر الم، ايررة المودررو ة بررال رم مررن شرريا 
لريل  فران أاسرم اسرتثمار حرول شريا المحرور ب بر  أن يكرون اسرتثمار فري المدرال الصراامي . سبو

 .شيا المحور  ريو أس لتي دي  ويحتل. ف   والمرتب  باااال ة الت، ياية وملح ات ا
 

 المشرو ات االسفتماريت الفي يمكن إدامفها
تدرر ر اشالررارة يلرري أن تح يرر  مو رري كررل مركرر  وتح يرر  اااالرر ة الترري سررت ا  فيرر  ببرر  أن 
تيلي ل راسة د وإ   ي ة  وأن تت و تل  اااالر ة مري اوميرة اليامرات ال ريبرة مرن شريا المحرور  

كرريل  يدررم ت يرري  اوميررة وكميررات اليامررات الم، ايررة . لرري أو التصرر يرومال مت ررا لالسررت ال  المح
 .الميتل ة والتيك  من ود  كميات ا تصا ية وباسبة تركي  مال مة وماافسة لغسواو ال،المية
للمركنم مما سبو يتلح أا  يمكن ياالا  ثالثة مراكر  ر يسرية ب ريا المحرور  وأاسرم مكران 

. كيلومتر داروم الررو م يارة  ارا 36ل ي ة والتي تب،  حوالي شو الد   الغربي في ما  ة ال األول
ويااسم شيا المكان ياالا  مصراي لغسرمات حيرر تودر  كميرات شا لرة مرن الحدرر الديررح وب،رو 

كرريل  يمكررن .  ب رات مررن ال  لررة والمرارل   حيررر ت،تبررر اليامرات ااساسررية فرري صراامة ااسررمات
  ويمكررن أيلررا ياالررا  مصرراي شاتررام ةمرر  الميتل ررياالررا  مدمومررة مررن المدرراير شاتررام الديررر بياوا

   والتي ل ا الكيماويات المالت ة من أكسي  الكلسيو  وكربواات الكالسيو 
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  ريطت  يولو يت  امت فوضح :  11شكل 

 القصير -مقط ميور مسار 
 

 
 

كررريل  يمكرررن أن يالرررمل شرررريا . اسرررتي امات م يررر ة فررري كثيرررر مرررن الصرررراامات الر يسرررية والوسررري ة
ركررر  ملررري وحررر ات لتد يررر  الريرررا  وبلوكرررات الحدرررر الديررررح لغيرررراو الميتل رررة مرررن الررر يكور الم

 .ل  لرررياوالبارررا   وكررريل  وحررر ة لتد يررر  مررروا  البارررا  مثرررل الررر ل  والرمرررل ووحررر ة لصررراامة ال ررروم 
 : ما يليك ومات الم تر  ي امت  في المرك  ااولويمكن تلييع المالر 

 مصاي لغسمات (1)

 ياوام مداير شاتام الدير ب (2)

 والاالي ة الم،دلة الكالسيو  كربوااتمصاي شاتام  (3)

مصررراي شاترررام حرررامو ال وسررر وري   مررري وحررر ات لتا يتررر  شاترررام أارررواف صرررالحة  (4)
 .في ال رامة وال وا  وااييية لالستي امات الميتل ة

 
أمررا المركررر  الثررااي الم ترررر  ملرري شررريا المحررور فررريمكن ياالررا   ماررر  ماتصررف شررريا المحرررور 

ويمكرررن أن يكرررون شررريا المو ررري مرررن المراكررر  ابسرررتثمارية (.  ارررا -ملررري  ررررو سررر ادا  90الكيلرررو )
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اتررام ال،ااصررر اشسررتراتيدية مثررل الرريشم والتادسررتن . ال امررة ويمكررن ياالررا  وحرر ات بسررتيالع وا 
كريل  يمكرن ياالرا  مصرااي لتد ير  أحدرار ال يارة وياصرة . وييرشرا وال ا  والرصاع مي الاحراس

ويمكررن تليرريع المالرررومات . وييرشررا ال  الميتل ررة والرر ايوريت والبررر يالرريالدراايررت بياوامرر  وأالرركا
 :الم ترحة فيما يلي

 
اتام ال،ااصر اشستراتيدية  مثل اليشم  (1)  .وييرهمصااي بستيالع وا 

مصررررااي شاتررررام أحدررررار ال ياررررة مثررررل الدراايررررت  والحدررررر اشمرا ررررورح والرررر يوريت  (2)
 .وييرشا

 والمارررررراد  ومسرررررام ح الديولرررررروديينمركررررر  شمررررر ا  ال ايررررررين فررررري أممررررررال الح رررررر  (3)
 مالم لوبين اممال الكالف والتا ي

ياالا  وح ات ي مات سكاية وصرحية وت،ليميرة وترفي يرة وييرشرا تااسرم اااالر ة  (4)
 الميتل ة في كل مرك 

 

م يارة ال صرير  أن يكرون م رره ملري شريا المحرور فريمكن ياالرا ه أما المرك  الثالر الم تر  
وملري يلر  ممكرن . ة ال صير ال  يمة التري كران يررتب  اسرم ا بال وسر اتياوي تر  أن يت  تاالي  م 

  . ياالا  مصااي لتركي  ال وس ات و يا ة رتبت  ليكون ماافسا في ال،مليات التص يرية
 ومصاي شاتام حامو ال وس وري  ال وس اتيامات مصاي لتركي   (1)

ماتدررات المتاومررة اي شاتررام مرروا  التغليررف والت،ب ررة الال مررة لت،ب ررة وتد يرر  المصرر (2)
 من اااال ة الميتل ة شم ا شا للتص ير أو الا ل يلي السوو ال ايلي

ياالرررا  مركررر  بحثررري وت بي ررري ت اررري لمحاولرررة ترررو ين وتصرررايي الم،ررر ات الال مرررة  (3)
 بستيالع ال،ااصر اشستراتيدية ب ري ة ت ريدية

 
بكرل مركر  مرن شريه وتد ر اشالارة يلي أا  من ااشمية بمكان ياالا  وح ة لبحور التاميرة 

المراكرر   يكررون يرلرر ا البحررور الت ويريررة لكررل مررا يت،لررو ب رريا المركرر  سرروا  بالمصررا ر ال بي،يررة 
والتكاولوديررررا الال مرررة ااالرررر ة تلرررر   تال ريبرررة مارررر   أو بت ررروير اشاتررررام وتررررو ين صررراامة الم،رررر ا

 .المراك 
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 مرسي  لم –ميور إ مو -4
 
دارروم وا ح الايرررل وم يارررة مرسرري ملررر  برررالد   يصررل شررريا المحررور  برررين م يارررة ي فررو فررري 

 . (12الكل ) الداوبي حن ساحل البحر ااحمر
 :وفيما يلي وصف لمصا ر اليامات ال بي،ية حول مسار شيا المحور

 مرسي  لم –إ مو ننواع مصا ر التروات الطبيعيت يول ميور : 3  ول 
 
 ااحدررررررررار الديريررررررررة وال  لررررررررة وال ررررررررين -1

 والحدر الرملي
يامررررررررررررررررررررررررات ال،ااصررررررررررررررررررررررررر  -3 ال ياة أحدار-2

 اشستراتيدية 
 يامات ال وس ات -0 يامات الم،ا ن المال ة -4
 
 والي ر الرملي األي ار ال يريت والطفلت والطين -1

  حيرررر تودررر  تلررر  المدمومرررة مرررن الصررريور فررري الدررر   الغربررري مرررن شررريا المحرررور 
 لكا ا تمثل اسبرة و  ar Rukamiyah) (Jaba ت، ر ااحدار الديرية في دبل الركامية 

 
 مرسي  لم_ ر ميور إ مو مسا  ريطت  يولو يت  امت فوضح : 12شكل 
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وت، رررر اليررررا   الديولوديرررة التررري تررر  فحصررر ا أن  ب رررات ال  لرررة .  ليلرررة مرررن ماكالررر ات الصررريور
وت، رر  ب رات الحدرر الرملري بكثررة فري . الرملي تسو  في الدر   الغربري مرن شريا المحروروالحدر 

 Routh ar)ورور الركبررة   (Jabak Zabarah)  دبررل  برراره  (Wadi Hilal)وا ح شررالل 

Rukbah) أمررا  ب ررات ال  لررة فاا ررا ت، ررر بكثرررة فرري الدرر   الغربرري مررن شرريا المحررور .   وييرشمررا
  (Wadi Hilal)وا ح شرررررالل : وت، رررر ماكالرر ات  ب رررات ال  لرررة فرري مررر ة و يررران  ما رررا. أيلررا

 Naj Abu)وادرري أبررو سرري    (South Jabal ar Rukamiyah)ودارروم دبررل الركاميررة 

Sayyid)   ووا ح الرحرراوح (Wadi al Hawwi)   ووا ح مبررا(Wadi Abbad). 
 
 ني ار المينت-ني ار المينت -2
يغ ررري دررر   كبيرررر مرررن شررريا المحرررور صررريور مت،ررر  ة ااارررواف واالررروان تصرررلح لالسرررتي ا   

 Bir)مررر ة موا ررري مثرررل  بيرررر البراميرررة فت، رررر صررريور السررررباتين فررري : كصررريور لل يارررة وما رررا

Barramiyah)   ودبررل سررودات ال،رالررة(Jabal Suwaygat al Arshah)  ووا ح سررويدات
وييرشرا الكثيرر مرن  (Wadi Sukayt)ووا ح سريكيت  (Wadi Suwaygat as Sawda)السو ا 
  الراير أما  صيور ال يوريت فتود  م ة ماككالر ات ل را حرول شريا  المحرور مثرل وا ح أ. الموا ي

(Wadi Umm Shaghir)  ومرسرري ملرر   ودبرل رأس الرر،يت(Jabal Ras Shait) ويبرشررا .
وكرريل  يودرر  . رح لل ياررة مثررل الريررا  فرري دبررل الريررا   والحسررياات وييرشررايرركرريل  يودرر  صرريور أ

 .(12الكل ) حورررروالكوارت يت حول شيا الم تب،و من ماكال ات صيور الدرااي
 
 يت امات العناصر ا سفرافي  -3

وا ح حافيرا وأ  احاسرريال )كريل  يودر  ب،رو تم،رر اات اليامرات  الالفل يرة مثررل الكروميرو   
كمرررا يودررر  .   وتودررر  تم،ررر اات الررريشم فررري البراميرررة ومترررو  والسررركرح وحمرررش وييرشرررا(و برررارا

كمرا ودر  تم،ر اات  .التااتالو  والايوبيرو  فري وا ح الالرر   ويدر  ال مرر  فري  برارا ووا ح سركيت
 . ا  في دبل الرصاع وأ  ياريدالالرصاع وا

 
  امات المعا ن المالات -4
(  فرري ادرررس وح افيررت) كرريل  يودرر  ب،ررو اليامررات  الالفل يررة مثررل التلرر  وااسبسررتوس  

ال رمكيوليرررت والمداي يرررت اايريمثرررل كررريل  يودررر  فررري شررريا ال  ررراف ب،رررو اليامرررات . والماداي يرررت
 ( أكاسي  الح ي ) وااوكر 

 
 ت امات الفوسفا -5
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يود   ب ات م،يمة مرن رواسرم يامرات ال وسر ات يلري الالررو مرن م يارة السربامية وشري  
 .تمثل امت ا ات رواسم ال وس ات الليمة المودو ة في وا ح المالاش ووا ح أ  يري 

والصنننل  وينننامض  الي يننن ويعفبنننر  نننلا المينننور مناسنننبا  دامنننت مشنننرو ات مصنننان  
 .يات النا ر  وف هم ني ار المينتوالفلمات ا سفرافي يت واألرضالفوسفوريك 

 
 البنيت الفيفيت األساسيت المطلوبت لفنميت  لا الميور

بما  رررة  ي فررومررن الم،ررروف أن شررريا المحررور يمثلررر   ريررو أسررر لتي ديرر  يررررب  بررين م يارررة  
وي،تبررر . ملرري البحررر ااحمررر مرسرري ملرر وبررين م ياررة   يلرري الالررمال مررن م ياررة أسرروانوا ح الايررل 

لالسرتثمار الصراامي فري المدرابت التري تررتب  باليامرات ال بي،يرة وال،ااصرر  اسربشيا المحرور ماا
  .الم، اية المودو ة بال رم من شيا المحور والتي ور  يكرشا فيما سبو

 
 

 المشرو ات االسفتماريت الفي يمكن إدامفها
 

يتلرح  مرسري ملر   –حرور ي فرو ممرل  مرن اوميرة المصرا ر ال بي،يرة حرول  مما سبو
مرن  الد   الغربريبرلمركر  ااول وي لرل ي امرة اب يا المحرور   للتامية ثالثة مراك مكن ياالا  أا  ي

فررري ويمكرررن تليررريع المالررررومات الم ترحرررة . الررررو م يارررة ا فرررومااسررربة  فررري ما  رررة  شررريا المحرررور
 : فيما يليالمرك  ااول 

 مصاي شاتام حامو ال وس وري  -1

شاالرا  مصراي شاترام حرامو ال وسر وري  ت،تبر ما  ة الرو ا فو من المارا و المااسربة 
وتدررر ر اشالرررارة يلررري أاررر  يودررر  رواسرررم شا لرررة مرررن . ومالرررت ات  الال مرررة ايرررراو صررراامية كثيررررة

وتدر ر اشالرارة يلري . يامات ال وس ات بما  ة السبامية  بوا ح الايل والتي ليست ب،ي ة مرن ا فرو
كيلررومتر  ااشيرر   1666حرروالي  أن يامررات ال وسرر ات شرريه تا ررل يلرري مصررااي أبررو  مبررل ملرري ب،رر 

 . من ماتسبب  من ألرار بي ية حول ا

 والصلم مصاي للح ي  -2

وي،تم  شيا المصراي ملري ح ير  أسروان الريح تركرت ياماتر  مرن مالررات السراين  رير  أار  
كان المص ر ااساسي لمصااي الح ير  والصرلم فري حلروان ل،الررات السراين  برل اكتالراف يامرات 

مكاايررة ي امررة مصرراي  درر وإولرريل  يدررم  راسررة   .ح يرر  الواحررات البحريررة شرريا اليررا  اب تصررا ية وا 
 .للح ي  والصلم ي،تم  ملي شيا اليا 
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كرر  مررن 06ملرري ب،رر  ملرري شرريا المحررور فرريمكن ياالررا   للتاميررة الم تررر   أمررا المركرر  الثررااي
ن أن   حيررر يمكررويمكررن أن يكررون شرريا المو رري مررن المراكرر  ابسررتثمارية ال امررةم ياررة مرسرري ملرر  

  :يالتمل ملي
اتررام ال،ااصررر اشسررتراتيدية  مثررل  ووحرر ات مصررااي (1) الكروميررو   و الررريشم بسررتيالع وا 

 .والتااتالو  والايوبيو  وال مر  والرصاع وال ا 

كررريل  . مصرررااي ووحررر ات شاترررام الم،رررا ن المال رررة مثرررل التلررر  وااسبسرررتوس  والماداي يرررت (2)
 ( أكاسي  الح ي ) ر يمكن ياالا  وح ات شاتام ال رمكيوليت وااوك

صرررريور و  وصرررريور الرررر يوريت نالسررررر باترررريصرررريور مثررررل مصررررااي شاتررررام أحدررررار ال ياررررة  (3)
رح لل ياررررة مثرررل الريرررا  فرررري دبرررل الريررررا   كرررريل  يمكرررن ياترررام صرررريور أيررر .والكوارت يرررت تالدراايررر

 . والحسياات وييرشا

ل شرريا أن يالررتم ة مرسري ملرر   وي لررلأمرا المركرر  الثالررر ي تررر  ياالرا   فرري ما  ررة م يارر
 :المرك  ملي

 مرك  لبحور التامية والت وير والتحاليل (1)
مصرراي شاتررام  مركرر  شمرر ا  ال ايررين فرري أممررال الح ررر والمارراد  ومسررام ح الديولرروديين (2)

موا  التغليف والت،ب رة الال مرة لت،ب رة وتد ير  الماتدرات المتاومرة مرن اااالر ة الميتل رة شمر ا شا 
 يللتص ير أو الا ل يلي السوو ال ايل

 
وتد ر اشالارة يلي أا  من ااشمية بمكان ياالا  وح ة لبحور التاميرة بكرل مركر  مرن شريه 
المراكرر   يكررون يرلرر ا البحررور الت ويريررة لكررل مررا يت،لررو ب رريا المركرر  سرروا  بالمصررا ر ال بي،يررة 

والتكاولوديررررا الال مرررة ااالرررر ة تلرررر   تال ريبرررة مارررر   أو بت ررروير اشاتررررام وتررررو ين صررراامة الم،رررر ا
 .اك المر 

 
 مواا  المشروع

 
 

 الصنا يت ال  ي  الع ي  من منراكم  الفنميت  إدامت -1

سوف يتيح شيا المالروف ياالرا  ال، ير  مرن المراكر  الصراامية التري سروف تتحرول تر ريديا يلري 
. مررر ن صررراامية تررررتب  أاالررر ت ا باوميرررة اليامرررات الت، يايرررة وأارررواف الصررريور حرررول تلررر  المحررراور

ا  ال، ي  من المستثمرين الريين يريبرون فري ي امرة مالررومات اسرتثمارية فري وتد ر اشالارة يلي شا
مصرر  ولكرن ب ي،رفررون فري أح مدرابت يمكررن ابسرتثمار  وشرريا المالرروف سروف ي ررتح ال، ير  مررن 
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فمررثال يمكررن أن ي ررا  بما  ررة محررور . المدررابت ابسررتثمارية الترري سرروف تدرريم شرر ب  المسررتثمرين
ااررررة مرررر   مررررن المراكرررر  الصرررراامية تارررر رم أاالرررر ت ا فرررري صرررراامات ال م ر -بارررري سررررويف/الكريمررررات

لغسررمات  مدرراير شاتررام الديررر بياوامرر   مصررااي لتد يرر  أحدررار ال ياررة مثررل الريررا  وااببسررتر  
مصررررااي لتد يرررر  يامررررات مرررروا  الباررررا  مثررررل كسررررر الرررر ولوميت  الرررر ل   والحدررررر الديرررررح المااسررررم 

  .ات شم ا شا للتص ير مثل رمل ال دام والكاوليناممال الباا  ومصااي ل يا ة تركي  اليام
 

كمررا يمكررن ي امررة مصرراي شاتررام كربواررات الكالسرريو  الم،دلررة والاالرري ة والترري ل ررا اسررتي امات 
وكربواررررات الكالسررررريو  الاالرررر ة  (Precipitated Calcium Carbonate)صرررراامية واسرررر،ة 

(Activated Calcium Carbonate).  
 
 من األراضي الصيراويت المصريت فعمير  متا كبيرا  -2

ين شريا المالررروف سروف يسرر   بحررو فري ت،ميررر درر   كبيرر مررن الصررحرا  المصررية حيررر تبلررغ  
كرريل  لررن يررت  صرررف امتمررا ات ماليررة . مررن مسرراحة مصررر% 20مسرراحة شرريا الدرر   يلرري حرروالي 

ملرري  كبيرررة ملرري البارري التحتيررة حيررر أن م،،رر  تلرر  المحرراور ملي ررا  رررو ديرر ة  وب،لرر ا يالررتمل
شرريا باشلررافة يلررري أارر  سرروف يحرر ر االرررا ا شررا ال فرري محاف،رررات . ي ررو   رروح ك ربا يررة وميررراه

الصرر،ي  والبحررر ااحمررر ويسررام  ملرري تصررحيح التو يرري السرركااي فرري مصررر حيررر تارروف  اااالرر ة 
حول تل  المحاور سروف يسرام  ملري تي يرف اللرغ  السركااي ملري ب،رو المحاف،رات المكت،رة 

 .ة واشسكا رية وب،و ماا و ال لتابالسكان مثل ال اشر 

 
 المسا مت مي يل مشكلت البطالت مي مصر -3

ين شرريا المالررروف ال،مررالو وبمررا يالررتمل مليرر  مررن أاالرر ة صرراامية مت،رر  ة سرروف يسرراش  ب رر ر 
كبيرر حرل مالركلة الب الرة فري مصرر حيرر سيسرراش  فري يلرو فررع ممرل م ير ة ومتاومرة كمررا أن 

وفررع ت ريبيرة دير ة تسراش  فري  مت  مرةح يثة و يال ت ايات ي  ابستثمار الواف  سوف يسام  ملي
 .رفي المستوح ال اي لل،مالة المصرية

 
 ميا   مع الت النمو االدفصا ة -4

 

المرتب ررة مدررابت اسررتثمارية شا لررة للصرراامات فيرر  أن شرريا المالررروف سرروف ي ررتح   ممررا بالرر
د ير ة ومتاومرة للتصر ير   باليامات ال بي،ية من م،ا ن وصريور وييرشرا  وسروف ي رتح مدرابت
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فري تاالري  اب تصرا  المصررح والمسراشمة فري رفري م،ر بت الامرو اب تصرا ح  يلر  يسراش وسوف 
 مما يسام  في رفي مستوح م،يالة المدتمي المصرح

 

 فنقيت البيات المصريت من الفلو  -5

ين فررتح مراكرر  ومدررابت صرراامية د يرر ة يررارم الماررا و المكت،ررة بالسرركان سرروف يسرراش  فرري 
ي رررو م،ررر بت التلرررور فررري المررر ن الكبررررإ مثرررل ال ررراشرة والديررر ة واشسررركا رية وييرررره مرررن المررر ن 
الكبرإ  حير أا  سوف يت  ا ل ب،و من اااال ة الصاامية فري تلر  المر ن يلري محراور التاميرة 

فمثال يمكن ياالا  مصااي لغسم ة وصراامات حرامو ال وسر وري  . الد ي ة في الصحرا  الالر ية
مصررا ر ال وسرر ات ملرري تلرر  المحرراور  برر ب مررن ا ل ررا  بف الكيلررومترات وتصرراي، ا  بررال رم مررن

مرر ا  الريررا  والدراايررت يمكررن ا ل ررا يلرري تلرر  . وسرر  التدم،ررات السرركااية وكرريل  مصررااي تد يرر  وا 
 المحاور حير ستكون  ريبة من مصا رشا باشلافة يلي ت ليل م، بت التلور

 .وياصة في م ن مصر الكبرإالتي فا ت كل الم، بت ال،المية 
 
 ن ميت المشروع ل من القومي المصرة -6

 
يمثررل شرريا المالررروف أشميررة بالغررة لغمررن ال ررومي حيررر أن ت،ميررر شرريا الدرر   الالاسرري مررن  

الصحرا  الالر ية سيد،ل ا ميشولة أكثر بالسكان واااال ة المتاومة  ولريا سروف تكرون ما  را اح 
كرريل  ي،تبررر شرريا المالررروف مرراليا ومرريوح  ماررا لل، يرر  . صرررتسررلل أو مرر وان يرراردي ملرري أرو م

مررن السرركان مررن ماررا و الرر لتا الترري يحتمررل أن تت،رررو ل يررراو اتيدررة ارت رراف فرري مسررتوح سرر ح 
البحررر اابررريو المتوسررر  بسررربم فررري يوبررران  كميرررات كبيررررة مرررن الدليررر  فررري المارررا و ال  بيرررة مرررن 

 .كوكم اارو اتيدة ل يا ة حرارة كوكم اارو
 
تد ر اشالارة يلي أن شيه ال كرة ت،تبرر فري م ر شا ااول و ر  أر ت أن أيرد را يلري حير  و  

الاور ويمكن يلافة ال، ي  من الم ترحرات يلي را أو ت،ر يل ا و راسرة در وإ مراحرل تا يريشا  ولكااري 
أمت رر  بمررا لرر ح مررن يبررره أكثررر مررن يمسررة وأرب،ررين مامررا فرري شرريا المدررال  ومررن حررم ل رريا البلرر  

أا ررا تمثررل شرر فا اسررتراتيديا يمكارر  أن ي،ررالع الكثيررر مررن المالرراكل الترري ت،ررااي ما ررا مصررر  اامررين 
 .وي ف، ا احو الامو بي ي وثابة     واي الموفو
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 عن التاريخ العلمي  نبذة

 
 عبد العاطي بدر إبراهيم سالمان

 
  شددبرا خلفددون، محافظددة 1441ديسددمبر  22مواليددد ،

 ةالمنوفية، جمهورية مصر العربي
 

    absalman2006@yahoo.com  البريد االكتروني  :  
 

 

 رئدديس مجلددس إدارة هيئددة أسددتام متفددري بهيئددة المددواد النوويددة، وجيولددوجي استشدداري ،

 (.سابقا)المواد النووية المصرية 

  مصددر –جامعددة اكسددكندرية  1492بكددالوريوا العلددوم فددي الجيولوجيددا والكيميدداء عددام .

دكتددوراف فددي عددام . مصددر –جامعددة عددين شددمس  1491ماجسددتير فددي الجيولوجيددا عددام 

 .مصر –القاهرة  –كلية جامعة عين شمس  – 1491

 

 11  ،تقرير علمي غير منشور وكتابين، وهذف البحوث والتقدارير  29مقالة وبحث منشور

كشدددال الخامدددات النوويدددة وتقدددويم تغطدددي العديدددد مدددن المجددداالت الجيولوجيدددة وتشدددمل است

مواقعها وجيولوجيا البترول والتعددين، ودراسدات الجيولوجيدا الهندسدية والبيئيدة بالنسدبة 

 .لمواقع المشروعات الهندسية

 تحد   بعدض الرسدائل وال تدزال ،رسدالة ماجسدتير 21رسالة دكتدوراف و  13شرل علي اك

 .لمختلفةفي المجاالت الجيولوجية ا في مراحل مختلفة إشرافه

  عاما في مجاالت متعددة للدراسـات الجيولوجيـة الحقليدـة والتطبيقيـدـة مندذ عدام  41خبرة

 . م 1492

  

  االستشددارات الجيولوجيددة للمسدداهمة فددي تنميددة المشدداريع القوميددة  بددرجراءخدددمات قوميددة

للقطاع العام والخاص في مجاالت جيولوجيا استكشال البترول وتطبيقدات االستشدعار مدن 

لبعددد فددي الدراسددات الجيولوجيددة، ودراسددة مواقددع المشددروعات الهندسددية مددن النددواحي ا

إعددداد العديددد مددن .الجيولوجيددة والبيئيددة ومخدداطر الزلددزال والدراسددات الهيدروجيولوجيددة

الدراسددات البيئيددة لمواقددع بعددض القددرى السددياحية بمندداطق خلدديل السددويس وخلدديل العقبددة 

 .والبحر األحمر بمصر

 

 ز علددا المسددتوى العددالمي ولدده إنجددا ات مرموقددة فددي مجددال العلددوم والمدددرج شددهادة التميدد

فدي الصدفحة رقدم   Who is Who in the Worldمدن يكدون مدن فدي العدالم  "بمجلدد 

درع التقدير من الجمعية المصدرية ، و1413-1412المجلد السادا المنشور عام  444

التقددير العلمدي والاقدافي مدن  درعو .للعطداء العلمدي المتميدز 1442لعلم الرسوبيات عدام 

 .نتيجة لمساهماته في البرنامل الاقافي لرعاية الشباب 1441جامعة عين شمس عام 

 

 1499عضو فدي الجمعيدة الجيولوجيدة األمريكيدة  ،بالجمعية الجيولوجية المصرية اعضو 

عضدو فدي جمعيدة علدم الرسدوبيات  ،عضو بجمعيدة العلدوم النوويدة وتطبيقاتهدا، 1499 –

 .عضو في جمعية علم المعادن المصريةو يةالمصر
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