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انصُاػٍح انًسرهذفح فً يصز  ذمٍٍى أثز انخاياخ فً ذىطٍ انصُاػح تًُاطك انرًٍُح

 0202-0202وفما نهزؤٌح انًصزٌح 
 د. ياسخ دمحم عباس خزخ 

 جامعة حمؾان -كمية اآلداب  -قدؼ الجغخافيا ونغؼ السعمؾمات الجغخافية  
 انًهخص انؼزتً :

قترادي القادر عمى تؾليج العسمة الرعبة التي  تحتاجيا الجولة ، وىي القظاع الحي يدتؾعب الرشاعة ، الشذاط اال تعج 
العسالة بسا يديؼ في حل مذكمة البظالة الستفذية في مجتسعشا بجرجة ترل الي حج الخظؾرة . ولكي يتؼ تؾطيؽ تمػ الرشاعات 

ام ،  بسا انيا اكبخ عؾامل التؾطؽ تأثيخا في صشاعات بعيشيا يتؼ اختيار السؾضع األفزل ، الحي يتزح ىشا أنو مؾقع السؾاد الخ
  . وىي ىشا  تتفق مع ما يخظط لتؾطيشو

لحا ركدت الجراسة الحالية  ، عمى تحجيج وقياس أثخ السادة الخام ، في  تؾطؽ تمػ الرشاعات  وطبيعة التؾزيع بسشاطق  
وقج تؼ اإللسام بجؾانب  ىحا  . 20/50 قعا   ، طبقا لخظة الجولةالتشسية السدتيجفة ، بسا انو سيربح حال تشفيحه ، أمخا وا

حؾل مشاطق التؾطيؽ السقتخحة لمرشاعات ، وثانييسا يحمل  السؾضؾع خالل  مبحثيؽ ؛  يتشاول اوليسا امكانيات السؾارد والخامات
 .   خخيظة الرشاعات السحتسمة في مشاطق التشسية السقتخحة

مادة خام ...  909التدعة عذخ السدتيجفة لتؾطيؽ الرشاعات تحتؾي أراضييا  عمى   وخمص البحث إلى ان السشاطق 
معادن في الستؾسط .  4مجسؾعة خامات  رئيدية ، تزؼ كل مجسؾعة نحؾ  99امكؽ تقديسيا مؽ خالل دراستيا وترشيفيا  الي 

ت تتسثل في الخامات التحجيخية والتعجيشية وقج وجج أن أغمب الخاما نؾعا مؽ انؾاع الرشاعات 95وىي مؾاد يسكؽ ان تزؼ عجد 
ومؾاد البشاء ، وكميا خامات ثقيمة الؾزن صعبة ومكمفة ججا في الشقل ، مسا يجعل نقميا الى مرانع تبعج عشيا أمخ غيخ اقترادي 

 . ومسا يجفع الى تؾطيؽ تمػ الرشاعات  حيث تؾجج خاماتيا
عجنية والغحائية تاليا. ثؼ ان صشاعات الحىب والرشاعات اليشجسية تتذابو وبعج مؾاد البشاء تأتي الخامات الكيسيائية والس 

 . معا في عجد السجسؾعات . وتتؾزع  صشاعة الغدل والشيدج والرشاعات الؾرقية والظاقة الججيجة بذكل مشفخد لكل مشيا
السقتخحة . تمتيا مشظقة غخب عتاقة وأتت  مشظقتي جبل غخاب والفيؾم كأكثخ السشاطق أىسية ندبية لمتخكد الجغخافي لمرشاعات 

  . والؾاحات البحخية ، ثؼ يشخفض التخكد الى ادناه في الجاخمة وغخب وادي داعخ
وتقجم الجراسة تؾصيات عجة  لتشغيؼ استعساالت األراضي فيي ناطق التشسية الرشاعية بسا يتفق مع خرائص  األنذظة  

 . وطبيعة البيئات الجغخافية
 

 يمذيح:

نات ومؾارد الخامات حؾل مشاطق التشسية (إمكا9)
 :الرشاعية

 (الخامات في نغخية التؾطؽ الرشاعي:9-9)
الحرخ السبجئي لمخامات الستؾفخة حؾل السشاطق ( 9-9)

 الرشاعية:
 خخيظة اإلمكانات بيؽ األىسية الشدبية والتشؾع( 9-3)
 األىسية الشدبية لسجسؾعات الخامات الخئيدية:(9-3-9)
 :لسعادن الترشيعية الثقيمة الؾزن والكبيخة الحجؼاغمبة (9-3-3)
 األىسية الشدبية ومؤشخ تشؾع الخامات: (9-4)
 األىسية الشدبية:(9-4-9)
 مؤشخ التشؾع:(9-4-9)

 ( التؾزيع الجغخافي لمخامات:9-5)
 ( التؾزيع الجغخافي لمخامات التعجيشية. 9-5-9)
 ( التؾزيع الجغخافي لمخامات الدراعية. 9-5-9)
 ( األىسية الشدبية لمتخكد الجغخافي لمخامات الكيساوية.9-5-3)
 ( خريطة الصناعات احملتملة مبناطق التنمية الصناعية2)
 (التذخيص السبجئي لمرشاعات السقتخحة9-9)
 األنساط التؾزيعة لمرشاعات السقتخحة:( 9-9)
 ( الرشاعات األكثخ شيؾعا:9-9-9)
 ( الرشاعات الذائعة:9-9-9)
 الرشاعات الستؾسظة الذيؾع:( 9-9-3)
 ( السخكب الرشاعي بسشاطق التشسية الرشاعية:9-3)
 (التخكدات الرشاعية والؾفؾرات الشاجسة عؽ التجسع:9-4)

hoe  

 
AUCES  
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 :( األىسية الشدبية لمتخكد الجغخافي لمرشاعات السقتخحة9-5)

 انخالصح:

 يمذيح:

تشسية ال ىيئةقبل أن تعتسج و  (9)في بحث سابق
، (9)لخؤيتيا التشسؾية رسسيالرشاعة والتجارة الرشاعية ووزارة ا

أن لمخامات أثخ  سبقت اإلشارة ،وتحؾيميا لبخامج تشسؾية تشفيحية
 يه البحثاتجال ا ، فاستسخاتالرشاع تمػ  كبيخ في اختيار وتؾطيؽ

بيؽ  إرتباطات السؾقع والسؾضع ،فخضية )نحؾ إخزاع تمػ ال
والتقؾيؼ وفقا لخؤية لمتقييؼ الخامات وتؾطؽ الرشاعات السقتخحة( 

التشسية و  نقجية تتبشى التؾجيات العمسية لمجغخافيا االقترادية
 الرشاعية.

 لشتائج تحجيج ىؾ التقؾيؼ أن عمى اتفاق شبويؾجج و 
 أو فييا ومخغؾب ،متؾقعة غيخ أم ،وتؾقعم كانت سؾاء ما نذاط
 أو بخنامج أو سياسة الشذاط ىحا كان وسؾاء فييا، مخغؾب غيخ

ق بمؽ ىشا تشظ .(3)معيشة أىجاف أو ىجف تحقيق خضبغ إجخاء
 إشكالية البحث وأىجافو وتداؤالتو.

 انًهخص:

الرشاعة ، الشذاط االقترادي القادر عمى تؾليج  تعج
العسمة الرعبة التي  تحتاجيا الجولة ، وىي القظاع الحي 
يدتؾعب العسالة بسا يديؼ في حل مذكمة البظالة الستفذية في 

ترل الي حج الخظؾرة. ولكي يتؼ تؾطيؽ تمػ  مجتسعشا بجرجة
الرشاعات يتؼ اختيار السؾضع األفزل ، الحي يتزح ىشا أنو 
مؾقع السؾاد الخام،  بسا انيا اكبخ عؾامل التؾطؽ تأثيخا في 

  .صشاعات بعيشيا وىي ىشا  تتفق مع ما يخظط لتؾطيشو
لحا ركدت الجراسة الحالية، عمى تحجيج وقياس أثخ 

ام، في تؾطؽ تمػ الرشاعات وطبيعة التؾزيع بسشاطق السادة الخ
التشسية السدتيجفة، بسا انو سيربح حال تشفيحه، أمخا واقعا، طبقا 

 . 20/50 لخظة الجولة
وقج تؼ اإللسام بجؾانب  ىحا السؾضؾع خالل  مبحثيؽ؛             

حؾل مشاطق التؾطيؽ  يتشاول اوليسا امكانيات السؾارد والخامات
لمرشاعات، وثانييسا يحمل خخيظة الرشاعات السحتسمة  السقتخحة

 .   في مشاطق التشسية السقتخحة

                                                           
ياسر دمحم عباس خضر، القيمة المضافة لمناطق  1

التنمية الصناعية المستهدفة في مصر وفقا للرؤية 
كلية تقييم جغرافي، مجلة -0202-0202المصرية 

 . 0210يناير  74االداب جامعة حلوان العدد 
الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الخطة المقترحة لتنمية  2

المناطق الصناعية المعتمدة لوزارة التجارة والصناعة 
، بيانات 02/02، مصر لتنمية الصناعيةلعامة لهيئة اوال

 غير منشورة.
3  Hooles, F. W., Evaluation Research and 

Development Activities, Beverly Hills, 

California, Sage Publication, 1978, P. 17. 

وخمص البحث إلى ان السشاطق التدعة عذخ 
مادة  909السدتيجفة لتؾطيؽ الرشاعات تحتؾي أراضييا  عمى  

 99خام ... امكؽ تقديسيا مؽ خالل دراستيا وترشيفيا  الي 
معادن في  4جسؾعة نحؾ مجسؾعة خامات  رئيدية ، تزؼ كل م

نؾعا مؽ انؾاع  95الستؾسط . وىي مؾاد يسكؽ ان تزؼ عجد 
 . الرشاعات

وقج وجج أن أغمب الخامات تتسثل في الخامات  
التحجيخية والتعجيشية ومؾاد البشاء، وكميا خامات ثقيمة الؾزن 
صعبة ومكمفة ججا في الشقل، مسا يجعل نقميا الى مرانع تبعج 

ترادي ومسا يجفع الى تؾطيؽ تمػ الرشاعات عشيا أمخ غيخ اق
 . حيث تؾجج خاماتيا

وبعج مؾاد البشاء تأتي الخامات الكيسيائية والسعجنية 
والغحائية تاليا. ثؼ ان صشاعات الحىب والرشاعات اليشجسية 
تتذابو معا في عجد السجسؾعات. وتتؾزع  صشاعة الغدل والشيدج 

 . ذكل مشفخد لكل مشياوالرشاعات الؾرقية والظاقة الججيجة ب
وأتت مشظقتي جبل غخاب والفيؾم كأكثخ السشاطق أىسية 

الجغخافي لمرشاعات السقتخحة. تمتيا مشظقة غخب  ندبية لمتخكد
عتاقة والؾاحات البحخية، ثؼ يشخفض التخكد الى ادناه في الجاخمة 

  . وغخب وادي داعخ
وتقجم الجراسة تؾصيات عجة  لتشغيؼ استعساالت 

فيي ناطق التشسية الرشاعية بسا يتفق مع خرائص  األراضي
 .األنذظة وطبيعة البيئات الجغخافية

 ئشكانٍح انثحث:

يجور البحث حؾل تقييؼ أثخ الخامات التي تتؾفخ بسيدة 
ندبية في أقاليؼ مرخ ومحافغاتيا الجغخافية في تؾطيؽ 

 السشاطق الرشاعية وتحجيج نؾعية الرشاعة وحجسيا.
 أهذافه: ذساؤالذه انثحث و

 ذساؤالخ وأهذاف:
  ماىي أنؾاع الخامات الستؾفخة حؾل السشاطق

 الرشاعية السقتخحة التدعة عذخ وعشاصخىا الخئيدية.
  ىل تتؾفخ تمػ الخامات بإحتياطيات كبيخة تكفي

تمػ السشاطق لتذغيل الرشاعات التي تعتسج عمييا 
الرشاعية لفتخات طؾيمة لتغظي التكمفات الثابتة في 

 والبشيات األساسية. االنذاء
  ىل تتؾفخ تمػ الخامات بشدبة نقاوة واحجة أم ستخخج

 مشيا ندبة مخمفات كبيخة ، حتى يجب التحدب ليا.
  ىل تتؾفخ الخامات الرشاعية بكسيات كبيخة لحداب

السفتؾحة وتمػ و السدظحات التخديشية السكذؾفة 
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 السدؾرة والسدقؾفة.
  لعسميات ىل تحتاج تمػ الخامات لسعالجات سابقة

كالتكديخ أو الظحؽ والغديل وما تتظمبو مؽ الرشاعة 
 بشيات.

وقج استيجف البحث عامة اإلجابة عمى تمػ 
السشاطق  - التداؤالت ولكؽ في األطخ السكانية السختمفة

أثخ  قييؼوالسحافغات واألقاليؼ الجغخافية والتخظيظية، وت
الخامات في تؾطيؽ الرشاعة وتؾقيع السشاطق الرشاعية 
وتحجيج أحجاميا، ومجى قخبيا مؽ األسؾاق 

ظخق الشقمية والسؾانئ وال )محافغات الؾادي والجلتا(،الجاخمية
 .والسشافح البحخية إلى األسؾاق الخارجية

 انًُهجٍح:

تظمب تحقيق أىجاف الجراسة السذار إلييا اتباع 
 عجة مشيجيات مثل:

 التحميل السكاني  السشاىج التقميجية الثابتة مثل؛
Spatial Analysis Approach دتيجف الحي ي

أنؾاع الخامات إبخاز االختالفات السكانية لتؾزيع 
عمى مدتؾى وأىسيتيا الشدبية  وأحجاميا وخرائريا

السشاطق واألقاليؼ الجغخافية والسحافغات واألقاليؼ 
-. أما السشيج الدببي(4)التخظيظية

 فيبيؽ 6Cause–Effect Approach()(5)التأثيخي 
وأثخىا عية، يالترشمخامات لتخكدات السكانية لا( 7)أسباب

 . والتشؾع الرشاعيفي التؾطؽ 
 خاصة السشيج االستقخائيؾضعي)العمسي( سشيج الال 

                                                           
4

، 8فتحً دمحم مصهحً، مىبهج انجحث انجغرافً، ط  
و، ص 8991مركس مؼبنجخ انىثبئق، شجٍه انكىو،

 .66-55ص
5
 .66انمرجغ انسبثق، ص 

6 Cause-and-Effect Analysis | USAID 

ASSIST Project  

https://www.usaidassist.org/resources/cau

se-and-effect-analysis 

7 Singh,G.,To Study the Inception and 

Evolution of Environmental Impact 

Assessment in the World and in India and 

to Analyze and Comment upon the 

Environmental Clearance Process in the 

Country Master Thesis, School of 

Environmental Studies ,University of Delhi 

,Delhi ,MAY 2007, p.2. 

Inductive Approach8 صياغتو في ست الحي ت
تعج نغخية فبخ أحج ثسار ىحا و قؾالب استشتاجية، 

التؾجو، وتفدخ تمػ الشغخية تؾطؽ الرشاعة في ضؾء 
مؾاقع الخامات والدؾق وتجسعات العسالة  جاذبية

التجسع الرشاعي في السؾقع والؾفؾرات الشاجسة عؽ 
 .(9)الؾاحج

 العائج -مشيج تحميل تكمفةCost-Benefit 
Analysis Approach  يعتسج ىحا التحميل عمى :

، وقياس السخدود (90)السؾاءمة بيؽ التكمفات والعؾائج
تكمفات والعؾائج الحي يتؾقف حجسو عمى الفجؾة بيؽ ال

اإلجسالية، وقج تزسؽ مؤخخا التكمفات والعؾائج 
، وىى Social Costs& Benefitsاالجتساعية 

التكمفات والعؾائج غيخ السشغؾرة التي يتحسميا السجتسع 
أو بعض شخائحو نغيخ تشفيح السذخوع التشسؾي، 

، وتقاس بسا يحجثو (99)والتكمفات والعؾائج البيئية
مؽ خدائخ أو ما يزيفو مؽ عؾائج السذخوع التشسؾي 

ذات طابع بيئي، سؾاء عمى السجتسع أو في مشظقة 
 السذخوع. 

 مرادر البيانات وتقشية البحث:
اعتسج البحث عمى البيانات غيخ السشذؾرة سؾاء كانت 

تؼ إخزاعيا لمقياس،  طأو خخائ( 93)أو دراسات( 99)تقاريخ
وربط كل  وتؼ التحقيق السكاني لسشاطق التشسية الرشاعية،

مشيا بالبيانات السدتيجفة بالجراسة مؽ خالل قؾاعج البيانات 
 التي تؼ إعجادىا وتحميميا وفقا لتؾجيات البحث الجغخافية. 

وقج تؼ تفعيل األسمؾب الكسي في تحميل قاعجة 
البيانات التي أعجت ليحا الذأن، واستخخاج مؤشخات كسية 

                                                           
8 Goddard, W. & Melville, S. (2004) 

“Research Methodology: An Introduction” 

2nd edition, Blackwell Publishing 

-868صص.المرجع السابقدمحم مصيلحي، فتحي  9
891  

10 Campbell, Harry; Brown, Richard 

(2003). Benefit-Cost Analysis: Financial 

and Economic Appraisal Using 

Spreadsheets. Cambridge University 

Press. ISBN 978-0-521-82146-9. 

11 Stephen P. Ryan. THE COSTS OF 

ENVIRONMENTAL REGULATION IN A 

CONCENTRATED INDUSTRY. 

Econometrica. Vol. 80, No. 3 (May 2012), 

pp1019-1061. Published by: The 

Econometric Society..  
انهٍئخ انؼبمخ نهتىمٍخ انصىبػٍخ، مقىمبد انتىمٍخ -أ 88

 ٍر مىشىر وثذون تبرٌخ.انصىبػٍخ فً انمحبفظبد، غ
13
انهٍئخ انؼبمخ نهتخطٍط انؼمراوً، تقرٌر غٍر -ا 

 .8002مىشىر، مبٌى 
ػجذ انؼبل حسه ػطٍخ، انمشروع انقىمً نهخرٌطخ -ة

انصىبػٍخ انتؼذٌىٍخ، غٍر مىشىرحهٍئخ انتىمٍخ انصىبػٍخ، 
8088. 

https://www.usaidassist.org/resources/cause-and-effect-analysis
https://www.usaidassist.org/resources/cause-and-effect-analysis
https://www.usaidassist.org/resources/cause-and-effect-analysis
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-521-82146-9
https://www.jstor.org/publisher/econosoc
https://www.jstor.org/publisher/econosoc
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ججاول  تبديط مخخجاتيا فيو اصخ البحث، عشتؾزيعية ل
قريخة تزافخت مع الظخق واألدوات البحثية األخخى، مثل 

ا لتؾضيح نتائج البحث عمى ثالثة ىالخخائط التي تؼ إعجاد
فريمية تختص بسشاطق التشسية تمدتؾيات؛ خخائط 

الرشاعية، وخخائط عمى مدتؾى السحافغات، وخخائط عمى 
. وجاء دور األسمؾب المغؾي ةمدتؾى األقاليؼ التخظيظي

بط الحقائق الكسية بالججاول والحقائق التؾزيعية التي ليخ 
 تبخزىا الخخائط بجسيع أنؾاعيا.

 تٍُح انثحث:

 لسؾضؾع السجروسوانعكدت تمػ السشيجية عمى بشية ا
إمكانات أوليا يتسثل في مبحثيؽ كبيخيؽ ؛لشججه يتألف مؽ 

ومؾارد الخامات حؾل مشاطق التشسية الرشاعية، ويترجره 
في نغخية التؾطؽ الرشاعي، والحرخ مجخل لمخامات 

السبجئي لمخامات الستؾفخة حؾل السشاطق الرشاعية، وخخيظة 
اإلمكانات بيؽ األىسية الشدبية والتشؾع، واألىسية الشدبية 
ومؤشخ تشؾع الخامات. أما السبحث الثاني فيتعمق بخخيظة 
الرشاعات السحتسمة بسشاطق التشسية الرشاعية ويترجره 

جئي لمرشاعات السقتخحة، واألبعاد التؾزيعية التذخيص السب
لمرشاعات السقتخحة، والسخكب الرشاعي بسشاطق التشسية 
الرشاعية والتخكدات الرشاعية والؾفؾرات الشاجسة عؽ 
التجسع، واألىسية الشدبية لمتخكد الجغخافي لمرشاعات 

 السقتخحة.
(ئيكاَاخ ويىارد انخاياخ حىل يُاطك انرًٍُح 1)

 انصُاػٍح

يخسؼ ىحا السبحث الخظؾط العخيزة لخخيظة مؾارد       
الخامات الترشيعية حؾل السشاطق الرشاعية السقتخحة في 

؛ ويذتسل عمى أربعة مباحث فخعية 90/30رؤية الجولة 
ىي الحرخ السبجئي لمخامات الستؾفخة حؾل السشاطق 
الرشاعية، وخخيظة اإلمكانات بيؽ األىسية الشدبية والتشؾع، 

ة الشدبية ومؤشخ تشؾع الخامات، وأخيخا التؾزيع واألىسي
 الجغخافي لمخامات.

 (انخاياخ فً َظزٌح انرىطٍ انصُاػً:1-1)

تحجد تكمفة السؾاد الخام ثالثة متغيخات أساسية،  
طبيعة السادة الخام ومجى تشؾعيا، واختالف تؾزيعيا  :ىى

" نغخية  Alfrd Weberوقج قجم لشا الفخيج فبخ  الجغخافى.
 Theory of location ofؽ الرشاعات تؾط

Industries   لتربح مخجعًا لجراسة (، 94)9909في

                                                           

 14 يرجى مراجعة: 
a. Weber, Alfred [translated by Carl J. 

Friedrich from Weber's 1909 book]. 

Theory CSISS Classics. 
b. Alfred Weber: Theory of the Location 

of Industries, 1909 of 46/21/2015 

12:11 AM 

التؾطؽ وتذخح تؾطؽ الشذاط الرشاعي عمى ضؾء ثالثة 
ىي تكاليف الشقل وتكاليف العسل  متغيخات اقترادية؛

والؾفؾرات الشاجسة عؽ التخكد الرشاعي، وأسذ شخحو عمى 
رشاعي. وأصخ فبخ عمى إيجاد أدنى تكمفة لتؾطؽ اإلنتاج ال
تكاليف اإلنتاج، ىى  فيوجؾد ثالثة عؾامل إقميسية تؤثخ 

وقج  تكمفة السؾاد الخام وتكمفة نقل السشتجات وتكمفة العسل،
عيؽ فبخ عامل محمي آخخ ىؾ التجسع 

Agglomerations  واقتراديات االنتذار ،
Deglomeration economices. 

ة إلي قدسيؽ وانقدؼ تحميل فيبخ في تؾطؽ الرشاع
كبيخيؽ؛ أوليسا تحجيج نقظة الحج األدنى لمتكمفة بخسؼ خظؾط 

ىؾ خط يرل بيؽ و ؛  Isodapanesتداوى تكمفة الشقل 
الشقاط والسؾاضع التي تتداوى عشجىا تكمفة الشقل مؽ مرجر 
السادة الخام وخط تداوي تكمفة نقل السشتجات الرشاعية 

مؤشخ السادة بالتباعج مؽ الدؾق، وتتسثل الثانية في 
Material Index ويفخق بيؽ األنؾاع السختمفة مؽ ،

الرشاعات تبعًا لمؾزن السفقؾد أثشاء عسمية اإلنتاج، ويحدب 
 مي:كسا ي

 انىسٌ انكهً نهخاياخ انًسرخذيح نكم وحذج يُرجح

 وسٌ انىحذج انصُاػٍح انًُرجح
( يظمق عمى ىحه الخامات بأنيا 9) فإذا كان الشاتج

( فيعشي أن 9، أما إذا زاد عؽ)  Pure Materialنقية 
ىشاك وزنًا مفقؾدًا مؽ السؾاد الخام)مخمفات الرشاعة( أثشاء 
عسمية اإلنتاج الرشاعي، ويظمق عمي ىحه السؾاد الخام التي 
يبقي مشيا جدء صغيخ مؽ وزنيا في شكل وحجة مشتجة 
والباقي يزيع كسخمفات صشاعية بالسؾاد الخام الكمية 

Gross Material  أو مؾاد الؾزن السفقؾدWeight 
Loss  وفي ىحه الفئة األخيخة مؽ السؾاد الخام تكؾن .

( 9تكمفة نقميا كبيخة ، فكمسا زاد مؤشخ السادة الخام عؽ)
تديج تكمفة نقل السؾاد الخام عؽ تكمفة السشتج الرشاعي، 
وبالتالي سيتجو السرشع نحؾ مؾاقع أقخب مؽ مرجر السادة 

فاع تكمفة نقل السادة الخام، ويتؾقف مجي الخام لتحاشي ارت
القخب مؽ مرجر السادة الخام عمى مجى ارتفاع مؤشخ 

( مثاًل 3(، فإذا كان مؤشخ السادة الخام)9السادة الخام عؽ)
ستكؾن تكمفة نقل الخام ثالثة أضعاف تكمفة نقل السشتج 
الرشاعي إلى الدؾق، وبالتالي سيتخح السرشع مؾقعًا أكثخ 

رجر السادة الخام مسا لؾ كان مؤشخ السادة قخبًا مؽ م
 ( مثاًل.9الخام)

                                                                                    
c. Weber, Alfred, and Frank Thilly. 

History of Philosophy. New York: C. 

Scribner's Sons, 1896. 

d. Weber, Alfred, and R. F. C. Hull. 

Farewell to European History; or the 
Conquest of Nihilism. New Haven: 

Yale Univ. Press, 1948 
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يأخح تحميل عامل التجسعات الرشاعية مشظق مذابو، 
فإقامة السرشع في مشظقة خالية سيتحسل وحجه تكمفة البشية 
التحتية لمسذخوع مثل مج الظخق البخية وقشؾات السياه 
والرخف الرشاعي وشبكة االتراالت.الخ ، أما إذا قام 

لسذخوع بجؾار مرانع أخخى فديتقاسؼ معيا تكاليف البشية ا
 (. 95)التحتية

ويسكؽ تمخيص عيؾب الشغخية الفيبخية فى التؾطؽ 
( عجم تشاسب تعخيفة الشقل مع السدافة 96فى الشقاط التالية)

، ىحا فزاًل عؽ أنيا غيخ مؾحجة عمى طؽ السادة الخام، 
ى جسيع وافتخاض استقامة الخظؾط الشقمية وتداوييا ف

االتجاىات مؽ السرشع عكذ السؾجؾد فى الظبيعة، وبداطة 
االفتخاضات فى التحميل ، فيفتخض سؾق واحجة أو مرجران 

 لمسادة الخام عمى األكثخ.
( انحصز انًثذئً نهخاياخ انًرىفزج حىل 1-0)

 انًُاطك انصُاػٍح:

مشاطق التشسية  لحؾورد في حرخ الخامات 
جسيع  90/50ية مرخ السقتخحة وفقا لخؤ الرشاعية 

تي الخسؾة جشؾب بؾر سعيج ومشظقة قالسشاطق عجا مشظ
( الستبؾعة بالقظعة األولى، وسشعخض 9غخب طيظا )قظعة

فيسا يمي مالمح الحرخ السبجئي لخامات تمػ السشاطق التي 
 وردت في سجالتيا غيخ السشذؾرة.

 شًال ػرالح:
 مؾاد بشاء كالجبذ والخمل. 
  والحجخ الجيخي والظفمة خامات حجخية كالجولسيت

 .والخمال والدلط والكاوليؽ الخممي
 :غزب ػرالح

 .مؾاد بشاء الجبذ والظيؽ والخمل 
  خامات حجخية كالجولؾميت والحجخ الجيخي والظفمة

 والخمال والدلط والكاوليؽ الخممي.
 جثم غزاب:

   السؾاد الحجخية كالخمال والظفمة والحجخ الجيخي
 .والدلط واأللباستخ

 ت التعجيشية مثل الجولؾميت والبازالت والخمل الخاما
 .الدجاجي

 ذىسؼاخ تٍاض انؼزب:
كؼ  5تعتسج عمى اإلنتاج الدراعي بالؾادي حيث تبعج  

 .مؽ بشي سؾيف الججيجة
 :وادي سزٌزٌح

 والخمال-السؾاد الحجخية مثل )كخبؾنات الكالديؾم-
 . األلباستخ(-الدلط-الحجخ الجيخي –فمة ظال

                                                           

فتحً دمحم مصهحً، انجغرافٍب االقتصبدٌخ: اإلطبر  85
انىظري وتجبرة ػرثٍخ، انطجؼخ انثبوٍخ، دار انمبجذ 

 ، ص8001نهىشر وانتىزٌغ، مطبثغ جبمؼخ انمىىفٍخ، 
 .866-856ص 

(16)
انذٌت، كٍف ٌختبر مىقغ انمشروع  دمحم محمىد 

دراسخ تطجٍقٍخ وكمٍخ، األوجهى مصرٌخ،  –انصىبػى 
  .888ص  ،8929

 لكالديؾم والحجخ الجيخي مؽ أعمى ويعتبخ كخبؾنات ا
 . الخامات جؾدة عمى مدتؾى العالؼ(

 :(1انؼاللً )
تشتذخ حؾليا مشاجؼ التمػ والفمدبار والكؾارتد  

والكخوميت والباريت الفبخ مؾكيت واالسبيدتؾس، باإلضافة 
إلى تؾفخ أحجار الديشة مؽ جخانيت وديؾريت وجابخو ومشاجؼ 

 .الحىب
 :(0انؼاللً )

 ؾل السشظقة العجيج مؽ مرادر الثخوات تشتذخ ح
السعجنية مشيا مشاجؼ الجىب والفمدبار والتمػ وأكاسيج 

 الحجيج.
 .العجيج مؽ السشاطق الؾاعجة بالحجيج 

 :(1تزٍَس )
تشتذخ حؾل السشظقة العجيج مؽ مرادر الثخوات  

السعجنية مشيا مشاجؼ التمػ والفمدبار والكؾارتد والكخوميت 
 ؽ مشاجؼ الحىب(.واالسبدتؾس وعجد م

 :(0تزٍَس)
تشتذخ حؾل السشظقة العجيج مؽ مرادر الثخوات  

السعجنية مشيا)مشاجؼ التمػ/مشاجؼ الفمدبار/مشاجؼ كؾارتد/ 
 عجد مؽ مشاجؼ الحىب( باإلضافة إلى تؾافخ)الجخانيت

 . والجيؾريت والجابخو(
 :شًال انفٍىو

  رد السحافغة مثل السمح، السؾاد ى مؾاتعتسج عم
 الدلط(.-الحجخ الجيخي -الظفمة-ية )الخمالالحجخ 

  الخمل  -البازلت  –الخامات التعجيشية )الجولسيت
 الدجاجي(.

 )األمالح )كبخيتات الرؾديؾم الالمائية . 
 :انىاحاخ انثحزٌح

  البازالت والجولؾميت والخخام واأللباستخ والظفمة
 الدؾداء والخمال الشاعسة.

 الخصاص  رواسب أكاسيج-السغشديؾم-البؾتاسيؾم
 السمؾنة.

 .الحجخ الجيخي عالي الشقاوة باحتياطي ىائل 
 "جبل وادي سخجة-الدرابي

   السؾاد الحجخية مثل الخمال والظفمة والحجخ الجيخي
 والدلط واأللباستخ.

  كؼ.99تبعج عؽ السشاطق الدراعية بحؾالي 
 :1غزب طهطا لطؼح

الحجخ الجيخي -الظفمة-السؾاد الحجخية مثل )الخمال 
األلبدتخ(، ويعتبخ الحجخ الجيخي مؽ أعمى  -ط الدل-

 الخامات جؾدة عمى مدتؾى العالؼ.
 :انذاخهح
 الظفمة-الحجخ الجيخي -الفؾسفات 

 :غزب وادي داػز
  جيخي بيزبة سؽ الكجاب كخام تؾافخ الحجخ ال

 أساسي
  مشاجؼ  -مشاجؼ الفمدبار –باإلضافة لسشاجؼ الكاوليؽ

خانيت وديؾريت تؾفخ احجار الديشة مؽ ج -الكؾارتد
 وجابخو.
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 :شزق انجٍُُح
الظفمة(، السحاصيل -السؾاد الحجخية )الخمال 

 الخزخوات(-الظساطؼ-الدراعية )قرب الدكخ
( خزٌطح اإليكاَاخ تٍٍ األهًٍح انُسثٍح 1-0) 

 :وانرُىع
تتفاوت األىسية الشدبية لسجسؾعات الخامات الخئيدية 

، ويالحظ التي تتؾاجج بالسشاطق الرشاعية التدعة عذخ
غمبة السعادن الترشيعية الثقيمة الؾزن والكبيخة الحجؼ بيؽ 
مجسؾعات تمػ الخامات الترشيعية بالسشاطق الرشاعية 

 السقتخحة.
األهًٍح انُسثٍح نًجًىػاخ انخاياخ  (1-0-1)

 انزئٍسٍح:

مؽ التؾزيع العجدي والشدبي لمسعادن الترشيعية التي 
دية الستؾفخة حؾل تتألف مشيا  مجسؾعات الخامات الخئي

مشاطق التشسية الرشاعية السختقبة وفقا لخؤية مرخ 
والتي عيخت في الحرخ السبجئي ويؾضحو ججول  90/50

( 9( وشكل رقؼ )9فزال عؽ ججول رقؼ )(، ممحق 9رقؼ )
 ٌرضح ػذج حمائك:جًٍؼا  ىويُه

  يتؾفخ مؽ الخامات الترشيعية التي تتؾفخ حؾل
قبة وفقا لخؤية مرخ مشاطق التشسية الرشاعية السخت

بمغ مائة وتدعة مادة، تشتغؼ في تدعة  90/30
وعذخيؽ مجسؾعة رئيدية، وتزؼ كل مجسؾعة مؽ 

مادة في  99.8الخامات ما يقخب مؽ أربعة معادن) 
 .(الستؾسط

  يختمف السكؾن الشدبي لمسجسؾعات الخئيدية مؽ
السعادن؛ فتتجاوز عجد الخامات الترشيعية في 

%( 39.4ثمث)أكثخمؽ تعجيشية مجسؾعة الخامات ال
الخامات في السؾاقع التي تؼ حرخىا، تمتيا عجد جسمة 

%(، أي ثالثة أرباع 38.5الخامات الحجخية)
%( السؾاد الترشيعية التي تتؾفخ حؾل مؾاقع 77.9)

مشاطق التشسية الرشاعية مؽ محجؾعة الخامات 
%( مؽ 99.9جيخية والتعجيشية، يتبقى خسدا )حالت

%( لسؾاد 9.9الترشيعية تتؾزع بيؽ ) جسمة السؾاد
% لمخامات 4.6% خامات زراعية، و8.6البشاء، و 

 .الترشيعية الكيساوية

 
( انرىسٌغ انؼذدي وانُسثً نهًؼادٌ انرصٍُؼٍح فً يجًىػاخ انخاياخ انزئٍسٍح انًرىفزج حىل 1جذول رلى )

02/02يُاطك انرًٍُح انصُاػٍح انًزذمثح وفما نزؤٌح يصز   
 % عدد الخامات % مجموعاتعدد ال 

 239 81 8:31 ; مواد بناء

 >13: 9; ;3;: 81 خامات حجرية

 ;23: :; =9.3 1 خامات تعدينية

 =13 2 8:31 ; خامات زراعية

 =3; > :813 : خامات كيماوية

 81131 812 81131 92 جملة

هخاياخ انرصٍُؼٍح حىل يهحك( انرىسٌغ انجغزافً ن 1انًصذر: يٍ ػًم انثاحث ويشرك يٍ جذول رلى )

  02/02انًُاطك انصُاػٍح انًشيغ ذثٍُها فً رؤٌح يصز 
 

 
 

نًؼادٌ انرصٍُؼٍح انثمٍهح انىسٌ (غهثح ا1-0-0)

 :وانكثٍزج انحجى

نخمص مسا سبق أن غالبية السؾاد 
%( التي تتؾفخ حؾل مشاطق التشسية 87.9الترشيعية)

ل في تتسث 90/30وفقا لخؤية مرخ الرشاعية السختقبة 

الخامات التحجيخية والتعجيشية ومؾاد البشاء والتي تترف 
، ومؽ ثؼ فإن بأنيا ثقيمة الؾزن وكبيخة الحجؼ ايجسيع

تؾطيؽ مشاطق الرشاعة يجب أن تختبط بتخكدات الخامات 
 السختفعةالخامات الترشيعية الترشيعية لتفادي تكمفات نقل 
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لمشغخية  في حالة تباعج السرانع والسشاطق الرشاعية وفقا
 .الفيبيخية

يتزح ( 9والذكل رقؼ )( 9رقؼ )التالي ججول ومؽ ال
لسعادن الترشيعية الثقيمة الؾزن والكبيخة الحجؼ ا أن عجد

الستؾفخة حؾل مشاطق التشسية الرشاعية السختقبة وفقا لخؤية 

في خسدة تؾجج  ،مادة ترشيعية 95بمغت  90/50مرخ 
لمسشظقة يعية ترشوقجره ست مؾاد  بستؾسط ،عذخ مشظقة

السؾاقع عجد الؾاحجة، وتؾجج عذخة مؾاقع تسثل ثمثي جسمة 
تجاوز ىحا الستؾسط، كسا تتؾاجج في بقية السشاطق بأقل مؽ 

 الستؾسط أي بسا يتخاوح بيؽ مادتيؽ وخسدة مؾاد ترشيعية
 

 
 

الحجم المتوفرة حول مناطك ( التوزيع العددي والنسبي للمعادن التصنيعية الثميلة الوزن والكبيرة 9جدول رلم )  
  1>/91التنمية الصناعية المرتمبة وفما لرؤية مصر 

 % العدد لمنطمةا % العدد المنطمة

 :3= = (8برنيس ) =883 88 (8العاللي )

 :3> > جبل وادي سرجة-الزرابي >23 2 غرب عتالة

 :3> > 8غرب طهطا لطعة ;13  1 شمال عتالة

 39; ; (9العاللي ) ;13 1 جبل غراب

 931 9 الداخلة ;13 1 (9برنيس)

 938 9 شرق الجنينة ;13 1 شمال الفيوم

جملة-المتوسط  ;3. . الواحات البحرية  =3: 811 

 1.39 >2 جملة عدد المعادن  ;3. . غرب وادي داعر

 32>2 99 جملة عدد مجموعات :3= = وادي سريرية

( التوزيع الجغرافي للخامات التصنيعية حول المناطك 8رلم )ملحك المصدر: من عمل الباحث ومشتك من جدول 
 1:/91الصناعية المزمع تبنيها في رؤية مصر 

 األهًٍح انُسثٍح ويإشز ذُىع انخاياخ:  (1-4)
تكسؽ األىسية الشدبية لمخامات الترشيعية في ندبة 
عجدىا مؽ جسمة الخامات الستؾفخة حؾل مشاطق التشسية 

ؾع فيقيذ مجى تعجد الخامات الرشاعية، أما مؤشخ التش
 الترشيعية داخل مجسؾعاتيا.

 (األهًٍح انُسثٍح:1-4-1) 
 تتفاوت األىسية الشدبية لسشاطق التشسية الرشاعية 

كسا يؾضحو  ،مؽ مشغؾر تؾفخ الخامات والسؾاد الترشيعية
 زؼ ستة مدتؾيات:ي( ل ججول رقؼ)ال

تزؼ أربع مشاطق تشسية  أهًٍح َسثٍح كثٍزج جذا:
في مقجمتيا، يمييا  الؾاحات البحخيةية، تأتي مشظقة صشاع

غخب ، وأخيخا مشظقة (9العالقي )، و شسال الفيؾممشظقة 
 .عتاقة

مشاطق تشسية  عتزؼ أرب أهًٍح َسثٍح كثٍزج َسثٍا:
وجبل غخاب، صشاعية أخخى، تتسثل في شسال عتاقة 

 عمى التؾالي. غخب وادي داعخو جبل وادي سخجة -الدرابي

(، 3) (9بخنيذ): تزؼ  مشظقتي ح يرىسطحأهًٍح َسثٍ
غخب ، ومشظقة شخق الجشيشة، و وادي سخيخيةومشظقة 

 .شخق الجشيشة ، و9قظعة -طيظا
تزؼ أربع مشاطق ىي عمى  أهًٍح َسثٍح يُخفضح:

 .( أرمشت تؾسعات بياض العخب9لجاخمة العالقي )التؾالي؛ ا
 :(17)(يإشز انرُىع1-4-0)
ت حؾل مشاطق التشسية تفاوت أيزا مؤشخ تشؾع الخاماي

لتزؼ ( 3وشكل )( 3 كسا يؾضحو ججول رقؼ ) ،الرشاعية
 ستة مدتؾيات مثميا مثل األىسية الشدبية:

: تتسثل فقط في مشظقتيؽ ىي مشظقة يإشز ذُىع كثٍز
 الؾاحات البحخية ومشظقة شسال محافغة الفيؾم.

                                                           
17

مؤشر انتىىع = مؼبمم تىىع انمجمىػبد )وسجخ ػذد  
 +جمهخ ػذدهب ثبنمىبطق( ÷ انمجمىػبد ثكم مىطقخ 

جمهخ ػذدي انمؼبدن( ÷ )وسجخ ػذد انمؼبدن ثكم مىطقخ 
 )انجبحث(. 8÷
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تزؼ ست مشاطق تشسية تتسثل  يإشز ذُىع كثٍز َسثٍا:
 ،(9العالقي )ل وغخب عتاقة وجبل غخاب، في مشظقتي شسا

غخب وادي ، وأخيخا مشظقة جبل وادي سخجة-الدرابيومظقة 
 .داعخ

تزؼ ست مشاطق تشسية صشاعية  يإشز ذُىع يرىسظ:
 ،شخق الجشيشةيا عمى التؾالي مؽ تتتجرج تشؾع خاما

، وادي سخيخية، و الجاخمةومشظقة  ،(9بخنيذ ) ،(9بخنيذ)و 
 .9غخب طيظا قظعةوأخيخا 

تغيخ في ثالث مشاطق تشسية  يإشز ذُىع يُخفط:
 ،تؾسعات بياض العخبصشاعية بجرجة واحجة، وىي 

 .(9)ومشظقة  العالقي ،أرمشتو 

 
 

( يإشز األهًٍح انُسثٍح ويؼايم ذُىع انًجًىػاخ وانًؼادٌ ويإشز انرُىع انُسثً نهًىاد 0جذول رلى )

02/02ح وفما نزؤٌح يصز انرصٍُؼٍح حىل يُاطك انرًٍُح انصُاػٍح انًزذمث  

 الخامات- المنطمة
 معامل تنوع
 المجموعات

 معامل تنوع
 المعادن

 مؤشر
 األهمية

 مؤشر التنوع 

 31. 39. :3. 31= شمال عتالة

 >3. 131 139 31= غرب عتالة

 38. 39. :3. 31= جبل غراب

 =93 939 831 ;3: توسعات بياض العرب

 >3; 38> >3> ;3: وادي سريرية

 =93 939 831 ;3: نتأرم

 31= .13 8138 ;3: (8العاللي )

 =3: =3: 31: ;3: (9العاللي )

 >3; 38> >3> ;3: (8برنيس )

 32; 31> ;3= ;3: (9برنيس)

 :23 132 139 :813 شمال الفيوم

 >883 8138 239 8:31 الواحات البحرية

 .3= >3= ;3= 31= جبل وادي سرجة-الزرابي

 31; :3; =3; ;3: 8غرب طهطا لطعة

 31; =3: 931 31= الداخلة

 =3= >3= ;3= 31= غرب وادي داعر

 .3> 38> =3; 31= شرق الجنينة

انًصذر: يٍ ػًم انثاحث ويشرك يٍ جذول رلى )( انرىسٌغ انجغزافً نهخاياخ انرصٍُؼٍح حىل انًُاطك 

02/02انصُاػٍح انًشيغ ذثٍُها فً رؤٌح يصز   
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 هخاياخ:( انرىسٌغ انجغزافً ن1-0) 
يجور ىحا السبحث حؾل تجمية األبعاد التؾزيعية لمخامات 

دىا حؾل مشاطق تشسية الترشيعية الخئيدية، ومجى تخك
ؾزيع الت، وتتسثل في 90/30لخؤية مرخ  الرشاعة وفقا

لتؾزيع الجغخافي الخامات االجغخافي لمخامات التعجيشية، و 
األىسية تؾزيع الجغخافي لمخامات الدراعية، و الالحجخية، و 

 الشدبية لمتخكد الجغخافي لمخامات الكيساوية.
  ًىاد انثُاء :( انرىسٌغ انجغزافً ن1-0-1)

 تشسية مذخوعات يختمف تؾزيع خامات مؾاد البشاء حؾل
، وسجمت ى خخ السدتيجفة مؽ مشظقة أل الرشاعية السشاطق

حؾل مذخوعات التشسية، تسثمت  خامات(90جسمتيا نحؾ)
تدتحؾذ عمى نؾعيؽ مؽ خامات تي البسشظقة شسال عتاقة 

%( مؽ جسمة مؾاد البشاء، ثؼ مشظقة 90.0البشاء بشدبة )
غخب عتاقة والتى تتسيد بانتذار ثالثة انؾاع مؽ خامات 

%( مؽ جسمتيا، كسا تتسيد مشظقة 30.0البشاء بشدبة )
 الحجخية شسال الفيؾم بانتذار مؾاد البشاء تتسثل فى السؾاد

 التعجيشية والخامات (الدلط -الجيخي  الحجخ-الظفمة -الخمال)
 كبخيتات) واألمالح (الدجاجي الخمل - البازلت –الجولسيت)

، وأخيخًا مشظقة الؾاحات البحخية التى (الالمائية الرؾديؾم
 واأللباستخ والخخام والجولؾميت تتسيد بانتذار خام البازالت

 أ(. -4أنغخ شكل رقؼ ) .الشاعسة والخمال الدؾداء والظفمة
  :اياخ انرؼذٌٍُح( انرىسٌغ انجغزافً نهخ1-0-1)

بسشظقة جبل غخاب  التعجيشيةالترشيعية  تتؾاجج الخامات
 والخمل والبازالت الجولؾميت مثلبسحافغة بشي سؾيف 

بانتذار وتشؾع  الدجاجي، بيشسا تتسيد مشظقة البحخ األحسخ
الخامات السعجنية عمى نظاق واسع، ثؼ مشظقة الؾاحات 

 واأللباستخ والخخام والجولؾميت البازالت يث يتؾاججالبحخية ح
الشاعسة ، وأخيخًا مشظقة غخب وادى  والخمال الدؾداء والظفمة

 (.ب -4أنغخ شكل رقؼ ) .بسحافغة الؾادي الججيج داعخ
 :نرىسٌغ انجغزافً انخاياخ انحجزٌح( ا1-0-0)
عمى االىتسام بالخامات مرخ قجيسا ت صخ ح

ىحا،  شاحتى يؾم ماثمة و شاىجةوالتي ال تدال 18الحجخية
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( انرزكش انجغزافً انُسثً نهخاياخ 1-6)
 انصُاػٍح:

نخمص مسا سبق بأنو يؾجج تفاوت ندبي في تخكدات 
خامات الترشيعية الخئيدية يسكؽ مالحغتيا في الذكل رقؼ ال
(5: ) 

 يبمغ إجسالى خامات مؾاد البشاء نحؾ :خاياخ يىاد انثُاء
مؽ جسمة الخامات حؾل %( 9.9)مؾاد( بشدبة 90) 

تختفع و ، مذخوعات تشسية السشاطق الرشاعية السدتيجفة
خامات مؾاد البشاء يسشظقة شسال الفيؾم حيث تذكل ندبة 

%( مؽ جسمة خامات مؾاد البشاء بالسشظقة، ثؼ 44.4ؾ)نح
%( مؽ جسمة خامات 33.3مشظقة غخب عتاقة بشدبة )

 سعيج بؾر جشؾب مؾاد البشاء؛ يزاف إلييؼ مشظفة الخسؾة
 والؾاحات البحخية.
الخامات الحجخية حؾل تتبايؽ ندب  :خاياخ حجزٌح

حيث مذخوعات تشسية السشاطق الرشاعية السدتيجفة؛ 
مؽ جسمة الخامات حؾل السشاطق %( 38.5ندبة )تذكل 

 9قظعة طيظا ترل القراىا بسشظقة غخب الرشاعية،
%( مؽ جسمة الخامات بالسشظقة، يمييؼ 900.0بشدبة )

%( مؽ جسمة الخامات 75.0مشظقة شسال عتاقة بشدبة )

سخجة وغخب عتاقة  وادي جبل-بالسشظقة، ثؼ مشظقة الدرابي
 وجبل غخاب.

تتعجد الخامات التعجيشية حؾل مذخوعات  :خاياخ ذؼذٌٍُح
 43تشسية السشاطق الرشاعية حيث يبمغ إجسالييا نحؾ )

%( مؽ جسمة الخامات حؾل مذخوعات 39.4خام( بشدبة )
تتخكد فى مشظقة  ، تشسية السشاطق الرشاعية السدتيجفة

( بشدبة 9( وبخنيذ)9( وبخنيذ)9( والعالقى)9العالقى )
ت التعجيشية بالسشظقة فى %( مؽ جسمة الخاما900.0)

ة الؾاحات البحخيمحافغة البحخ األحسخ، يزاف إلييؼ مشظقة 
 غخاب. وشسال الفيؾم وجبل
يتخكد انتذار الخامات الدراعية حؾل  :خاياخ سراػٍح

 بياض السشاطق الرشاعية السدتيجفة بسشظقة تؾسعات
%( مؽ جسمة الخامات 900.0العخب  وارمشت بشدبة )

 سخجة. وادي جبل-قة، وأخيخًا مشظقة الدرابيالدراعية بالسشظ
تديج ندبة السؾاد التعجيشية بسشظقة  :خاياخ كًٍاوٌح

% مؽ جسمة الخامات التعجيشية حؾل  33.3الجاخمة بشدبة )
السشاطق الرشاعية السدتيجفة، ثؼ مشظقة الؾاحات البحخية 

 وشسال الفيؾم.
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 ( خزٌطح انصُاػاخ انًحرًهح تًُاطك انرًٍُح0)
 انصُاػٍح

ورد في حرخ الرشاعات السقتخحة لسشاطق التشسية 
بجسيع السشاطق ،  90/50الرشاعية وفقا لخؤية مرخ 

وسشعخض فيسا يمي مالمح الحرخ السبجئي لمرشاعات 
السقتخحة بتمػ السشاطق التي وردت في سجالتيا غيخ 

 السشذؾرة.
 انرشخٍص انًثذئً نهصُاػاخ انًمرزحح(0-1)

 :سؼٍذ انزسىج جُىب تىر
 كيساوية.-غدل ونديج-ىشجسية-غحائية

 :شًال ػرالح
-مجسع لمبتخوكيساويات-والجخانيت الخخام-االسسشت 

 اسسجة وصشاعات كيساوية.–تكخيخ السؾاد البتخولية  -الجبذ
 :غزب ػرالح 
مجسع -صشاعة الجبذ–ترشيع وتكخيخ السؾاد البتخولية  

صشاعة الخخام -صشاعة االسسشت-لمبتخوكيساويات
 األسسجة والرشاعات الكيساوية.-الجخانيتو 

 :جثم غزاب
 صشاعات األسسشت والديخاميػ واألسسجة. 
 صشاعة الخخام والجخانيت. 
 مجسع صشاعي لمظؾب الظفمي. 
 ورش مذغؾالت الخخام واأللباستخ. 
 )مرشع مؾاد بشاء )طؾب رممي وطفمي . 

 :ذىسؼاخ تٍاض انؼزب
-خذب ومشتجاتو-ورق ومشتجاتو-صشاعات غحائية

 صشاعات ىشجسية والكتخونية وكيخبائية.
 :وادي سزٌزٌح

  مرانع إلعجاد كخبؾنات الكالديؾم بظاقة إنتاجية
 ألف طؽ سشؾيا لكل مرشع.900

  مرانع لقظع وصقل الخخام السدتخخج مؽ محاجخ
 خذؼ الخقبة.

 مرانع لمظؾب الظفل. 
 مرانع لمظؾب الخممي. 
 .مرانع أسسشت 

 :أريُد
 .صشاعات طبية 
 تعبئة وتغميف  -صشاعة الدكخ –ئية صشاعات غحا

 . مظاحؽ( –وحفظ بقؾليات 
 : (1انؼاللً )

  مجسع لرشاعة الديخاميػ والخدف والريشي
 والحخاريات.

 .مرانع تعتسج عمى التذكيالت السعجنية 
 .مرانع الستخالص الحىب 
  مجسؾعة مؽ ورش السذغؾالت الحىبية ممحقة

 بسعارض.
  ومرشع لتقظيع وصقل الجخانيت والجابخ. 
 : (0نؼاللً )ا

نغخا لقخب السشظقة مؽ بحيخة ناصخ فيي ذو حداسية 
 بيئية لحا يخاعى تؾطيؽ:

  انتاج سكخالقرب(–صشاعات غحائية )اعخف . 
  صشاعات صجيقة لمبيئة )انتاج نباتات طبية وعظخية

 . تجفيق وتغميف(–
صشاعات  -صشاعة الخخام والجخانيت : (1تزٍَس )

 صشاعة التمػ. -حىبمرانع الستخالص ال -معجنية
 : (0تزٍَس)

 مرانع لتقظيع وصقل الجخانيت . 
 .مرانع إلنتاج الجيخ الحي والسظفي 
 مرانع اسسشت. 
 .صشاعات معجنية 
 .مرشع الستخالص الحىب 

 :شًال انفٍىو
 -صشاعات اليشجسة الؾراثية والتكشؾلؾجيا الحيؾية

صشاعات طبية ودوائية  -التكشؾلؾجية البيؾلؾجية الرشاعية
تكشؾلؾجيا السؾاد  –إنتاج نباتات طبية وعظخية  -رةمتظؾ 

الرشاعات  -الرشاعات فائقة التكشؾلؾجيا -الججيجة
صشاعة  -صشاعة الظاقة الججيجة والستججدة -االلكتخونية
 االتراالت.

 :انىاحاخ انثحزٌح
األسسجة والرشاعات -الجبذ -الحجيج والرمب

 .مؾاد بشاء وخدف وحخاريات -االسسشت -الكيساوية 
 :جثم وادي سزجح -انشراتً

السشظقة الرشاعية مخررة لذخكة صشاعات مؾاد 
البشاء وقامت الذخكة بإقامة مرشع إلنتاج االسسشت 

 .الخمادي
 :1غزب طهطا لطؼح

مرشع لمظؾب  -ورش مذغؾالت الخخام واأللبدتخ
 .مرشع أسسشت -مرشع لمظؾب الخممي -الظقمة

 انذاخهح
مرانع  -ساوياتصشاعة البتخوكي -صشاعة األسسشت

صشاعة األسسجة  –الحي والسظفي  إلنتاج الجيخ
 .صشاعة مؾاد البشاء -الفؾسفاتية

 :غزب وادي داػز
مرانع  -مرانع إلنتاج الجيخ الحي والسظفي

مرانع لتقظيع وصقل  -صشاعات معجنية -اسسشت
 مرانع الديخاميػ والريشي. -الجخانيت

 :شزق انجٍُُح
  :ذىطٍٍ انصُاػاخ انصغٍزج

 :انًمرزحح األًَاط انرىسٌؼح نهصُاػاخ( 0-0)
مرشاعات الجغخافي لتؾزيع المؽ خالل عخض 

السقتخحة بسشاطق التشسية التدعة عذخ وفقا لخؤية مرخ 
انتذارىا مؽ مشظقة مدتؾيات يالحظ تفاوت  90/30

رسؼ أنساط انتذارىا في الؾقؾف عمى ألخخى، ويعدى أىسية 
ستثسار الرشاعي التي صياغة التؾجيات العامة لخخيظة االو 

إنظالقا مؽ  تظؾيخىا عبخ الدمؽخظط يدتؾجب تغحيتيا و 
تعغيؼ الؾفؾرات الشاجسة عؽ التجسع الرشاعي والتكامل بيؽ 

  .الرشاعات داخل السجسؾعة الؾاحجة
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 .90/30رخ ( الحي يعخض لسدتؾيات شيؾع الرشاعات السقتخحة في مشاطق التشسية الرشاعية وفقا لخؤية م4أنغخ ججول رقؼ )
 90/30( مدتؾيات شيؾع الرشاعات السقتخحة في مشاطق التشسية الرشاعية وفقا لخؤية مرخ 4ججول رقؼ )

 % الجسمة الشادرة األقل شيؾعا الستؾسظة الذيؾع الذائعة االكثخ شيؾعا اسؼ السشظقة

  8 1 2 1 4 0 غحائية
  3 0 0 1 1 1 ىشجسية

  1 0 0 1 0 0 غدل ونديج
  14 0 0 4 9 1 كيساوية
  44 1 8 15 11 9 مؾاد بشاء
  3 0 0 0 1 2 إلكتخونية
  1 0 0 0 1 0 كيخبية
  1 0 0 0 1 0 ورق 
  1 0 0 0 1 0 خذبية

  4 0 1 0 1 2 صشاعات طبية
  2 0 1 0 1 0 تغميف وحفظ

  6 0 3 1 2 0 معجنية
  4 0 2 2 0 0 الحىب

  4 0 0 0 0 4 تكشؾلؾجية
  1 0 0 0 0 1 طاقة ججيجة

  49 2 10 13 17 7 سجسؾعات ال
  96 2 16 25 33 20 العجد
% 90.8 34.4 96.0 96.7 9.9 900  

( التؾزيع الجغخافي لمسجسؾعات الرشاعية والرشاعات بالسشاطق الرشاعية السدمع تبشييا 9السرجر: ججول ممحق رقؼ )
 90/30في رؤية مرخ 

 
 ( انصُاػاخ األكثز شٍىػا:0-0-1)

ركؽ رئيذ في مخكب التشسية الرشاعية، وليا تسثل 
األولؾية األولى في التكثيف الرشاعي بسشاطق التشسية. 

جسمة  (% 90.8) ىحا الشسط التؾزيعي خسذ ذكلي
صشاعات مؾاد البشاء أكثخىا انتذارا  .الرشاعات السقتخحة

، فزاًل عؽ  %مؽ جسمة الرشاعات األكثخ شيؾعا45)
%( 90التكشؾلؾجية) الرشاعات تميياالرشاعات الكيساوية، 

 % لكل مشيسا(90)كتخونية والرشاعات الظبيةـالرشاعات الو 
  .% لكل مشيسا(5والرشاعات الكيساوية )والظاقة الججيجة 

تسيل صشاعات مؾاد البشاء إلى االنتذار عمى نظاق 
واسع بسشظقة جبل غخاب، فزاًل عؽ الرشاعات الكيساوية، 

نية والرشاعات الظبية بيشسا تشتذخالرشاعات الكتخو 
أنغخ والتكشؾلؾجية والظاقة الججيجة بسشظقة شسال الفيؾم. 

ط التؾزيعي لمرشاعات س( الحي يؾضح الشأ - 6شكل رقؼ )
 .90/30السقتخحة األكثخ شيؾعا وفقا لخؤية مرخ 

 ( انصُاػاخ انشائؼح:0-0-0)
تأتي كأولؾية ثانية في خظط التظؾيخ عبخ الدمؽ، 

%( جسمة 34.4خحة، تسثل ثمث )صشاعة مقت 33تزؼ 
 99الرشاعات السقتخحة، أغمبيا مؽ  صشاعات مؾاد البشاء )

 9%(، تمييا الرشاعات الكيساوية )33.3-صشاعة

%( 99.9%(، والرشاعات الغحائية)97.3-صشاعات
%( وصشاعة واحجة مؽ مجسؾعة 6والرشاعات السعجنية )

ية والظبية اليشجسيؾ وااللكتخونية والكيخبية والؾرق ووالخذب
 والتغميف والتعبئة.

يالحظ انتذار الرشاعات الكيساوية وصشاعات مؾاد 
البشاء بسشظقة غخب عتاقة والؾاحات البحخية كسا تشتذخ 
الرشاعات الدالفة الحكخ بسشظقة غخب عتاقة يزاف إلييا 
صشاعات تعجيشية، أما عؽ الرشاعات الغحائية واليشجسية 

قية والخذبة تشتذخ بسشظقة والكتخونية والكيخبائية والؾر 
تؾسعات بياض العخب، ويديج انتذار الرشاعات الغحائية 
والرشاعات الظبية وتغميف وحفظ والرشاعات السعجنية 

ب ( الحي يؾضح الشسط -6أنغخ شكل رقؼ ) بسشظقة ارمشت. 
التؾزيعي لمرشاعات السقتخحة األكثخ شيؾعا وفقا لخؤية 

 .90/30مرخ 
 رىسطح انشٍىع:( انصُاػاخ ان0-0-0ً)

صشاعة مقتخحة تسثل  95تزؼ الستؾسظة الذيؾع 
% مؽ جسمتيؼ؛  ، خسدة عذخ مشيا مؽ صشاعات 96.0
% لمرشاعات  96% مؽ جسمتيؼ، و60البشاء تسثل مؾاد 

، وصشاعة واحجة % مؽ صشاعات الحىب8الكيساوية و
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تتسيد مشظقة  ومعجنية. غدل ونديجو ىشجسية و  غحائية
( بانتذار الرشاعت الكيساوية وصشاعة مؾاد 9العالقى )

البشاء فزاًل عؽ صشاعات الحىب، بيشسا تتسيد الجاخمة 
بانتذار الرتاعات الدالفة الحكخ، كسا تشتذخ صشاعات مؾاد 

أنغخ  داعخ. وادي البشاء والرشاعات السعجنية بسشظقة غخب
ج ( الحي يؾضح الشسط التؾزيعي لمرشاعات -6شكل رقؼ ) 

 .90/30األكثخ شيؾعا وفقا لخؤية مرخ  السقتخحة
 نصُاػاخ األلم شٍىػا:ا( 0-0-0)

مؽ جسمة  96.7تزؼ عذخة صشاعات تسثل 
الرشاعات السقتخحة؛ نرفيا تقع في مجسؾعة صشاعات 
مؾاد البشاء، وثمثيا في الرشاعات السعجنية، وصشاعات 

تشتذخ  لكل مشيسا(. 99.5)الحىب والرشاعات الغحئاية
ئاية والرشاعات الظبية وتغميف وحفظ عمى الرشاعات الغ

(، بيشسا تشتذخ صشاعات 9نظاق متجنى بسشظقة العالقى)
مؾاد البشاء والرشاعات السعجنية وصشاعة الحىب بسشظقة 

(، ويقل انتذار صشاعة مؾاد البشاء 9( وبخنيذ)9بخنيذ)
د ( الحي -6أنغخ شكل رقؼ ) .9قظعة طيظا بسشظقة غخب

لمرشاعات السقتخحة األكثخ شيؾعا يؾضح الشسط التؾزيعي 
 .90/30وفقا لخؤية مرخ 

 ( انصُاػاخ انُادرج:0-0-4)
تسثمت في صشاعة مؾاد البشاء والرشاعات الغحائية 

% مؽ جسمة الرشاعات السقتخحة 9.9بشدبة محجودة تبمغ 
ويسكؽ حرخ مجسؾعة مؽ  تتقاسسيا تمػ السجسؾعتيؽ.

لرشاعات الغحائية الرشاعات الشادرة االنتذار وتتسثل فى ا
بسشظقة شخق الجشيشة، وصشاعات مؾاد البشاء بسشظقة 

 الدرابى.
( انًزكة انصُاػً تًُاطك انرًٍُح 0-0)

 انصُاػٍح:
بشاء عمى إمكانات الجؾار الجغخافي لسشاطق التشسية 
الرشاعية اقتخح خسدة عذخ مؽ السجسؾعات الرشاعية 

 ، يؾضحيا 90/30وندبة التكثيف وفقا لخؤية مرخ 
( المحان يعخضان لعجد 7( والذكل رقؼ )5الججول رقؼ )

وندبة السجسؾعات الرشاعية والرشاعات وندبة التكثيف، 
يسكؽ تؾصيف خرائريا التخكيبية في السالمح التالية.
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 .90/30ا وفقا لخؤية مرخ ه( الحي يؾضح الشسط التؾزيعي لمرشاعات السقتخحة األكثخ شيؾع-6أنغخ شكل رقؼ ) 
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( ػذد وَسثح انًجًىػاخ انصُاػٍح وػذد انصُاػاخ انًمرزحح تًُاطك انرًٍُح انصُاػٍح 0جذول رلى )

02/02وَسثح انركثٍف وفما نزؤٌح يصز   
المجموعة  الصناعة 

 الصناعية
عدد  %

 الصناعات
نسبة  %

 التكثيف

 =83 ;13 1 8139 > غذائيةصناعات  8

 831 :3: : 38= : هندسية صناعات 9

 831 838 1 931 1 غزل ونسيج صناعات :

 931 .3;8 ;8 :3;8 . كيماوية صناعات ;

 ;3: :3=; ;; >3=9 :8 مواد بناء صناعات >

 >83 :3: : 38; 9 إلكترونية صناعات =

 831 838 8 931 8 كهربية صناعات .

 831 838 8 931 8 ورق اتصناع 1

 831 838 8 931 8 خشبية صناعات 2

 831 939 9 38; 9 طبية صناعات 81

 831 939 9 38; 9 تغليف وحفظ صناعات 88

 839 :3= = 8139 > معدنية صناعات 89

 :83 39; ; 38= : الذهب صناعات :8

 931 39; ; 38; 9 تكنولوجية صناعات ;8

 831 838 8 931 8 طالة جديدة صناعات >8

 832 811 >2 811 2; جملة 

( انرىسٌغ انجغزافً نهًجًىػاخ انصُاػٍح وانصُاػاخ تانًُاطك انصُاػٍح 0انًصذر: جذول يهحك رلى )

02/02انًشيغ ذثٍُها فً رؤٌح يصز   
العسؾد الفقاري لمسخكب  مؾاد بشاء تعتبخ صشاعات

الرشاعي السقتخح، فقج تجاوزت ندبتيا أكثخ مؽ ربع 
خب مؽ ق، تختفع لسا يالرشاعيةجسمة السجسؾعات %(96.5)

التي  الرشاعاتأنؾاع عمى مدتؾى %( 46.3)الشرف 
تذتسميا، وتدجل أعمى مدتؾى مؽ التكثيف 

( أي أكثخ مؽ ثالثة أمثال السعجل 3.4الرشاعي)
، كسا تختفع كثافة العادي)صشاعة في السجسؾعة الؾاحجة(
ما يقخب مؽ أربع تؾاججىا بالسشاطق الرشاعية، فتؾجج 

.صشاعات مشيا بكل مجسؾعة

 

 
 

انغذائٍح فً وانًؼذٍَح ذأذً انصُاػاخ انكًٍاوٌح و
 :انًزذثح انثاٍَح انرً ذهد صُاػح يىاد انثُاء

  فتؾجج سبع مجسؾعات عحائية تسثل سبع جسمتيؼ
بالسشاطق السقتخحة تزؼ سبع جسمة عجد 

 .صشاعاتيا أيزا
  قجر بسا يالغحائية و الرشاعات السعجنية تؾاجج رغؼ

لكؽ بحؾالي عذخ جسمة عجد السجسؾعات 
% 6.3و% 8.4ا لتسثل ىصشاعاتيا تقل عجد

بالسشاطق الرشاعية  مؽ جسمة الرشاعات
 .السقتخحة

تتذابو صشاعات الحىب والرشاعات اليشجسية في 
ولكؽ  ،% مؽ جسمة تجسعاتيا(6.4-)ثالثة عجد تجسعاتيا

% مؽ جسمتيا 3.3% و6.3ندبة تكخارات صشاعاتيا إلى 
 بالسشاطق الرشاعية السقتخحة. 

)صشاعات الحىب والرشاعات مشيساكال تقتخب 
الرشاعات االلكتخونية التي تبمغ ندبة مؽ  اليشجسية(

% لكل مشيسا 3.9-%4.9تجسعاتيا وتكخارات صشاعاتيا 
% 4.9والرشاعات الظبية والتغميف والحفظ ) ،عمى التؾالي
 % لمرشاعات(.9.9-لمسجسؾعات
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أما الرشاعات الستفخدة أو غيخ الستكخرة فتتعجد لتبمغ 
% لمسجسؾعات والرشاعات، وىي صشاعات 9.0-% 9.0

الغدل والشديج والرشاعات الكيخبية وصشاعات الؾرق 
 والرشاعات الخذبية وصشاعات الظاقة الججيجة.

انرزكشاخ انصُاػٍح وانىفىراخ انُاجًح ػٍ (0-4)
 انرجًغ:

عي لمرشاعات في مشاطق التشسية يتخاوح الشسط التؾزي
والتساثل في  والتجسعالرشاعات الرشاعية بيؽ تشؾع 

ويعتبخ الشسط الثاني أكثخ حغا في نريبو مؽ ، السجسؾعات
 الؾفؾرات الشاجسة عؽ التجسع. 

عشجما تتعجد الرشاعات الستساثمة داخل السجسؾعة ف

الؾاحجة في السشظقة الرشاعية الؾاحجة تختفع الؾفؾرات 
شاجسة عؽ التجسع بتقاسؼ تكمفات إنذاء البشيات والسخافق ال

الرشاعية، ىحا فزال عؽ التجفقات الجانبية بيشيا كحخكة 
 مشتجات مرانع لسرانع أخخى كخامات وفؾائض العسالة.

 انحمال( 8والذكل رقؼ )( 6ومؽ الججول رقؼ )
عجد وندبة السجسؾعات الرشاعية وعجد  انيؾضح

اطق التشسية الرشاعية وفقا لخؤية الرشاعات السقتخحة بسش
، يسكؽ أن ندتخمص إمكانات الؾفؾرات 90/30مرخ 

 الشاجسة عؽ التجسع الرشاعي في الشقاط التالية:

02/02( ػذد وَسثح انًجًىػاخ انصُاػٍح وػذد انصُاػاخ انًمرزحح تًُاطك انرًٍُح انصُاػٍح وفما نزؤٌح يصز 6جذول رلى )  

 اسم المنطمة
المجموعة 

 ناعيةالص
عدد 

 اسم المنطمة الصناعات
المجموعة 
 الصناعية

عدد 
 الصناعات

 4 3 (8برنيس ) 5 5 الرسوة جنوب بور سعيد

 4 3 (9برنيس) 6 2 شمال عتالة

 10 1 شمال الفيوم 8 2 غرب عتالة

 7 3 الواحات البحرية 10 2 جبل غراب

 1 1 جبل وادي سرجة-الزرابي 6 6 توسعات بياض العرب

 4 1 8غرب طهطا لطعة 5 2 ريةوادي سري

 5 2 الداخلة 6 4 أرمنت

 5 2 غرب وادي داعر 5 2 (8العاللي )

 1 1 شرق الجنينة 4 3 (9العاللي )

( انرىسٌغ انجغزافً نهًجًىػاخ انصُاػٍح وانصُاػاخ تانًُاطك انصُاػٍح انًشيغ ذثٍُها فً رؤٌح 0انًصذر: جذول يهحك رلى )

02/02يصز   

 ؾسعات بياض العخب وشسال الفيؾم تعتبخ مشاطق ت
أكبخ مشاطق التشسية الرشاعية السقتخحة في عجد 
الرشاعات السقتخحة بمغت عذخ صشاعات، تتؾزع في 

األولى عمى مجسؾعتيؽ صشاعيتيؽ بيشسا تشغمق عمى 
مجسؾعة واحجة في السشظقة الثانية )شسال محافغة 

الفيؾم(.
 

 
 
  يقخب مؽ سبع تتساثل ثالث مشاطق في إحتؾائيا لسا

غخب عتاقة  تتخكد في مجسؾعتيؽ، وثسانية صشاعات 
 ثالثة مجسؾعات في الؾاحات البحخية.في و 

  مشاطق صشاعية في عجد  خسذكسا تتساثل
الرشاعات السقتخحة بيا وىي؛ شسال عتاقة و وادي 

، (9العالقي )و  سخيخية و الجاخمة وغخب وادي داعخ
وجؾدىا وتزؼ كل مشيا خسذ صشاعات ، وتتفق في 

في مجسؾعتيؽ فقط وبالتالي إمكانية زيادة الؾفؾرات 
الشاجسة عؽ التجسع في السجسؾعة والسكان الؾاحج في 
نفذ الؾقت، ورغؼ أن وجؾد نفذ العجد مؽ الرشاعات 
في مشظقة الخسؾة جشؾب بؾر سعيج لكشيا تتفخق بيؽ 
خسذ مجسؾعات وبالتالي تتحسل كل مشيا جدء كبيخ 

 سة عؽ التجسع  الرشاعيمؽ الؾفؾرات الشاج
 لمسجسؾعات الرشاعية الستساثمة.
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  رغؼ وجؾد أربع صشاعات في ثالث مشاطق صشاعية
( تؾجج في 9وبخنيذ 9( و بخنيذ 9مقتخحة )العالقي )

ثالث مجسؾعات ومؽ ثؼ تشخفض في ندبة الؾفؾرات 
 9، لكؽ مشظقة غخب طيظا قظعةالشاجسة عؽ تجسعيا

عة واحجة فقط، ستؾجج بيا أرع صشاعات مؽ مجسؾ 
ومؽ ثؼ ستختفع الؾفؾرات الشاجسة عؽ التجسع في 

 السجسؾعة والسشظقة الؾحيجة.
جبل وادي سخجة ومشظقة -تبقى مشظقتان ىسا الدرابي

شخق الجشيشة تؾجج بكل مشيسا صشاعة واحجة في مجسؾعة 
 واحجة,

( األهًٍح انُسثٍح نهرزكش انجغزافً 0-0) 
 نهصُاػاخ انًمرزحح:

الجغخافى لمرشاعات السقتخحة فى  يديج التخكد
مجسؾعة مختمفة مؽ السحافغات تتبايؽ فى تؾزيعيا بيؽ 
الذسال والجشؾب، كسا تتبايؽ فى أنؾاع الرشاعات، بيشسا 

( األىسية الشدبية 9( والذكل )6الججول )كال مؽ يؾضح 
 لمتخكد الجغخافى لمرشاعات السقتخحة ومشو يتزح ما يمى:

 سحافغة بشي سؾيف ومشظقة تعتبخ مشظقة جبل غخاب ب
شسال الفيؾم مؽ أكثخ السشاطق األىسية الشدبية لمتخكد 
الجغخافى لمرشاعات السقتخحة حيث شكمت نحؾ 

صشاعات( متشؾعة بيؽ صشاعات كيساوية ومؾاد 90)
بشاء إلى جانب الرشاعات اليشجسية وااللكتخونية 

 والرشاعات الظبية والتكشؾلؾجية والظاقة الججيج.
 شاعات السقتخحة عؽ السشاطق الدابقة الحكخ وتقل الر

بسشظقة غخب عتاقة فى محافغة الدؾيذ حيث تبمغ 

نحؾ ثسانى صشاعات مسثمة فى الرشاعات الكيساوية 
 ومؾاد البشاء.

  أما عؽ مشظقة الؾحات البحخية بسحافغة الجيدة
صشاعات(، ثؼ تشخفض 7سجمت الرشاعات نحؾ )

اقة بسحافغة صشاعات( بسشظقة شسال عت6لترل إلى )
الدؾيذ ومشظقة  تؾسعات بياض العخب بسحافغة بشى 

 سؾيف ومشظقة ارمشت بسحافظ االقرخ.
  بيشسا تشخفض ندبة تخكد الرشاعات السقتخحة بذكل

صشاعات( بسشظقة الخسؾة جشؾب بؾر 5كبيخ لتدجل )
سعيج بسحافغة بؾرسعيج ومشظقة وادي سخيخية 

فغة البحخ ( بسحا9بسحافغة السشيا ومشظقة العالقى)
األحسخ والجاخمة بسحافغة الؾادى الججيج غخب وادي 
داعخ بسحافغة الؾادي الججيج يديظخ عمييا صشاعات 

 مؾاد البشاء والكيساوية .
  تتخكد صشاعات التغميف والحفظ والرشاعات الظبية

(، بيشسا تتخكد الرشاعات 9والغحائية بسشظقة العالقى)
(، 9،9شظقة بخنيذ)مؾاد البشاء والحىبية والسعجنية بس

التى شيجت  9فزاًل عؽ مشظقة غخب طيظا قظعة
 تخكد كبيخ لرشاعات مؾاد البشاء.

  وأخيخًا مشاطق سجمت تخكد صشاعة واحجة وتتسثل فى
جبل وادي سخجة بسحافغة اسيؾط وىى -مشظقة الدرابي

صشاعة مؾاد البشاء، ومشظقة شخق الجشيشة بسحافغة 
 لغحائية.اسؾان التى شيج تخكد الرشاعات ا
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 انخالصح:

يعخض البحث لتقييؼ أثخ الخامات في تؾطؽ الرشاعة 
بسشاطق التشسية الرشاعية السدتيجفة في مرخ وفقا لمخؤية 

 مؽ مبحثيؽ كبيخيؽ؛، وتألف 9030-9090السرخية 
مات حؾل مشاطق أوليا يتسثل في إمكانات ومؾارد الخا

بخخيظة  أما السبحث الثاني فيتعمق التشسية الرشاعية،
 الرشاعات السحتسمة بسشاطق التشسية الرشاعية.

 ػذج َرائج:ئنى وخهص انثحث  
  يتؾفخ حؾل مشاطق التشسية الرشاعية السختقبة مائة

وتدعة مادة، تشتغؼ في تدعة وعذخيؽ مجسؾعة 
رئيدية، وتزؼ كل مجسؾعة مؽ الخامات ما يقخب مؽ 

 مادة( في الستؾسط. 99.8أربعة معادن) 
 تتسثل في الخامات  ؾاد الترشيعيةغالبية الس

 التحجيخية والتعجيشية ومؾاد البشاء والتي تترف جسيعيا
 يا، ومؽ ثؼ فإن تؾطيشبأنيا ثقيمة الؾزن وكبيخة الحجؼ

  يارتبط بتخكدات الخامات الترشيعية لتفادي تكمفات نقما
السختفعة في حالة تباعج السرانع والسشاطق الرشاعية 

 ية.وفقا لمشغخية الفيبيخ 
  تعتبخ و مجسؾعات صشاعية،  ةاقتخح خسذ عذخ

بشاء العسؾد الفقاري لمسخكب الرشاعي الصشاعات مؾاد 
الغحائية و السقتخح، تأتي الرشاعات الكيساوية والسعجنية 

تتذابو صشاعات الحىب والرشاعات اليشجسية ، و ثانيا
تقتخب مشيسا الرشاعات  في عجد تجسعاتيا.

أما  ية والتغميف والحفظ،الرشاعات الظبو ، االلكتخونية
صشاعات الغدل والشديج ات الستفخدة فتتسثل في الرشاع

والخذبية والظاقة  يةوالرشاعات الكيخبية والؾرق
 الججيجة.

  يتخاوح الشسط التؾزيعي لمرشاعات في مشاطق التشسية
الرشاعية بيؽ تشؾع الرشاعات والتجسع والتساثل في 

خ حغا في نريبو السجسؾعات، ويعتبخ الشسط الثاني أكث
 مؽ الؾفؾرات الشاجسة عؽ التجسع.

  تعتبخ مشظقة جبل غخاب ومشظقة شسال الفيؾم مؽ
تخكد الجغخافى أكثخ السشاطق األىسية الشدبية لم

، ثؼ مشظقة غخب عتاقة، تمييا لمرشاعات السقتخحة
مشظقة الؾحات البحخية، تشخفض بسشظقة الخسؾة وادي 

غخب وادي و خمة والجا (9ومشظقة العالقى)سخيخية 
  داعخ.

  تتخكد صشاعات التغميف والحفظ والرشاعات الظبية
(، بيشسا تتخكد صشاعات 9والغحائية بسشظقة العالقى)

مؾاد البشاء والحىبية والسعجنية بسشظقة بخنيذ، فزاًل 
لرشاعات مؾاد  اكبيخ  ات تخكد جعؽ غخب طيظا التى شي

 البشاء.
 وٌىصً انثحث تًا ٌهً:

 عساالت األراضي في مشاطق التشسية ضخورة تشغيؼ است
الرشاعية؛ بيؽ مشاطق تذؾيؽ وتشقية الخامات 
الترشيعية مشفرمة عؽ كل مؽ الؾرش والسرانع 
 بسدافات أكبخ، ومدافات مشاسبة مؽ األحياء الدكشية.

 في تشغيؼ إستعساالت  مخاعاة إتجاىات ىبؾب الخياح
 األراضي بسشاطق التشسية الرشاعية؛ فتتؾطؽ األحياء
الدكشية في الجبيات السؾاجية لمخياح، بيشسا تؾطيؽ 
السخازن والذؾن والسحاجخ والسشاجؼ في مشاطق عل 

 اليبؾب.
 مع نؾعية  بربط الشؾيات الثالث بسحاور حخكة تتشاس

السؾاد السشقؾلة؛ الدكػ الحجيجية والديؾر السعمقة 
لمخامات، والشقل البخي لمسشتجات تجاه األسؾاق 

 ظخق الخئيدية.والسؾانئ عمى ال
 خاعاة تؾطيؽ وتدكيؽ العسالة مؽ محافغات الؾادي م

 والجلتا األكثخ قخبا بالجرجة األولى. 
  اإللتدام بالججول الدمشي السقتخح لمسذخوعات

 والذفافية في االعالن عؽ نتائج كل مخحمة . 
 انًصادر وانًزاجغ

 ؼزتٍح:انهغح ان)ا( انًزاجغ ت 
خية عبخ التاريخ، إبخاهيؼ أميؽ غالي، سيشاء السر .9

 م.9976الييئة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة، 
أحسج عبج الفتاح أحسج نجا " مجتسعات التعجيؽ بذبو  .9

جديخة سيشاء " دراسة في الجغخافية اإلجتساعية، رسالة 
دكتؾراة غيخ مشذؾرة، كمية اآلداب جامعة 

 . 9009السشؾفية،
دوره في أحسج دمحم دمحم إسساعيل، الشقل في سيشاء و  .3

التشسية "دراسة جغخافية"، رسالة دكتؾراه غيخ مشذؾرة، 
 م.9997كمية اآلداب جامعة الدقازيق، 

التخظيط الييكمي لذبو جديخة سيشاء، الجراسات  .4
البذخية، الجدء الثاني، مخكد بحؾث التشسية والتخظيط 

 م.9989التكشؾلؾجي، جامعة القاىخة، يشايخ 
وتاونذشج ، تخجسة تؾمبدؾن ومانيؾن وميتذل وباري  .5

وتعخيب : سسيخ دمحم عمى حدؽ الخديدي ، العسميات 
البيؾفيديائية في البيئة الظبيعية : مشيجية جغخافية ، 

 9السجمج األول ، الجار الدؾدانية لمكتب ، الخخطؾم ، ط
 ،9997. 

جابخ محسؾد نعيؼ، مؾارد الثخوات السعجنية بذبو  .6
لسعجنية، الييئة جديخة سيشاء، وزارة البتخول والثخوة ا

السرخية العامة لمسداحة الجيؾلؾجية والسذخوعات 
 م.9990التعجيشية، القاىخة، نؾفسبخ 

الحديؽ عبج القادر إبخاهيؼ حجازي، السؾارد القائسة  .7
والسحتسمة في سيشاء وإمكانية تشسيتيا في السدتقبل 

 بالتخكيد عمى محافغة جشؾب سيشاء، معيج التخظيط
مؾارد الثخوة الدسكية مؽ بحيخة رمدي إبخاهيؼ راشج،  .8

البخدويل وساحل البحخ الستؾسط لسحافغة شسال سيشاء 
" دراسة في الجغخافيا االقترادية "، السجمة الجغخافية 
العخبية، الجسعية الجغخافية السرخية، الجدء األول، 
العجد الثالث واألربعؾن، الدشة الدادسة والثالثؾن، 

 م.9004
خيل ، التشسية الذاممة لديشاء سيام دمحم عد الجيؽ جب .9

في عل األوضاع الحالية وأثخ ذلػ عاي األمؽ القؾمي  
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 م(.9099)بحث زمالة كمية الجفاع الؾطشي ، مايؾ 
الديج ثابت عبج الخالق عبج الخازق غيث، السحسيات  .90

الظبيعية في شبو جديخة سيشاء دراسة في الجغخافية 
ة اآلداب الظبيعية، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، كمي

 م. 9005جامعة بشيا، 
عبج العال حدؽ عظية، السذخوع القؾمي لمخخيظة  .99

الرشاعية التعجيشية، غيخ مشذؾرةىيئة التشسية 
 .9093الرشاعية، 

فتحي دمحم مرمحي، الجغخافيا االقترادية: اإلطار  .99
الشغخي وتجارب عخبية، الظبعة الثانية، دار الساجج 

 .9004شؾفية، لمشذخ والتؾزيع، مظابع جامعة الس
فتحي دمحم مريمحي، الذباب والرعؾد الحزاري  .93

لسرخ، مذخوع واحات مجتسعات الؾرش والرؾب، 
 .9098)الؾادي السؾازي(، دار الساجج لمشذخ والتؾزيع، 

فتحي دمحم مريمحي، السعسؾر السرخي في مظمع  .94
القخن الحادي والعذخيؽ، الجدء الثالث، السذكمة 

 ، الباب األخيخ.9090الدكانية ومدتقبل مرخ ،
فتحي دمحم مريمحي، مشاىج البحث الجغخافي، دار  .95

 . 9006الساجج لمشذخ والتؾزيع ، الظبعة الخابعة 
فؾزي إسساعيل أحسج، إمكانيات ومذاكل التشسية في  .96

محافغة جشؾب سيشاء، دراسات التشسية والتخظيط، 
 م.9994معيج التخظيط القؾمي، القاىخة، 

 م.9987القؾمي، القاىخة،   .97
دمحم محسؾد الجيب، كيف يختار مؾقع السذخوع  .98

دراسة تظبيقية وكسية، األنجمؾ مرخية،  –الرشاعي 
9979 . 

محسؾد فؾزي فخج ، أطمذ السؾارد البيئية الكامشة  .99
والسدتغمة في محافغة شسال سيشاء، رسالة ماجدتيخ 

 .9005غيخ مشذؾرة، كمية اآلداب 
بيئية محسؾد فؾزي محسؾد فخج، أطمذ السؾارد ال .90

والتشسية بسحافغة جشؾب سيشاء باستخجام نغؼ 
السعمؾمات الجغخافية، ، رسالة دكتؾراة غيخ مشذؾرة، 

 .99/90/9006كمية اآلداب جامعة السشؾفية في 
مؾسؾعة سيشاء، رئاسة الجسيؾرية، السجمذ األعمى  .99

لمعمؾم، الييئة العامة لذئؾن السظابع األميخية، 
 م.9960

ط العسخاني، السخظط االستخاتيجي الييئة العامة لمتخظي .99
القؾمي لمتشسية العسخانية ومشاطق التشسية ذات األولؾية 

نظاقات ومخاحل التشسية(، شخيحة –السختكدات -)الخؤية
99-93-38-60-69 ،)9099. 

الييئة العامة لمتشسية الرشاعية، الخظة السقتخحة  .93
لتشسية السشاطق الرشاعية السعتسجة لؾزارة التجارة 

اعة والييئة العامة لمتشسية الرشاعية، مرخ والرش
 ، بيانات غيخ مشذؾرة.90/30

الييئة العامة لمتشسية الرشاعية، مقؾمات التشسية  .94
 الرشاعية في السحافغات، غيخ مشذؾر وبجون تاريخ.

ياسخ دمحم عباس خزخ، القيسة السزافة لسشاطق  .95
التشسية الرشاعية السدتيجفة في مرخ وفقا لمخؤية 

تقييؼ جغخافي، مجمة مخكد -9030-9090السرخية 
 94البحؾث الجغخافية والكارتؾجخافية، العجد رقؼ )
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 انًالحك:
 

( التوزيع الجغرافي للخامات التصنيعية حول المناطك الصناعية المزمع تبنيها في رؤية مصر8جدول رلم )  
ومؤشر األهمية النسبية ومؤشر التنوع 1:/91   

 م
 -المنطمة
 الخامات

مواد 
 بناء

 خامات
 حجرية

 خامات
 تعدينية

 خامات
 كيماوية زراعية

عدد 
 مجموعات

 معامل تنوع
 المجموعات

عدد 
 المعادن

 معامل تنوع
 المعادن

 مؤشر
 األهمية*

مؤشر 
 التنوع **

 الرسوة جنوب بور سعيد 1
     

      

 6 2 شمال عتالة 2
   

2 =31 8 .3: .39 .31 

 6 3 غرب عتالة 3
   

2 =31 9 139 131 .3< 

 جبل غراب 4
 

5 3 
  

2 =31 8 .3: .39 .38 

 توسعات بياض العرب 5
   

2 
 

1 :3; 2 831 939 93= 

 وادي سريرية 6
 

6 
   

1 :3; 6 <3< <38 ;3< 

 أرمنت 7
   

2 
 

1 :3; 2 831 939 93= 

 (8العاللي ) 8
  

11 
  

1 :3; 11 8138 13. =31 

 (9العاللي ) 9
  

4 
  

1 :3; 4 :31 :3= :3= 

 (8برنيس ) 10
  

6 
  

1 :3; 6 <3< <38 ;3< 

 (9برنيس) 11
  

7 
  

1 :3; 7 =3; <31 ;32 

 4 شمال الفيوم 12
 

4 
 

1 3 813: 9 139 132 23: 

 5 1 1 الواحات البحرية 13
 

3 4 8:31 10 239 8138 883< 

 جبل وادي سرجة-الزرابي 14
 

5 
 

2 
 

2 =31 7 =3; =3< =3. 

 8غرب طهطا لطعة 15
 

5 
   

1 
:3; 

5 
;3= 

;3: 
;31 

 9غرب طهطا لطعة 16
     

 
 

 
 

 
 

 الداخلة 17
 

2 
  

1 2 =31 3 931 :3= ;31 

 غرب وادي داعر 18
 

4 3 
  

2 =31 7 =3; =3< =3= 

 شرق الجنينة 19
 

2 
 

3 
 

2 =31 5 ;3= <38 <3. 

    109  29 3 4 8 10 4 عدد مجموعات  

         5 9 43 42 10 عدد المعادن   

 
التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة غير المنشورة3 المصدر: الحصر المبدئي التي ورد في تمارير هيئة  

مج مجموعات الخامات والمعادن في جملة الموالع)الباحث(3÷ * مؤشر األهمية النسبية = عدد المجموعات عدد المعادن   
+جملة عددها بالمناطك( ÷ ** مؤشر التنوع = معامل تنوع المجموعات )نسبة عدد المجموعات بكل منطمة   

)الباحث(933÷بالمعادن(  جملة عددها÷ )نسبة عدد المعادن بكل منطمة    
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( التوزيع الجغرافي للمجموعات الصناعية والصناعات9جدول رلم )  

1:/91بالمناطك الصناعية المزمع تبنيها في رؤية مصر   

 هندسية غذائية اسم المنطمة
غزل 
 كيماوية ونسيج

مواد 
 طبية بيةخش ورق كهربية إلكترونية بناء

تغليف 
 تكنولوجية الذهب معدنية وحفظ

طالة 
 جديدة

مج 
 مجموعات

مج 
 صناعات
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 1 1 1 1 1 بور سعيد
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2 4 
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5 3 
          

2 8 

 جبل غراب
   

1 9 
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توسعات بياض 
 1 1 العرب
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6 6 

 وادي سريرية
   

1 4 
          

2 5 

 3 أرمنت
        

1 1 1 
   

4 6 

 (8العاللي )
    

3 
       

2 
  

2 5 

 2 (9العاللي )
        

1 1 
    

3 4 

 (8برنيس )
    

1 
      

2 1 
  

3 4 

 (9برنيس)
    

3 
      

1 1 
  

3 4 

 شمال الفيوم
 

1 
   

2 
   

2 
   

4 1 1 10 

 يةالواحات البحر
   

2 4 
      

1 
   

3 7 

جبل -الزرابي
 وادي سرجة
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1 1 

غرب طهطا 
 8لطعة

    
4 

          
1 4 

غرب طهطا 
 9لطعة

 الداخلة                 
   

2 3 
          

2 5 

 غرب وادي داعر
    

4 
      

1 
   

2 5 

 1 شرق الجنينة
              

1 1 

 49 1 2 3 5 2 2 1 1 1 2 13 7 1 3 5 مج المجموعات
 96 95 1 4 4 6 2 2 1 1 1 3 44 14 1 3 8 مج الصناعات 
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EVALUATING THE IMPACT OF RAW MATERIALS ON THE ENDEMICITY OF 

INDUSTRY IN THE TARGETED INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREAS IN 

EGYPT ACCORDING TO THE EGYPTIAN VISION 2020-2030 

Dr.. Yasser Muhammad Abbas Khadr 
Department of Geography and Geographic Information Systems - Faculty of Arts - Helwan University 

ABSTRACT: 
Industry is the economic activity capable of generating the hard currency needed by the state, a 

sector that absorbs labor in order to solve the problem of unemployment that spreads in our society to the 

point of danger. In order to localize these industries, the best position, which is obvious to be the location 

of the raw materials, is chosen, since they are the most influential endemic agents in certain industries 

and here they fullfill what is planned to be localized. 

Therefore, the present study focused on identifying and measuring the impact of the raw 

material in the settlement of these industries and the nature of distribution in the targeted development 

areas, since it will become a reality, in accordance with the State Plan 20/50. 

The aspects of this topic were represented through two topics; the first deals with the possibilities 

of Resources and Materials 

the second analyzes the map of potential industries in the proposed development zones. 

The research concluded The 19 areas targeted for the localization of industries contain 109 raw 

materials ... They could be divided by studying and classified into 29 major ore groups, each group 

contains about 4 minerals on average. These materials can include 15 kinds of industries 

It was found that most of the raw materials are fossil and mining materials and construction 

materials, all heavy materials are difficult and very expensive in transport, which makes transport to 

factories away from it is not economical and prompt the localization of those industries where there are 

raw materials. 

After the building materials come chemical, mineral and food materials next. The gold and 

engineering industries are similar in numbers. The spinning, weaving, paper and new energy industries 

are individually distributed. 

Jabal Ghorab and Fayoum were the most important areas for the geographical concentration of 

the proposed industries. It was followed by the western region of Ataqa and the Bahariya oases, and then 

the concentration was reduced to below in Dakhla and west of Wadi Da'ir. 

The study makes several recommendations for regulating land use in the industrial development 

areas in accordance with the characteristics of activities and the nature of geographical environments. 

 


