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 Origin of black sandنبذه عن رسوبيات الرمال السوداء 

deposits

تتواجد الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط  فى مواقع متفرقة •
حيث ترسبت خلل العصور الجيولوجية حول مصبات النيل الحالية 

والمندثرة من الرسوبيات التى حملها النهر وركزتها المواج على 
الساحل مختلطة برمال الشاطئ. 

تحتوى هذه الرمال على معادن ذات قيمة اقتصادية ابرزها  التيتانيوم •
والزركون ومعادن اخرى تستخدم فى العديد من الصناعات المختلفة .

 بدء الهتمام بها منذ الثلثينيات وتم انشاء شركة لستغللها ولكنها •
توقفت فى الستينات نظرا للصعوبات التى واجهتها وعدم قدرتها على 
المنافسة العالمية التى تستخدم تكنولوجيا متقدمه واحتياطيات ضخمة.

استقر الرأى عند ضرورة اجراء دراسات تهدف الى العثور على •
احتياطيات كافية لمداد صناعة حديثة  كبيرة الحجم وقادرة على 

المنافسة وأجريت هذه الدراسات منذ الستينات ولم تحقق هذا الهدف.



صور تواجد الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط

Black sand occurrences on the coast 
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 الرمال السوداء من المعادن القتصادية و استخداماتهامحتويات
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 Ex-International)1الرأى العالمى فى الرمال السوداء المصرية (

Reporting 

 -Robertson Research Internationalروبرتسون ريسيرش إنترناشيونال •

خبراء تعدين إنجليز(تعاقد مع الهيئة) 1985
أن كافة الدراسات التى أجريت منذ الستينات فى منطقة أبو خشبة يمكن أن توفر •

% ول يمكن 2 مليون طن بتركيز معادن حوالى 11.9إحتياطى مؤكد يبلغ حوالى 
تسويق  إل إثنين من معادنها فقط وهى الروتيل والزركون وأنه لبد من إجراء 

 سنه على القل 15 إلى 10إستكشاف والعثور على إحتياطيات تكفى للستغلل من 
 مليين طن سنويا.10بطاقة 

% وأل تقل طاقة الستغلل السنوية عن 2 ينبغى أن يزيد تركيز المعادن قليلعن •
 مليون طن من الخامات وبالتالى فإن الحتياطى المؤكد المطلوب يتراوح بين 10

 مليون طن على أقل تقدير حتى تقترب من الحد القتصادى للستغلل.150 و 100
% من منتجات معادن أبوخشبة منخفض 70أن معدن اللمنيت يمثل من حوالى •

الجوده ونسبة شوائب الكروم عالية وليست له سوق واضحة عالميا (فى ذلك الوقت) 
ويجب حل هذه المشكلة لستغلله اقتصاديا ولكى ينخفض الحتياطى المطلوب 

لقامة الصناعة.



International Reporing)2الرأى العالمى فى الرمال السوداء المصرية (

1996-أستراليا استشارة للهيئة- Mineral Depositsمينيرال ديبوزيتس•
أن منطقة أبو خشبه و رشيد (المنطقة التى تركزت بها معظم الدراسات) ليس بها •

احتياطيات تكفى لقامة صناعة جديدة للرمال السوداء وأنه يجب العثور على مناطق 
أخرى بها كميات ومستوى تركيز للمعادن أفضل من هذه المنطقة مع تفضيل 

رواسب الكثبان على الرواسب الشاطئية.
أنه لتعظيم الجدوى القتصادية لستغلل الرمال السوداء المصرية فإنه يجب لعثور •

على حل لمشكلة معدن اللمنيت لن ذلك سوف يرفع الجدوى القتصادية. 
أنه يجب إجراء دراسات تقييم على المستوى الحترافى لتوفير الحتياطيات المؤكده •

 10 سنوات وتستغل بحجم ليقل عن 10اللزمه لقامة هذه الصناعة لمدة ل تقل عن 
مليون طن سنويا من الخامات وهو حد الجدوى القتصادية.

ولهذا السبب تعاقدت هيئة المواد النووية مع هيئة المساحة الجيولوجية الفرنسية سنة •
 مليين دولر وكان من المفروض 6 لجراء دراسة تقييم كثبان البرلس بقيمة 1999

وفقا   سنوات ولكن بدل منها تولت الهيئة الدراسة الحالية3أن تستغرق هذه الدراسة 
 وهو أحد الكواد العالمية للتعدين.)SME Code(للكود المريكى للتعدين 



الدراسات التى أجرتها      

       هيئة المواد النووية

   NMA Exploration Studies

2003-2000     فى الفترة 

2005      وتم تحديثها فى 

   



 قامت هيئة المواد النووية بإجراء 2003-2000   في الفترة من 
دراسة شاملة غير مسبوقة (وفق الكود المريكى للتعدين) 

لستكشاف وتقييم تلك الرواسب للبدء في إستغللها وفق السس 
العالمية للستثمار المن فى التعدين القابل للتمويل بنكيا انتهتى 

بإعداد دراسة جدوى مبدئية لستغلل الرمال السوداء في منطقة 
 مجلدات) الى 6كثبان البرلس. انتهت هذه الدراسة (صدرت فى 

ما يلى:
أسفر الستكشاف الجيوفيزيائى الجوى (بطائرة الهيئة) على •

ساحل البحر المتوسط من ادكو غربا حتى العريش شرقا عن 
 موقعا لتواجد رواسب الرمال السوداء على ساحل 11تحديد 

البحر المتوسط. وهذه المواقع تحتاج الى دراسات تقييم دقيقة 
لحتياطيات الخامات وفصل تجريبى للمعادن ودراسات جدوى 

استغلل هذه الخامات.
تم اجراء دراسة تقييم شاملة ودقيقة لستغلل معادن الرمال •

السوداء بموقع كثبان البرلس على ساحل  نظرا لحتوائه على 
 كم على الساحل. كما 24أعل تركيز للمعادن ولمتداده لمسافة 

تم اجراء دراسة جدوى اقتصادية لستغلل هذا الموقع.



NMA Studies اشتملت دراسة تقييم معادن كثبان البرلس على :
 High Precision Topo Surveyمسح طبوغرافي فائق الحساسية للمنطقة.

دراسXXة جيولوجيXXة تفصXXيلية للكثبان فXXي البعديXXن الفقXXى والرأسXXي لجمXXع وتحليXXل 
 Detailed Geological and mineralization studiesالعينات.

بئXXر/كم بإجمالXي طول يصXل إلXى 25 بئXر بكثافXة أكثXر مXن 472تنفيXذ برنامXج حفXر 
 Conduction of 472 drill holes (density of 25  متر طولي.5839

hole/km2) 

           Lab. Analysis of metric عينة.5800تحاليل معملية وصناعية لحXXوالي 
 samples .تم خللها اجراء عشرات اللف من التحليلت الفيزيائية والكيميائية 

لتحديXد الحتياطXي المؤكXد ونسXبة تركيXز D Model-3 إعداد نموذج ثلثXي البعاد 
 SME mineralالمعادن وفقا[ للصXXول العالميXXة ( طبقXXا للكود المريكى للتعدين

code .(

دراسات تركيز وفصل المعادن على مستوى التجريب الصناعي ودراسات تسويق 
Testwork المعادن والدراسات البيئية ذات العلقة بعمليات التنجيم وفصل المعادن.

لسXتغلل الكثبان وفصXل المعادن )Prefeasibility study (دراسXة جدوى مبدئيXة 
بعد اجراء دراسات اضافية تنجيمية وتسويقية وبيئية واقتصادية وقانونية.

مXن الخامات بمتوسXط Mineral Reserves     أثبتXت الدراسXة توفXر احتياطXى مؤكXد 
 20تركيXز يكفXى لقامXة مشروع اسXتغلل وفصXل معادن يتXم علXى مدى مXا يزيXد عXن 

 الXXف طXXن مXXن المعادن 450 مليون طXXن سXXنويا تنتXXج حوالXXى 15عامXXا بمعدل 
القتصادية.

NMA Studies اشتملت دراسة تقييم معادن كثبان البرلس على :
 High Precision Topo Surveyمسح طبوغرافي فائق الحساسية للمنطقة.

دراسXXة جيولوجيXXة تفصXXيلية للكثبان فXXي البعديXXن الفقXXى والرأسXXي لجمXXع وتحليXXل 
 Detailed Geological and mineralization studiesالعينات.

بئXXر/كم بإجمالXي طول يصXل إلXى 25 بئXر بكثافXة أكثXر مXن 472تنفيXذ برنامXج حفXر 
 Conduction of 472 drill holes (density of 25  متر طولي.5839

hole/km2) 

           Lab. Analysis of metric عينة.5800تحاليل معملية وصناعية لحXXوالي 
 samples .تم خللها اجراء عشرات اللف من التحليلت الفيزيائية والكيميائية 

لتحديXد الحتياطXي المؤكXد ونسXبة تركيXز D Model-3 إعداد نموذج ثلثXي البعاد 
 SME mineralالمعادن وفقا[ للصXXول العالميXXة ( طبقXXا للكود المريكى للتعدين

code .(

دراسات تركيز وفصل المعادن على مستوى التجريب الصناعي ودراسات تسويق 
Testwork المعادن والدراسات البيئية ذات العلقة بعمليات التنجيم وفصل المعادن.

(دراسXة جدوى مبدئيXة   Prefeasibility study( ل المعادنXتغلل الكثبان وفصXلس
بعد اجراء دراسات اضافية تنجيمية وتسويقية وبيئية واقتصادية وقانونية.

مXن الخامات بمتوسXط Mineral Reserves     أثبتXت الدراسXة توفXر احتياطXى مؤكXد 
 20تركيXز يكفXى لقامXة مشروع اسXتغلل وفصXل معادن يتXم علXى مدى مXا يزيXد عXن 

 الXXف طXXن مXXن المعادن 450 مليون طXXن سXXنويا تنتXXج حوالXXى 15عامXXا بمعدل 
القتصادية.
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المرحلة الثانية:لبدء تصنيع المعادن
 فرعية لدراسات تكنوتوجيا تصنيع مشروعات
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 بهدف توفير إحتياطى إقتصادىمشروعات فرعية

و مصادر لحتياطيات أخرى لعشرات السنين
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تصنيع خبث تيتانيوم وحديد 
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التحاليل وبحوث المعامل اللزمة لجميع المشروعات الفرعيةالتحاليل وبحوث المعامل اللزمة لجميع المشروعات الفرعية 
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صورة فضائية توضح منطقة المشروع
Satellite image showing the project area  

بحيرة البرلس

  بوغاز البرلس
 (حزام الكثبان(موقع المشروع

Central Delta وسط الدلتا 

قرية برج البرلس
صرف الغربيةم     

Project area           البحر المتوسط      

 Intern. Highway  الطريق الدولىمنطقة المشروع

Burullus Lake



(a)

(b)

.  Airborne Geophysical Explنتائج الستكشاف الجيوفيزيائى الجوى على ساحل البحر المتوسط
الساحل بين ادكو الى جمصة        (ب) ساحل سيناء حتى العريش (أ)



Nile Delta map showing location of the 
main black sand deposits. 



AIRBORNE GEOPHYSICAL AIRBORNE GEOPHYSICAL 
EXPLORATIONEXPLORATION
AIRBORNE GEOPHYSICAL AIRBORNE GEOPHYSICAL 
EXPLORATIONEXPLORATION



TOTAL GAMMA RADIATION MAPOF NORTH DELTA AREA
 



Nile Delta map showing Known location Nile Delta map showing Known location 
of black sand deposits.of black sand deposits.  



The dune belt is bounded by the Mediterranean sea The dune belt is bounded by the Mediterranean sea 
from the north and the international coastal highway from the north and the international coastal highway 

from the south.from the south.  



Vegetation and palms growing in the intra-dune low lands 



Sea waves attack the dunes causing continuous erosion of these 
dunes and leaving narrow beach rich in black sand resulting from 
reworking the dunes by waves.



 على النحر تاثير
الكثبان و الشواطئى

Erosion effect on the dune shore
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Creeping of the dunes on the cultivated land

Creeping of the dunes threatens the cultivated land 
due south 

Very limited cultivated land in the dune area



Sand dunes started creep due south to threaten the traffics 
on the international highway.



مخاطر زحف الكثبان الرملية على الطريق الدولى
Dunes started to threaten the high way













موقع مشروع كثبان البرلس على ساحل 
الدلتا كما هو موضح بخريطة جمهورية 

مصر العربية
Location Of The Project Area 

On The Map of The Country   

موقع المشروع على ساحل 
كفر الشيخ محافظة

Location of the Project 
 on the coast of Kafr El 

Sheikh Governorate    

محافظة 

كفر    الشيخ

بحيرة 
البرلس

البحر البيض 
المتوسط

موقع المشروع

جمهورية مصر

 العربية

البحر البيض المتوسط



تنحصر الكثبان الحاملة للمعادن بين البحر المتوسط والطريق الدولى
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الكثبان 
الرملية

منظر يوضح كثبان  
البرلس الساحلية وما 

بينها من فواصل 
منخفضة وكلها فى 

اتجاه الرياح السائدة 
على الساحل

Dunes aligned 
almost N-S on El 
Burullus coast

حافة الطريق الدولى

N



تواجد الكثبان المرتفعة على 
ساحل البحر مباشرة نتيجة 
لتآكل الساحل المنبسط القديم
High dunes facing 

the Sea

منظر عام للكثبان على ساحل 
البحر موضحا انها تتكون فى 
اتجاه الرياح الشمالية الغربية

General view of the 
dunes on the coast 

E

E



بعض المعلومات عن جيولوجيا الكثبان واحتوائها على الرمال السوداء

 تركيزات على سطح الكثبان بفعل الرياح

قطاع فى الجزء العلوى من الكثبان يوضح ترسب    
        تركيزات على مدى السنين

قطاع فى الجزء السفلى من الكثبان يوضح ترسب    
       تركيزات الرمال السوداء وتداخلها على مدى 

السنين

 صور من

 الدراسات

 الجيولوجية



.خريطة توضح مواقع البارالتى استخدمت تحديد المصادر المعدنية بكثبان البرلس
A map showing the drill hole location in El Burulls Dunes

Western            Zone
Eastern Zone



سترجاع العينات بعد التغليفاسترجاع العينات بعد التغليفا

قيسون والموتور مع التغليفال الحفر باستخدام قيسون والموتور مع التغليفال الحفر باستخدام

ترية ثم تعبئتهاتفريغ العينات المترية ثم تعبئتهاتفريغ العينات الم

 بئرا بإجمالى أكثر 472تم إنجاز حفر عدد 
 متر طولى مع إسترجاع العينات 5000من 

اللبية بواسطة عدة فرق للحفر بإمكانيات محلية 
فعالة

Conduction of 472 drill holes 
totaling more than 5000 line km

and sampling at 1m interval



 eeeآبار eeeeود عيناتeeeور
الحفرeeee بمنطeeeقة اeeلتقييم 

بلطeeeيم - البرeeeلس
الىee معملeeee اeeلتقييم 

 لتصنيفهابرeeeشيد
Delivery of the 

meter samples to 
the lab for sample 

processing and 
lab analysis



Stirring operations to clean the 
samples from slimes

 غسل العينات وازالة الشوائب من رمال الكثبان

Sieve analysis using 5 
combined sieves 
الغربلة الميكانيكية للعينات



تجفيف العينات المفصولة بالسوائل الثقيلة
Drying of the separated concentrates

تجفيف العينات المفصولة بالسوائل الثقيلة
Drying of the separated concentrates

المعدنية بالسوائل الثقيلة الركازات فصل

Separation of mineral concentrates using H.L.

المعدنية بالسوائل الثقيلة الركازات فصل

Separation of mineral concentrates using H.L.

المغناطيسى  للعينات التجزيئ

Magnetic fractionation 



Minerals behavior through heavy liquid 
separation and magnetic fractionation. 
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وزن العينات المفصولةوزن العينات المفصولة

القتصادية لتحديد نسب المعادن العد الميكروسكوبى

Microscope counting of the mineral 
frequencies in the different parts of  each 

representative samples.



  Industrial TestworkIndustrial Testworkالفصل التجريبىالفصل التجريبى

Conducted in NMA Experimental UnitsConducted in NMA Experimental Units

باستخدام عينات تجريبية كبيرة باستخدام عينات تجريبية كبيرة   ىى تجريب تجريبفصلفصل  كما تم اجراءكما تم اجراء

  جودةجودة، أكدت ، أكدت كثبانكثبانلختبار المعادن المستخرجة من رمال اللختبار المعادن المستخرجة من رمال ال

 وقدرتها على المنافسة فى السوق العالمى  وقدرتها على المنافسة فى السوق العالمى هذه المعادنهذه المعادن

بحيث تدر عائدا اقتصاديا .بحيث تدر عائدا اقتصاديا .





Experimental mineral separation plant in RashidExperimental mineral separation plant in Rashid

 التجريبية رشيدوحدةمجمع الفصل المغناطيسى ب
Mineral Separation hall in Rashid Experimental unit

هناجر صالت وحدة فصل المعادن التجريبية التابعة للهيئة برشيد



 رeeeشيدبوحدةالهزازة  الترابيزات وحدة

 التركيز بصالةوستاتيكى جهاز الفصل الكهر
 رشيدوحدةب



� بعد فصلهاللمنيت  عدن متشوين

 لتسويقتمهيدا للتعبئة وا

Separated ilmenite before 
packing

� بعد فصلهاللمنيت  عدن متشوين

 لتسويقتمهيدا للتعبئة وا

Separated ilmenite before 
packing

 رشيدوحدة بهنجر الفصل بعبأ الماجنتيت الممعدن
Packing of magnetite

بالوحدة التجريبية للعناصر   قبل تعبئته وارساله للمعالجة رشيدوحدةبخاص  ركاز المونازيت بهنجر
الرضية النادرة

Monazite Concentrate before packing and transport to REE unit 
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متوسeeط نسeeب المعادن 
 فeeeeeeeeeeى الرمال السوداء

% والتeeeeى 3.35هeeeeي 
تحتويهeا كثبان الeبرلس 
بعeeeد تحليeeeل أكثeeeر مeeeن 

 عينeeeeة متريeeeeة 5000
جمعت من البار. 

متوسط تركيز المعادن من تحليل العينات المتريةمتوسط تركيز المعادن من تحليل العينات المترية

Mean Mineral concentrations by lab. analysisMean Mineral concentrations by lab. analysis  

متوسط تركيز المعادن من تحليل العينات المتريةمتوسط تركيز المعادن من تحليل العينات المترية

Mean Mineral concentrations by lab. analysisMean Mineral concentrations by lab. analysis  



Mean Grain Size Distribution of the Dune Sand

متوسط توزيع الحجم الحبيبى لرمال كثبان البرلس



الطريق الدولى

البحر المتوسط

تر
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 با
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 تركيز  مليون طن يحتوى على متوسط218الخام فى هذا الجزء  احتياطى
 صناعيا4.56%  معمليا و  %5.24للمعادن القتصادية 

ساحل البحر
(e المنطeeeeقة منee قرeeية البرeeeلس حتىeee مصeeeeeـيف بلطeeeeــيم )e خريطeeeeة طeeeeeeبوغرافية دeقeيقeةe لكeeeثبان البرeeeeلــس

eلتقييمeا eeآبار eقع eاeوeليها مeeحا� عeeeeeموض  

الخام فى هذا الجزء ى احتياط
%6.4 يتركيز  مليون طن33.4

مثال يوضح الطريقة المتبعة 
فى التقييم باستخدام 

  المجسمات

بئر عينات

High precision topo survey



لحتياطى المؤكدلحتياطى المؤكدالدولية لالدولية لتقديرات تقديرات الال
))RESOURCE/ RESERVE ESTRESOURCE/ RESERVE EST (. (.

لحتياطى المؤكدلحتياطى المؤكدالدولية لالدولية لتقديرات تقديرات الال
))RESOURCE/ RESERVE ESTRESOURCE/ RESERVE EST (. (.

تمe تقديرeee الeeeeeeeحتياطى المؤكeeeد وeفeقاe لحدثeeeee مeاe ورeeeد بلeeeeكواد العeeeeالمية تمe تقديرeee الeeeeeeeحتياطى المؤكeeeد وeفeقاe لحدثeeeee مeاe ورeeeد بلeeeeكواد العeeeeالمية •
 وسارeeeeية  وسارeeeeية 19991999الخeeeeمسة والتىeee توحدتeeee مرeeeeeاجعها اعتبارeeeeا منee سeeنة الخeeeeمسة والتىeee توحدتeeee مرeeeeeاجعها اعتبارeeeeا منee سeeنة 

..20042004 ولكن بعد ادخال تعديلت ثانوية سنة  ولكن بعد ادخال تعديلت ثانوية سنة المفعولeeeee حتىeee الeeeنالمفعولeeeee حتىeee الeeeن

•eوهeوهeذeدة ذeeeeالمتح eeeeeواد الولياتeeeأك eeكواد هىeeeeeدة ه الeeeeالمتح eeeeeواد الولياتeeeأك eeكواد هىeeeeeه ال))SME,USASME,USA ( (نداeeeندا وكeeeوك   
))CIM,CanCIM,Can ( ( الياeeeeeاليا  واسترeeeeeواستر ))JORC,AUSJORC,AUSe(e( eeeeوجنوب  eeeeوجنوب 

) ) IMM,EURIMM,EUR  (  ( والكeeeود الeeeeeeوروبى والكeeeود الeeeeeeوروبى )  ) SAMAREC,SASAMAREC,SA((أفرeeeeيقياأفرeeeeيقيا
•eوهeبة ى جميعا تبينى جميعا تبينوهeeنس eيهeف eeeتتعدى eeد لeeeى المؤكeeeeeeeالحتياط eeبة  أنeeنس eيهeف eeeتتعدى eeد لeeeى المؤكeeeeeeeالحتياط eeأن 

% وتحظر أى استغلل % وتحظر أى استغلل 2020 بينما الحتياطى الواضح  بينما الحتياطى الواضح %%1010المخاطeeeeeeرة المخاطeeeeeeرة 
اقتصادى لى احتياطيات أخرى لن نسبة المخاطرة فيها لتقل عن اقتصادى لى احتياطيات أخرى لن نسبة المخاطرة فيها لتقل عن 

% وتحتاج لمزيد من الدراسة الجيولوجية والتتعدينية.% وتحتاج لمزيد من الدراسة الجيولوجية والتتعدينية.5050
•Resource and Reserve Estimations have been Resource and Reserve Estimations have been 

conduted according to the professional codesconduted according to the professional codes  



أنواع الحتياطات المشمولة في الكواد الدولية للتعدينأنواع الحتياطات المشمولة في الكواد الدولية للتعدينأنواع الحتياطات المشمولة في الكواد الدولية للتعدينأنواع الحتياطات المشمولة في الكواد الدولية للتعدين

INFERRED

INDICATED

MEASURED

PROBABLE

PROVED

EXPLORATION              MINERAL                               MINERAL
                                     RESOURCES                          RESERVES

INCREASING 
LEVEL OF 

GEOLOGICAL 
KNOWLEDGE 

AND 
CONFINDENCE

Consideration of mining, metallurgical, economic, marketing, 
legal, environmental, social and governmental factors

)the modifying factor(



هيئة المواد النووية الشاملة التى نفذتها دراسة ال  خلصت2003فى 

من الرمال المحتوية على الرمال السوداء وجود احتياطى مؤكد الى 

 طن بتركيز معادنمليون 410البرلس تقدر ب كثان فى منطقة 

 تحت %2 فى الكثبان فوق سطح البحر و %4.5 أكثر من اقتصادية

% تركيز معادن.1سطح البحر عند حد قطع 

In 2003 the estimated measured resources are 410 Mt 

grading 4.5% ASL and 2% BSL at cut off grade of 1% 

minerals 



 ونتيجة لنحر البحر فى الكثبان وبعد استبعاد الملكيات الخاصة بالتنسيق 2005فى سنة 

فى من الرمال السوداء مؤكد اللحتياطى الهيئة المواد النووية  عدلت  مع المحافظة

فوق  %3.35  اقتصاديةتركيز معادنبمتوسط طن مليون 366الى البرلسكثبان منطقة 

 مليون طن 52 و)Measured( مليون طن مقاس 314وتحت سطح البحر منها 

 )Indicated(واضح 

In 2005 NMA excluded the eroded deposits and the areas 
suggested by the governorate and re-estimated the 
measured resources as 366 Mt at 3.35% mean mineral 
grade

(تحديث للحتياطى قبل التعاقد مع الشركة)2005  الموقف فى 
      Estimation of the mineral resources in 2005
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احتياطيات المصادر الكلية

الحتياطى المؤكد بعد التعديل
 مليون طن  366       

 وما أجرى عليها من تعديلت فى 2001خريطة توضح تقديرات الحتياطى فى سنة 

  باستبعاد نحر البحر والجزء السكنية والزراعية2005سنة 

 مليون طن410الحتياطى المؤكد 

 مليون طن97الحتياطى غير المؤكد 

 بعد استبعاد ما نحره البحر من الكثبان شمال والمناطق حول القرى والمزارع الجنوب2005تحديث الحتياطى فى 

 مليون طن314القطاع الغربى 

المصيف

القطاع الشرقى     
 مليون طن52    

مجسم طوبوغرافى دقيق للكثبان على الساحل موضحا الكثبان فى فى القطاعين الغربى والشرقى

مصيف بلطيم

منطقة قرى
منطقة قرى

ساحل منبسط تم تسويته
الكثبان الشرقى

لمصرفا

الكثبان الغربى
الكثبان الغربى

البحر                       البيض                                         المتوسط



DREDGE TROMMEL

 Concentration Barge

Waste

Concentrate
Minsand suction

DREDGE

Sand dunes

 Dredgeالستغلل التصنيعى للرمال السوداء التنجيم والوحدة الرطبة
mining Technique

 Dredgeالستغلل التصنيعى للرمال السوداء التنجيم والوحدة الرطبة
mining Technique

 كثبان رملية



منظر لمصنع تركيز عائم يتم تغذيته من كراكتين
A view of a floating PCP feeded by 2 dredgers



منظر لطريقة التنجيم فى مناطق أخرى أكثر صلبة باستخدام المياه المتدفقة
Hydraulic mining in harder deposits in other areas



منظر لوحدات 
مصنع التركيز 
النهائى للمعادن 

القتصادية
View of a 
PCP plant 

under 
construction

  

منظر لمصنع فصل المعادن 
 ألف 600القتصادية بطاقة 

طن /سنة فى كينيا 
من تنفيذ شركة كندية 
View of a MSP 

plant of 600 kiloton 
capacity of mineral 

separation



Schematic diagram showing 
the proposed sequence of 

mining and mineral 
separation. 

رسم توضيحى لخطوات 
الستغلل و فصل المعادن 

القتصادية



Source: TZMI,2002

إحصاء الحتياجات الف_علية للس_وق العالمى خلل الس__نوات الس__ابقة و المتوقعة 
 لخامات معادن التيتانيوم2010حتى عام  

إحصاء الحتياجات الف_علية للس_وق العالمى خلل الس__نوات الس__ابقة و المتوقعة 
 لخامات معادن التيتانيوم2010حتى عام  

World demand of Ti-pigment (a forecast by Ruskill mineral analysis).

2005يوضح الشكل وجود عجز متوقع من خامات التيتانيوم اعتبارا من 

العجز فى العرض عن الطلب

فائض العرض عن الطلب



 للعرض والطلب والسعارفى TZMIتوقعات شركة 
الدراسة التسويقية لمعدن الزركون

توقعات العرض والطلب

توقعات السعار

فائض العرض عن الطلب

العجز فى العرض عن الطلب

دولر

السنة

السنة

طن



 بمنطقة كثبان البرلس فقط بمنطقة كثبان البرلس فقط الرمال السوداء الرمال السوداء إستغلل إستغللنظرة اقتصادية علي مشروعنظرة اقتصادية علي مشروع
20032003من واقع دراسة الجدوى المبدئية التى أجرتها هيئة المواد النووية فى من واقع دراسة الجدوى المبدئية التى أجرتها هيئة المواد النووية فى 

 بمنطقة كثبان البرلس فقط بمنطقة كثبان البرلس فقط الرمال السوداء الرمال السوداء إستغلل إستغللنظرة اقتصادية علي مشروعنظرة اقتصادية علي مشروع
20032003من واقع دراسة الجدوى المبدئية التى أجرتها هيئة المواد النووية فى من واقع دراسة الجدوى المبدئية التى أجرتها هيئة المواد النووية فى 

   بتركيزمعادن    بتركيزمعادن مليون طنمليون طن  Mineral resource 366Mineral resource 366 Mt Mt    عدينىعدينىالحتياطى التالحتياطى الت  *
3.283.28 % %gradinggrading      

   grading grading  بتركيزمعادنبتركيزمعادن مليون طن    مليون طن   Mt300 Mt300 Mineral ReserveMineral Reserve   الحتياطى التنجيمى الحتياطى التنجيمى*
3.35%3.35%  

   بتركيزمعادن    بتركيزمعادن مليون طنمليون طن  Mineral resource 366Mineral resource 366 Mt Mt    عدينىعدينىالحتياطى التالحتياطى الت  *
3.283.28 % %gradinggrading      

   grading grading  بتركيزمعادنبتركيزمعادن مليون طن    مليون طن   Mt300 Mt300 Mineral ReserveMineral Reserve   الحتياطى التنجيمى الحتياطى التنجيمى*
3.35%3.35%  *  

    Annual mining capacityAnnual mining capacity                      /y/y 15 15MtMt      معدل التشغيل السنويمعدل التشغيل السنوي*
مليون طنمليون طن

*  
    Annual mining capacityAnnual mining capacity                      /y/y 15 15MtMt      معدل التشغيل السنويمعدل التشغيل السنوي*

مليون طنمليون طن

/سنة/سنةمليون دولر مليون دولر   Annual RevenueAnnual Revenue  39,539,5        لمنتجاتلمنتجاتالسنوية لالسنوية لقيمة قيمة متوسط المتوسط ال* /سنة/سنةمليون دولر مليون دولر   Annual RevenueAnnual Revenue  39,539,5        لمنتجاتلمنتجاتالسنوية لالسنوية لقيمة قيمة متوسط المتوسط ال*

 Capital Estimate Capital Estimate مليون دولر مليون دولر120120          رأس مال الستغلل وصناعة الفصلرأس مال الستغلل وصناعة الفصل  *
120 M120 M $ $

 Capital Estimate Capital Estimate مليون دولر مليون دولر120120          رأس مال الستغلل وصناعة الفصلرأس مال الستغلل وصناعة الفصل  *
120 M120 M $ $ من الخارج بالكاملالتكنولوجيا فى حالة شراء In case of importing the technology 

 سنة20 تتولى الهيئة مدها الىما يزيد عن سنة20  طن فى الساعة لمدة t/h 2500طاقة تشغيل 

  حسب اسعار بورصة لندن للمعادن

الخامات لتغطية السوق المحلى والتصديرالخامات لتغطية السوق المحلى والتصدير  لستغلللستغلل  تقدم العديد من المستثمرينتقدم العديد من المستثمرين

11,مصاريف التشغيل المتوقعة                  مصاريف التشغيل المتوقعة                  * 06,11  مليون دولر /سنة مليون دولر /سنة06
$$MM  136136 القيمة الحلية  القيمة الحلية   IRRIRR) ) %25%25(( العائد على الدولر  العائد على الدولر *
11,مصاريف التشغيل المتوقعة                  مصاريف التشغيل المتوقعة                  * 06,11  مليون دولر /سنة مليون دولر /سنة06
$$MM  136136 القيمة الحلية  القيمة الحلية   IRRIRR) ) %25%25(( العائد على الدولر  العائد على الدولر *

M$ 11.5 Annual operating costمصاريف التشغيل السنوية  



Summary of NMA Studiesملخص ما انتهت اليه دراسة الهيئة 

 مجلدات) الXXى توفXXر احتياطXXى 6انتهXXت دراسXXة الهيئXXة (صXXدرت فXXى •

خامات بمتوسXط تركيXز يكفXى لقامXة مشروع اسXتغلل وفصXل معادن 

 450 مليون طXن سXXنويا تنتXXج حوالXXى 15 عامXا بمعدل 20لمدة حوالXXى 

الXف طXن مXن المعادن القتصXادية. وأوضحXت دراسXة الجدوى المبدئيXة 

 مليون دولر بينمXا يبلXغ 120للهيئXة أXن رأسXمال المشروع يبلXغ حوالXى 

%.25 حوالى ) IRR(العائد على الدولر 

 تXم العرض علXى السXيد الدكتور وزيXر الكهرباء والطاقXة الذى ناقXش •

تقريXXر الهيئXXة مXXع الخXXبراء والمختصXXين وقرر عرض المشروع علXXى 

 فأشر بانشاء 2003رئيس الوزراء.تم العرض على رئيس الوزراء فى 

شركXXة مسXXاهمة مصXXرية وحدد المشاركيXXن فيهXXا وقرر تشكيXXل لجنXXة 

وزارية للتنفيذ

• The study has been presented to the cabinet in 2003 
with this feasibility. Accepted to be processed for 
feasibility and verification before erection of an 
Egyptian company 

Summary of NMA Studiesملخص ما انتهت اليه دراسة الهيئة 

 مجلدات) الXXى توفXXر احتياطXXى 6انتهXXت دراسXXة الهيئXXة (صXXدرت فXXى •
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العرض الول على مجلس الوزراء                    
 
 تم عرض مذكرة على السيد الستاذ الدكتور 11/6/2003بتاريخ •

رئيس مجلس الوزراء، وقد وجه سيادته بإعداد مذكرة للعرض على 
مجلس الوزراء تتضمن مشروع إنشاء شركة مساهمة مصرية لتنفيذ 

هذا المشروع على أن يكون المؤسسون مصريون.وشكل لجنة وزارية 
لذلك.

 تم عقد اجتماعين وزاريين 11/12/2003، 16/7/2003 بتاريخي •
وذلك لمناقشة التقرير المقدم من هيئة المواد النووية بشأن دراسة 

إستغلل الرمال السوداء والجدوى المبدئية التى أعدتها الهيئة لهذا 
الغرض.

اتخذت اللجنة عدد من  القرارات  المتعلقة بآلية تنفيذ قرار السيد •
الستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء وصول الى استغلل رواسب 

كثبان البرلس على أساس الستغلل المن للتعدين وفقا للسس 
الدولية للستثمار فى التعدين الممول بنكيا.
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  تشكيXل لجنXة المتابعXة والمهام التXى اضطلعXت بهXا فXى الدراسXة 
)1( 

 شكXXل لجنXXة مXXن ممثلXXي الوزارات والهيئات المعنيXXة 22/4/2004بتاريXXخ 

بمشروع اسXXXتغلل الرمال السXXXوداء لمتابعXXXة دراسXXXة الجدوى الشاملXXXة 

والنهائيXة للمشروع. قامXت هذه اللجنXة بمتابعXة مراحXل تنفيXذ هذه الدراسXة 

بالشتراك مع هيئة المواد النووية (بيت الخبرة الوطنى للمشروع) وهى :

لعداد كراس::ة  مرحل::ة طرح مناقص::ة عالمي::ة والتعاق::د م::ع بي::ت خ::برة تعدي::ن عالم::ى•
الشروط والمواص::فات للتعاق::د م:ع بي:ت خ::برة عالم::ى لتنفي:ذ دراس::ة الجدوى المطلوب:ة 
للمشروع وفق:ا للص:ول العالمي:ة للس:تثمار الم:ن ف:ى التعدي:ن والذى يتي:ح تموي:ل البنوك 

العالمية بما فيه البنك الدولى.

 وانته::ى م::ن اعداد )Dastour( وق::د فاز بهذه المرحل::ة بي::ت خ::برة تعدي::ن ألمان::ى •
 وفقا للشروط السابقة.2005الكراسة فى 

• The TOR of conducting a comprehensive feasibility study 
was undertaken by a Gernan mining (Dastour) in 2004 and 
the study was undertaken by an Australian Firm (Mineral 

Technology)  
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تم طرح كراسة الشروط التي أعدها بيت الخبرة اللمانى وفقا للشروط 
الدولية للتعدين المن القابل للتمويل بنكيا  وتقييم العروض المقدمة.

وقد فاز بعقد دراسة الجدوى شركXة مينرال تكنولوجXى وهى بيت خبرة 
اسXترالى (أكXبر دولXة منتجXة للرمال السXوداء فXى العالXم) متخصXص فXى 
التعديXXن وخاصXXة تعديXXن الرمال السXXوداء وتXXم التعاقXXد معXXه فXXى نهايXXة  

. 2008 وانتهت الدراسة فى 2006 وبدأ العمل فى بداية 2005

ويرجXع طول المدة الXى أXن دراسXة الجدوى المتعاقXد عليهXا تشمXل تسXعة 
مجالت بدءXا مXن التقديXر الدقيXق للحتياطXى المؤكXد التعدينXى والتنجيمXى 
مرورا بتصميم تقنيات التنجيم وتقنيات صناعات تركيز وفصل المعادن 
وتصميمات البنية الساسية والدراسات التسويقية والبيئية وصول الى 
دراسXات الجدوى القتصXادية. المXر الذى اسXتدعى الشركXة المتعاقدة 
الXى السXتعانة بثلثXة مXن بيوت الخXبرة العالميXة لتغطيXة بعXض جوانXب 

الدراسة.
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الدراسة.

 )2 المهام التى اضطلعت بها اللجنة فى الدراسة ( )2 المهام التى اضطلعت بها اللجنة فى الدراسة (



دراسة جيولوجية مبنية على بيانات الهيئة بعد مراجعتها والتحقق منها.
 الدراسات الجيوتقنية اللزمة لتصميم التنجيم ولموقع التصنيع.

 دراسXة تنجيميXة ووضXع خطXة تنجيXم تفصXيلية تغطXى عمXر المشروع. 

 دراسة وتصميم مستلزمات البنية الساسية اللزمة للمشروع.
 الدراسات الفلزية والتجريب نصف الصناعى. 

 إعداد التصXXXميمات الصXXXناعية والمنشآXXXت ومعدات تركيXXXز وفصXXXل 
المعادن. 

 دراسة عالمية ومحلية لتسويق منتجات المشروع من المعادن.
  دراسة الجوانب البيئية للمشروع واعداد خطة لتلفى السالب منها.

تقديXXXر التكلفXXXة الرأسXXXمالية والتشغيXXXل والعائXXXد والجدوى القتصXXXادية 
للمشروع

تقديم شهادات ضمان مقبولة دوليا بالحتياطى التعدينى والحتياطى
    التنجيمى والتصميمات  الصناعية والجدوى القتصادية للمشروع .
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المعادن. 
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اشتمل عقد دراسة الجدوى الشاملة مع بيت الخبرة العالمى 
 CFS fields of studyعلى عدة دراسات أهمها:

اشتمل عقد دراسة الجدوى الشاملة مع بيت الخبرة العالمى 
 CFS fields of studyعلى عدة دراسات أهمها:



 

 First  المرحلXXة الولXXى مXXن عقXXد  دراسXXة الجدوى الشاملة    

Phase

بناء على عقد دراسة الجدوى الشاملة لمشروع استغلل الرمال السوداء •
بمنطقة البرلس والذي تم توقيعه بين هيئة المواد النووية و شركة عالمية 
اسXترالية، تXم بدء المرخلXة الولXى للدراسXة بتسXليم الشركXة تفريXر الهيئXة 
وقاعدة بياناتXه الضخمXة لتبدأ مراجعتهXا وتدقيقهXا فXى الموقXع وفXى معامXل 
الشركXة ووحداتهXا نصXف الصXناعية. واشترط ثبوت صXحتها لسXتكمال 
باقXXى مراحXXل دراسXXة الجدوى للمشروع وفXXي حالXXة عدم ثبوت صXXحتها 

ينهى العقد.

وقXد اسXتغرقت هذه المرحلXة حوالXى السXنة واوضXح تقريXر الشركXة أXن 
دراسXات وبيانات هيئXة المواد النوويXة صXحيحة وعلXى درجXة عاليXة مXن 
الثقة وتتفق مع الكواد الدولية لدراسات التعدين. كما قررت أن ذلك يتيح 
للشركXة السXتمرار فXي اسXتكمال باقXى مراحXل دراسXة الجدوى الشاملXة 

للمشروع.
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الشرط الساسى فى التعاقد لستمرار أو الغاء دراسة الجدوى فى المراحل 
.الولى من تنفيذ العقد وآلية تنفيذه حسب السس العالمية للتعدين المن

Main Phases of the CFS Studies

شروط اثبات صلحية بيانات
  ودراسات الهيئة وفقا للعقد

 المبرم مع شركة روش حسب
كراسة شروط بيت الخبرة
 اللمانى لستمرار الدراسة

مراجعة تقرير الهيئة وقاعدة
بيانات الهيئة والتأكد من أن
 الدراسة تمت وفقا للسس
 العالمية للستكشاف وتقييم 
الخامات وأكوادها الخمسة

التحقق من صحة التقارير
 واجراء اختبارات للحفرالبياناتو

والعينات والمعامل والدراسات
المعدنية والفلزية جيولوجية و ال

فى الموقع واستراليا 

بعد ثبوت دقة وصلحية بيانات
الهيئة وفقا للسس العالمية يتم
استخدام هذه البيانات لتقدير
 الحتياطيات المؤكده وفقا 
لكواد التعدين ومدى كفايتها

 للستغلل القتصادى  

(OK) Go and complete
(OK)
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مسقط أفقى للنموذج الرقمى ثلثى البعاد لتقديرات الشركة لحتياطيات مصادرالثروة 
وخامات التنجيم من هذه المصادر داخل حزام التنجيم.

2-D projection of the 3-D model of the estimated 
resources and reserves in the project area

 مليون طن)90مستنتج ( مليون طن)28موضح ( مليون طن)350مقاس (

 مليون طن للتنجيم بالتكريك داخل حزام التكريك (اللون الخضر)211فقط 

 مليون طن بالبلدوزر خارج الحزام16مليون طن بالبلدوزر داخل الحزام مع 28يضاف اليها 

احتيطيات خامات التنجيم (سنودن)

ملحوظة: الحتياطات المستنتجة لتصلح للستغلل القتصادى وما زالت تحتاج الى 
مزيد من الدراسات أما الحتياطيات الخرى فهى اعل درجات الثقة دوليا

 Snowden(مصادر الثروة (سنودن احتياطيات     
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احتياطيات المصادر الكلية

الحتياطى المؤكد بعد التعديل
 مليون طن  366       

 وما أجرى عليها من تعديلت فى 2001خريطة توضح تقديرات الحتياطى فى سنة 

  باستبعاد نحر البحر والجزء السكنية والزراعية2005سنة 

 مليون طن410الحتياطى المؤكد 

 مليون طن97الحتياطى غير المؤكد 

 بعد استبعاد ما نحره البحر من الكثبان شمال والمناطق حول القرى والمزارع الجنوب2005تحديث الحتياطى فى 

 مليون طن314القطاع الغربى 

المصيف

القطاع الشرقى     
 مليون طن52    

مجسم طوبوغرافى دقيق للكثبان على الساحل موضحا الكثبان فى فى القطاعين الغربى والشرقى

مصيف بلطيم

منطقة قرى
منطقة قرى

ساحل منبسط تم تسويته
الكثبان الشرقى

لمصرفا

الكثبان الغربى
الكثبان الغربى

البحر                       البيض                                         المتوسط



 RC&RS Estimateجدول مقارنة تقديرات الحتياطيات كما ورد بتقرير الشركة النهائى

 Snowdenتقدير 
وفقا  لمجسم تنجيم

Snowden

 Mtمليون طن

 Snowdenمراجعة 
 لتقديرات  

هيئة المواد النووية
 Mtمليون طن

  NMAتقديرات
هيئة المواد النووية 

 Mtمليون طن

البنــد
Resource & Reserve 

Estimations
336,4

(الكود السترالى)
JORC Code

336.4
(الكود السترالى)
JORC Code

337.3
(الكود المريكى)

US SME Code

إجمالي الحتياطي الموارد للقطاع الغربى
 Western Zoneوتصنف كما يلى

5.9 5.9 5.9  Inferred  الحتياطى المستنتج (يستبعد)

330.5 330.4 331.4  Measured  الحتياطى المثبت والواضح

& Indicated 
269.1 278.0 . Clip Bord    موارد التنجيم داخل الحزام 278.0

 Minable Reservesفي القطاع الغربي
2.5 2.6 2.5  Exc. inferredإجمالي المستنتج (يستبعد)

266.6 275.4 275.5  Net Reservesصافي الحتياطي

238.5 246.8 248.8   Dredge صافي الموارد القابلة للتنجيم
48                 خارج التعاقد            47 الحتياطى المثبت والواضح للقطاع الشرقى



 

         

دراسات خطة التنجيم                   
والجوانب الجيوتقنية         

 ذات العلقة             
Mining and relevant 

geotechnical studies
           

       
       



لدراسة النهيارات  التجارب الجيوتقنية فى عدة مواقع بالكثبان

               فوق وتحت سطح الماءعند التكريك



تجارب تحديد زواياانهيارات الكثبان فوق سطح الماء عند تكريك الكثبان
Experiments of ASL dune collapse upon dredging



تجربة توضح الفرق بين زاوية النهيار بين الرواسب 
فوق وتحت سطح الماء عند التكريك



بعض جوانب الدراسة الجيوتقنية التى أجرتها شركة سنودن 
studies for mining  Geotechnicalلدراسات التنجيم

زاوية انهيارعالية تتطلب مسافة أمنةمحدودة

ASL high angle of sollapse

زاوية انهيارمنخفضة تتطلب مسافة أمنة كبيرة

BSL Low angle of collapse

الخلصة أن المسافة المنة من التكريك 
  مترا من عمليات التكريك50تقع على بعد 



نموذج لمصنع التركيز العائم وقاذف الرمال بعد استخلص ركاز المعادن

Model Of Floating Preconcentration Plant



ضخ الرمال خلف مصنع التركيز العائم ونجاز الردم حسب خطة تمهيد 
     Ejection of sand after mineral extraction      الساحل



لسبابeeeeee اقتصeeeeeeادية وتقنيeeeة وبيئيeeeة فقeeد تeeم اختيارeeee طeeeeريقة التكريكeeeeee كطeeeeeريقة 

 أمتار تحت سطح البحر 5أساسية لتنجيم الكثبان من القمة وحتى عمق 
 أمتار لهذا الغرض. 5بانشاء بركة صناعية بعمق 

أسفرت الدراسات الجيو تقنية عن أن النهيارات التى سوف تنشأ عن 
 مترا مXXن أXXي هدف يراد 50تكريXXك الكثبان تتطلXXب بعدا آمنXXا بمسXXافة 

الحفاظ عليXXXXXXXه (منازل-منشآت-طرق-زراعات.ولهذا فان التنجيXXXXXXXم 
بالتكريك سوف يترك على الحواف بعض الكثبان مما يتسبب فى فقدان 
جزء مXXXن احتياطيات الخامات ويتسXXXبب فXXXى عدم اسXXXتكمال تسXXXوية 

الساحل.

تقرر اسXXتخدام البلدوزرات لدفXXع الكثبان المرتفعXXة عXXن سXXطح البحXXر 
بالبلدوزرات تباعXا الXى بركXة التكريXك حتXى يتXم تنجيمهXا بالتكريXك ويتXم 

تسوية الساحل. 

لسXباب اقتصXادية وتقنيXة وبيئيXة فقXد تXم اختيار طريقXة التكريXك كطريقXة 
 أمتار تحت سطح البحر 5أساسية لتنجيم الكثبان من القمة وحتى عمق 

 أمتار لهذا الغرض. 5بانشاء بركة صناعية بعمق 

أسفرت الدراسات الجيو تقنية عن أن النهيارات التى سوف تنشأ عن 
 مترا مXXن أXXي هدف يراد 50تكريXXك الكثبان تتطلXXب بعدا آمنXXا بمسXXافة 

الحفاظ عليXXXXXXXه (منازل-منشآت-طرق-زراعات.ولهذا فان التنجيXXXXXXXم 
بالتكريك سوف يترك على الحواف بعض الكثبان مما يتسبب فى فقدان 
جزء مXXXن احتياطيات الخامات ويتسXXXبب فXXXى عدم اسXXXتكمال تسXXXوية 

الساحل.

تقرر اسXXتخدام البلدوزرات لدفXXع الكثبان المرتفعXXة عXXن سXXطح البحXXر 
بالبلدوزرات تباعXا الXى بركXة التكريXك حتXى يتXم تنجيمهXا بالتكريXك ويتXم 

تسوية الساحل. 

Mining Methods  )1 اختيار طرق التنجيم واعداد خطة التنجيم ( Mining Methods  )1 اختيار طرق التنجيم واعداد خطة التنجيم (



وقد تXم اعداد مجسم تنجيمى دقيXق للقطاع الغربXى اقترحت من خلله خطة 
 متر كافية لتحرك 200X100تنجيم دقيقة تتضمن انشاء بركة تكريك بابعاد 

الكراكXXة ووحدة ركاز المعادن الطافيXXة خلفها. يتXXم شفXXط رمال الكثبان مXXن 
الجانXب المامXى مXن البركXة وتضXخ مXع الماء لوحدة التركيXز الطافيXة خلفهXا 
حيXث يتXم فصXل الركاز ونقلXه باللوارى الXى مصXنع الفصXل. بينمXا يتXم ردم  
الجزء الخلفXXXى مXXن البركXXXة بالرمال المتخلفXXXة لتسXXXوية السXXاحل الجديXXXد 

المطلوب. 

مXن خلل المجسXم التفصXيلى ثلثXى البعاد تXم تقديXر الحتياطXى التنجيمXى 
المؤكد فى القطاع الغربى باستخدام هذه التقنية وتحديد المسارات السنوية 

 مليون طXن 28 مليون طXن بالتكريXك فقXط و211للكراكة. حيXث يتXم تنجيXم 
%  علXXXى 3,78% , 3,39مدفوعXXXة بالبلدوزرات بمتوسXXXط تركيXXXز معادن 

التوالى.

 مليون طXن مXن خامات اضافيXة لبعXض الكثبان المتفرقXة حول 16تXم تقديXر 
حواف الكثبان خطXXط لسXXتغللها مXXن خلل الدفXXع بالبلدوزرات. وبذلXXك 

 مليون 255يصXبح اجمالXى الحتياطXى التنجيمXى المؤكXد فXى القطاع الغربXى 
طن.

وقد تXم اعداد مجسم تنجيمى دقيXق للقطاع الغربى اقترحت من خلله خطة 
 متر كافية لتحرك 200X100تنجيم دقيقة تتضمن انشاء بركة تكريك بابعاد 

الكراكXXة ووحدة ركاز المعادن الطافيXXة خلفها. يتXXم شفXXط رمال الكثبان مXXن 
الجانXب المامXى مXن البركXة وتضXخ مXع الماء لوحدة التركيXز الطافيXة خلفهXا 
حيXث يتXم فصXل الركاز ونقلXه باللوارى الXى مصXنع الفصXل. بينمXا يتXم ردم  
الجزء الخلفXXXى مXXن البركXXXة بالرمال المتخلفXXXة لتسXXXوية السXXاحل الجديXXXد 

المطلوب. 

مXن خلل المجسXم التفصXيلى ثلثXى البعاد تXم تقديXر الحتياطXى التنجيمXى 
المؤكد فى القطاع الغربى باستخدام هذه التقنية وتحديد المسارات السنوية 

 مليون طXن 28 مليون طXن بالتكريXك فقXط و211للكراكة. حيXث يتXم تنجيXم 
%  علXXXى 3,78% , 3,39مدفوعXXXة بالبلدوزرات بمتوسXXXط تركيXXXز معادن 

التوالى.

 مليون طXن مXن خامات اضافيXة لبعXض الكثبان المتفرقXة حول 16تXم تقديXر 
حواف الكثبان خطXXط لسXXتغللها مXXن خلل الدفXXع بالبلدوزرات. وبذلXXك 

 مليون 255يصXبح اجمالXى الحتياطXى التنجيمXى المؤكXد فXى القطاع الغربXى 
طن.

Selection of mining methods  )2 اختيار طرق التنجيم واعداد خطة التنجيم ( Selection of mining methods  )2 اختيار طرق التنجيم واعداد خطة التنجيم (



خطة التنجيم التى خططت لها الشركة مقسمة على سنوات التنجيم مع استبعاد 
المناطق باللون الصفر للتأمين من النهيارات الناشئة عن التكريك
Mine paths of the dredge pond and annual exploit. 

 سنة)17خطة التنجيم ومسارات بركة التكريك فى القطاع الغربى فقط (مدة 

Mining plan and dredge paths planned for 17 years mine in Western zone



خريطة توضح المواقع المرشحة لتشييد مصنع الفصل
 A map showing the candidate sites of the MSP

3الموقع

2الموقع م1الموقع 
بحيرة البرلس

الكثبانالكثبان



الموقع الذى تم اختياره من قبل الهيئة
The Selected MSP Site

صورة توضيحية لموقع المصنع



بالنسبة لتدعيمات البنية الساسية تم تحديدها على النحو التالى:
Planned infrastructure supports of the project 

تحديد موقع محطة بلطيم كمصدر للمداد بالطاقة الكهربية.•
تم تحديد مصدر المياه العذبة بانشاء محطة ضخ على بحر تيره وامداد خط مياه الى •

موقع مصنع الفصل لغسل ركاز المعادن.
تم تحديد محطة غاز البرلس لمداد خط للطاقه اللزمة لتجفيف•

   الركاز والمعادن المفصولة.
تم تحديد ميناء دمياط كاساس لحساب اقتصاديات تصدير المنتجات ولوازم التصنيع.•
تم تحديد الشاحنات (اللوارى) كوسيلة لنقل المنتجات.•
تم تقدير التكلفة الرأسمالية على أساس الخذ بتقديرات الشركة لللت والمعدات •

وكافة مكونات المكون الجنبى على أن تقوم الهيئة بتكليف جهة استشارية محلية 
لتقدير تكاليف المنشآت الصناعية والبنية الساسية اللزمة للمشروع (المكون 

المحلى) وفق التصميمات والمواصفات التى أعدتها الشركة.
 قامت الهيئة بتكليف المكتب العربى باعداد تقدير تكاليف البنية الساسية وتنفيذ •

المنشآت الصناعيية اللزمة بعد التصال بالشركات المصرية لتنفيذها محليا وقدمت 
.2008للشركة مع شهادة  بدقتها وصحة تقديراته وتم تحديثها الى ابريل 



Baltim Power
Station

Transverse power line

Feeding Cable

Dune Belt
Dune Belt

MSP 
Site

El Burullus Lake

International highway

Mediterranean SeaBaltim Reseort

El Gharbiya 
Drainage

Baltim
Town

 

 A sketch showing the planned installation of the 
electric power supply

 ميجاوات9خطط امداد المشروع بطاقة كهربية تقدر بحوالى 



مد المشروع باحتياجاته من المياه العذبة

يحتاج المشروع الى امدادات من المياه العذبة التى ل بد أن تقل •
 جزء من المليون.1000ملوحتها عن 

هذه المياه سوف تستخدم فى غسل ركاز المعادن لزالة الملوحة عنه •
حتى ل تتسبب فى التأثير على عمليات الفصل الكهروستاتيكى 

بمصنع الفصل.
واتضح من دراسة مصادر المياه فى الترع والمصارف حول منطقة •

التنجيم واتضح أن ملوحتها تفوق هذا الحد.
 كم 45تقرر مد خط للمياه العذبة من بحر تيرة الذى يقع على مسافة •

 متر مكعب/ساعة.1000جنوب الكثبان بطاقة حوالى 
تم تصميم الخط واعداد الخرائط وحساب تكاليفه ضمن تدعيمات •

البنية الساسية.



الطريق الدولى يربط 
منطقة المشروع بشبكة 

الطرق المصرية 
والموانئ وخاصة 

موانئ البحر المتوسط

The international 
highway access 
transportation to 

the main ports and 
country roads

تقرر انشاء طريق أسفلت يربط 
كافة مناطق التنجيم ومصنع 
فصل المعادن ويتصل بعدة 

محاور بالطريق الدولى

شبكة الطرق



 

تجارب  تصميم التركيز      
    وفصل المعادن من خامات

             كثبان البرلس
       Industrial Testwork processing 

 in Australia
       



 باستراليا التجارب نصف الصناعية لتركيز وفصل المعادن
CFS Industrial Testwork in MT experimental units

 بدأت الشركة مبكرا فى التجارب نصف الصناعية بعينة ممثلة لكافة أجزاء رمال •
طن تم اختيارها من طرفهم.15الكثبان حجمها 

 استخدمت هذه العينة أول لختبار الفصل التجريبى الذى أجرته الهيئة ثم تم •
استخدامها فى تجارب نصف صناعية باستخدام تكنولوجيا تركيز وفصل متقدمة. 

 ظهر اختلف متوقع بين مكونات الخامات المصرية والسترالية وتم تعديل •
تكنولوجيا الفصل الصناعى للمعادن لملءمة الخامة المصرية.

%. 91 تم تطوير الفصل الصناعى الى أن حقق ركاز معادن بنسبة استرجاع •

 تمت بعد ذلك تجارب نصف صناعية لفصل المعادن الستة من الركاز نجحت •
الشركة خللها فى تحسين مواصفات معدنى اللمنيت والجارنت بصورة لم تحدث 

مع معادن الرمال السوداء المصرية من قبل وكانت تمثل عقبة اقتصادية.

 بالنسبة لمعدنى الزركون والروتيل فلقد أثبتت تجارب الشركة صحة ما توصلت •
اليه الهيئة أنهما من أجود أنواع المعادن طبقا للمعروض منها فى السوق العالمى



جانب من الوحدة نصف الصناعية باستراليا التى جربت بها عينات الخامات المصرية 

Industrial Sample preparation for testwork processing in MT



التجارب نصف الصناعية لتركيز وفصل المعادن

Results of testwork processing and Flowsheet design 

 Flowالصناعى (  وفى النهاية توصلت الشركة الى تصميم لوحة التشغيل •
Sheetاسترجاع مناسبة وفقا  بنسبة ) لتركيز وفصل المعادن من الخامات المصرية

للصول العالمية هذا بلضافة الى الوصول الى تحسين فى مواصفات كل من معدنى 
% من المنتجات) لم يسبق الحصول عليه فى منتجات 85اللمنيت والجارنت (حوالى 

الرمال السوداء المصرية من قبل مما يؤهل اللمنيت المصرى لصناعات التيتانيوم.

 تم استخدام لوحة التشغيل فى التصميم الدقيق لمصنعى الفصل والتركيز باستخدام •
التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة فى العالم وامداد الهيئة بهذه التصميمات. كما تم 

ايضا امداد الهيئة بتصميمات المبانى والمنشات الصناعية والبنية الساسية المطلوبة.

لقامة صناعتى   تم اعداد قوائم بمواصفات باللت والمعدات والجهزة المطلوبة•
الفصل والتركيز وكذلك قوائم بالموردين العالميين لها جميعا.

 قامت الشركة بامداد الهيئة بشهادة ضمان بلوحة التشغيل الصناعى وما يترتب •
عليها وفقا للدقة الواردة فى العقد والتى أوصى بها بيت الخبرة اللمانى.



 

        الدراسات التسويقية               

للمعادن فى السوقين العالمية                    
والمحلية                      

    International and Domestic Marketing 
of Mineral Products

Prepared by TZMI 



 للعرض والطلب والسعارفى السوق العالمية من TZMIتوقعات شركة 
خلل دراسة الشركة التسويقية لمعادن التيتانيوم

World balance of Supply/demand and prices of Ti Minerals 

توقعات العرض والطلب

Supply/Demand balance 

توقعات السعار     

Price Projection

العجز فى العرض عن الطلب

فائض العرض عن الطلب
الف طن

دولر

السنة

السنة



 للعرض والطلب والسعارفى TZMIتوقعات شركة 
الدراسة التسويقية لمعدن الزركون

توقعات العرض والطلب

توقعات السعار

فائض العرض عن الطلب

العجز فى العرض عن الطلب

دولر

السنة

السنة

طن



التوزيع النسبى لستخدامات أكسيد التيتانيوم البيض فى الصناعات المختلفة

Distribution of Pigment utilities in different industries

البويات والدهانات

البلستيك

الورق

الحبر

أخرى
الفيبر



التوزيع النسبى لمصادر الخامات اللزمة للنتاج العالمى لكسيد التيتانيوم
Relative Distribution of feedstocks for Ti-Pigment

TiO2 units



دراسة توقعات التوازن بين العرض والطلب لمعادن التيتانيوم فى السوق العالمى
Supply/demand balance of Ti-minerals in world market
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النتاج العالمى من مصادر صناعة 
 ويشمل معادن خام 2005التيتانيوم  فى 

ومواد من صناعات وسيطة قائمة على 
معدن اللمنيت. الكميات محسوبة بوحدة 
الطن المكافئ لمحتوى أكسيد التيتانيوم. 

الكميات محسوبة باللف طن.

 مليون طن 9,4ومصدر الخامات هو 
   الف طن روتيل408المنيت و 

صناعة البويات 
%58والدوكو 

البلستيك

  24%

9الورق  %

3الحبر  %

7أخري  %
أهم الصناعات التى تستخدم  أكسيد التيتانيوم البيض (البجمنت) 

% من معادن التيتانيوم90والذى يستهلك أكثر من 

المعادن والصناعات الوسيطة الداخلة فى صناعات التيتانيوم هى: 
- معادن اللمنيت والروتيل الخام1

- منتجات الخبث التيتانيوم بأنواعه والروتيل المخلق وكلها 2
صناعات وسيطة قائمة على معدن اللمنيت الخام.

%) والتيتانيوم 93أما أهم صناعات التيتانيوم فهى البجمنت (
%  )  2%)  وأسياخ اللحام (  4(  السفنجى وفلز التيتانيوم

%).1,5وبعض الصناعات الخرى (

 Ti O2باللف وحدة 



 للعرض والطلب والسعار لمعدن الزركونTZMIتوقعات شركة 
TZMI projection for supply/demand

العرض والطلب
Supply/Demand 

توقعات السعار
Price Projection

فائض العرض عن الطلب

العجز فى العرض عن الطلب

دولر

السنة

السنة

طن



التوزيع النسبى لستخدام الزركون فى الغراض الصناعية
  Relative distribution of zircon in industrial 

purposes



التوزيع النسبى لمستهلكى الزركون فى العالم
Relative distribution of zircon consumers



التوزيع النسبى لستخدامات الزركون فى الغرض المختلفة
Distribution of zircon utilities in different purposes



التوازن النسبى بين العرض والطلب على الزركون على المدى البعيد
Long term supply/demand balance of zircon



     

الدراسة التسويقية للسوق المحلى
 Domestic marketing of the minerals

• eeل انتاجeeeeeeeتوعب بالكامeeeeeeeى يسeeeeeeeوق المحلeeeeeeن  السeeeeى أeeeeeويقية إلeeeeeeة التسeeeeeeeت الدراسeeeeeeeeخلص 
.eeeeeeوالماجنيتيت eeeeeeالجارنت eeeeمعدنى eeوع منeeeeeالمشر

•   eeeeeeك لغراضeeeeeوذل eeeeeة المنتجاتeeeeتوعب كافeeeeeeى يسeeeeeeوق المحلeeeeeالس eeفان eeeeeeبة لللمنيتeeeeبالنس
مباشرeeeeة مثلeee تغليفeeee أنابيبeeee البترولeeee لتثبيتهeeeا تحتeeee سطeeeeح البحeeeeر والغراضeeeeeee الeeeeeنشائية 
 .eeeeeeeعرا أرخصeeeeeeم سeeى تقدeeeeeام وهeeeياخ اللحeeeeeفران واسeeeeeن الeeeeeeابك وتبطيeeeeeeتخدامات المسeeeeeeeeeوأس
 eeeعرا اعلeeeeeس eeوف يدرeeeeه سeeلتيتانيوم فانeeeا eeeeناعات منتجاتeeeeeeeص eeeeeeتخدم لغراضeeeeeا اسeeن اذeeeeولك

% للتصeeeeeدير.80% للسeeeوق المحلىeeee وe 20ولذلكeee أخذتeeee الدرeeeeeاسة بتخصeeeeeeيص 

بالنسeeeeeبة لمعeeeدن الزeeeeeeركون فلقeeeد اسeeeeeeeتقرت الدراسeeeeeeة علeeeeى تغطيeeeeeة احتياجاتeeeeee صeeeeeeeeناعات •
% وتصeeeeeeeدير 60السeeeeeeeeيراميك وأسeeeeeeياخ اللحeeeام للسeeeeeوق المصeeeeeeeeرية مeeeeن الزرeeeeeeكون بنسeeeeeبة 

 eeee40حوالى.eeeeالسعر eeلها بنفسeeeوك %

 بالنسeeeeeبة لمعeeeدن الجارنeeeeeeeeت فانee السeeeeeوق المصeeeeeeeرية قeeeد تنامeeeeeت فeeeeى السeeeeeeeنوات الeeeeeخيرة •
 eeeeeeت الشركاتeeeeeeد قدمeeeeدن وقeeeeذا المعeeه eeeeة منتجاتeeeeeتيعاب كافeeeeeeeا اسeeeeeطرد ويمكنهeeeeeeل مضeeeeeeبشك

المستخeeeeeدمة لهe وثائقee تفيدee اسeeeeeتعدادها لشرeeeeائة.
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 تفيد بتصاعد العائد السنوى من مناجمهاExxaroأحدث البيانات من شركة 
Exxaro revenue from its mines is increasing



 

الدراسات البيئية وخطة تفادى
  الثار البيئية للمشروع

   Environmental Impact 
Assessment and 

Environmental Mitigation 
Plan        



 العالمية CESتم اجراء دراسة بيئية شامله للمشروع نفذتها شركة 
المتخصصة فى الدراسات البيئية للمشروعات التعدينية الساحلية

باجراء دراسXة بيئيXة شاملXة للمشروع بدأXت CES قامXت الشركXة العالميXة 
بدراسXXة كافXXة العناصXXر البيئيXXة الحاليXXة فXى منطقXXة المشروع (قبXXل التنجيXXم) 
ودراسXة الثار البيئيXة التXى سوف تنشXأ أثناء التنجيXم وصXناعة فصXل وتسويق 
المعادن والثار التXXى سXXوف تنجXXم عXXن تنفيXXذ المشروع وتسXXتمر حتXXى بعXXد 

نهايته.
مXن بيXن مXا اشتملXت عليXه بنود الدراسXة زحXف الكثبان والتلوث الناشXئ عXن 
عمليات الستغلل والناشئ عن وجود المعادن والنفايات الناشئة عن التنجيم 
والتصXنيع. كمXا شملXت أثXر السXتغلل علXى المياه الجوفيXة والزراعXة والطرق 
والمنشآXXت والمصXXيف والنباتات والحياه البريXXة فXXى الكثبان. هذا الXXى جانXXب 
الثار الجتماعيXة والقتصXادية للمشروع علXى السXكان والقرى المحيطXة مXع 
الحفاظ علXى النشطXة الحاليXة للسXكان. كمXا أفردت الشركXة دراسXة خاصXة 

لثر المشروع على تآكل الشواطئ وكيفية تفادى الثار الناجمة عنه.   
رصدت الشركة ألثار البيئية الضارة والنافعة وحددت درجة الضرر والنفع 
طبقXXا للمقاييXXس العالمية. ثXXم وضعXXت الشركXXة خطXXة ملزمXXة لتفادى الثار 
الضارة وتعظيXXم الثار النافعXXة ورصXXدت لهXXا التكاليXXف فXXى الجدوى الماليXXة 

للمشروع. 
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 Current تسeبب الكثبان حاليeا عدد مeن الثار البيئيeة الضارة لمنطقeة البرلس 
environmental impacts arising from the dunes

يتسXبب وجود الكثبان ذات التضاريXس الصXعبة فXى منXع اسXتغلل هذه المنطقXة 
 فدان) فXXى تنميXXة المنطقXXة ( فXXى أغراض الزراعXXة 3500(بمسXXاحة حوالXXى 

والصXXناعة والسXXياحة) وجعلهXXا غيXXر مأهولXXة بالضافXXة الXXى صXXعوبة مدهXXا 
بالخدمات (مياه- كهرباء- طرق ... وغيرها).

كمXXا أXXن هذه الكثبان مسXXتمرة فXXى الزحXXف جنوبXXا بتأثيXXر الرياح الشماليXXة 
والشمالية الغربية السائده على مدار معظم السنة. ألمر الذي أصبح يهدد كل 
مXXا يقXXع جنوب الكثبان مXXن منازل القرى وتصXXحر مزارعهXXا والزحXXف علXXى 
الطرق الفرعيXXة التXXى تربXXط بينهXXا بXXل ووصXXل التهديXXد للطريXXق الدولى. هذا 
بلضافXة الXى محاصXرة مبانXى مصXيف  بلطيXم والطريXق المؤدى اليXه واعاقXة 

توسعه.
كمXا أXن التلوث الناشXئ عXن بعXض معادن الرمال السXوداء وتركيزاتXه علXى 
السXاحل لXه مخاطXر محتملXة علXى اسXتغلل رمال الكثبان فXى اغراض البناء 

والتشييد واستخدام الساحل فى اغراض السياحة.
بالضافة لذلك فان معدل نحر البحر فى ساحل الكثبان حتى وان كان أقل من 

 أمتار سXنويا مسXببا تآكXل 5السXواحل المنبسXطة ال أنXه يتآكXل بمعدل حوالXى 
المنطقة وضياع ثروة المعادن التى تحتويها اذا لم يتم تنفيذ حل حاسم للتآكل.
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قرية أخرى محاصرة بالكثبانقرية فى الجنوب محاصرة بالكثبان 

 زحف تالكثبان المستمر 
على المصيف والكبائن 
والطريق الموصل اليه

زحف تالكثبان المستمر على طريق القرى 
الجنوبى ومزرعة دواجن محاصرة

ألثار البيئية الخطيرة لزحف الكثبان جنوبا على القرى يتطلب حل ملحا

Continuous dune creeping  on southern villages



زحف الكثبان على الترع والمزارع وتهددها بالتصحر
زحفeeee الكeeeeثبان علىeee  إستمرار 

eeeeeeeوالطرقالزراعات 

Continuous creep of 
dune sand on roads 
and cultivated land

استمرار زحف الكثبان وتراكمه حتى قمم النخيل زحف الكثبان على الطريق المؤدى للمصيف يزداد خطورة 



مصيف المبانى النحرعلى  تاثير  مصيف المبانى النحرعلى  تاثير 

قرية جنوب المنطقة تهددها الكثبان بالدفنقرية جنوب المنطقة تهددها الكثبان بالدفن

زحف الكثبان على المصيف   

Erosion attacking resort buildings from north



eeeتاثير eeeeالنحر eeeئى علىeeeeeeثبان و الشواطeeeeالك

Beach near  El Burj village (western dunes)

Erosion of the dune Coast

انهيار الكثبان بفعل المواج القوية

Dune collapse by strong waves  

ثم ترسب المعادن الثقيلة بعد تراجع المواج

Precipitation of heavy concentrates



TOTAL GAMMA RADIATION MAPOF NORTH DELTA AREA
خريطة المستويات الشعاعية للساحل توضح المستويات الشعاعية الناجمة عن الرمال السوداء 
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تلوث الشاطئ بركازات الرمال السوداء على ساحل بلطيم
Impacts arising from radiation hazards



مخاطر التلوث الشعاعى من الكتبان:

Radiation hazards

من الرمال المذروه بالرياح على القرى والمزارع •

 الخطر هى الركازات على الساحل والمتخلفه بعد •
تآكل الكثبان بالمواج سواء على طول الساحل بما 

فيهاساحل المصيف

 استعمال الهالى لهذه الرمال الملوثة فى المبانى أو •
الطوب أو أغراض البناء الخرى

 Baltim Resort مصيف بلطيم

ركاز رمال سوداء متخلفة عن النحر بالموج

Concentrations along the beach

ترنش يوضح امتداد الركاز المشع فى العماق    

Extension of concentrates in depth



مخاطر استخدام السكان للرمال السوداء فى المبانىمخاطر استخدام السكان للرمال السوداء فى المبانى

Mining of contaminated sand for constructions



جهود هيئة حماية الشواطئ للحماية من النحر بالمنطقة:

 تشييد حواجز المواج فى مواجهة ساحل الكثبان•

 تشييد حائط صخرى لحماية قرية برج البرلس•

 استكمال سلسلة حوجز المواج على ساحل الكثبان•

 حواجز تكسير المواج فى مواجهة ساحل الكثبان

Off shore wave breakers at dune coast

Basaltic wall protection of  Burullus village

حماية تامة من النحر باقامة حائط صخرى على 
ساحل قرية برج البرلس
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الحاجز الصخرى يحمى القرية تماما من نحر البحر
The rocky wall completely mitigate the cost from erosion



بناء طريق داخل البحر لتشييد الحاجز
Construction of path into the sea to establish breaker



تشييد سلسلة من حواجز المواج فى مواجهة ساحل الكثبان قلل كثيرا من معدل النحر

View of off shore segments of wave breakers facing the dune shore



 للنحر على ساحل الكثبان مع CESخريطة لدراسات شركة 
 التركيز على نطاق التآكل الخطير والحلول المقترحة



الثارالبيئية السالبة والموجبة قبل وبعد تطبيق خطة تلفى  الثار 
 السالبة والتى نتج عنها اعتبار المشروع بالغ المنفعة بيئيا

الثار السالبة بعد تطبيق خطة التلفى-2-الثار السالبة قبل تطبيق خطة التلافى1

- الثار الموجبة  بعد تطبيق خطة التلافى3

 العالمية الى أن المشروع CESانتهت شركة 
يتضمن عددا كبيرا من الثار البيئية النافعة 
والبالغة النفع للسكان وللدولة وذلك بشرط 

تطبيق خطة تلفى المخاطر البيئية. فى حين أن 
المخاطر السالبة لن يتبقى منها سوى أثر واحد 

هام وهو انقراض الزواحف والحشرات 
والنباتات البرية بالكثبان



وحمايeeة القري والمزارع والمصeeيف والطريeeق الدولeeى وقeeف زحeeف الكثبان الرمليeeة •

والطرق الجانبية من أخطار زحف الكثبان

 فدان) فeeى موقeeع الكثبان 3500سeeاحل معeeد للتنميeeة (بمسeeاحة حوالeeى إعادة تشكيeeل •

ومد الترع المحيطة والطرق والخدمات (مياه وكهرباء) لهذا الساحل.

(زراعية-صeناعية-سياحية) الeى خلeق  اسeتغلل هذه المنطقeة فeى الغراض التنمويeة•

مساحات لتسهيل امتدادات للقرى الحالية والمصيف والتى تحاصرها الكثبان.

المنطقة ورمال الشاطئ من أخطار الشعاع واستخدامها فى التنميةتخليص •

حماية متزايدة للشواطئ المحيطة بالمنطقة بالتنسيق مع حماية الشواطئ.•

خلeeق فرص للهالeeى فeeى العمeeل والتجارة والسeeياحة والزراعeeة والصeeناعة وتنميeeة •

الساحل.

دعeeم الصeeحة العامeeة لسeeكان المنطقeeة مeeن أخطار الeeبرك والمسeeتنقعات الواقعeeة حول •

 بعد ردمها واستغلل تلك المساحات فى التنمية.وما تأويها من الحشراتالكثبان 

                جانeeeeeeeeeeeب مeeeeeeeeeن المزايeeeeeeeeeeeا البيئيeeeeeeeeeة                 جانeeeeeeeeeeeب مeeeeeeeeeن المزايeeeeeeeeeeeا البيئيeeeeeeeeeة 

للمشرeeeeeوع للمشرeeeeeوع 



 

مجسم طوبوغرافى للكثبان فى القطاعين الغربى والشرقى

بعد تنجيم الكثبان وردم الساحل سوف يتم تسوية ساحل 
  فدان جاهزة للتنمية القليمية3500منبسط بمساحة 

القطاع الشرقى
القطاع الغربى



 م عن سطح البحر2جزء من شمال الكثبان الشرقى تم تمهيده كنموذج لساحل منبسط بارتفاع 

The northern part of the eastern dunes was implemented into 
flat coast elevated at 2m above sea level  as a model.



تمهيد ساحل الكثبان سوف يتيح مد الترع الى هذا الساحل
Implementation of the dune area will allow extending fresh water canals 
to the new flat beach

اتجاه الكثبان



تمر الترعة من أسفل الطريق الدولى وتتجه شمال ولكنها تتوقف عند الطرف الجنوبى للكثبان



سوف يتم ردم البرك والمستنقعات بفائض الرمال بواسطة المشروع ودون مقابل

Swamps around the villages will be implemented using excess sand



كما سيتم ردم مناطقالسبخات والمناطق المنخفضة أيضا بفائض الرمال

Sebkhas and low lands will be also implemented by excess sand



مساحات شاسعة من السبخات والراضى المنخفضة جنوب قرية برج البرلس

Vast areas of low land and sebkhas south of El Burullus village



 

              الدراسة المالية 
 وتقديرات الجدوى القتصادية للمشروع

Cost Estimates and 
Finantial Analysis

       
       



نوع المكون Est. Sourceمصدر التقديرات . Estالتقديرات  Itemعنصر تكلفة رأس المال
تكنولوجيا المعادن

MT

مستوردة
imported

28.581.011   معدات ميكانيكية وكهربية خاصة 
 PCPبمصنع التركيز الولي

المكتب العربى
ABDTC

محلية
Local

14.598.262  عناصر إنشائية وأخرى متعلقة
 PCPبمصنع التركيز الولي

تكنولوجيا المعادن
MT

مستوردة
imported

23.505.518   معدات ميكانيكية وكهربية خاصة 
MSPبمصنع فصل المعادن 

Local 16.896.152محلية ABDTC المكتب العربى عناصر إنشائية وأخرى متعلقة 
 MSPبمصنع فصل المعادن

Local 11.486.896محلية ABDTC  المكتب العربى  ISتطويرات في البنية الساسية
Local 2.354.926محلية MTتكنولوجيا المعادن  OCتكاليف الملك
Local 3.500.000محلية NMAهيئة المواد النووية . Admتكاليف النشاء والدارة

هيئة المواد النووية وتكنولجيا المعادن محلى وأجنبى 12.500.000  FS دراسات الستكشاف و الجدوى
Local 11.342.277محلى NMAهيئة المواد النووية  AC%10طوارئ اضافية 

هيئة المواد النووية وتكنولجيا المعادن
MT, ABDTC & NMA

124.765.042 مالالالتكلفة الجمالية لرأس 
Total Capex

التكلفة الرأسمالية للمشروع حسب الشركة والمكتب العربىتقديرات    

 M (48,5%)Imported$60,5  والمكون الجنبى  M (51,5%)Local $64,3المكون المحلى 



      التكلفة الرأسمالية للمشروع حسب الشركة والمكتب العربى

 تم تقديرالستثمارات الرأسمالية المطلوبة للمشروع على النحو التالى:

البند                                            محلى               أجنبى         التكلفة (مليون $)         

PCP            14,598          28,581          43,197 التركيز العائم ووحدة- الكراكة 1

    MSP                     16,869          23,505          40,402- وحدة فصل المعادن   2

EXPERTS &Training     -              5,855            5,855- تكاليف تدريب وخبراء 3

 Infrastructure   11,487               -               11,487-تكاليف البنية الساسية   4

 Studies      10,000           2,500           12,500دراسات الستكشاف والجدوى  -5

Add. Conting. 11,342              -               11,342- احتياطى طوارئ اضافى * 6

 Total                64,296    60,469    124,765         المجموع 

 Foreign%48,5والمكون الجنبى     Local% 51,5يمثل المكون المحلى    

%10% فقد اصرت الهييئة على احتياطى اضافى قدره 10برغم شمول كل بند على احتياطى * 



تقديرات تكاليف التشغيل السنوية
Annual Operation Costs

التكلفة السنوية بالدولر  البند

 PCP Fixed costsالتكلفة الثابتة لمصنع التركيز 472.492$

2.904.622$  PCP Var. Costsالتكلفة المتغيرة لمصنع التركيز

1.136.839$  MSP Fixed costsالتكلفة الثابتة لمصنع الفصل 

5.796.542$ MSP Var. Costsالتكلفة المتغيرة لمصنع التركيز

1.582.382$ . SPA & Admالتكلفة الدارية وحماية الشواطئ

12.162.877$  Total إجمالي تكلفة التشغيل سنويا 



)  فى القطاع الغربى2005متوسط النتاج والعائد السنوى لمبيعات المعادن (بأسعار 

Average annual production and revenue in the WZ  

النسبة من 
انتاج 
العالم

أسعار     نسبة
     عائد2005

للطن     المعدن 
Ratio     Price/t  

  

متوسط العائد
 السنوى

مليون دولر
Reven. M$

متوسط النتاج 
السنوي

ألف طن
Prod. kiloton

منتجات المعادن
Mineral Products

4% 25% 58,6 11,943 203,7 . S. ilm1 مع الكبرته1اللمنيت
2% 9,9% 63,6 4,742 74,5  S.ilm.2 مع الكبرتة2اللمنيت

- 6% 46 2,854 62,1  Crude ilm3   كخام3اللمنيت
3% 11% 422,4 5,316 12,6  Rutileالروتيل
3% 31,3% 564,9 14,965 26,5  Zirconالزيركون

- 1,4% 50 0,686 13,7   Magnetite الماجنتيت
3% 5,8% 120 2,748 22,9  Garnet الجارنت

9,4% 1,5 4,500 مليون متر 3
الرمال بعد تسوية الساحل فائض

Excess sand (Cubic m.)

47,754 416 الجمالى



)  فى القطاع الغربى2005متوسط النتاج والعائد السنوى لمبيعات المعادن (بأسعار 

Average annual production and revenue in the WZ  

نسبتة من 
انتاج العالم

  Price/t          سعر الطن
2005       2012                

Ratio                            

متوسط العائد
 / $ مليون 

سنة
Reven. M$

متوسط النتاج 
ألف طن/سنة

Prod. 
kiloton

منتجات المعادن
Mineral Products

4% 25% 58,6        220  
 

11,943 203,7 . S. ilm1 مع الكبرته1اللمنيت

2% 9,9% 63,6         250 
  

4,742 74,5  S.ilm.2 مع الكبرتة2اللمنيت

- 6% 46     170        
   

2,854 62,1  Crude   كخام3اللمنيت

ilm3 
3% 11% 422,4 2050     

             
5,316 12,6  Rutileالروتيل

3% 31,3% 564,92500      
        

14,965 26,5  Zirconالزيركون

- 1,4% 50       100   0,686 13,7   Magnetite الماجنتيت
3% 5,8% 120        150  2,748 22,9  Garnet الجارنت

9,4% 1,5                4,500 مليون متر 3
الرمال بعد تسوية الساحل فائض

Excess sand (m3)

             176181 
 47754 416    (باللف)    الجمالى



 من واقع خطة تنجيم القطاع الغربىللمشروععائد المبيعات السنوى المتوقع 
Anticipated annual revenue as calculated from the mine plan

8سنة 
Year 8

7سنة 
Year 7

 6سنة 
Year 6

5سنة 
Year 5

4سنة 
Year 4

3سنة 
Year 3

 Year سنة
2

1سنة 
Year 1

السنة
year

55,250 45,561 50,341 55,742 55,537 63,800 64,351 48,022 معادن
M$

4,509 4,496 4,496 4,496 4,509 4,496 4,496 3,896 رمال 
Sand

M$

59,759 50,057 54,837 60,238 60,046 68,296 68,847 51,918 اجمالى 
Total

$ M

 16سنة 
Year 16

 15سنة
Year 15

 14سنة
Year 14

13سنة
Year 13

 12سنة
Year 12

 11سنة
Year 11

 10سنة 
Year 10

9سنة 
Year 9

السنة
year

25,006 25,911 31,028 42,389 35,476 40,995 48,530 47,451 دات عائ
بيع المعادن
مليون $

4,307 4,496 4,496 4,738 4,509 4,496 4,720 4,496 رمال
 $ مليون

29,313 30,407 35,524 47,127 40,005 45,491 53,250 51,947 اجمالى 
عائدال

مليون $



النتاج السنوى المتوقع للمعادن طبقا للنموذج التعدينى 
Anticipated annual mineral production (as indicated by the 

mining model)

Kiloton  الف طن 

400

300

200

100

yearسنة النتاج 



العائد السنوى المتوقع للمعادن طبقا للنموذج التعدينى
Anticipated annual revenue (as indicated by the  

financial model)

60
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40

30

20

10

M$

Yearالسنة 



 سنة من التنجيم 16منحنى يوضح العائد الفعلى والربح السنوى على مدى 

 وذلك وفقا للنموذج التنجيمى الذى أعدته الشركة للقطاع الغربى فقط

 Revenue/yعائد المبيعات السنوى

 Prof. Bef. Tax   الربح قبل خصم الضرائب والهلك

الربح بعد خصم الضرائب والهلك

70

60

50

40

30

20

10

 yearالسنة

M$مليون دولر

الربح بعد خصم ضريبة الرباح التجارية

انتهت الدراسة الى أن المشروع اقتصادى بدرجة جاذبة للستثمار بالمقاييس العالمية

IRR=21.9%      NPV=116 M$



اختبار الحساسية بالنموذج المالى وهو يوضح متانة الجدوى القتصادية للمشروع



عناصر إقتصادية أخرى لم تدخل كانت تؤدى لتعظيم جدوى المشروع                              

 فى القطاع الشرقى وسنة اضافية فى القطاع الغربى خارج حزام التنجيم (تم اثبات 3سنوات منها 4تنجيم اضافى لمدة •
 سنة. وهذا سيؤدى  الى زيادة 20هذه الحتياطيات المؤكدة فى تقارير الشركة) بحيث يمتد عمر التنجيم بالمشروع الى 

فى  الجدوى القتصادية للمشروع. وشددت الشركة على أن تقوم الهيئة باستكمال  جدوى القتصادية لها أثناء فترة 
اقامة المشروع نظرا لن العقد لم يتضمن القطاع الشرقى.

 وتم استنتاجه من تدرجها خلل عشرات السنين الماضية. ولم 2005تم حساب العائد على أساس أسعار المعادن فى •
. ويرجع تحفظ الشركة الشديد 2008حتى منتصف 2006يؤحذ اطلقا بالطفرة الهائلة فى أسعار المعادن فى الفترة من 

الى التزامها با باصدار شهادة ضمان بالجدوى القتصادية وبالتالى حرصت بشده على تلفى أى تقلب فى السعار 
مستقبل. 

تم حساب تكلفة اللت والمعدات المستوردة على أساس أسعار مينرال تكنولوجى وأسعارها تعتبر من أعل السعار •
بالقياس للسعارالوربية والمريكية بل وأضعاف السعار الهندية والصينية. المر المتوقع معه انخفاض مؤثر فى 

تكلفة المركبة المستوردة وبالتالى فى التكلفة الستثمارية عند تنفيذ المشروع.

تم تقدير تكاليف المنشآت الصناعية والبنية الساسية وقت الزيادة الهائلة فى أسعار الخامات وخاصة الحديد وغيره من •
الخامات. ولكن هذه السار قد انخفضت بشكل مؤثر المر الذى يتوقع معه خفض فى التكاليف ورفع الجدوى

تم حساب الجدوى القتصادية على أساس اكتتاب أسهم لرأس المال بالكامل ولكن اذا تم تقليل حجم حصة السهم •
%  وذلك نظرا لضآلة 35% الى أكثر من 22واقتراض الباقى من البنوك فان العائد على الدولر سوف يرتفع من 

الفائدة على الدولر بالنسبة للعائد عليه من المشروع. ومما يتيح القتراض أن الدراسة برمتها قد أجريت وفقا لشروط 
التعدين المن و البنك الدولى والبنوك الدولية الممولة للمشروعات التنجيمية كما أن الشركة قد قدمت شهادات ضمان 

بدراسة الجدوى والحتياطيات المؤكدة والتصميمات الصناعية.

 فدان بدون مقابل سوف تدر للدولة  3500اعداد قطعة ساحلية للستغلل فى تنمية القليم والساحل تبلغ مساحتها أكثر •
 جنيه فقط للمتر.1000ما ل يقل عن مليار جنيه سنويا اذا بيعت بسعر 



ملحظات على التقدير المتحفظ لسعار المعادن مقارنة بالسعار الحالية
Comments on the FSC conservative pricing of Minerals

Mineral Quality FSC 
Price $/t

Current
Price $/t

Difference
$/t

notes

Zircon premium 576 950 374 Extremely 
Under estim.

Rutile premium 490 540 50 Under 
estimated

Garnet Moderate to
low

100 150 50 Under 
estimated

Ilmenite-1 Low grade
Sulphate

69 80 11 Under 
estimated

Ilmenite-2 Low grade
Sulphate

75 85 10 Under 
estimated

Ilmenite-3 Low grade 46 50 4 Under 
estimated



 مقارنة بين مشروع البرلس ومشروعات أخرى معاصرة
فى مناطق أخرى من العالم

دولة
المشروع

سم المشروعإ المرحلة 
الراهنة

نسبة حجم
الستغلل
السنوى

الى لبرلس

عمرالمشروع
بالسنة

متوسط
تكيز

المعادن

رأسمال
المشروع
مليون $

الجدوى
القتصادية

IRR%
متعاقد

 دراسة الجدوى

كينيا كويل قيد
التنفيذ

1.5 14 3.4 120 - تيومين
 كندا

أسترالي
صينى
مشترك

كوبيرن
قيد

التنفيذ
2.4 27 1.4 60 22% جنسون ريسيرش 

أستراليا

أستراليا كيسبروك دراسة   
 جدوى

0.5 8 2.6 31.2 29.8  أولمبيا
أستراليا 

جنوب
افريقيا

كسيلوبيني
**

دراسة 
جدوى

1 22 5.4 97 -  تي إي إم
جنوب إفريقيا

البرلس مصر دراسة 
جدوى

1 20 3.4 125 22% مينرال تكنولوجى
استراليا



Correlation of the Capital Cost of El Burullus
project with other Recent World Projects 

Feasibility
Contractor

Economic

Feasibility

IRR% 

Capital

cost 
MUSD

Mineral
Content

%

Project

Lifetime

years 

Size

Times El

Burullus 
Current

status 
Project
Name 

Project
country

Tiomin

Canada 
un

published 120 3.4 14 1.5 Close To

Operation Kwail 
Kenya 

Gunson 
Research

Australia 
22% 60 1.4 27 2.4

Close To
Operation Coburn Australian

Chinese 
Olympia

Australia 29.8 31.2 2.6 8 0.5
Feasibility

study keesbrok Australia 

TIM

S. Africa 

un

published 97 5.4 22 1
Feasibility

study Xelobini

S. Africa

Egypt &
Australia 

22% 125 3.4 17 1 Feasibility

study 
El

Burullus
Egypt 



.. من معادن الرمال السوداء من معادن الرمال السوداءتلبية احتياجات السوق المحلىتلبية احتياجات السوق المحلى•
الجنبية نتيجة تصدير الفائضالجنبية نتيجة تصدير الفائضالعملة العملة من من لدولة لدولة اا  زيادة دخلزيادة دخل•
..مباشرة فى المشروع وغير مباشرة جديدة فى تجارة المعادن واستغلل الراضىمباشرة فى المشروع وغير مباشرة جديدة فى تجارة المعادن واستغلل الراضىفرص عمل فرص عمل مئات مئات خلق خلق •
سeeeدالنقص فeeeى احتياجات المحافظeeeة والمحافظات المجاورة مeeeن الرمال النظيفeeeة اللزمeeeة لغراض البناء سeeeدالنقص فeeeى احتياجات المحافظeeeة والمحافظات المجاورة مeeeن الرمال النظيفeeeة اللزمeeeة لغراض البناء •

والتشييد وصناعات الطوب الرملى.والتشييد وصناعات الطوب الرملى.
اتاحة البدء فورا فى اجراء دراسات جدوى اخرى لنتاج خبث التيتانيوم والحديد الغفل والعناصر الرضية اتاحة البدء فورا فى اجراء دراسات جدوى اخرى لنتاج خبث التيتانيوم والحديد الغفل والعناصر الرضية •

  النادرة باسeeتثمارات تبلeeغ مئات الملييeeن مeeن الدولرات بتكنولوجيeeا توصeeلت الهيئeeة الeeى بعeeض منهeeا مثلالنادرة باسeeتثمارات تبلeeغ مئات الملييeeن مeeن الدولرات بتكنولوجيeeا توصeeلت الهيئeeة الeeى بعeeض منهeeا مثل

.العناصر الرضية النادرة استخلص,  تبييض الزركونصهر اللمنيت,
فتeح الباب أمام انشاء صeناعات أخرى جديدة متقدمeة التكنولوجيeا للتيتانيوم والزيركون والعناصeر الرضيeة فتeح الباب أمام انشاء صeناعات أخرى جديدة متقدمeة التكنولوجيeا للتيتانيوم والزيركون والعناصeر الرضيeة •

 , التيتانيوم المخلق)Pigment( التيتانيوم النقeeeeeeeيأكسeeeeeeeيد النادرة باسeeeeeeeتخدام المعادن المنتجeeeeeeeة النادرة باسeeeeeeeتخدام المعادن المنتجeeeeeeeة 

)Synthetic Rutile (,  الزركونيوم التجارى, الزركونيوم ذو النقاوة النووية.التيتانيوم السفنجي , 

يمكeeن إسeeتغلل جزء مeeن فائeeض الرمال (أثناء التنجيeeم) فeeى ردم مسeeاحة بحريeeة ضحلeeة  •

 كeم 5 إلeى 3مواجهeة لسeاحل الكثبان وتمتeد حتeى حواجeز المواج تتراوح مسeاحتها بيeن 

مربع. وهeى تصeلح لعلeى مراتeب السeكان السeياحى و إقامeة  منطقeة تحتوى علeى مئات 

الفيلت الفاخرة ذات أحواض سeeeeباحة طبيعيeeeeة وقنوات وخلجان خاصeeeeة تدر عائدا يقدر 

بمليارات الدولرات وينصح باجراء دراسة جدوى منفصلة لهذا الغرض

Privileges of the projectPrivileges of the project      جانب من مزايا المشروعجانب من مزايا المشروع  



                Concrete blocks  

       Core (0.6 – 2 Tones)

          Foot (0.6 – 2 Tones)

       Bidding (10 – 200 Kg)

    Geotextile sheet

مقطع رأسى لتصميم اقامة حواجز المواج قبالة ساحل الكثبان

شكل الحاجز بعد اقامته قبالة الساحل                 



حواجز المواج التى  
أقامتها  هيئة حماية 

الشواطئ قبالة ساحل 
الكثبان وتقع على بعد 

-250يتراوح بين 
 متر من الشاطئ300



ILMENITEILMENITERUTILERUTILE

SULPHATABLE 

SLAG

SULPHATABLE 

SLAG

CHLORINATABLE 

SLAG

CHLORINATABLE 

SLAG

SYNTHETIC 
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معادن التيتانيوم والصناعات الوسيطة والنهائية القائمة عليهامعادن التيتانيوم والصناعات الوسيطة والنهائية القائمة عليها
Titanium minerals as a base of pigment industryTitanium minerals as a base of pigment industry
معادن التيتانيوم والصناعات الوسيطة والنهائية القائمة عليهامعادن التيتانيوم والصناعات الوسيطة والنهائية القائمة عليها
Titanium minerals as a base of pigment industryTitanium minerals as a base of pigment industry



معادن الرمال السوداء المستخدمة كخامات لعملية الصهر
الماجنيتيت (الى اليمين) واللمنيت (إلى اليسار)

 كجم 20فرن الصهر الذى تم تصنيعه محليا بسعة  حوالى 
من خامات اللمنيت و الماجنيتيت

الحديد الغفل المنتج من صهر معدن اللمنيت نتواتج الصهر : خبث التيتانيوم والحديد الغفل

الوحدة التجريبية لصهر اللمنيت تقنية مستحدثة بالهيئة



المفاعل الذى يستخدم فى معالجة المونازيت بالحمضالمفاعل الذى يستخدم فى معالجة المونازيت بالحمض

 eeمن eeeeeالمنتجات eeeeeeدة إستخلصeeeوح
 eeeeeeدن المونازيتeeeامية معeeeeبالقط

 eeمن eeeeeالمنتجات eeeeeeدة إستخلصeeeوح
 eeeeeeدن المونازيتeeeامية معeeeeبالقط

eلهيئةeدثة باeeeeمستح eة تقنيةeeeeية النادرeeeeeeر الرضeeeeeeنتاج العناصeeeيبية لeeeeدة التجرeeeالوح
REE Experimental Unit for Monazite Processing

eلهيئةeدثة باeeeeمستح eة تقنيةeeeeية النادرeeeeeeر الرضeeeeeeنتاج العناصeeeيبية لeeeeeدة التجرeeeالوح
REE Experimental Unit for Monazite Processing

مجمل المنتجات الولية التى تم الحصول عليها مجمل المنتجات الولية التى تم الحصول عليها 

كعكة العناصر النادرة

نفايات الركاز المشع

أكاسيد تيتانيوم



منظر لمصنع فصل المعادن مع صهر اللمنيت لنتاج خبث التيتانيوم فى 
جنوب افريقيا

MSP and DC furnaces for Ti-slag in SA



منظر متكامل لموقع يمتد من التنجيم حتى صناعة البجمنت فى جنوب افريقيا
Fully integrated producer from mine to pigment



2010اعادة العرض على مجلس الوزراء فى 

 9بعد انتهاء دراسة الجدوى قدمت الشركة السترالية تقريرها النهائى الذى صدر فى •
مجلدات وقاعدة بيانات ضخمة وخرائط وتصميمات للتنجيم وفصل المعادن وما يتعلق بهما.

تمت مراجعة التقرير ومرفقاته وتم قبوله بعد استيفاء الملحظات.•
تقدمت الشركة بأربع شهادات ضمان للدراسة تخص الحتياطى التعدينى والحتياطى •

التنجيمى ولوحة التشغيل الصناعى والجدوى المالية للمشروع.
تم العرض على لجنة المتابعة العليا ووافقت على التقرير وأعدت مذكرة لوزير الكهرباء •

والطاقة تشمل مساهمة الجهات فى المشروع.
قام وزير الكهرباء والطاقة بالعرض على رئيس الوزراء.•
 عقدت لجنة وزارية جلسة خاصة برئاسة رئيس الوزراء لتنفيذ المشروع.2010فى مارس •
قررت اللجنة الوزاررية طرح المشروع للستثمار لعل سعر للمتر المكعب  من الرمال •

الحاملة للمعادن. مع تسليم المعادن المشعة لهيئة المواد النووية والتزام المستثمر بتنفيذ 
الحتياطات البيئية الواردة بالدراسة بدون مقابل وتمهيد الساحل وتسليمه كل ذلك بدون 

مقابل
كلفت اللجنة كل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواد النووية بالقيام باجراءات  الطرح.•



تشكلت لجنة من الهيئتين لتنفيذ اجراءات الطرح وتم طرح مزايدة عامة للمستصمرين •
المحليين والجانب واشترى الكراسة شركة عالمية (ثالث أكبر مستثمر متخصص فى 

معادن الرمال السوداء فى العالم) وشركة أوراسكوم.
قامت الشركة المريكية بالحصول على نسخة دراستى الهيئة وبيت الخبرة العالمى مقابل •

 ألف دولر وتقدمت بعرضها التزمت فيها بكافة الشروط.50
أما شركة أوراسكوم فقد تقدمت باستفسارات أجيبت عليها وطلبت الغاء بعض شروط •

المزايدة التى رأت أنها مجحفة ورفض طلبها فلم تتقدم.
أما باقى الراغبين فى التقدم فلقد طلبوا مهلة ليجاد شريك أجنبى  نظرا لن هذا النوع من •

التعدين جديد ويحتاج لتقنيات وخبرة أجنبية.
أعربت بنوك أجنبية ومصرية استعدادها للتمويل طالما أن الدراسات قد أعدت وفقا لشروط •

الستتثمار المن فى التعدين.
 يناير والظروف الحالية فلقد تمت 25أصبح عرض الشركة المريكية وحيدا وبعد ثورة •

مخاطبتها اذا كانت متمسكة بعرضها حتى يتسنى العرض على مجلس الوزراء. فردت 
% للمستثمرين 40بالتمسك بعرضها رغم الظروف وعرضت حوافز منها تخصيص 

المحليين وانشاء مركز فى مصر لتدريب الكوادر المصرية على تقنيات المشروع مع 
% عمالة مصرية. 95اللتزام ب 

 الذى قرر اعادة الطرح حتى يتسنى 2011تم العرض على مجلس الوزراء فى مايو •
للمستثمرين المحليين الشتراك فى المزايدة.

تم اعداد كراسة اعادة الطرح على المستثمرين وفى انتظاراعادة الطرح.•







20 –  1 للبار من )HCl(نموذج ثلثى البعاد للمعالجة الكيميائية بـ 

للكثبان الرملية  





للمعالجة الكيميائية بـ متحركة   بشكل قطاعات رأسية متوازيةنموذج ثلثى البعاد  L .Cl) 

لكثبان الرملية فى ا20   –1للبار من 



أنواع الحتياطيات المشولة فى الكواد الدولية للتعدين 
 والمعتمدة  للتمويل البنكى



 472جانب من نتائج تحليل العينات المترية التى جمعت من حفر  
 أمتار تحت سطح البحر5تخللت كافة جسم الكثبان من قمتها وحتى 

متوسط نسب المعادن فى الرمال السوداء التى تحتويها كثبان البرلس بعد 
   %3,35 عينة مترية جمعت من البار. المتوسط  5000تحليل أكثر من 



تواصل زحف الكثبان جنوبا حتى وصلت لتهدد الطريق الدولى
Continuous creep of dunes to threaten the High Way



 Dune attack to Al Shihabiya village in the east of the 
belt, Bulldozer sand removal is currently undertaken 

Sand removed
 by bulldozer to
  protect houses



اعادةالترسيب عند نهاية الحائط الصخري الذى يحمى برج البرلس من لتآكل

Redopsition of sediments at the end of rocky wall



  ضرورة حاليااصبح استغلل هذه الرمال
للسباب التالية :ملحة 

تعرض رواسب الرمال السوداء إلى النحر المستمر ت•

 .ومن المتوقع أن تغطي الطريق الدوليمن الشمال 
 صحر الراضي الزراعية جنوبت سوف تؤدى الى•

. الطريق الدولى
  وجود المعادن المشعةعنالثر الشعاعي الناشئ •

.الطبيعية
زحف الرمال المست•



 تجارب تحديد زواياانهيارات الكثبان فوق سطح الماء عند التكريك تحت قاع الكثبان



المريكى وشملت: التعدين وقد أجريت دراسة تقييم الحتيا طى وفقا لكود 

استكشاف جوى وأرضى (مغناطيسى واشعاعى) على طول ساحل البحر•

مسح طوبوغرافى بالغ الدقة شمل كافة أجزاء الكثبان الرملية•

دراسة جيولوجية تفصيلية للكثبان فى البعدين الفقى والرأسى•

2 بئر/ كم25بئر لبى بكثافة اكثر من 472تنفيذ برنامج حفر •

تم اجراء عمليات تحاليل معملية وصناعية للف من عينات البار•

نموذج ثلثى البعاد لتحديد الحتياطى المؤكد ونسبة تركيز المعادن فيه •

والحد الدنى من التركيز القابل للستغلل وفقا للكود المريكى للتعدين.  

اجراء الدراسات التسويقية والبيئية المتعلقة بالتنجيم وتركيز وفصل المعادن•

اجراء دراسة جدوى مبدئية لستغلل الكثبان وفصل المعادن.•



الجراءات التى تم اتخاذها للمضى قدما فى المشروع
 قام السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة بالعرض على السيد الستاذ الدكتور 2003فى يونيو •

رئيس مجلس الوزراء الذى اشار الى انشاء شركة لهذا الغرض وحدد المشاركين فيها (مصريين) 
وشكل لجنة وزارية لهذا الغرض

اجتماعين قرروا بعدهما اجراء 2003عقدت اللجنة الوزارية اجتماعين فى يوليو وديسمبر •
دراسة جدوى نهائية ومتكاملة للمشروع وتم تحديد آلية لذلك.

 شكل وزير الكهرباء والطاقة لجنة تضم كافة ممثلى الوزارات والهيئات 2004فى فبراير •
المشاركة وذلك لمتابعة تنفيذ دراسة الجدوى وتم تفويض هيئة المواد النووية كبيت الخبرة 

المصرى فى اتخاذ الجراءات وتنفيذ دراسة الجدوى.
قامت الهيئة باتخاذ اجراءات اختيار بيت خبرة عالمى لوضع كراسة الشروط والمواصفات لجدوى •

مشروع تعدينى وفق الشروط العالمية للستثمار التعدينى المن والقابل للتمويل البنكى سواء من 
البنك الدولى أو بنوك تمويل التعدين الدولية فاز بها بيت خبرة المانى. ومثل هذه الدراسة تعد 

الولى من نوعها فى مصر لى مشروع تعدينى.
 تم طرح مناقصة 2005 تم وضع كراسة الشروط والمواصفات وفى منتصف 2005فى أوائل •

دولية لختيار بيت خبرة عالمى لجراء دراسة الجدوى الشاملة فاز بها بيت خبرة استرالى (أكبر 
دولة منتجة لمعادن الرمال السوداء فى العالم) هو شركة مينرال تكنولوجى وتم التعاقد معها فى 

.2006 وبدأ التنفيذ فى بداية2005نهاية 
ونظرا لتعدد المجالت فى هذه الدراسة الشاملة فلقد استعانت الشركة المتعاقدة ببعض بيوت •

الخبرة العالمية فى بعض فروع الدراسة مثل احتياطيات الخامات والتنجيم والتسويق والبيئة بينما 
اضطلعت بالدراسات الخرى وعلى رأسها الدراسات المعدنية والفلزية والتصميمات الصناعية 

والبنية الساسية والجدوى القتصادية.



مراحل تنفيذ الدراسة ووصف مختصر لها وما تم تنفيذه  
 بالمرحلة الولى والتى يعتبر نجاحها شرطا لستكمال الدراسة وهى 2006بدأ تنفيذ الدراسة فى بداية •

 مجلدات وقاعدة بيانات ضخمة ونماذج رقمية وخرائط) وتحديد توافق 6مراجعة بيانات الهيئة (تقرير من 
تنفيذها مع المنهجية العالمية لدراسات الجدوى التعدينية وشروط الكواد الدولية للتعدين. وقد انتهت هذه 

 بتقرير من الشركة يفيد باستيفائها لتلك الشروط.2006المرحلة فى ابريل 
ثم بدأت المرحلة الثانية ونجاحها يعتبر أيضا شرطا لستكمال الدراسة وهى التحقق من سلمة وصحة •

بيانات الهيئة (الجيولوجيا- المساحة الدقيقة- الحفر وجمع العينات- التحاليل المعملية- الختبارات الصناعية 
 صدر 2006وغيرها) فى الموقع والمعامل والوحدات التجريبية بمصر واستراليا. وفى نهاية سبتمبر 
خطاب رسمى من الشركة يفيد بصحة ودقة هذه البيانات بما يلبى شروط الكواد الدولية.

تل ذلك البدء فورا فى استمكال كافة جوانب الدراسة المتعاقد عليها بالتوازى وتشمل تقديرالحتياطيات •
والدراسات الجيوتقنية والتنجيم وتجارب التصنيع والتصميمات الصناعية والبنية الساسية المطلوبة 

    والتسويق وكافة الجوانب البيئية المتعلقة بالمشروع وأخيرا دراسات الجدوى المالية والقتصادية.
 قامت الشركة بتقديم مسودة التقرير النهائى للدراسة فى تسعة مجلدات ومرفقات وقاعدة 2007فى يونيو •

بيانات هائلة تشمل مختلف جوانب دراسة الجدوى الشاملة. وقامت الهيئة بمراجعة هذا التقرير واستعانت 
بجهات استشارية متخصصة فى مراجعة الجوانب الهندسية لقامة المنشآت الصناعية والبنية الساسية. 

وتم طلب استكمال بعض الجوانب التى تضمنها العقد وقامت الشركة بلستجابة لذلك واستغرق تنفيذها 
بعض الوقت نظرا لشمولها بعض فحوصات مكملة بالموقع وبمقر الشركة وما يترتب عليها من تعديلت 

 مطابقا 2008على النماذج والتصميمات. وأخيرا تم قبول المسودة واصدار التقرير النهائى فى منتصف 
لشروط العقد وحسب المواصفات التى طلبها  بيت خبرة التعدين اللمانى.

انتهى تقرير الشركة الى أن مشروع كثبان البرلس هو مشروع تعدينى ذو جدوى اقتصادية جاذبة للستثمار •
   (NPV (% بينما تبلغ القيمة الحالية للربح22 يبلغ )IRR(بالمقاييس العالمية وأن العائد على الدولر 

 مليون دولر وأوضحت اختبارات الحساسية متانة اقتصاديات المشروع فى مواجهة أى تغيرات قد 116
تطرأ مستقبل على عناصر جدواه. كما أوضحت الشركة أن تنفيذ المشروع يقدم فوائد بيئية متعددة وملحة.

 شهادات ضمان باحتياطيات مصادر الثروة والتنجيم والتصميمات الصناعية والجدوى. 4قدمت الشركة •



معادن التيتانيوم والصناعات الوسيطة والنهائية القائمة 
عليها فى العالم 



Beach near  El Burj village (western dunes)



على المنتجات من مناجمها Exxaroتوزيع دخل شركة 
Distribution of Exxaro revenue from its mines



التقارير التى تلقتها الهيئة

 تلقت الهيئة التقارير التالية
تقريرتحديد خواص الخامات والمعادن لكثبان البرلس متضمنا التحقق •

)2006من بيانات الهيئة (ابريل 
تقريرالختبارات الميتاليرجية ولوحة التصميم المبدئية لمصنع التركيز •

)2006(اكتوبر 
 تقرير عن اختيار موقع مصنع الفصل والتركيز•
التقرير الهندسى عن صناعتى الستغلل وفصل المعادن•
تقرير الثر البيئى المتوقع وطرق تلفى الثار السالبة •
التقرير الجيوتقنى النهائى عن التنجيم وموقع التشييد الصناعى•



وحمايeeة القري والمزارع والمصeeيف والطريeeق الدولeeى وقeeف زحeeف الكثبان الرمليeeة •

والطرق الجانبية من أخطار زحف الكثبان

 فدان) فeeى موقeع الكثبان 3500سeeاحل معeeد للتنميeeة (بمسeeاحة حوالeeى إعادة تشكيeeل •

ومد الترع المحيطة والطرق والخدمات (مياه وكهرباء) لهذا الساحل.

(زراعية-صeناعية-سياحية) الeى خلeق  اسeتغلل هذه المنطقeة فeى الغراض التنمويeة•

مساحات لتسهيل امتدادات للقرى الحالية والمصيف والتى تحاصرها الكثبان.

.المنطقة ورمال شاطئ المصيف من أخطار الشعاع واستخدامها فى تخليص •

حماية متزايدة للشواطئ المحيطة بالمنطقة بالتنسيق مع حماية الشواطئ.•

خلق فرص للهالى فى التجارة والسياحة والزراعة والصناعة عند تنمية الساحل.•

دعeeم الصeeحة العامeeة لسeeكان المنطقeeة مeeن أخطار الeeبرك والمسeeتنقعات الواقعeeة حول •

 بعد ردمها واستغلل تلك المساحات فى التنمية.وما تأويها من الحشراتالكثبان 

                جانeeeeeeeeeeeب مeeeeeeeeeن المزايeeeeeeeeeeeا البيئيeeeeeeeeeة                 جانeeeeeeeeeeeب مeeeeeeeeeن المزايeeeeeeeeeeeا البيئيeeeeeeeeeة 

للمشرeeeeeوع للمشرeeeeeوع 



.. من معادن الرمال السوداء من معادن الرمال السوداءتلبية احتياجات السوق المحلىتلبية احتياجات السوق المحلى•

الجنبية نتيجة تصدير الفائضالجنبية نتيجة تصدير الفائضالعملة العملة من من لدولة لدولة اا  زيادة دخلزيادة دخل•

..مباشرة وغير مباشرة جديدةمباشرة وغير مباشرة جديدةفرص عمل فرص عمل مئات مئات خلق خلق •

سeeeدالنقص فeeeى احتياجات المحافظeeeة والمحافظات المجاورة مeeeن الرمال النظيفeeeة اللزمeeeة لغراض البناء سeeeدالنقص فeeeى احتياجات المحافظeeeة والمحافظات المجاورة مeeeن الرمال النظيفeeeة اللزمeeeة لغراض البناء •

والتشييد وصناعات الطوب الرملى.والتشييد وصناعات الطوب الرملى.

اتاحة البدء فورا فى اجراء دراسات جدوى اخرى لنتاج خبث التيتانيوم والحديد الغفل والعناصر الرضية اتاحة البدء فورا فى اجراء دراسات جدوى اخرى لنتاج خبث التيتانيوم والحديد الغفل والعناصر الرضية •

صهر   النادرة باستثمارات تبلغ مئات المليين من الدولرات بتكنولوجيا توصلت الهيئة فى بعض منها مثلالنادرة باستثمارات تبلغ مئات المليين من الدولرات بتكنولوجيا توصلت الهيئة فى بعض منها مثل

.العناصر الرضية النادرة استخلص,  تبييض الزركوناللمنيت,

فتeح الباب أمام انشاء صeناعات أخرى جديدة متقدمeة التكنولوجيeا للتيتانيوم والزيركون والعناصeر الرضيeة فتeح الباب أمام انشاء صeناعات أخرى جديدة متقدمeة التكنولوجيeا للتيتانيوم والزيركون والعناصeر الرضيeة •

 , التيتانيوم المخلق)Pigment( التيتانيوم النقeeeeeeeيأكسeeeeeeeيد النادرة باسeeeeeeeتخدام المعادن المنتجeeeeeeeة النادرة باسeeeeeeeتخدام المعادن المنتجeeeeeeeة 

)Synthetic Rutile (,  الزركونيوم التجارى, الزركونيوم ذو النقاوة النووية.التيتانيوم السفنجي , 

يمكeeن إسeeتغلل جزء مeeن فائeeض الرمال (أثناء التنجيeeم) فeeى ردم مسeeاحة بحريeeة ضحلeeة مواجهeeة لسeeاحل  •

 كeم مربع. وهeى تصeلح لعلeى مراتeب 5 إلeى 3الكثبان وتمتeد حتeى حواجeز المواج تتراوح مسeاحتها بيeن 

السكان السياحى و إقامة  منطقة تحتوى على مئات الفيلت الفاخرة ذات أحواض سباحة طبيعية وقنوات 

وخلجان خاصة تدر عائدا يقدر بمليارت الدولر وينصح باجراء دراسة جدوى منفصلة لهذا الغرض

  جانبeeee منee مزeeeايا المشرeeeeeوعجانبeeee منee مزeeeايا المشرeeeeeوع                                              
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