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 معلومات أولية :مشروع بركة غليون
 أحمد ذكر هللا .د

 

بركة غليون منطقة رملية، تطل على البحر المتوسططططططط ، تتبا جرية اللخيرا ال  طططططططرا ، 
الطريق الدولي السططططططاتلي، وت طططططط  بركة ما ية  بيعية التابعة لمركخ مطوبس، وتقا على 

متلددا على شططططططط ل مدله جاعدت  شطططططططوا ه البركة واطططططططلعا  ا  ري  سطططططططاتل البحر 
 .المتوس ، وشا ه نهر النيل، وتعتبر م  المنا ق النادرا الغنية بالمقومات الطبيعية

بات الن يل والمنطقة ال يوجد بها عمران عشططططططوا ي، ويحداا م  البحر م  الشططططططما ، وغا
واألشطططططططلار م  اللنوا، وم  الغرا در  رشطططططططيد، وتعتبر منطقة يطططططططيد  بيعية للطيور 

 .واألسماك، ومحا ة بمنا ق أثرية وتاري ية برشيد والبرلس
وعلى مدار سنوات مااية، كانت المنطقة نقطة التقا  وتلما للراغبي  دي الرتيل لدو  

ية، وكانت مأوى ل دير م  ال ارجي  ع  االتحاد األوروبي، ع   ريق الهلرا غير الشطططرع
أكبر المشطططروعات على مسطططتوى الشطططر  األوسططط  ألتد  لمقرالقانون، إلى أنها تحولت ا ن 

 .1"مشرو  بركة غليون لالسترزا  السم ي"، وإدريقيا
مشطططططططرو  بركططة غليون لالسطططططططترزا  السطططططططم ي الطط ج ت  االعالن ع  ادتتططاتطط  م  جططانطط  

ددان، وواططططا تلر األسططططا   4100على مسططططاتة المؤسططططسططططة العسطططط رية دي م ططططر، يت  
، دة إلى عدد م  المشطططططروعات القوميةددانا، باإلاطططططا 2815للمرتلة الدانية على مسطططططاتة 

  :مراتل 3المشرو  على يقام ، ومليون جني  700مليار والمشرو  ت لفة و

                                  
 .18/11/2017، مصراوي ، ما هو مشروع "بركة غليون" لالستزراع السمكي الذي افتتحه السيسي اليوم؟  1

http://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2017/11/18/1193234/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-
http://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2017/11/18/1193234/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-
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توض سططمب بحرج،  457ددان، وتشططمل  3500المرتلة األولى، ت  ادتتاتها  على مسططاتة 
ت طططططانحا لتح طططططي  الخريعة ورعاية األسطططططماك، ومعمالح  186توض سطططططمب جمبرج، و 626و

البورج، والوجار، "مليون م  األسطططططططماك البحرية مدل  20للتفريخ، إلنتاج الخريعة، بمعد  
  .مليار وتدا جمبرج 2، و"والقاروص والدنيس،

 18.50مركخي  للتدري  واألبحاث والتطوير، ومنطقة تفريخ بمسططططاتة المشططططرو    طططط  ي
ددانحا،  119مليون لألسطططططماك، وبركة يطططططر  بمسطططططاتة  20مليار لللمبرج، و 2ددان، بطاجة 

  .ددانحا 55ومنطقة يناعية بمساتة 
المنطقة ال طططططناعية به ا المشطططططرو ، تت ون م  م طططططنا تلهيخ السطططططمب واللمبرج، بطاجة 

  ،  3600 طوط إنتاج، بطاجة إجمالية  3  ، وم طططططططنا علك األسطططططططماك  100إنتاجية 
ا، وب   1800 طوط إنتاج بطاجة إجمالية  3وم طططططططنا علك لللمبرج بعدد  محطات  3 نح

تواض السططططططم ية، بالميا  الع بة، والمالحة، عمالجة بالمشططططططرو ، منها محطتي  لتخويد األ
  .ومحطة ل ر  الميا 

ا، باإلاطططادة إلى  1296المشطططرو  ي ططط   محطات ردا، د طططال ع  وجود م طططار   3تواطططح
، د ططططال ع  2الك م 20م شططططودة ومواسططططير لل ططططر  ومحطات لردا الميا  الع بة بطاجة 

   .ورش لتربية اللمبرى واليرجات 10وجود 
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ا، بت لفططة  18 ططاص بططالمشطططططططرو  بطو  جرى تمهيططد  ريق  مليون جنيطط ،  112كيلو مترح
كيلو متر أ رى متمدلططة دي الطر   45تططارات، و 3وم ون م  اتلططااي ، دي كططل اتلططا  

كيلو وات  35الدا لية، بدا ل المشطططططرو  االسطططططتراتيلي، ومحطة كهربا ية بطاجة جدراا 
 .دي الساعة

بلغ عدد العمالة و «غليون بركة»السم ية بططططط شركة و نية جامت بتمهيد وبنا  المخار   52
عامل ودني ومهند ، كما بلغ  5000اليومية  ال  دترا إنشطططا  المرتلة االولي للمشطططرو  

 والردم الحفر كميططات إجمططالي وبلغططت اليوم، /ُمعططدا ثقيلططة  1700 وا التعططدد المعططدات 
 وزن إجمالي بلغ كما ،«االكبر الهرم» م  أارامات 6 يسططططططططاوج واو ،3م مليون 16 توالي
 .بفرنسا «إيفل»يخيد ع  وزن الحديد ببرج  ما واو    ألك 13 توالي الحديد كميات

م ططططدات  »م  دا ل البحر وعمل  الميا  لسططططح  مترا 350 بعمق «بحرج مأ  »عمل ت  
إنشطططططا  مركخ أبحاث وتطوير وتدري  ومعامل ، واإلدارية والمنشططططط ت الم طططططانا «لألمواج

  «األسططططماك أعال »إنشططططا  م ططططنا إنتاج ، وم دا ل المشططططرو  700م تلفة على مسططططاتة 
 إنتاجية بطاجة «جمبرج أعال »إنشا  م نا إنتاج و سنويا    الك 120 إنتاجية بطاجة

إنشطططا  ، و2م 1200إنشطططا  م طططنا إلنتاج عبوات الفوم على مسطططاتة ، و   سطططنويا ألك 60
    20و "يوم /روش مل" ثلج    40 إنتاجية بطاجة م 448 مسطططاتة على «ثلج»م طططنا 
 .بلوكات"ثلج 

إنشططا  أسطططو  لل ططيد دي الميا  اإلجليمية والدولية تنفي  العديد م  مشططروعات وجارج 
بالتعاون  بالدولة االسطططططططتخرا  السطططططططم ي  ما وزارا الخراعة والعديد م  األجهخا المعنية 

  «الخعفرانة»و مطروح بمرسططططى «جرجوا مرسططططى»مشططططروعان السططططتخرا  التونة ب ل م  
 والمخرعة «التفريعة شر »بط البحرية واألجفاص السم ية للمخار  مشروعان األتمر بالبحر

 .ببورسعيد «الديبة مدله» السم ية
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ا إلت ا يات منظمة األغ ية  تحتل م ر المركخ السابا ا دي اإلستخرا  السم ي  بقح عالميح
 جمهورية إنتاج وبلغ األسطططماك، إنتاج دي إدريقيا االو  المركخ تحتل كما «FAO»والخراعة 

ا مليون «1.5» األسماك م  العربية م ر يادر ع  الهيئة  2016كتاا إت ا ي    ر  بقح
ا  236تل  الواردات م  األسططططططماك  العامة لتنمية الدروا السططططططم ية، كما بلغ الك    تقريبح

مشطططططططروعات دي ت في  الم  المتوجا أن تسطططططططاا  إنتاجية و، م  اإلنتاج  %16بنسطططططططبة 
ا %27وارادات األسماك بنسبة   بقا لت ريحات تمدج بدي  مدير الشركة الو نية  تقريبح

 .لالستخرا  السم ي
ا لمعايير ، بعد ات اذ كادة األوروبياالتحاد  ت  إنشطططططا  المشطططططرو  على أعلى مسطططططتوى ودقح

اإلجرا ات القانونية وعمل دراسات اللدوى الالزمة للمشرو ، ومراعاا كادة االشترا ات 
البيئية للحفاظ على البيئة، واالنتها  م  كادة أعما  الرب  لشطططططططب ات البنية التحتية م  

 .وال هربا  ال حيالميا  وال ر  
إرسا  عدد كبير م  العاملي  بالمشرو  للتدري  بال ي  لنقل ال برات والتعر  وجد ت  

دى  ال طططططططينيعلى آ ر الدراسطططططططات واألبحاث العلمية الحديدة ديما تويطططططططل إلي  اللان  
، وم  المنتظر إنشططا  مركخ تح   بال مبيوتر للمراجبة والتح   السططم يملا  االسططتخرا  

تابعة سير العمل بها ول مان عدم تدوث أية أ طا  دى العمل ب ل المنش ت للمشرو  لم
 .القوميبالمشرو  

 

  :مالحظات عامة
مل ية المشططططرو  بال امل للشططططركة الو نية لالسططططتخرا  السططططم ي التابعة للهاز ال دمة  -1

 .الو نية للقوات المسلحة
ما جد يفسطططططططر ب (وليس العالمية)تركيخ اإلعالن ع  التوادق ما الموايطططططططفات األوروبية  -2

روج ل  أن اإلنتاج بال امل م  ص للت دير لبلدان االتحاد األوروبي ودق اتفا  مسبق، 
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تأمي  م ططططططططادر للميا  النظيفة وذلب بعمل  ي    مترا 350 بعمق «بحرج مأ  »ترت  عل
 .«لألمواج م دات » وعمل البحر دا ل م  الميا  لسح 

مليار جني  تحملتها  50-40 بقا لت طططططططريحات السطططططططيسطططططططي تطهير البحيرا ت لك م   -3
الموازنططة العططامططة بططال ططامططل، دي تي  ل  يعود علي الموازنططة أيططة عوا ططد م  المشطططططططرو  اال 

 .ال را  ، ا ا ب ال  االعتماد علي الملندي 
 %25المشطططروعات السطططم ية علي كدرتها سطططتسطططاا  دق  دي ت في  الواردات بنسطططبة  -4

 .ي األسعار تتي بعد اكتمالها،ول لب ليس م  المتوجا أن نشهد ان فااا ملحوظا د
االعتماد علي ال برا ال ططينية يدير عالمات اسططتفهام دي ظل توادر ال برات دي الهيئة -5

العامة للدرا السططططم ية، وجد يفسططططر البع  ذلب بتعمد إ فا  تفايططططيل المشططططرو  الحالية 

 .(2) نهاوالمتوجا م  اإلنتاج وغير ذلب م  األمور المالية التي ال يسمح باالجتراا م

 
 

                                  
 صري للدراسات( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر املعهد امل2)


