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 ةــالصــالخ

فريقيا في موقع استراتيجي فريد بين  تغطي الدول العربية مساحات شاسعة في قارتي آسيا وا 
تنوع كبير من  فيهاصحاري مترامية األطراف علي معظم أراضيها  شتملقارات العالم، وت

تشتمل تلك الوحدات . الصخور الصلبة والطبقات الرسوبية مكونة جباال وهضابا ومنخفضات
والتراكيب الجيولوجية علي العديد من الثروات الطبيعية مثل البترول والخامات التعدينية سواءا 

إذا أحسن التخطيط . ير فلزية أو صخور اقتصادية تستخدم في أغراض مختلفةفلزية أو غ
الستخدام تلك الخامات وربطها بمسارات البنية التحتية والتوزيع الجغرافي للسكان لكان لها أبلغ 

تنمية  يؤدي إلي األثر في تنمية البلدان العربية وفتح مجاالت عديدة من االستثمار التعديني مما 
من المعروف أن معظم الدول العربية محدودة األراضي  .ا العربية ورفاهية أفرادهامجتمعاتن

في المستقبل القريب، وتتزايد سكانها  أن تشحالصالحة للزراعة، والمياه بها قلية أونادرة ويتوقع 
بطريقة مفزعة، لذلك ليس هناك مفر من االتجاه نحو االستثمار التعديني وتنشيط الصناعات 

 .بهذا المجال في بلداننا العربية المرتبطة
 

تمثل هذه الدراسة نوعية من التخطيط اإلقليمي المستقبلي الستغالل الثروات الطبيعية في 
جمهورية مصر العربية بما يتمشي مع التوسع العمراني والمشروعات االستثمارية التنموية في 

من المعروف . لبنية التحتية المتاحةالمجال التعديني مع األخذ في االعتبار التوزيع الجغرافي وا
أن أرض مصر تغطيها ثالثة مناطق رئيسية هي الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وشبه جزيرة 

تم مراجعة أنواع المصادر الطبيعية وخاصة التعدينية والصخور االقتصادية وحقول . سيناء
وجودها في تلك المناطق ومحاولة  البترول، حسب البيانات المتاحة في البحوث والتقارير، ومواقع

ربطها بمحاور الطرق الرئيسية واقتراح إنشاء مراكز لالستثمار التعديني علي تلك المحاور حسب 
 .توافر البنية التحتية بها ونوعية المصادر الطبيعية القريبة من تلك المحاور

 



محررررررور : تقترررررررح هررررررذه الدراسررررررة إسررررررتغالل أربعررررررة محرررررراور رئيسررررررية بالصررررررحراء الشرررررررقية هرررررري
 –القصرير   ومحرور إدفرو  -محرور قفرط  سرفاجا،  –الزعفرانرة، محرور قنرا  –بنري سرويف /الكريمات

أمررا سرريناء فرريمكن إنشرراء مراكررز تنميررة  تعدينيررة علرري الطرررق الرئيسررة فرري . أمررا سرريناء. مرسرري علررم
لتنميرة  سيناء والتي تمتد من الغرب إلي الشرق، ويمكن تقسيم تلك الطرق إلري أربعرة محراور رئيسرية

العررري ،  -بئرر جفجافررة  -طريررق القنطررة شرررق ( 2)الطريرق الشررمالي السراحلي، ( 1: )سريناء وهرري
أمرررا الصرررحراء الغربيرررة فتقتررررح هرررذه . نويبرررع –طريرررق وادي فيرررران ( 4)طابرررا،  –نخرررل  -الشرررط ( 3)

لوم مرارا يبدا هذا المحرور مرن السر. الدراسة إقامة محور رئيسي للتنمية يمتد من الشمال إلي الجنوب
. بواحررة سرريوة  إلرري الواحررات البحريررة ثررم إلرري واحررة الفرافرررة، إلرري الداخلررة ثررم الخارجررة فواحررة برراريس
. يسرررتمر هرررذا المحرررور إلررري الجنررروب ممتررردا مرررن بررراريس حتررري منطقرررة التنميرررة الموجرررودة فررري توشررركي

 :وتجدر اإلشارة بأن هذا المشروع له العديد من الفوائد ومنها ما يلي
 

عديررررد مررررن مرررررراكز التنميررررة الصررررناعية الترررري ترررررتبط بنوعيرررررررة الخامررررات المعردنيررررررة إن إقامررررة ال
قامررة المشررروعات االستثماريرررة إل سرريجذب المسررتثمرينوالمصررادر البتروليررة والصررخور االقتصرررادية 

سرروف يسررهم هررذا لمشررروع فرري تعميررر جررزءا كبيرررا مررن األراضرري كررذلك . كررررزامر ال المناسرربة فرري تلررك
حررررداث نشرررراطا هررررائال فرررري الصررررحراوية المصررررر  ية مررررع أقررررل تكلفررررة تصرررررف علرررري البنيررررة التحتيررررة وا 

سرراهم فرري تصررحيح الخريطررة ي، كمررا وسرريناء محافظررات الصررعيد والبحررر األحمررر والصررحراء الغربيررة
السكانيرة لمصر وذلك بتخفيرف الضغررط علرري المنراطق المكتظرة بالسركان مثرل القراهرة واإلسركندرية 

كذلك سيعمل علي اسرتيعاب عردد هائرل مرن العمالرة المعطلرة . عيدومناطق الدلتا وبعض مدن الص
دخررررال تقنيررررات متقدمررررة كمررررا أنرررره سرررروف يسررررهم فرررري فررررتح مجرررراالت ، وخلررررق فرررررن عمررررل متنوعررررة وا 

االقتصرررراد  يرررردعماسرررتثمارية هائلررررة للصررررناعات الترررري سرررروف تقررررام وزيرررادة مجرررراالت التصرررردير، ممررررا 
ممرررا يسررراعد فررري رفرررع مسرررتوي معيشرررة المصرررري والمسررراهمة فررري رفرررع معررردالت النمرررو االقتصرررادي 

 .المجتمع المصري

 

 سررروف يسررراعد علررري -إذا مرررا ترررم تنفيرررذه  –الرررذي يمثرررل مخططرررا إقليميرررا  هرررذا المشرررروع  إن
تخفيض معدالت الترلوث فري البيئرة المصررية وخاصرة فري المردن الكبرري مثرل عواصرم المحافظرات 

ا ومررأوي آمنررا لرربعض السرركان فرري كمررا يعتبررر هررذا المشررروع مررالذ. وزيررادة منرراطق الجررذب السررياحي
منررراطق الررردلتا الترررري يحتمرررل أن تتعرررررض بعرررض األمررراكن المنخفضررررة بهرررا ل غررررراق نتيجرررة ارتفرررراع 
مسرررتوي سرررطح البحرررر األبررريض المتوسرررط بسررربب ذوبررران  كميرررات كبيررررة مرررن الجليرررد فررري المنررراطق 

مشررروع أيضررا يمثررل هررذا الكمررا . القطبيررة مررن كوكررب األرض نتيجررة لزيررادة حرارترره سررنة تلررو األخررري
أهمية بالغة لألمرن القرومي المصرري، حيرث أن تعميرر هرذا الجرزء الشاسرع مرن الصرحاري المصررية 



سيجعلها مأهولرة أكثرر بالسركان واألنشرطة المتنوعرة، ولرذا سروف تكرون عائقرا ألي تسرلل أو عردوان 
  .خارجي علي أرض مصر

 

 طبيعية في االستثمار التعدينيويمكن تطبيق هذه الدراسة التخطيطية لالستفادة من المصادر ال
حسب طبيعة وجغرافية  بمفهوم مماثل و في مختلف البلدان العربية  والمصادر الطبيعية األخري

وبدال  .السكاني  والبنية التحتية القريبة من مصادره الطبيعية المناسبة اوتوزيعه كل دولة أرض
كبري في تلك الدول، يمكن إنشاء مدن من االتجاه نحو التمدد العمراني حول المدن الرئيسية  وال

. تعتمد علي االستثمار التعديني والصناعات المرتبطة به( الطرق الرئيسية)جديدة علي المحاور 
هذا النوع من االستثمار سوف يساعد علي زيادة الدخل القومي  وفتح موارد إضافية تعوض عن 

 .بل القريب في منطقة الشرق األوسطصعوبة االستثمار الزراعي لندرة المياه وشهحا في المستق
 

 محاور التنمية المقترحة بالصحراء الغربية -1

 –بعد مراجعة المصادر التعدينية والصخور االقتصادية والبترولية  –تمثل هذه الدراسة 
مسار المحور الرئيسي للتنمية المعتمدة علي االستثمار التعديني والذي يرتبط أساسا بالمصادر 

تعتبر معظم أجزاء هذا المسار مناسبة للتنمية حيث يوجد بها .  بة من هذا المحورالطبيعية القري
مكانية توفر  بعض البني التحتية التي تتطلبها مشاريع االستثمار التعديني مثل الطرق الجيدة وا 

 .مصادر الطاقة والمياه بها

حات البحرية سمي هذا المسار بمحور الواحات االستثماري، ويبدأ من الجيزة مارا بالوا
شكل  )فواحة الفرافرة ثم الواحات الداخلة  والخارجة ثم يصرل بعد ذلك إلي أسيوط بوادي النيل 

،W.1 .) يتوافر بالقرب من هذا المحور أنواع عديدة من المصادر الطبيعية والتعدينية مثل
لها من خامات مواد البناء، خامات الحديد، خامات الفوسفات باإلضافة إلي كميات ال حصر 

األحجار الجيرية، باإلضافة إلي قرب هذا المحور من حقول البترول والغاز الموجودة في شمال 
 (.1جدول )الصحراء الغربية 



 
التنمية واالستثمار  محاور خريطة لجمهورية مصر العربية توضح مسارات مواقع: شكل  

 التعديني المقترحة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية

 

 مراكز االستثمار التعديني المقترحة بالصحراء الغربية: 1 جدول

إسم المركز االستثماري 
 المقترح

 وصف للمصادر التعدينية والطبيعية المتاحة

 :W.1-1 جنوب مدينة
  السادس من أكتوبر

يوجد بالقرب من هذا المركز كميات هائلة من خامات *
مواد البناء مثل الزلط، الرمال، البازلت، الحجر 

 باإلضافة إلي الطفلة البنتونيتية. الجيري
  

 

يوجد حول هذه المنطقة كميات كبيرة من خامات 
الحديد والتي يتم نقلها إلي مصانع الحديد بالتبين 



W.1-2  :لتصنيعها الواحات البحرية. 

كذلك يمكن إنشاء مركز استثماري لتكرير البترول 
سالة الغاز حيث يتمركز العديد من حقول البت رول وا 

 .والغاز بشمال الصحراء الغربية
يوجد حول هذا المركز خامات الحجر الجيري  ويمكن    W.1-3 :واحة الفرافرة 

إقامة مركز لتصنيع كربونات الكالسيوم وغيرها من 
 .المواد ذات الصلة

W.1-4 : توجد خامات فوسفات أبو طرطور، إقامة مركز  مركز أبو طرطور
 والمواد الفوسفاتية  للصناعة حامض الفوسفوريك

توجد بالقرب من هذا المركز خامات الطفلة والرمال  W.1-5: مركز الخارجة 
 البيضاء والحجر الجيري

 W.2-1 : توجد خامات الكاولين والشب والرمال والصخور  مركز توشكي
 (إلخ... الجرانيت والبازلت)اإلقتصادية 

 
 

 
 قيةبالصحراء الشر  محاور التنمية المقترحة -2

 

 المقترحالحالي المشروع ملخص 

 

ينحصر المشروع الذي أقترحه، وهو ال يزال في مراحله الفكرية األولري، فري الرربط برين مرا 
 تمـــن البنيـــة التحتيـــة فـــي صـــحراء مصـــر الشـــرقية وتوزيـــع ونوعيـــة مصـــادر الخامـــاهررو متررراح 
وجرررود أربرررع محررراور والجيولوجيرررة المتاحرررة وقرررد تبرررين مرررن فحرررن الخررررائط الطبوغرافيرررة . الطبيعيـــة

رئيسية تقطع الصحراء الشرقية المصرية من الغرب إلري الشررق، هرذا باإلضرافة إلري وجرود طرريقين 
، واآلخررر مرروازي لسرراحل البحررر األحمررر وهرري (طريررق الصرعيد)رئيسرين أحرردها أسررفلتي مرروازي للنيررل 

لرذي يقطررع هرذا باإلضررافة إلري خرط سرككك حديرد الصررعيد ومجرري نهرر النيرل ا. طررق أسرفلتية جيردة
 :كما يلي( 2:شكال)ويمكن تلخين تلك المحاور المقترحة . مصر من شمالها إلي جنوبها

 سفاجا -محور قنا -2 الزعفرانة – بني سويف/محور الكريمات 1
 مرسي علم -محور إدفو -4   القصير -محور قفط -2
 
 

 الزعفرانة – بني سويف/محور الكريمات -1



علرري وادي  وبنرري سرويف الكريمرات برين مرردينتي(  يطرةعلرري الخر  1محرور )هرذا المحررور يرربط 
ويمكـن أن ومنطقة الزعفرانة علي ساحل خليج السرويس، ويوجرد عليره طريرق أسرفلتي ممتراز،  النيل

ويمكن إنشاء بعض المراكز التي تخدم إنتـا  وتصـنيع خامـات مـواد . محور مواد البناء :نسميه
مصاانع لتجيياأ جاجاار بأنولعا،،  نتاا  للجيارمجاير إل، لألسمنت مصنعحيث يمكن إنشاء  البناء

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

ك الخامرات توجرد بكميرات اقتصرادية حرول هرذا وتجردر اإلشرارة إلري أن تلر .رمل للأجا  وللاااولي 
 . المحور

والتــــي لهــــا  والنشــــيطةكربوناااالكالسكلس ااااجوةالس    اااا اكمــــا يمكــــن إقامــــة مصــــنع إلنتــــا  
ــات الكالســـيوم  )(Precipitated Calcium Carbonateاســتخدامات صــناعية واســعة  وكربون

ور أن يـتم تزويـده بخـط وكـل مـا يحتاجـه هـذا المحـ. )(Activated Calcium Carbonateالنشـطة 
 ..مياه من النيل لالستخدامات الصناعية والحاجات اليومية للعاملين في تلك المشروعات
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مدينررة سررفاجا علرري سرراحل البحررر األحمررر ومدينررة قنررا  بررين (2:شرركل )هررذا المحررور  يصررل
د مررن الخرردمات والبنيررة وعليرره العديرر كيلررومتر 164علرري نهررر النيررل فرري وسررط الصررعيد ويبلررغ طولرره 

مدينرررة قنرررا عاصرررمة لمحافظرررة قنرررا الطررررف الغربررري لهرررذا المحرررور  وتمثرررل. التحتيرررة الالزمرررة للتنميرررة
 محافظة اً وشرقر وانرأسوجنوبًا محافظة  يحدها شمااًل محافظة سوهاجو 

هررذا باإلضررافة إلرري أنهررا تشررتمل علرري محطررة . الجديررد الررواديالبحررر األحمررر وغربررًا محافظررة 
كرل هرذه . لسكة الحديد وبهرا مينراء نهرري  وطريرق برري جيرد يربطهرا بشرمال مصرر وجنوبهرامتميزة ل

المواصررفات لمحافظرررة قنرررا وعاصرررمتها تجعلهرررا مركرررزا مناسرربا فررري وسرررط صرررعيد مصرررر تنطلرررق منررره 
وهررذا يجعلهررا أيضررا . سررفاجا  -الخرردمات المطلوبررة والمتاحررة لمشررروعات التنميررة علرري محررور قنررا 

لرري السررودان والرردول مركررزا مناسرربا للنقررل ا لبررري والنهررري سررواء إلرري شررمال مصررر أو إلرري جنوبهررا وا 
 .اإلفريقية المجاورة

 

مررواني المصرررية التمثررل إحررد  أمررا مدينررة سررفاجا والترري تشررغل الطرررف الشرررقي لهررذا المحررور فهرري 
، وتعتبررر إحررد  بوابررات مصررر الترري تخرردم التجررارة إلرري الجزيرررة العربيررة علرري البحررر األحمرررالهامررة 

كمرررا أنهرررا تمثرررل مركرررزا لالستشرررفاء وخاصرررة فررري أمرررراض . ودول الخلررريج العربررري ودول شررررق آسررريا
 الروماتزم واألمراض الجلدية، وهي تجذب عددا كبيرا من السرياح  من 



الترري تحترروي علرري نسرربة عاليررة مررن وتتميررز شررواطا سررفاجا برواسررب مررن الرمررال . أجنرراس مختلفررة
الرمال السوداء التي ترسربت بفعرل العوامرل الطبيعيرة المختلفرة مرن مصردرها الرئيسري مرن منكشرفات 
صخور جبال البحر األحمر إلي الغررب مرن منطقرة سرفاجا، وهرذا يمثرل إحرد  األدوار الهامرة التري 

تجعلهررا مررن أهررم مراكررز االستشررفاء تلعبهررا الظررواهر الجيولوجيررة والطبيعررة فرري تنميررة منطقررة سررفاجا و 
 .العالمية

هررذا المحررور، فينرره يمكررن تقسرريم هررذا المحررور إلرري  تنميررةدور الجيولوجيررا فرري  ومررن ناحيررة
 القطاع الشرقي -3 القطاع األوسط -2 القطاع الغربي -1: ثالثة  قطاعات

 

 القطاع الغربي  -1

الحجررر الجيررري والطفلررة  وأهمهررا مررن يتميررز هررذا القطرراع بوجررود غطرراء مررن الطبقررات الرسرروبية
 وتجرردر. بروكرراتيللي والترري تمثررل نوعررا مررن أحجررار الزينررة اوالطررين،  وبعررض طبقررات البررر يشرري

اإلشررارة أن امترردادات حررزام رواسررب فوسررفات وادي النيررل يصررل بررالقرب مررن هررذا المحررور حيررث 
 .يظهر بعض ترسباته في جبل أبو حد ووادي حمامه ووادي السراي
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 القطاع األوسط -2

مرن الصرخور الناريرة تشرتمل علري صرخور الجرانيرت والردايوريت منكشرفات  تغطي هذا القطراع
الخامررات الغيررر فلزيررة مثررل  ضويوجررد فرري هررذا القطرراع بعرر. ر للزينررةوالترري يمكررن اسررتخدامها كأحجررا

كرذلك يوجرد فرري منراطق محيطرة بهرذا  المحررور تمعردنات للرذهب بروادي فطيرررة . ألتلرك واألسبسرتوس
ويوجرررد أيضرررا تمعررردنات . كمرررا يوجرررد التنجسرررتن بررروادي الررردب ووادي أبرررو خريرررف. ووادي الجررردامي

يانرررا يتواجرررد الزنرررك والرصررران مرررع النحررراس  كمرررا فررري للنحررراس بررروادي برررارود ووادي أم تررراجر، وأح
 .منطقة الورا



 

 القطاع الشرقي -3
يشررمل هررذا القطرراع جررزءا محرردودا علرري سرراحل البحررر األحمررر ويغطيرره طبقررات مررن الصررخور 

الخامررات الغيررر  ضكمررا ويوجررد فرري هررذا القطرراع بعرر. الرسرروبية وأهمهررا الحجررر الجيررري والرردولوميت
ي الجنروب منره بعرض رواسرب لخامرات الفوسرفات فري منراطق جبرل فلزية مثل الجبس، كما يوجد إل

وصرريف وأم الحويطررات وجاسرروس، وهررذه الرواسررب تمثررل االمتررداد الشررمالي لخامررات فوسررفات جبررل 
 . الضوي الشهيرة

 صااان ا: ويمكــن اعتبــار هـــذا المحــور مناســبا إلقامـــة مشــروعات اســتثمارية تنمويـــة مثــل

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

 والتنجستن والزنك والرصاص مع النحاس لس نلصرالإل ترلتج ج اا  لالسذهب

 
 

 القصير -قفط   محور -3

سررفاجا، ويررربط بررين مدينررة قفرررط -ن محررور قنرراإلرري الجنرروب مرر  (2شرركل )يقررع هررذا المحررور 
كم إلي الجنوب من مدينة قنا ومدينرة القصرير التري تقرع علري سراحل البحرر األحمرر  32التي تبعرد 

 108ويحتل هذا المحور طريق أسفلتي جيد يبلرغ طولره . كم جنوب مدينة سفاجا 08وتبعد حوالي 
 .كم

مررررواني مصررررر الهامررررة علرررري البحررررر ويوجررررد بمدينررررة القصررررير مينرررراء هررررام، ويعتبررررر إحررررد   
األحمررر، والررذي يسررتخدم منررذ زمررن طويررل فرري تصرردير  خامررات الفوسررفات والترري اشررتهرت بينتاجهررا 
المنراجم القريبرة مررن مدينرة القصررير،  والتري انتشرررت فري الصرحراء الشرررقية مثرل مررنجم أبرو تنضررب، 

م تلك المناجم قرد أغلقرت إمرا وتجدر اإلشارة إلي أن معظ. ورباح والحمراويين وغيرها منذ زمن بعيد
لعرردم اقتصرررادية الخررام النررراتج أو لعرردم مالئمتررره للمواصررفات العالميرررة، وهررذا مرررا يحررتم علررري مفكرررري 
وعلمررراء هرررذا البلرررد األمرررين أن يجرررردوا برررديال تنمويرررا ليعررروض هرررذه الكارثررررة الناتجرررة عرررن غلرررق تلررررك 

هرررذا  تنميرررةيولوجيرررا فررري دور الج مرررن ناحيرررةالقصرررير  –ويمكرررن أيضرررا تقسررريم محرررور قفرررط . المنررراجم
 .القطاع الشرقي -3 القطاع األوسط -2 القطاع الغربي -1: المحور إلي ثالثة  قطاعات

 

وفيما يلي وصف لكل من هذه القطاعات ودور ما تحتويه من صرفات جيولوجيرة وتعدينيرة 
 .في التنمية

 
 

 

 القطاع الغربي   -1



 جرود غطراء مرن الطبقرات الرسروبيةيتميرز هرذا القطراع بو يغطي جرزء كبيرر مرن هرذا المحرور،  و 
وتجررردر اإلشرررارة بأنررره يوجرررد . وأهمهررا هرررو الحجرررر الجيرررري والطفلرررة والطرررين، وكررذلك الحجرررر الرملررري

طبقرات عظيمررة مرن رواسررب خامرات الفوسررفات إلري الجنرروب مرن منطقررة اللقيطرة وتغطرري مسرراحات 
 (.1801سالمان، )كبيرة في وادي المشا  ووادي أم خريط 

 

 القطاع األوسط  -2

هررذا القطرراع جررزء كبيرررا مررن هررذا المحررور ويتميررز بوجررود صررخور الررديوريت، والسررربنتين يغطرري 
وتمثررل تلررك الصررخور مصرردرا هامررا . والجرانيررت بأنواعرره المختلفررة والرخررام والبريشرريا فرررد أنتيكررا

كررذلك يوجررد بعررض الخامررات  الالفلزيررة مثررل التلررك برروادي الحراميررة والفررواخير . لصررخور الزينررة
. واألسبسررتوس  والماجنيزيررت. كمررا يوجررد األسبسررتوس فرري وادي أم صرردمين. اتووادي حماضرر

كمرا يوجررد بعررض  التمعردنات الهامررة  حررول هررذا المحرور فرري فرري جزئره األوسررط مثررل تمعرردنات 
كررذلك يوجررد تمعرردنات . الررذهب برروادي عطررا ي ووادي أم عرر  الزرقررا ووادي الفررواخير وغيرهررا

 . يري وجبل أبو زيرانللنيوبيوم والتنتالوم بمنطقة كب عم
 

 القطاع الشرقي -3
 األحجرراروالبازلررت، وتمثررل تلررك  يتميررز هررذا هررذا القطرراع بوجررود صررخور الررديوريت، والسررربنتين

كمررا يحترروي هررذا القطرراع علرري أقرردم منرراجم للفوسررفات فرري مصررر فرري . لصررخور الزينررةمصرردرا 
كررذلك . نخررل وجبررل حماضررات وجبررل الضرروي وعنررز وناصررر وحبررل الجيررر: منرراطق عرردة مثررل 

 (.أكاسيد الحديد) يوجد في هذا القطاع خامات التلك واألسبستوس واألوكر 
ويعتبــــر هــــذا المحــــور مناســــبا إلقامــــة مشــــروعات اســــتثمارية لتركيــــز خامــــات الفوســــفات 

  اوحيلكاستنقجتهاإلنتلجاأنولعاصالسح اس  ات يل لكاوتصنيعها وصناعة حامض الفوسفوريك 

الس    ااا السكلس اااجوةاكربونااالك صااان اإلنتااالجا، و لألغذجااا لس  ت فااا ااااااالسزرلعااا اولسااايول او

ومصــانع لتجهــز أحجــار الزينــة واســتخرا  الــذهب وغيــره مــن ،  صاان اسأل اا نكا، وولسنشااجة 
 .العناصر االستراتيجية

 
 

 

 مرسي علم –محور إدفو -4
برين مدينررة إدفرو  برروادي النيرل ومدينررة مرسري علررم  بسرراحل   (2شرركل )هررذا المحرور  يصرل
 تنميررةدور الجيولوجيررا فرري  مررن ناحيررةالقصررير  –ويمكررن أيضررا تقسرريم محررور قفررط . مرررالبحررر األح

 :هذا المحور إلي ثالثة  قطاعات
 القطاع الشرقي -3 القطاع األوسط -2 القطاع الغربي  -1 



وفيما يلي وصف لكل من هذه القطاعات ودور ما تحتويه من صرفات جيولوجيرة وتعدينيرة 
 في التنمية
 

 بي القطاع الغر  -1

يتميرررز هرررذا القطررراع بوجرررود غطررراء مرررن الطبقرررات يغطررري جرررزء كبيرررر مرررن هرررذا المحرررور،  و 
وكرذلك يوجرد بعرض . وأهمها هو الحجر الرملري والحجرر الجيرري وطبقرات الطفلرة والطينرة الرسوبية

وتجرررردر اإلشرررارة بأنررره يوجرررد طبقرررات عظيمرررة مررررن . والكوارتزيرررت تمرررن منكشرررفات صرررخور الجرانيررر
إلري الشررق مرن مدينرة السرباعية وهري تمثرل امتردادات رواسرب الفوسرفات رواسب خامات الفوسرفات 

 .الضخمة الموجودة في وادي المشا  ووادي أم خريط
 

 القطاع األوسط -2

مرسرري علررم، ويتميررز بوجررود صررخور  –هررذا القطرراع أيضررا جررزء كبيرررا مررن محررور إدفررو يغطرري 
تلرك الصرخور مصردرا هامرا لصرخور الديوريت، والسربنتين والبريشيا فرد أنتيكا والرخرام، وتمثرل 

(  فري نجررس وحفافيرت) كذلك يوجد بعض الخامات  الالفلزيرة مثرل التلرك واألسبسرتوس . الزينة
وادي حافيررا وأم )كررذلك يوجررد بعررض تمعرردنات الخامررات  الفلزيررة مثررل الكروميرروم . والماجنيزيررت

كمررا . حمرر  وغيرهررا، وتوجررد تمعرردنات الررذهب فرري البراميررة وعتررود والسرركري و (نحاسرريال وزبررارا
 .يوجد التانتالوم والنيوبيوم في وادي الشرم، ويوجد الزمرد في زبارا ووادي سكيت

 القطاع الشرقي -4
يمثرررل هرررذا هرررذا القطررراع امتررردادا للقطررراع األوسرررط حيرررث  بوجرررود بررره أيضرررا صرررخور الرررديوريت، 

فري هررذا كرذلك يوجرد . لصرخور الزينرةمصرردرا  األحجرار أيضراوالبازلرت، وتمثرل تلرك  والسرربنتين
القطررراع بعرررض الخامرررات الالفلزيرررة مثرررل التلرررك واألسبسرررتوس والفرمكيوليرررت والمجنيزيرررت، كمرررا 

وتوجرررررد تمعررررردنات الرصررررران والزنرررررك فررررري جبرررررل (. أكاسررررريد الحديرررررد) توجدبررررره أيضرررررا األوكرررررر 
 .الرصان وأم خاريجا

مصانع إلنتاا  : مثال صـناعية اسـتثماريةويعتبر هـذا المحـور مناسـبا إلقامـة مشـروعات 

الستخالص وإنتاا  للنناصار  وواالت مصانع، ومصنع لصاايا وللصصبو ، للفوسفوريكاامض 

مصاانع والكروميوم  و الذهب والتانتالوم والنيوبيوم والزمررد والرصران والزنرك، لإلسترلتيجية  مثل 

كرذلك يمكرن إنشراء وحردات . واألسبسرتوس  والماجنيزيرتإلنتا  للمناا  للمالئة مثل للتصك  وواالت
صررخور السررر ، ومصررانع إلنتراج أحجررار الزينررة مثررل (أكاسرريد الحديررد) الفرمكيوليررت واألوكررر  إلنتراج

  .والكوارتزيت تصخور الجرانيوصخور الديوريت و  نبنتي
 
 



 
 محاور التنمية المقترحة بسيناء

 

 الطريق الساحلي الشمالي  (1)
 

ي سرراحل يمثررل هررذا الطريررق المحررور الشررمالي ويحررد محافظررة شررمال سرريناء ويقررع معظمرره علرر
توضررررح  البيانررررات الجيولوجيررررة والتعدينيررررة المتاحررررة أن هنرررراك مصرررردرين . البحررررر األبرررريض المتوسررررط

األمرررالح  والمعرررادن االقتصرررادية بالرمرررال السررروداء  : طبيعيرررين يمكرررن اسرررتغاللهما علررري هرررذا المحرررور
 .التي يتركز جزء كبير منها بالقرب من ساحل العري 

 
 
 
 
 

 العريش –فة بئر جفجا -طريق القنطرة شرق   (2)

يمكررررن انشرررراء مراكررررز ل سررررتثمار التعررررديني علرررري هررررذا المحررررور الهررررام، ومررررن أهررررم الخامررررات 
كرذلك . الطبيعية التي يمكرن اسرتغاللها مرواد البنراء مثرل الرزلط والرمرل والحجرر الجيرري والردولوميت

ي تمثرررل منطقرررة جبرررل المغرررارة مصررردرا هامرررا للفحرررم،، كمرررا يوجرررد برررالقرب منهرررا الرمرررال البيضررراء التررر
 .تصلح لصناعة الزجاج، هذا باإلضافة إلي وجود مصادر للرخام قريبة من هذا المحور

 

 طابا –نخل  -طريق الشط   (3)
 

توجد حول هذا المحور العديد مرن الخامرات الطبيعيرة التري تصرلح ل سرتثمار التعرديني، ومرن 
تخدم فرري أهررم تلررك المصررادر خامررات الجرربس الترري تصررلح إلقامررة مصررانع إلنترراج الجرربس الررذي يسرر

كررذلك تكثررر حررول حهررذا المحررور خامررات الحجررر الجيررري والرردولوميت . العديررد مررن أغررراض البنرراء
والطفلة، ويمكن إقامة مشاريع متنوعة ل ستثمار التعديني فري مجرال صرناعة األسرمنت وكربونرات 

نترراج الرخررام بأسررعار تنررا. الكالسرريوم بأنواعهررا المختلفررة فس كررذلك يمكررن إقامررة صررناعات لتجهيررز وا 
 .األسواق العالمية

 

 نويبع –وادي فيران  -أبو رديس  -طريق أبو زنيمة  (4)

يعتبررر هرررذا المحرررور مرررن أهرررم المحررراور المناسرربة ل سرررتثمار التعرررديني فررري سررريناء حيرررث يوجرررد 
فبرالقرب مرن منطقرة أبرو زنيمرة يوجرد . حوله أو بالقرب منه العديد من المصادر الطبيعيرة المناسربة

كرذلك يوجرد بمنطقرة . د باإلضافة إلي بعض العناصر االسرتراتيجية الهامرةخامات المنجنيز والحدي
ابرو رديررس العديرد مررن آبرار البترررول المنتجرة والترري يمكرن إنشرراء بعرض محطررات التكريرر وصررناعة 



هرذا ويمكرن إنشراء . المنتجات البترولية والمواد الوسيطة التري تردخل فري صرناعتها المرواد البتروليرة
مارية المرتبكررة بالكرراولين ورمرررل الزجرراج والطفلررة والحجررر الجيررري والتررري بعررض الصررناعات االسررتث

 .توجد  كميات هائلة منها بالقرب من هذا المحور
أضررررف إلرررري ذلررررك يوجررررد حررررول هررررذا المحررررور العديررررد مررررن الصررررخور الصررررلبة مثررررل الجرانيررررت 

ز وتصرنيع والدايوريت والرخام والتي يمكن استخدامها في إنشاء وحردات صرناعية اسرتثمارية لتجهير
 .صخور الزينة التي تستخدم في العديد من األغراض اإلنشائية والديكور
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