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 أهمية تنمية سيناء  

 

، فهي تمثل بقعة غالية وهامة من  أرض مصر ناءيال أظن أن مصريا ال يعرف أهمية س
يوجد في سيناء العديد . الطامعين من الناحية الشرقيةوتعتبر درعها الواقي ضد مؤمرات الغزاة و 

من الثروات الطبيعية التي لو أحسن استغاللها وتنميتها ألصبحت مصدرا هاما للدخل القومي 
ومن هنا يأتي دور الجيولوجيا والجيولوجيين في . وسببا في رفاهية شعب مصر الصابر العظيم

ء علي وجه الخصوص لما لها من أهمية خدمة المجتمع المصري علي وجه العموم وسينا
أضف إلي تلك الثروات فإن سيناء بها مقومات عديدة تساعد علي نجاح المشروعات . استراتيجية

: التنموية ففيها الطاقة وفيها الطرق وفيها المياه الالزمة، ومن هنا جاءت فكرتي أو مقترحي
 .م7002ل عام مشروع العصر لتنمية مصر   والذي أقوم بإعداده منذ أوائ

 
من مساحة  % 35 ةعلي رؤية وتخطيط مستقبلي لتنميمشروع العصر لتنمية مصر يشمل 

أما الجزء . مصر والتي تمثل المناطق الصحراوية في سيناء والصحراء الغربية والصحراء الشرقية
 .بتنمية سيناء وهو الخاص –والذي يمثل أولوية وأهمية بالغة  –األول من المشروع 

االستنفادة من البنية التحتية لبعض طرق سيناء  ذا الجزء من المشروع تعتمد عليفكرة ه
الرئيسية إلقامة مراكز متخصصة لالستثمار التعديني والصناعي تعتمد علي أنواع المصادر 

تلك المراكز . الطبيعية من خامات وبترول أو غاز والقريبة من محاور التنمية المقترحة
يمكن أن تتحول في المستقبل إلي مدن صناعية كبيرة متخصصة  االستثمارية المتخصصة 

تستوعب ماليين العاملين من أهل سيناء أو من سكان مصر من األماكن المكتظة بالسكان، أي 
إقامة مدن مليونية وخاصة في شمال وشرق سيناء حيث تمثل دراعا بشريا واقيا من أي محاولة 

ء من قبل الكيان الصهيوني الذي تعود علي الغدر خالل لإلخالل باألمن القومي أو مهاجمة سينا
 كذلك يعتبر هذا المشروع نوعا من التخطيط المستقبلي المهم والذي إذا ما تم تنفيذه. عقود مضت

سوف يغير وجه سيناء وينقل مصر نقلة اقتصادية واجتماعية تبشر بالخير  -ولو علي مراحل  -
 .الكثير
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الكبير، بداية من المقدمة التاريخية التي تظهر مدي أهمية المشروع التنموي  يشتمل هذا
سيناء من الناحية االستراتيجية علي مر العصور، كما يحتوي علي وصف لمشروعات التنمية 

يشتمل أيضا علي وصف . السابقة التي بدأ تنفيذها في سيناء ولكنها لم تستكمل حتي تأتي ثمارها
. بنية التحتية والموقع الجغرافي ومصادر الطاقة والمياهلمقومات التنمية في سيناء من حيث ال

أما الجزء . اشتمل أيضا علي أنواع المصادر الطبيعية من معادن وخامات محجرية وبترول وغاز
وبه تحديدا  ،وصف مشروع العصر لتنمية مصر الخاص بسيناءملخص لاألخير فيشتمل علي 

المقترحة والتي تتحول في المستقبل  يني والصناعي لمحاور التنمية ومواقع مراكز االستثمار التعد
الملخص ) مليونية ونوعية الخامات القريبة من كل مركز ونوع الصناعات المقترح إقامتهاإلي مدن 
يحتوي هذا الجزء أيضا علي بعض األفكار والمقترحات الخاصة بالتنمية الشاملة لسيناء . (الحالي

قامة المدن الحرة التجارية في مجاالت أخري مثل االستثمار الزر  اعي والسياحي بأنواعه المختلفة وا 
كذلك اشتمل هذا الجزء علي  أهمية هذا . والتنمية البشرية والصناعية بمنطقة قناة السويس

المشروع وفوئده للمجتمع المصري وأهميته لألمن القومي المصري، كما تم وضع آلية واضحة 
ارة إلي أن هذا المشروع قابل لإلضافة والتحسين من كل ذي وتجدر اإلش. المعالم لتنفيذ المشروع

 .فكر بناء يتمني الخير لمصر وشعبها الصابر العظيم
 

 جيولوجي  عبدالعاطي بدر سالمان
 رئيس هيئة المواد النووية األسبق

  7007إبريل  75
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 مشروع العصر لتنمية مصر

 يناءالتنمية المقترح لشبه جزيرة س :ملخص الجزء األول

 مقدمـة -1

تعتبررش هرربي ة بررشة مصرمررش قيررش ر قررش آش ا،رره  ررتلة كاررآتا يةرره تلترر  ق ت ررش  ت آررش  رره  ،ررص  

ر ميشبآن ةمآعت يأن أقنهت ة ء  ال بتج أ قن أقن مقآش أة رء قيشا يةه تمث  ر ررل  ر رصر ه  بقآرش 

راتقرتي  ي ره . أة رء ر صطن ضر أألطمت  ر ختلةآش ا،ه قش ر عيصل يختصش  ره ايرش ت ر لررب 

أن أاظررش هررهء   ررمتن أقررن اررآنتء ةرره تنمآتهررت يك ررن مة قررتء قشريرر  تنمآررش صررنتاآش ا،رره طش هررت 

يةذر بتط،ب قرن ا،مرتء قيرش يخبشرئهرت  رلرارش أ  ر  ر طرشس ر منتاربش  تنمآرش . يقلتيلةت ر شئآسآش

ثر  أةمآرش ةنتك قجمصاش قن ر لقتئق ر صرضرلش ر تره تم . اآنتء يقتةه ر مرخالت ر الزقش  هذه ر تنمآش

 (.1ه   )ر تنمآش قن خالل رالاتثمتل ر تعربنه ير ينتاه 

يآ،رصقتش قشمعرتا بلررةت هرمتال  02666يقن ر معشيف أن ارآنتء تططره قسرتتش تقررل ملرصر ه 

. ر بلررش رألمررآم ر متصارربا ي شمررت خ،ررآس ي نررتة ر سررصباا يهررش ت خ،ررآس ر عقبررش يةنصمررت ر بلررش رألتمررش

ل ير شارصمآتت  ر تره تنتمره   ره ايرصل ةآص صةآرش قخت،فرش تططه ألض اآنتء قن قفتت قن ر يرخص

أ  أن اآنتء ي،هت تقشببرت ابرتلة ارن ألرضره . قن ايش قت  ب  ر لآتة تته ر عيش ر شمتاه ير لرب 

ي مررت يت ررا ةنررتء ققرر ،ش يةرره  قررس ر مآررته  رره اررآنتء  ررةن تنمآتهررت اررن طشبررق . صررلشريبش يةب،آررش

بصةررر  رره اررآنتء  ر عربررر قررن ققصقررتت  . رره أضررآق ر لررريير مقررشياتت ر  لراآررش ال بم ررن تنفآررذه  ال 

 (.2ه   )ر تنمآش ر ته تستار ا،ه  جتح ققشياتت رالاتثمتل ر تعربنه ير ينتاه 

يتجرل رإلهتلة   ه أن ر ري ش  ر مذ ا يال ت رل تبذل ر جهصي ر  بآشة  تنمآش اآنتءا ي  رن ك رن  

  أن ةذر قهش ي ر تي،ا خ بنش ر ري ش قني ا،ره لي  مقرل يبآش ا،ه ر نصرته ر سآتتآشا ي ه راتقتي

قصرلي يبآشةا ي  ني ال بمث  ر تنمآش ر مستقب،آش ر ته ت من أقن اآنتءا يتررل ا،ره رال تيرتي ر ميرش  

 ررذ ن   ررشت  رره طررشح ةررذر . أقررصرال طتئ،ررش أي تطآررش قررن خشبطررش ةطشر آررش ر سرر تن  رره اررآنتء ر لبآبررش

ر أاتارررت ا،ررره ر مياررراتيل ر طبآعآررراش يأةمهرررت ر بترررشيلا ر مقرررشي  ر هرررتي  تنمآرررش ارررآنتء ير رررذ  بعتمررر

 ,El Shazly et.al.,1979, Salman)ر منجنآ ير نلرات  ير عنتصرش رأللضآراش ر رانتيلة ير فلراش 
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ا ر شقتل ر بآ تء ر  تي آن يرألتجتل ر جآشبش يأ ص  اربرة قن أتجتل ر  بنش ا ي ر تش رختآرتل  (1992

 . ا ير بنآش ر تلتآش ر متتتش( 2662ا ات متن)ألمع قلتيل  تنمآش اآنتء 

 

  

          

 -                                

       

 -                       

                     

 -                                                             

                                          

 -                            

                           

         

 -                     

            –                        

-                              

 

 بصضح معم ر لقتئق ر هتقش ر ته تصضح أةمآش رالاتثمتل ر تعربنه ير ينتاه: 1ه   
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الت تية البنية - 
(ال  مة الخدما  –ال ر )

الميا  مصا   - 
 - ال     ر ة في مم لة الني  ميا )

(وال ي ل األم ا  ميا  - الج فية الميا 

ال ا ة مصا   - 
  ا ة - الشم ية ال ا ة -وال ا  البترول)

(ال را ية ال ا ة –الرياح

ال بيعية المصا   -1
ال  لة –الجيري ال جر - البي اء الرمال - المنجنيز –ال    –وال ا   البترول)

(ا سترا يجية والعنا ر الزينة  خ   - البناء  م ا  خاما  - األم ح –الجب  –

 

 بصضح أةش ققصقتت ر تنمآش  ه اآنتء: 2ه   

 
 يناءمحاور التنمية المقترحة في س  -7

للحتل هرتتةهلتراتلحل هرتتتةهرتإنهرخخيلايتت هه-هيتلخص هذتتالهلترحلتي هرتتةهإيلات هراكتتتنهريل ت هلاريتت ه
عختتةهلتقتتيرهلتي ياتت هرتتةهاتتياتنهللتلتتةهلرلتتإهرتتنهلتيتتي هرتتتةهلتكتتير هلير تتنهلحاتتي هلختت هه-رلصصصتت ه

ه:هلذة(ه1:هجإل )تلاري هاياتنه(ه3ك  ه)لتقيرهرتةهأيلع هرحتليهي ياي ه
ه هلتكرتتي لتراقح هلتاتحخي(ه1)
هلتعييشه–ل يهجفجتر هه-قييرهلتحاقيةهكيره(ه2)
هقتلته–اص هه-لتكقه(ه3)
هلتقليه–للإيهرييلنهه-قييرهألله اير ه(ه4)
ه
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لترصتتتإيهلتقليعيت هرتتنهلترعتتإنهللتصتتصليهلتحييلت هرتتنه ت هرحتتليهرتنهلختت ههريلجعت لتت هقتإهذتالهله
خ هلترصتإيهلتقليعيت هلترحيقت هل ت هلترحتلي هث هيل هلحإيإهريل  هلاري هصاتعي هراتال هلعلرإهعخةهل
ه.هرحلي هرعهلألصاهرةهلالعللتيهلتاللحةهلتجييلري هللتلي ي هلترحيق 

ه
 هرتلتةهجتات هلالاتلثرتيهلتلعتإياةه(4كت  ه) ات ههيكر هلتركيلعههر يةهلتلاريت هلتكتترخ هتاتياتنه

لتتت هلحإيتتإهلعتتت هللتصتتاتعة هلكتتلر هلترحلتتتي هعختتةهأذتت هلترللقتتتعهلتراتاتتل هت اتتتلثرتيهلت يلعتتة ه تتات ه
لتراتتقرهلتلتةهير تنهرقترتت هراتتقرهحتيةههكتيرهقاتتتةهلتاتلينهعختةهااترهراقحتت هجلت هعختةهللرتتيةهإلتتة ه
لحإإهلترحلي هأيضتهلترللقعهلتراتال هتخلاري هلتايتحي هلل هلحإيتإهجريتعهلتاتتقرهلتلتةهير تنهعرت هلاريت ه

ه.هكترخ هعخةهصييق هاياتن
 ليتيةهعختةهقييترهلتلاريت هرتةهاتياتن هحيتوهأات هاتلفهرةهلعلحتإيهأنهذالهلتركيلعهالفهيرث هإرعت ه

يجتتا هلتعإيتتإهرتتنهلتراتتلثريين هلاتتلفهيييتتيهرتتنهصييقلهتتتهلتاتت تاي هألاتت هاتتلفهيرثتت هراتتتقرهجتتا ه
لاتتتنهراتتلحل هرصتتيهتخعإيتإهرتتنهكتتلت هرصتتيهلتتتاينهيحخرتتلنهلراتتلحل هأرضت هليييتتإلنهأنهياتتتذرللهرتتةه

إيعتهللقيتهألرنهرصيهلتحتلرة ه رتتهأات هاتلفهلالقلصتإيهلرالحلخه  ه ات هالفهيرث هذالهلتركيلعه
ه.ييرعهرنهرعإالتهلتارلهلالقلصتإي

هلتلليل  ه هلأذرهت هلتقليعي  هلتتثيللت هلتياي  هلتراتقر هرن هاياتن هج يية هكل  هأن هلترؤ إ رن
لتراجاي للتاحتنهللتعاتصيهلأليضي هلتاتإيةهللتفح  هلتيرت هلتليضتنهلت تلتينهللألحجتيهلتجييي هلأالعه

 ..(El Shazly et.al.,1979, Salman, 1992)نهأحجتيهلت يا هعإيإةهر
ه
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 -                               

 -                       - 

           –      

  -               -     –    

 -                    -          

-            –     

م او  التنمية المقتر ة 

في سيناء

ا ست ما  التعديني والصنا ي

ه
 

هههخري ة   ضح م او  التنمية لإلست ما  التعديني في سيناء، مصر:  شك  
ه

                            

ا ست ما  التعديني 

والصنا ي

ا ست ما  

الز ا ي

التنمية البشرية

ا ست ما  

ال يا ي
منا    رة 

 نا ية و جا ية

ه
 مجاالت التنمية الشاملة الممكنة في سيناء :  1شكل

 



16 

 

 االستثمار التعديني المقترحة بشبه جزيرة سيناء،مصـــر محاور: 0: جدول
 

 نوع االستثمار التعديني والمصادرالطبيعية المتاحة المحور

 المنطقة الساحلية الشمالية  -0
 

إقامة المجمع الصـناع  المتكامـل علـ  بحيـرة البردويـل شـمال سـيناء 
ــة وال ــام وكربونــات الصــوديوم والصــودا الكاوي ــط الطع ــام مل زجــام إلنت

مصــنع إلنتــام المعــادن االقتصــادية مــن الرمــال الســوداء . والصــابون
 .التي يتركز جزء كبير منها بالقرب من ساحل العريش

توضــط  البيانــات الجيولوجيــة والتعدينيــة المتاحــة أن هنــاك مصــادر 
األمـــالح  والمعـــادن : طبيعيـــة يمكـــن اســـتغاللهما علـــي هـــذا المحـــور

 .التي والجبس  والكبريتاالقتصادية بالرمال السوداء  
محور طريق القنطرة شـرق  -7
 العريش –بئر جفجافة  -
 

ـــواد البنـــاء وصـــناعة األســـمنت والجـــبس  ـــز م مصـــانع لتجهي
. تطــوير مــنجم الفحــم بالمغــارة. والرخــام وازجــام وكربونــات الكالســيوم

يوجد كميات هائلة من مواد البناء مثل الزلط والرمـل والحجـر الجيـري 
 Salman and) فحم جبل المغارة ، الرمال البيضاء  . والدولوميت

Abdel Monem,1992) ـــي تصـــلط لصـــناعة الزجـــام، هـــذا الت
 .باإلضافة إلي وجود مصادر للرخام قريبة من هذا المحور

نخل  -محور طريق الشط - 3
 طابا –

مصانع لتجهيز مواد البناء وصناعة األسمنت والجـبس والرخـام 
خامات الجـبس والحجـر : الخامات الطبيعيةأهم . وكربونات الكالسيوم

 .الجيري والرحام والدولوميت والطفلة
 
 

 -محــور طريــق أبــو زنيمــة -1
ـــــس  ـــــو ردي ـــــران  -أب  –وادي في

 الطور
 

منجنيـــز واألســمنت والزجـــام  -مصــانع إلنتــام ســبائك الفيــرو
ـــــيك  و محطــــة لتكريــــر وصــــناعة والشــــرائط اإللكترونيــــة  والسيرامـــــ

روليـــة والمـــواد الوســـيطة ومصـــانع للزجـــام وكربونـــات المنتجـــات البت
يوجـــد خامـــات المنجنيـــز والحديـــد باإلضـــافة إلـــي بعـــض . الكالســـيوم

العناصر االستراتيجية الهامة، كما يوجد بمنطقة ابو رديس العديد من 
يوجد الكاولين ورمل الزجام والطفلة والحجر . حقول البترول المنتجة

ــال كــذلك يمكــن . قرب مــن هــذا المحــورالجيــري  كميــات هائلــة منهــا ب
إنشاء وحدات صناعية استثمارية لتجهيز صخور الزينة حيث ينتشر 

ـــدايوريت والرخـــام حـــول هـــذا المحـــور   ,EGSMZ)الجرانيـــت وال
1998). 
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 محور المنطقة الساحلية الشمالية -7-0
هري ه هرقتر  هيل  هأن هيحلي  هلترحلي هذال هحل  هلترالكية هلتصترتت هالعي  هلالعيل   ينهلعإ

هلترحلي هلتري  هلترحلي هيعلليهلحييليت ه.هت الثرتيهلتلعإياةهلراقح هذال هأنهرلقعهذال لجإيهلإلكتية
هتاجت ه هلت  ر  هللترحلرتت هلتلفصيخي  هلتجإلي هإيلاتت هعخة هالفهيعلرإ هلتاهت ة هلترلقع هأن حيو

ريرتهيخةه.هلالجلرتعةلتركيلعهلتإلضتر هرتةهلتاللحةهلتلي ي هللتقللغيلري هللترصتقيهلتقليعي هللتلعإه
ه:هلتريل  هلالالثرتيي هلترحليح 

ه
ه

 (S.1.1)مركز يحيرة البردويل لالستثمار الصناعي  
لأنهي لنهذالهلتري  هرةه(هه5ك  ه)يحلي هأنهيحت هذالهلتري  هلراقح هلحييةهلتليإلي ه 

لت جتجهصليةهرجرعهصاتعىهرل تر هإلالتجهرخحهلتقعت هل يللاتتهلتصلإيل هللتصلإلهلت تلي هله
ه.هللتصتللنهلغييذتهرنهلتصاتعتهالتهلتصخ 

ه
لجإيهلإلكتيةهرتةهأا هيلجإهغي هذالهلتري  هلترحلي هلتركتيلعتتهلت يلعيت هلتصتصت هلليعت هلتات  هه

للتلةهلعقختهتفليةهقليخ هألهت هلاتييهلتترعتإ هلتتايه تتنهريجتلهتهتت هلذتالهيعقتةهرحلرتته(ه6ك  ه)
يعللتتيهركتتيلعهليعتت هلتاتت  ه.هلتتلاريتت هلت يلعيتت هلترحتتإلإةآصتتيهالالعتتتشهراقحتت هكتترت هاتتياتنهلاتتت ه

إعرتتتلهتخهتتإفهلالاتتليلليجىهلتعتتت هتخلاريتت هرتتىهرحترءتت هكتترت هاتتياتنهحيتتوهيتتل هلقترتت هرجلرتتعه يلعتتىه
ياتذ هرىهليجتإهري هعر هلييلعىهعاإهلاكتت  هرصلختفهلاللعتتإهلالقلصتتإي هللالجلرتعيت هللالرايت ه

لتتفهرتإلنهكتيرهقاتتةهه444لتتىهلالصت  هلهلاتل يلعهراتتح ههيهإفهركيلعهليع هلتات  .هللتلي ي 
لتتىهث ثت هراتتقره(هلتتفهرتإلنه275)لتالينهلاياتن هلقإهلت هلحاتي هلتركتيلعهرتىهاقتترهلترحترءت ه

راقحتتت هلتاتتتيهه-لتتتتفهرتتتإلنهه74:هراقحتتت هل تتتيهلتعلتتتإهه-لتتتتفهرتتتإلنهه74:هراقحتتت هيللعتتت هه-:هذتتتىه
أذريت هلتتيتت هتلاريت هاتتياتنهرتنهلتاتتللحةهلت يلعيتت ههليرثتت هذتالهلتركتتيلع.هلتتتفهرتإلنه135:هللتحتلليييه

لاتتتتنهراتتتلحل هرصتتتيهلالقلصتتتتإيهلراتتتلحلخه  ه تتتات هاتتتلفهيرثتتت هذتتتالهه.للتصتتتاتعتتهلتريللقتتت هلهتتتت
ه.لتركيلعهإيعتهللقيتهألرنهرصيهلتحلرة ه رتهأا هالفهييرعهرنهرعإالتهلتارلهلالقلصتإي

هلتتث هلتياي  هلتراتقر هرن هاياتن هج يية هكل  هأن هلترؤ إ هلتلليل  هرن هلأذرهت هلتقليعي  يللت
هلتجييي ه هلت تلتينهللألحجتي هلتليضتن هلتيرت  هللتفح   هلتاتإية هلأليضي  لتراجاي للتاحتنهللتعاتصي

 ..(El Shazly et.al.,1979, Salman, 1992)لأالعهعإيإةهرنهأحجتيهلت يا ه
ه
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S.1.1

                               

         

                                     

         

 

  ام     ة مجم     ع       نا   

  تا  ملح ال ع ا  متكام  

و ر          ا  الص         ي   

والص  ا الكاوية والزجا  

  والصا   

                          

        

هه
 

شمال  ،(S.1)للتنمية ، محور الطريق الساحلي موقع مركز بحيرة البردويل : 5شكل 
 سيناء

ه

                                                        

http://alomah.4ulike.com/montada-f1/topic-t15450.htmه
 مسار مشروع ترعة السالم والمساحات المخصصة للزراعة: 3شكل 
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رنهلتركيلعتتهلتحيلي هلتلىهلعقختهرنهقل هتعإ هللريهرصإيهقيي هتخريتههلتعال هألهعإ هللريه
.هخىهرعتإةهرحيت هتهرنهجإيإهلعإهللريذرتهعخةهذالهلترحليلتيت هلتقليعىه هللتلىهيج هلتعر هع

هلتليإلي ه هلحيية هعخى هلترل تر  هلتصاتعى هلترجرع هرقتر  هركيلع هلترثت  هالي  هعخى ه هراهت اا ي
كرت هاياتنهإلالتجهرخحهلتقعت هل يللاتتهلتصلإيل هللتصلإلهلت تلي هللت جتجهللتصتللنه هلاءيله

هلترجرعهلتصاتعىهتخري هلتر ح هإلحليتجهلافيا هللافيا هل هلإل لفتنهلقلهت تىهلتقتق هرحإ هلتعال هلل  ته
هه544رحقهلقتق هرالتجي هرحإلإةه لعإهللريهه-أتفهقنهرنهلترخحهلتصت هااليته هلللاتهرؤصيل

ه هه-لتقتق  هللتصاتع  هلتلجتية هل لية ه/ هرى هلتصاتعي  هتخلاري  هلتعتر  رقتر هه14/4/2447لتهي  
يرث هأحإهريلح هلترجرعهلتصاتعىهلراقح هلييهلتعلإهلاقترههركيلعهرالتجه يللاتتهلتصلإ هلتاى

ه هإلالتج هالي   هلتيت هه154ر حتت هتللري هااللت هث و هص   هصلإيل  ه يللاتت هقن أتف
را هلتللريهرإص تهلإلالتجهرنهلترخحهلتصت هللتحجيهلتجييىهلتللريه لتقليعىهللت هيلتنهلتتحتتتي 

هلليع  هلتعال  هلتريته هرن هلإلالتج هلترجرعههراتعإلت هريلح  هلتقى هلال رت  هرتل  ال هلل  ه  لتا  
لتصاتعىهرالفهيعلليهات هرحإىهلتقفيلتهلتلارلي هلت لييةهلتتراقح هلتلىهير نهأنهلعر هعخىه

لرنهلتركيلعتتهلتلىهلعقختههأيضتهرنهقل هتعإ ه.هللقينهأ ثيهرنهصرا هآالفهأايةهلتتراقح ه
هلت  هصت  هلالي   هركيلع هذل هلتقليعى هلتيت  هراقح هللري هرى هاياتن هلكرت  هيلجإ هلتاى لييت

هللقفهلإلالي  ه هث  ه  هرييلليتهلألريي ي  هرعهكي   هرالي ت  هللفتقي  هللقيع هحيوهل  لتعييشه 
هلقييح هريلشه هصقههFrach Processتحينهللريهلتيت هلتقليعىهإلر تنهرالتج   هليريهحتتيت

هللات هير هلتركيلعه  هلتركيلعهأاتلي هتخيت هلتقليعىهلتتحي هرنهراقح  هذال هرىهلافيا  نهلتلإأ
هللقييح ه هلتفلافتلي  هلألارإة هلتصاتع  هلت يريت ي  هلتصاتعتت هرن هت ثيي هلت    هلت لييت إلالتج

ه.راترا هجإلهعخىهلتراللىهلتلجتيىه
  

ه(S.1.2)مركز العريش لالستثمار الصناعي 
قلصتإي هرنهلتيرت هل هرصاعهإلالتجهلترعتإنهلاله(S.1.2)يحلي هأنهيل هرقتر هري  هلالثرتييهه

هلتتحي هرنهاتح هلتعييشه  ات هير نهرقتر ه(.هه7ك  ه)لتالإلنهلتلةهيلي  هج نه لييهراهت
هرةه هأل هللتإي لي هلتلاتن هعرخيلت هرة هلترالصإ  هاللن هلترصلخف  هلأاللع  هلتجلن هإلالتج رصاع

لتتحي ههالالي  هلت لييتهلترلجلإه ات هير نهرقتر هاكتقهلعإياةهلصاتعة.هلألغيل هلتقلي 
ه.رنهذاههلتراقح 

ه
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ه

ه

S.1.2

             

        

                   

            

                                               
لتر ي ز وفص   المع  ا   مص نع                 

ا  تصا ية  الرمال ال   اء

هه
  طريق الساحلي، شمال سينا موقع مركز العريش للتنمية ، محور ا: 2شكل 

 
 
 العريش –بئر جفجافة  -محور طريق القنطرة  شرق  -7 -7

هلترحليهلتهت هللتايه ييلقهلينهير نهرقتر هري  ينهت الثرتيهلتلعتإياةهللتصاتعةهعخةهذال
عإةهرإنهعخةهراقح هقاتةهلتالينهلكيرهاياتن هليحلي هرصليتيهرلقعينهإلقتر هذاينهلتري  ينهلألل ه

هأليجخ  هألل هللتثتاةهلراقح  هجل هلتريتية هراقح  هعاإ هرنهلترصتإيه. هلترحليهلتعإيإ هحل هذال يلجإ
لير هلتلاتنههللعلليهلتقليعي هللتصصليهلترحجيي هرث هلتفح هللتحجيهلتجيييهللتيصت هلير هلت جتجه

لتقفخ هرنهلتصترتتهلترالكيةهرةهجل هلتريتيةهليياتنهلعاي ةهللتحاا هلجل هلتح  هللتليل هليالصإ ه
هلتقل ه هلصاتع  هللتصياة هللتص ف هلت يلت هلل ييي هلآللتي هحفي هلعرخيتت هلألارات هصاتع  رة

ه.لتقفخة
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 (S.2.1)مركز جبل المغارة  ه
ه رحإيهر ترنهلتثيللتهلتقليعي هلتهتر هرةهاياتنهحيوهه(8ك  ه)لرث هراقح هجل هلتريتية

 Salman)لكلر هعخةهرصإيلهذترتهتصترتتهلتفح  ه رتهيلجإهلهتهأيضتهصترتتهلتيرت هلتليضتنه
and Abdel Monem,1992)يلجإهه.هلتلةهلصخحهتصاتع هلت جتجهللت ييالت هللتخإل نهلإلت ليلاي ه

هلتإلضتر  هلترحلي هرنهذال هقييل  هتخيصت  هلتح  ههرصتإي هتلاةهلجل  هلتجيييهرةهجل  رتةهلتحجي
ليياتنهعاي ةهلهلتراكي هلغي هجل هتلاةهللتريتيةهللتجفجتر ه ليلجإه ات هصترتتهرللإهلتلاتنهرث ه

 .هلت تقهللتير هلتإلضتر هرتةهلتقفخ هلتتحي هرنهذالهلتري  

رخيتتلنهقتتن ههه3393لجتتإيهلإلكتتتيةهرتتتةهأنهلالحليتتتقةهلترؤ تتإهتفحتت هجلتت هلتريتتتيةهيحتتإيهلحتتللتةه
.هرخيتلنهقتنه5198رخيتلنهقتنه هلعختةهاتت هي تلنههرجرتتتىههلالحليتتقةهه1193للالحليتقةهلترحلرت ه

رخيتلنهه798ههللترحلرت ههههرخيتلنهقتنه2798أرتهلالحليتقةهلتحتل هت الصيلجهريصت هلترؤ تإهرات هرتتةه
لتيقللت ه:هحت هلتريتتيةلريرتهيخةهلتلحخيت هلت يريتت ةهتف.هرخيلنهقنه3596قنهري لنهرجرتتىهلالحليتقةه

 ه%هه1944هه هايلتتتتتتتيلجين%هه5967 هذيتتتتتتتإيلجينه%ه74966 هلت يلتتتتتتتلنه%هه695 هلترتتتتتتتتإه%هه493
 %ه.ه8926 هأ اجينه%هه2937 لييته

 
 (S.2.2)مركز أبو أويجلة 

هلتري  هلترحلي هه لكلر هعخةه(ه3ك  ه)أذ هلترصتإيهلتقليعي هلترلجلإةهلتتراقح هحل هذال
هلتجيييهللتق هلتلاتنصترتتهلتحجي هللع هصترتتهرللإ هللتيصت  ه هفخ  هرصتاعه. هرقتر  هيل  يحلي هأن
هلتصترتت هللحإلتهتلجهي  هل يلاتته. هتألاراتهللتجيي هرصاع هرقترلهت هير ن هلتصاتعتتهلتلة أذ 

ه.لت تتايل ههللجهي هلتيصت هلصاتع هلتقل هلتيرخةهللتقفخة

جلتتت هلتريتتتتيةهيكتتتلر هعختتتةههيحلتتي هأنهيتتتل هرقترتتت هري تتت هت اتتتلثرتيهلتلعتتتإياةهللتصتتاتعةهلراقحتتت 
رصتاعهللحإلتهتلجهي هلتيصت هلأحجتيهلتلاتنهللت جتتجهللتقتل هلتقفختةهلصتاتعته يللاتتتهلت تتاتيل ه

 تات ه.هلغييهات هرنهلتصاتعتتهلتلةهير نهأنهلحل هعختةهلخخت هلألاتللعهلتعإيتإةهرتنهلتثتيللتهلتقليعيت 
  .ير نهأنهيل هرعتإةهلكيي هراج هرح هلتريتيةهلقيق هاخير 
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S.2.1

           

          

                                                                                           : مركز جبل المغارة 

                                                                                          
العريش،  -بئر جفجافة -علي محور طريق القنطرة شرق (S.2.1)مركز جبل المغاررة للتنمية : 8 شكل

 شمال سيناء
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S.2.2

                                                                                                                           

                                                  
العريش،  -بئر جفجافة  -علي محور طريق القنطرة شرق (S.2.2)مركز أبو أويجلة للتنمية  :3شكل 

 ل سيناءشما

 

  طابا –نخل  -محور طريق الشط  -3 -7
لتعإيتتإهرتتنهلتصترتتتتهلتقليعيتت هلتلتتةهلصتتخحهت اتتلثرتيه(هه14كتت  ه)للجتتإهحتتل هذتتالهلترحتتليه 

لتلعتتإياة هليحلتتي هراكتتتنهث ثتت هريل تت هت اتتلثرتيهلتلعتتإياةهللتصتتاتعةهللحتتإإهلألاكتتق هرتتةه تت هري تت ه
ه.حا هالعي هلترصتإيهلتقليعي هلتحييل هرا 

ه
ذتتت هلختتت هلترصتتتتإيهصترتتتتتهلتجتتتلنهلتلتتتةهلصتتتخحهإلقترتتت هرصتتتتاعهإلالتتتتجهلتجتتتلنهلتتتتايهرتتتنهأ

 تتتات هل ثتتتيهحتتتل هحهتتتالهلترحتتتليهصترتتتتتهلتحجتتتيه.هياتتتلصإ هرتتتةهلتعإيتتتإهرتتتنهأغتتتيل هلتلاتتتتنهللتتتتإي لي
لتجيتتتييهللتتتتإلتلريتهللتقفختتت  هلير تتتنهرقترتتت هركتتتتييعهرلالعتتت هت اتتتلثرتيهلتلعتتتإياةهرتتتةهرجتتتت هصتتتاتع ه

التتتجهلتيصتتت ه.هتاتتيل هلأاللعهتتتهلترصلخفتت لألاتتراتهل يللاتتتتهلت ت  تتات هير تتنهرقترتت هصتتاتعتتهتلجهيتت هلل 
هه.لأاعتيهلاترنهلألاللرهلتعتتري 
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علي محور  طريق (S.3.1,S.3.2 and S.3.3)مراكز االستثمار التعديني  : 00شكل 

 جنوب سيناء (S.2)طابا للتنمية  –نخل  -الشط 
 
هح هل ريتتته ليية ه هلتجلنهللتقفخ  هلتييلةهلصتص هيلجإ هرةهج    هلترحليهلصتص  هذال ل 

هريعلنهلراقح هاإيهلاإيهلتحيقتنه هلينهحرت  هرت هلترحصلية ه12لهه11هك  )لتراقح  ليص ه(
رخيلنهقنهرنهلجلإهصترتتهلتجلنهحيوهلص هإيج هجلإل هرتهلينهه244لالحليتقةهلترؤ إهلتةه

لج هلالاءتيهالالفتإةهرنهلل.هCASO4.2h2oرنه لييلتتهلت تتايل هلترت ي ه%هه37لتةه%هه35
ه.رصتاعهت خاا هلتجلنهلتتراقح ه4لتلحاي هلتعتتي هرةهصاتع هلالتفتهجلنهليلجإه

http://www.kenanaonline.com/ws/Arabmines/blog/69286/page/1  
.هتتهضصر هحل هذالهلترحليهلصتص هعاإهققع هتهضل هلتلي أرتهلتحجيهلتجيييهرلا هل ري

يالصإ هلتحجيهلتجيييهرةهصاتع هلألاراتهلصاتعتته يريت ي هلأارإةهللليتتهلرةهأعرت هلتلاتنه
اكتنهلتقير هلل  لللإيجهأتللنهلتحجيهلتجييىهلينهلأللي هللألصفيهللتلاىهللتليإىهللألحريهلأحيتاتله.
رحإهي لنهاايجتلها ييتلهألهاايجتلهاه هلتلفلتهألهاايجه هجهلتصصي ات هيلفتلتهااي.هلتخلنهلألالإ

http://www.kenanaonline.com/ws/Arabmines/blog/69286/page/1


19 

 

هلت ت اتتهلتحي  هللحتيت هأحتريي هعضلىهيحللىهعخى هعرخيتتهلتحيليةه. هاليج  هلتجييى هلتحجي ليلحل 
للتضيقهرتىهحجيهلتيصت هلتاىهيلري هلص لل هلجرت هأتللا هلحيوهيالصإ ه حجيهرنهأحجتيهلت يا ه

ه.
نهأذ هلتصترتتهلترعإاي هلتلىهلإص ه رتإةهي ياي هألهثتالي هرىه ثييهيعلليهلتحجيهلتجييىهر
صاتع هلألاراتهلتلليلخاإى هصاتع ه يللاتتهلتصلإيل هلت رت ي هأله:هرنهلترجتالتهلتصاتعي هأذرهت

يرتإهلتصلإل ه رتإةهراتعتإةهرىهرصتذيهلتحإيتإهللتفلالا هصاتع هلتصلفهلتصصيى هصاتع هلتجيي ه
 ات هيالصإ هلتحجيهلتجييىه.هترعإاي  هلتصاتعتتهلتيال ي  هصاتع هأحجتيهلت يا صاتع هلتحكللتهل

رىهصاتع ه ل هلتلاتنهلرىهصاتع هلتحصىهلتر ايهلرىهلتصياتا هلرىهصاتع هصفتيتتهلتصيفه
لتصحىهلرىهيصفهلتقيرهلعإهصخق هلرتإةهلتحتيهليفض هلتحجيهلتجييىهلترحللىهعخىهاال هعتتي ه

ه.لنهرنهثتاىهأ ايإهلتايخي 
ه

ه
خامات الطفلة والجبس غرب منطقة رأس سدر، سيناء، : 00شكل 

 يالحظ وجود  طبقة الجبس أعلي الطفلة 
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 خامات الطفلة والجبس غرب منطقة رأس سدر، سيناء : 07شكل 

 
 ر الطو –وادي فيران  -أبو رديس  -محور طريق أبو زنيمة -1 -7

حيتوه(ه13كت  ه)لترحليهرتنهأذت هلترحتتليهلتراتاتل هت اتلثرتيهلتلعتإياةهرتةهاتياتنههيعلليهذال
رلتتتحي هرتنهراقحت هألتله ايرت هيلجتإه.هيلجإهحلت هألهلتتحي هرا هلتعإيإهرتنهلترصتتإيهلتقليعيت هلتراتاتل 

 تتات هيلجتتإهلراقحتت هللتتله.هصترتتتهلتراجايتت هللتحإيتتإهلتإلضتتتر هرتتةهلعتت هلتعاتصتتيهلالاتتليلليجي هلتهترت 
يإيتنهلتعإيتإهرتتنهآلتتيهلتللتتيل هلترالجت هللتلتتةهير تنهراكتتنهلعتت هرحقتتتهلتل ييتتيهلصتاتع هلترالجتتتته

ذتتتتالهلير تتتتنهراكتتتتتنهلعتتتت ه.هلتلليلتيتتتت هللترتتتتللإهلتلاتتتتيق هلتلتتتتةهلتتتتإص هرتتتتةهصتتتتاتعلهتهلترتتتتللإهلتلليلتيتتتت 
 ريتتتتهههلتصتتاتعتتهلالاتتلثرتيي هلتريلل تت هلتت تتتلتينهليرتت هلت جتتتجهللتقفختت هللتحجتتيهلتجيتتييهللتلتتةهللجتتإ

 رتهأنهذات هلحلرتتالتهجيتإةهتلجتلإهصترتتته .(EGSMZ, 1998)ذت خ هراهتهلتتحي هرنهذالهلترحليه
لتتتحي هرتنهذتالهلترحتليهلصترتتتهاتتاحتتنهه( (Botros and Noor, 2009لتتاذ هرتةهجاتل هاتياتنه

أضتتفهرتتتةهاتتت هيلجتتإهحتتل هذتتاله(.ه2444لتاتت ييهل ترتت  ه)رتتةهاتتريةهللتيقيقتت هلجاتتل هكتتيرهاتتياتنه
رحتتتليهلتعإيتتتإهرتتتنهلتصتتتصليهلتصتتتخل هرثتتت هلتجيلايتتتتهللتتتتإليلييتهللتيصتتتت هللتلتتتةهير تتتنهلاتتتلصإلرهتهرتتتةهلت

راكتنهلحإلتهصاتعي هلالثرتيي هتلجهي هللصايعهصصليهلت يا هلتلةهلالصإ هرةهلتعإيتإهرتنهلألغتيل ه
ه.لإلاكت ي هللتإي لي
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 (S.4.1)مركز أبوزنيمة 
ياةهللتصتتتتتاتعةهإلقترتتتتت هرصتتتتتتاعهلتفيلراجايتتتتت هيعللتتتتتيهذتتتتتالهلتري تتتتت هراتاتتتتتلتهت اتتتتتلثرتيهلتلعتتتتتإه

للتفيلايخي لن هللعلليههراقح هأ هلجر هلتحييل هرتنهألل ايرت هلجاتل هاتياتنهأذت هلتراتتقرهلتلتةهلحلتليه
عختتةهصتتت هلتراجايتت هللتحإيتتإهحيتتوهللجتتإهصترتتتتهلتراجايتت هرتتىهكتت  هعإاتتتتهرللاتتقهاتتر هتهرلتتيلنه

لتتاىهيالرتىهرتتىهل لياتتتههDolomitic Limestoneلحييلتهضرنهصصليهلتحجيهلتجييىهلتتإلتلريلىه
هليل لنهلتصت ه.ههMiddle Corboniferousلتعصيهلت يللاىهلأللاقه

ه

 
علي  (S.4.1,S.4.2, S.4.3 and S.4.4)مراكز االستثمار التعديني  : 03شكل 

 جنوب سيناء  (S.4)الطور للتنمية  -وادي فيران  –محور  أبو زنيمة 
 

للتلاتتتتتتتتتتتتتيخلري نههManganiteللتراجتايتتتتتتتتتتتتتتههPyrolusiteل يتتتتتتتتتتتتتتهأاتاتتتتتتتتتتتتتتهرتتتتتتتتتتتتتنهرعتتتتتتتتتتتتتتإنهلتلييلت
Psilomelaneلياتتتلصإ هلتراجايتتت هأاتاتتتتهرتتتىهصتتتاتع هلتصتتتخ هللتلقتييتتتتتهلتجترتتت هلرتتتىهصتتتاتع ه.ه

ه.لتق نهلأيضتهرىهلتصاتعتتهلت يريت ي ه
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هلالصيجهصت ه‘لجإيهلإل ه اير  هألل هلتلةهلحعهرةهراقح  هتخراجاي  هاياتن هرتةهأنهكي   كتية
 هرلرهاقحهه744أاتاتهرنهراقح هأ هلجر هلتلةههلللاقهراقح هلعيةهلليلفعهأ ثيهرنههلتراجاي 

هعنهصخيجهلتالينهلحللتةه هلحتهه24لتلحيهلللعإ هلتراتج  هيالصيجهلقييح  هلتصت  هللتتلتتةهرتن   
هلرنهذات ههيحرخهتهاخ هذلل ةهيالهةهرةهاه هلتريصتهلتاقحي هلياح هلتتايتيلتهرتةهريل  هلتلجرع 

ه(http://mining.150m.com/new_page_1.htmه رةهقللإينهقي هلتاتح هلتييلةهتاياتنه(
لراقح هألله اير هل تنهلتاخ هلتهللئهاخ تلهإل ييتلهياح هلتصت هرنهلترلقعهلتريلفعهرتةهلتاه هحيوهلفيغه

  هلت هي نهه12لتحللإينهث هليجعهلتحللإينهلتفتيغ هصتعإةهرتةهأ هلجر هل تنهلتاخ هقلت هحللتةه
هيالح هرتةهرياتنهألله اير ه.هحلتجهلتةهقليهرحي  ي ه تنهلتصت  لرنهاحق هلتلفييغهرةهاه هلتريصت

ه(.ها هه75)ه  هلللاق ها  هحإيإهضيح هه17راتر ههلتايهيلعإ

هتعرخي هلالالص  هلتريلتتليجةهحيوهيحلليهعخةهاال هل ايإه هأ هلجر هر  رتل يعلليهصت 
ه ه2195)راجاي  هعر هعر%ه( هيل  هرتةهحيوه تن هتيص  هلتصت  هذال هلي ي  هه%48خيتتهصخقهتيرع

ه هراجاي  ه(http://mining.150m.com/new_page_1.htmل ايإ هلتإيج ه( هعتتة هي لن حيو
عخىهلتيغ هرنهلعإإهرللقعهلللجإهصترتتهلتراجاي هرالهأنهه.لذلهر   هتصاتع هالي  هلتفييلراجاي 

هلالقلصتإيهللعإ هت الي   هلتايهيصخح هذل هراهت هلخ ههلتحخي  هذةهأذ  هرةهاياتن هلجر  هأ  راقح 
لتراتقرهحيوهللجإهصترتتهلتراجاي هرةهك  هعإاتتهرللاقهار هتهرليلنهلحييلتلهضرنهصصليه

يل لنهلتصت هأاتاته.هلتحجيهلتجيييهلتإلتلريتهلتايهيالرةهرتىهل لياتتهلتعصيهلت يللاةهلأللاقه
إهيللا هصترتتهلتراجاي هرةهراقح هأللهرنهرعتإنهلتلييلتل يتهللتراجتايتهللتلايخلري نه رتهللج

 اير هرةهكل هج ييةهاياتنهأيضتهغييهأنهلالحليتقةهرةهذاههلتراقح هقخي هااليتهليحإيهرلإ يتهلحللتةه
أرتهرةهراقح هح ي هجال هكيرهلتصحيلنهلتكيقي هلتتحي هرنهاتح هلتلحيهلألحريه.هقنه44444

هتخكحلرهليحإيهلالحليتقةهلحللتةهرلللريهيللا هلتراجاي هعخىهذي  هعإاتتهلجيل هرت ه124 خ 
ه.هأتفهقنه

لأيضتههلتق نلرةهصاتع ههللتلقتييتتهلتجتر هلتصخ أاتاتهرةهصاتع ههلتراجاي يالصإ ه
ه هرةهلتصاتعتتهلت يريت ي  هلت جتجه. هرث هصاتع  هلترحلي هعخةهذال هصاتعتتهرلععإة هرقتر  ير ن

هلتلليلتي  هتخصاتعتت هلرجرع هللتاييلري  هتلجهي ه. هلالثرتيي  هصاتعي  هلحإلت هراكتن هير ن  ات 
 .لايتهللتإليلييتهللتيصت هحل هذالهلترحليصصليهلت يا هحيوهيالكيهلتجيه

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%B2
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A1
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ه هير ن ه اير ههإقامة مصانع إلنتام الزجام والكرستال والفيبرجالس ات  هألل هري   رة
لراقح هه(15لهه14أك ت ه)هت الثرتيهلتلعإياةهللتصاتعةهحيوهللجإهأجلإهأاللعهلتيرت هلتليضتنه

لرلت هذاههلتيرت هلجلإلهتهلتعتتي ه.هاليلعه–للإيهلتحريهه–لتجيفهه–لتلإعهه–للله اير هرةهلللهيإي ه
هقخيخ هرتهلينه%هه5 33لتةه%هه7 33رتهلينهه SiO2حيوهلص هاال ه لاال هل تايإهلتحإيإهلهت

للصإيه ريتته لييةهرنهذاههلتيرت هتخإل هلالليللي هللالايلي هللذرهته%هه42 4لتةه%ه4412 4
ه) هه–ليقتتيت هه–لي يت هه–لتيلاتن هه–لالرتيت هلتهاإ هلترحخةلتال( هلتالر هلتة  ضتر 

http://www.kenanaonline.com/ws/Arabmines/blog/69286/page/1  . هلصإييهلخ ههلرث

ه
ه(2411عيق  )هخامات رمل الزجام في منطقة أبو زنيمة، سيناء: 01شكل 

ه

هرمل الزجام في منطقة أبو زنيمة أثناء التعدين، سيناءخامات : 05شكل 
ه(2411عيق  )

http://www.kenanaonline.com/ws/Arabmines/blog/69286/page/1
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لتيرت هعخةهذي  هصترتتهعرخي هرذإليهتلخ هلتثيلةهحيوهأا هرالهرتل هلصايعهتهالفهللضتعفهقيرلهته
هه.عإةهريلتهرالهرتهقلياتهلحيرلهتهلليعهتهعخةهذي  هصت 

هلتاييلر هإلالتج هرصاع هرقتر  هير ن هأا  هرتة هلإلكتية هلجإي وبعض الصناعت األخري ي 
لتايهيإص هرةهلتعإيإهرنهلتصاتعتتهللذرهتهصاتع هلتحيلييتتهالمرتبطة به حيث أن خام الكاولين 

ه ه)رث  هه–لتاييلري  هه–لتلليايخين هه–لتلير هلتصحي  هه–لالإللت هلالاراتهه–لتص ريتت صاتع 
(هلتحييل هرنهذالهلتري  )ي رنهل ليهلحليتقةهت هرةهجرهليي هرصيهلتعيلي هلهضل هلتلي ه(.هلغييذت

رخيلنهقنهلإيلجل هلترصلخف هال تهايإهلالتلرياتهللتلةهلص هرةهه144للتايهيص هلتةهرتهيحي هرنه
لتالضتر هلتةه%هه1 1لتةه%هه8 4يإهرتهلينهلل ايإهلتحإهAL2O3%هه37لع هلتقلحتتهلتةه
هرنهراقح هألله اير هللري هللجلإه.ه AL2o3%ه35لتةهAL2o3%هه34إيجتتهلصييهرتهلينه

 
في منطقة أبو زنيمة أثناء التعدين، ( الطرق)البنية التحتية : 03شكل 

 (7000عيطة،) سيناء

 
ة أثناء التعدين، في منطقة أبو زنيم( الكهرباء)البنية التحتية : 02شكل 

 سيناء 
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 (7000عيطة،)مصنع للجبس في منطقة أبو زنيمة ، سيناء : 08شكل 

هلأرت نه ه هجيإة هلقير هرياتن هلهت هيلجإ هحيو هللتصاتعي  هلتلعإياي  هتخلاري  هعإيإة رحلرتت
هه(18لهه17لههه16أك ت هه)رصصص هت الثرتيهلتصاتعةه

هتراقح هصاتعي هرنهلتجإييهلتتا يهأا هيلجإهلراقح هألله اير ه لتا ه(ه13هك  )لصقيقت
ضتر هلع هلتصاتعتتهلتلةهللاتا هرعهالعي هلترصتإيه يحلتجهرتةهلتلفعي هلايع هللصتاهلتحيليهلل 

ه.لتقليعي هلتقليع هلتحييل هرنهلتراقح 

ه
مخطط للمنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة تم إعداده بواسطة محافظة جنوب : 03شكل 

 سيناء
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  (S.4.2)ديس مركز أبو ر 

 يخلهرليهريلعه هرحتق ه3478لحعهأللهيإينهعخىهصخيجهلتالينهجال هألل اير هلللخغهاحله
لا ا هجلخي هللصخخهتهلع هلتلإيتنهلتعريح هلتصصل ه هلأللهيإينهذىهأل هرإيا هلليلتي هرةهاياتنه

لهتهلذلهحح ه هث هل لكفهأل هل يهلحييهه1353 هحيوهلإأهرالتجهلتلليل هرةهححلتهتهلتليي هعت ه
هعت هه1361ل عي هلتلحييهعت ه هلهت هرالتجهلتيت هرلإأ  ه هتات هرلنهأغخلي ها تنهألله1376 هأرت

أرتهأذ هلتحيىهلت يلعي هلتلتلع هتهتهرهةه.هههيإينهرنهلتعترخينهلكي تتهلتلليل هللتيت هلترالكيةهذات 
ته يلع هلتفت ه هللت يللنه هللهتهلذىهراقح هرعيلر هرنهاهلتحإ هللجلإهله..هقيي هرييلنهلللإيهرييلنه

لتعإيإهرنهعيلنهلآلتيهلتريتهه هليلجإهرةهرييلنهإييهلتلاتتهلذلهرنهأقتتإ هلهأذ هلألإييةهلترايحي هرةه
  s.htmhttp://www.southsinai.gov.eg/index.php?p=tour&s=dee هاياتن

 
 إحدي منصات البترول في منطقة أبو رديس البحرية : 70شكل 

 
ومصادر  صورة لمنطقة أبو رديس توضط وجود طرق متميز وخطوط كهرباء: 70شكل 

 مياه

http://www.southsinai.gov.eg/index.php?p=tour&s=dees.htm
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تات هلعلليهراقح هأللهيإينهرحإيهلتراتقرهلتهتر هرةهرجت هرالتجهلتلليل هللتيت هحيوهيلجإهلهتهه
ه هلتلليل  هرنهححل  هلحيي هللتيت لتعإيإ هححل  ه)هلرعءرهت ه(24ك   هلحلي ه. هلاي  هلهت  ات هيلجإ

 ه رتهيلجإهلهتهرقتيههصيييلتايهير ا هأنه(21هك  )رلري ةهحيوهلتقيرهلتجيإةههللتقتق هلت هيلي ه
ه.يحإ هصإر هاييع هلرلري ةهتخراثريين

هصت هلتتصاتعت هلالثرتي هإلقتر  هراتال  هاياتن هغي  هلجال  هيإين هألل هراقح  تهلعللي
اتت هلتيت هللع هلتصاتعتتهلتلليل يريت ي هلتلةهير نهأنه لتلليلتي هرث هرجرعهتل يييهلتلليل هلل 

ههه.لإيهإص ه لييلهرتةهلتص لا هلترصيي هررتهيعلإهلتتافعهعخةهلترجلرعهلترصيي
 

 (S.4.3) مركز مدخل وادي فيران وسهل القاع 
ترصتإيهلتقليعي هلصتص هلتحجيهلترحلي هعإةهأاللعهرنهل(ه22ك  ه)يلجإهحل هذالهلتري  

ه.هلتجيييهللتقفخ هلع هرنهليالتتهلتءخقهللتيرت هلتعتإي 

ه

ه

 (S.4.3)مركز مدخل وادي فيران وسهل القاع االستثماري  :77شكل 
ه

يحلي هأنهيحت هرةهذالهلتري  ههرصتاعهإلالتجهلتجييهل يللاتتهلت تتايل ههلرصتاعهتألاراته
ه. نهأنهلالي هالعي هلترصتجإيهلتقليعي هلتحييل للتقل هلتقفخةهلأيهصاتعتتهرر
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 (S.4.4)مركز واحة فيران  
لترحلي هلتعإيإهرنهرصتإيهأحجتيهلت يا ههرث ه(ه24لهه23:هأك ت )يلجإهحل هذالهلتري  هه

يحلي هأنهيل ه.هلتجيلايتهللتيصت هلغييذتهرنهأحجتيهلت يا هلتلةهيللعهغتتليلهتهصصليهلتحتعإةهلترعحإة
هرصتا هرنهرقتر  هلتلاتن هلأحجتي هلتجيلايتهللتإيلييتهللتيصت  هرث  هلت يا  هأحجتي هللحإلتهتلجهي  ع

ه.لترصتإيهلتقليعي هلترحيق هلهالهلتري  
 

  (S.4.5)مركز شمال الطور لالستثمار الزراعي 
هلتري  ه هلتقليهلتلةهلرث هعتصر هاياتنهلتجاللي ه(ه41ك  ه)يلجإهذال كرت هكيرهرإيا 
هلألاك هرن هلتعإيإ هلتالينهللهت هتصخيج هلتكيقة هلتاتح  هرة هكللق هت هعخة هلصتص  هلتايتحي  ق 

ه.يتإلضتر هرتةهلألاكق هلتايتحي هلألصييهلتتحي هرنهرحري هيأنهرحرإهلكي هلتكيخ
هرةهراقح هاه هلتحتعهللترحإإةه هاكتقهلالثرتييه يلعةهرحإلإ هرقتر  هلكجيع يحلي هأنهيل 

لالالثرتيهعنهقييرهلتريتههلتجلري هلترلجلإةهلحتهيل هللرييهلتريتههتهاله(.ه41ك  ه)عخةهلتصليةه
ليل هاه هلتحتعه هلاللإهرنهإيلا هرصتإيهلتريتههرةهذالهلتاه هإيلا هإقيح هتلعيينهلت ريتتهلترلتح ه
هلتركيلعه لإيج هرخلحلهتهلأاللعهلت يلعتتهلتلةهلاتا هلتليل هللي  هلتراقح هقل هلتلإأهرةهلافياهذال

ه.لت يلعةهلترحإلإه

ه.ه
الطريق إلي واحة فيران توضط أشجار النخيل وصخور القاعدة المعقدة : 73كل  ش

 في الخلفية
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ه

ه(S.4.4)مركز واحة فيران االستثماري :  71شكل 
ه

 
وادي  –التابعة  لمحور  أبو زنيمة  (S.4.5)مركز االستثمار  الزراعي : 75شكل 

 جنوب سيناء  (S.2)الطور للتنمية  -فيران 
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 ية الشاملة لسيناءالتنم -3
ه تاتهلاري هكترخ هاللنهرنه هلاري هاياتنههلصتص هرال ه رنهغتتلي هلترا ؤتينهيعخرلنهأذري 

هللتايتحي  هلتعتتري  هللتلجتية هللت يلعي  هللتصاتعي  هلتلعإياي  هلتاتحي  هلرته. هاياتن هصييق  هرتة لتتاءي
للتلعإياي ه غيلري هللتجيلتلجي لكرخ هرنهرحلرتتهرةهلترجتالتهلترصلخف هلاليج هتفح هصيل قهتهلتقلله

للترت ي هر رحهليللهتهرحإهلجإتهأا هير نهأنهلل هلاري هاياتنهرةهرجتالتهكلةهللحيوهاص هرةه
ه: هلريرتهيخةهلترجتالتهلتلةهأقليحهت(27لهه26ك  ه)هلتاهتي هرتةهلاري هكترخ هتاياتن

ه
 

 االستثمار التعديني والصناعي -3-0
هرا هقرتهلهت هلتلة هلتإيلا  هرن هعت  هلريرتهه2447ا هرصتتتي هتلاري  هلتعصي هلركيلع للتصتص 

يلعخرهللاري هاياتنهرلنهذالهلتالعهرنهلالالثرتيهيج هأنهيأصاهأذري هقصليهلات هرنهص  هراكتنه
رإنهصاتعي هرلصصص هلعلرإهعخةهلترصتإيهلتقليعي هللتصترتتهلتحييل هرنهرحتليهلتلاري هلترحلي ه

رللقعهريل  هلالالثرتيهلتلعإياةههلرث .هياتنهرنهلتيي هرتةهلتكيرعخةهلتقيرهلتيياي هلتلةهلحقعها
ه هلتصييق  هعخة هللترلضح  هلترحليح  ه)للتصاتعة ه27ك   هلترللقع( هلالفهلصضع ه هلحييلي  هرللقع

هلتاهت ي هتلخ هلتريل  هتإيلاتتهعإيإةهراهتهالعي هل ريتتهلترصتإيهلتقليعي هلتحييل هراهت هرحلرتته

ه

                            

ا ست ما  التعديني 

والصنا ي

ا ست ما  

الز ا ي

التنمية البشرية

ا ست ما  

ال يا ي
منا    رة 

 نا ية و جا ية

ه
 مجاالت التنمية الشاملة المقترحة والممكنه في سيناء: 73شكل 
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C1

C2

C3

التنمية الشاملة 

في سيناءالمقتر ة 

                     

                      

            

              

                  

           

             

                          

            

                        

                   

                 

                                   
       

       

ه
 

  سيناءفي خريطة توضط مواقع ونوعية التنمية الشاملة : 72شكل 
ه

هلالاليلليج هللتاللحة هلتقليعي  هللترصتقي هلتلي ي  هلتاتحي  هرن هلترلقع هذال هلر  ر  هلترلتح  ي هلتلاري 
هه.للتا تاي 

 
 االستثمار الزراعي -3-7

ه هرحإلإة هل ريتت هلت ن هلت يلعة هت الثرتي هراتال  هاياتن هلتريتهههلعللي هقخ  هلال  لات 
ير نه يلع ه(.ه28هك  ) هرتهعإلهلتراقح هلترحيق هلركيلعهليع هلتا  هرةهكرت هاياتنهتتتتتحتتتتتلترل

ااةهأييه.هرإلنهلراقح هليع هلتا  ه544حللتةه هلتركيلعهيالحرهأنهيؤصاهرةهلالعللتيهلل  أنهذال
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هلتراتقره هرن هللتحتإرين هاياتن هألذ  هلأليلضة هلرخ  هرك خ  هح  هرتة هلتإلضتر  هرليل  هلفعيخ  ليل 
  .لترصلخف هرنهراتقرهلتصعيإهلللإيهلتاي هللتإتلت

يتههجلري هرالهرتهثلتهلجلإهره–أرتهلتراقح هلتثتاي هللتلةهير نهرعللتيذتهراتال هتخلاري هلت يلعي ه
تات هالهلإهرنهإيلا هرحلرتته(.ه23هك  )رهةهلحعهلراقح هاه هلتحتعهلجال هغي هاياتنههه-لهته

هلتتراقح هللتراتحتته هلتجلري هلترلجلإة هلتريته لخ هلتراقح هرنهاتحي هلالالثرتيهلت يلعةهرث ه ري 
ه.للتليل هلتراتال هلالعي هلت يلعتتهلتلةهل   هذاههلتلي  

ه
ه

      
                                 

           

      

          

هه
 

 صورة فضائية توضط موقع مشروع ترعة السالم بشمال سيناء: 78شكل 
ه
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S.4.5

       

      

    

      

               

هه
 

صورة فضائية توضط موقع مشروع سهل القاع الزراعي المقترح بجنوب : 73شكل 
ههسيناء

 
 مناطق حرة صناعية وتجارية وخدمات بحرية -3-3

(هه34هك  )هلاري ههلتراقح هكيرهقاتةهلتالينرنهأافعهلألاكق هلترحليح هتهيعلليهذالهلتاكتق
للتلةهلعلليهرنهأذ هرريلتهتخافنهلتعتتري  هليحلي هرقتر هث ث هراتقرهحيةهعخةهاارهراقح هجل ه

ه:ليحلي هأنهل لنهلخ هلتراتقرهلتصاتعي هللتلجتيي هلتحيةهذة.هعخةهرةهإلةهلإلت هلإلرتيلتهلتعيلي 
 لليهاعيإهتخصاتع هللتلجتيةهلتحيةهراقح هكير 
 راقح هكيرهلتالينهتخصاتع هللتلجتيةهلتحية 
 راقح هاليلعهتخلجتيةهللتصاتع هلتحيةه 

ه
.هلقإهل هلصليتيهذاههلتراتقرهعخةهأاتنهليللتقهتهلتألاللرهلتعتتري هلصقلقهلتر ح هلتلحيي 

هلحعهكيره هرحإيهلتريل  هلتهتر هحيوهأاهت هلترإص هلرث هراقح هكيرهلليهاعيإ هلليهاعيإ رياتن
أرتهري  هكيرهلتالينهرخ هأذري ه.هلتكرتتةهتحاتةهلتالينهلليلقهلينهأليللتهلأريي تهلكرت هررييحيت
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هلجال هررييحيت هآايت هلتالينهلييلقهرصيهلحتية هحيوهيعلليهلترإص هلتجاللةهتحاتة ه ليية لتتاال ه.
يلقهلينهرصيهرنهجه هللتررخ هلتعيلي هتراقح هاليلعهرهةهلعلليهرنهلتريل  هلتهتر هلترحليح هحيوهل

للجإيهلإلكتيةهرتةهأنهلتراتقرهلترحليح هتخلجتيةهللتصاتع ه.هلتاعلإي هلإل هلتصخيجهرنهجه هأصيي
لتحيةهلكلر هعخةهلاي هلحلي هرل ترخ هحيوهيلجإهل  هراهتهرياتنهلحييهإلتة ه ات هيلجإهرقتيلته

ه.هإلتي هقييل هلتتحي هرنه  هراهت
  

مرا ز التجا ة والصنا ة 

في سيناءال رة المقتر ة 

c1

c3

c2

c2

                  c1

               

c2          

ه
خريطة لسيناء موقع عليها مراكز التجارة والصناعة المقترح إقامتها : 30شكل 

 لتنمية سيناء
 

لريرتهيخةهرصلصيهتلصفهراقح هجل هعخةهت اليكتإهل هرةهرقتر هلتراتقرهلتحيةهكيرهقاتةه
ه:لتالينهرعهلألصاهرةهلالعللتيهلتءيلفهلالقلصتإي هلترصيي 
http://www.minshawi.com/other/taushory5.htmهه.ه

 لاكتنهاخق هلتراقح هلتحي ة ه هي  هح لري هراؤلت هعنهلالكيلفهعخىهلتراقح هلتحيةهرة ل  ه
  هللضر اتهراؤلتيتت1385/كلتق/3جل هعخة هلرلج هريال هصتإيهعنهح لر هإلةهللتييخه

http://www.minshawi.com/other/taushory5.htm
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هلتراتعإةلتاخ هللحإي  هلتعر  هر للت  هليغ هرة هلتليلصي هتخكي تتهلتلة هلصإلي لتفاي  ه للتصليةهق 
هلتعرتت  هللءيف هلترلضرا  هلتعترخ  هللتحلى هلتقتق  هلرصتإي هلتل ليإ هرة هلأكييلته  تتراتعإة للعإلإ

هلتالضتر هلتىهصإرتتهلتلأري لالقتر هلللرييهلتا نهللترللص ت هللتريلررهللتصإرتتهلتقلي   نهللتيإ 
هه.عخىهلالفاتيلتهلقخلتتهلترالثريين

تاا ه /2/ لرحتلهتخحتالنه1/33لتاء هلتحتالاي هلتلةهلح  هلتراقح  هصإيتهلت  ح هلتلافياي هيق  لتلحإيإ
هتجا هيؤلنهلألرلل /.ه1386/ هلرليت لته ثيية ه تالعفتنهرنه لقإهراحتهلتراقح هلتحي ة للالثرتيذت

هلل هلتلجتيي   هللتحيلإ هلتصليةلتضيل   هالت هلتعرتت  هلياي ه لريي هلاهلت  هلتعر  هالر هرن لترقخلل 
هلتكيي هلترللقنهلات هلرلج  هرنهلجلإ هتهته للالعفتن هلتحية هلتراقح  هعخىهلن هلتايهيا   لتحتالن

هلتلاي  هلللريي هلتحتالاة هللترصتاعه  يتاهت هلتر تل  هلجهي  هرة هللاكتنلت  هريلرر هرن لألاتاي  
هه.يت يجت للتراللإعتتهلتجتذ ة

ه
ه

 االستثمار السياحي -3-1
الهأحإهيا يهرلل إهلالالثرتيهلتايتحةهرهلهيعلليهرنهأذ هلترجتالتهلتلةهير نهأنهلضيفه
رتةهص يا هلتإلت هرخيتيلتهلتجايهتت هللعلليهاياتنهرنهأذ هلتراتقرهلتعتتري هلتلةهيلجإهلهتهرحلرتته

هله هيرتتهت هلجرت  هلترلري ة هلتكللقئ هلتايتحةهرفيهت هلترلالع هت اثرتي هلتلحيي  هلتيل هللتحيتة أرت ن
ذالهلتإلضتر هرتةهلجلإذتهرةهر تنهقيي هرنهرعء هقتيلته.هلقحاهتهلتلإيعهرةهرعء هرصل هلتعت 

هلتعتت  هلتلحيه. هلصخيجهلتالينهل هلتايتحةهذةهكللقئهصخيجهلتعحل  هتخاكتق هلتراتال  هلتراتقر لأذ 
هرنهلترالجعتتهلل هلتعإيإ هلهت هتحييهلتايتحي لأللي هلترللاقهريلجإ هلاكيقه. أضفهرتةهات هير ن
لغييذتهرنهلألرت نهلتلةهتهتهلراقح هقليهاياتنهلتاتحي هلتإياي هرث هإييهاتاته تثيينهلجل هرلاةه

للجإيهلإلكتيةهرتةهلجلإهأرت نهجلخي هرييإةهرةهراتءيذتهلقليعلهتهلل تلياهته.هأص هلتييصةهلإياة
ك  ه)لتهتإر ههرحصإلهتايتح هلتافتييهألهلتايتح هلتعخري هلليل يلهتهلتجيلتلجي هللتلةهير نهأنهل لن

 ات هلتايتح هلتع جي هلتصتص هلع جهلع هلألريل هلتجخإي هليلرتل  هلترفتص هلغييذتهرنهه.(31
ه.لألريل هرةهلع هلتراتقرهلتكتق ي هرث هحرت هريعلنهلغييذت

هه
ه
ه
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ا ست ما  ال يا ي

ال يا ة الشا  ية 

ل ستجما  وال   

سيا ة ال  ا ي 

العلميةال يا ة 

ال يا ة الع جية

الدينيةال يا ة 

  
 ار السياحي المختلفة في سيناءأنواع االستثم: 30شكل  

 
 التنمية البشرية -3
هلعخر ههه هلعحخ  هلإلااتن هحيوهأن هلتلارلي   هلتركيلعتت هتاجت  هأاتات هلتلكيي  هلتلاري  لعللي

هتات ه تاتهلتلاري ه لصليل هلثحترل هلقيرهرإليل هير ا هأنهيلإعهليححرهلتاجت هأليهركيلعهلارلي 
ر هللترؤثيةهرةهلتركيلعتتهلتلاري هليج هأنهيل هلالذلرت هلهتهلتلكيي هرنهأذ هرحلرتتهلتاجت هلت  ه
عقت هتهألتلي هألتةهرةهصققهلتلاري  ليحلي هأنهلكلر هأاتايتتهلتلاري هلتلكيي هعخةهرقتر هجترع هه.هلل 
لترجتالتهلترحليح هتخلاري ه هليلضحهذالههلتك  ه(32ك  ه)هلرلحفهلرإلينهراي هلريل  هتخلإيي ه

هل هلقإهل  هلتعخري هللتلحاي هللتعرتت هلتلكيي   هلتحتعإة هللعإلإ صليتيهالعي هلت خيتتهعخةهأاتنهليللتقهت
هلتلحاي  هلتلعإياةهللتصاتعةهللترجتالتهعتتي  هلالالثرتي هلصتص  هترجتالتهلتلاري  هلتراتال  .هلترإيل 

هأله هلإلضتر  هلير ن هلصليللة هحا  هعخة هكصصيت هلجلهتإل هيرث  هلترحلي  هذال هلأن هلإلكتية للجإي
ه.عإي هرةهالعي هلت خيتتههألهرعقتنهافصي تهأ ثيهتللضيحهلعضتهرنهلخ هلترجتالتلتل

هه
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التنمية البشرية و  دا  الك ا  

والتكن ل جياسيناء للعل   جامعة  -1

 لية  ل    1-1

األ  
 لية  ندسة   -1

التعدين وال ا ة

 لية  كن ل جيا   -1

ال اسبا  والبرمجيا 
 لية الز ا ة  -1

مرا ز للتد ي   - مدا   فنية 1- 

مت   سيناء للجي ل جيا والتا ي  ال  ا ي 

وال بيعي والبي ي

ه
 مجاالت التنمية البشرية المقترحة للتنمية الشاملة في سيناء:  37شكل 

 
رحلاعهأنهأااةه(ههجترع هاياتنهتخعخل هللتل التلجيت)هتحإهه تنهال هلاري هلتجترع هلترحليح ههه

أرتهعنهالعي هلت خيتتهلترحليح هرهةههليللقهليللتقته.هلتعخ هللتل التلجيتهذ هأاتنهلتلحإ هلي ي ةهلتلاري 
لثيحتهلرجتالتهلتلاري هلترقخلل هرةهاياتنهررث هرلنهغتتلي هأيلضةهاياتنهذةهجلت هلذضت هلصصليه

هلأل هعخل  ه خي  هلجلإ هلضيلية ه هأذري  هعات هييي  هأن هير ن هر  لترعتإنه-لتجيلتلجيت)ي هلاهل 
هلتصترتتهلغييذته-للتصصلي هرلنهلتلع هير نهأنهيعليهأنهذات ه(. هللتقتق  هلتهاإا  هعنه خي  أرت

هلصترتتهلرصتإيه هرعتإ هات هرةهلتهإفهحيوهأنهلجلإ هلت نهل رنهأذري  هلتلاري  هرةهذاه غيلل 
هلتهاإاي هلصل هلتتقير هللتلة هلتلعإين هذاإا  هلجلإ هيالخ   هاياتن هرة هلترعتإنهقليعي  هالالصيلج  

هللت  ر ه هلتهتر  هلترلضلعتت هرن هرهة هلتقتق  هعن هأرت هلألي   هلتقن هرن هلالقلصتإي  للتصصلي
عإلإهلت للإيهلترلصصص هرةهرجتالته تركيلعتتهلتلاري هلجريعهأاللعهت هرهات هأذري هلتتي هتإيلا هلل 

أرتهعنه خي هل التلجيته.هتق هلتاللي لتقتق هلترصلخف هاللنلهلتقتق هلتكراي هألهلتحيليل هألهلتييت هألهلتق
.هلتحتالتتهللتليرجيتتهر هأحإهيجه هأذري هذالهلتفيعهرةهكلةهاللحةهلتلاري هللتركيلعتتهلتصاتعي 
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ليجعهأذري ه خي هلت يلع ههرتةهلتحتج هرةهلتللاعهلت يلعةهلصتص هرةهكرت هاياتنهلاه هلتحتعهلذاله
ذالهلترجت هلصتص هلت يلعتتهلتصحيللي هلرتهييللقهلهتههيحل هلالذلرت هللعإلإهلت للإيهلترلصصص هرة

ه.رنهركيلعتتهلارلي 
ه
ه

هأنهرقتر هرإلينهراي هلريل  هتخلإيي هليللقهلأاكق هلتلعإينههلقيرهلتحفيه للجإيهلإلكتية
هلترصلخف ه هلتلحتتي  هلقير هلت يا  هصصلي هللجهي  هلتقليع  هللترصتإي هلتصترتت هعن لالال كترة

ع هلياتعإهجريعهلألاكق هلتصتص هللاري هاياتنهرةهلترجتالتهلتلعإياي ه  هذالهالفهيإ.هلغييذت
ه.للتصاتعي هلكلةهأاكق هلتركيلعتتهلالالثرتيي

ه
ه

هأذري هلتتي هحيوهأا هالفهيحلليه هرلنهات هيعلليهال ه هعنهأذري هرقتر هرلحفهاياتن أرت
يهلتقليعي هللتلي ي هعخةهقا هتخصصليهللترعتإنههللتييخهاياتنهلتحضتييهعخةهريهلتعصليههللترءتذ

يرث هذالهلترلحفهلترحلي هاحق ههجا هايتحةهلصتص هرةهلتاللحةهلتثحتري ه.هلغييذتهرنهلترجتالت
ه.للتلعخيري هللتإياي هلغييذت

ه
هه

 فوائد المشروع -1
ه

ضـافة   -0 رنهذتالهلتركتيلعهاتلفهياته هلحتترهه: إلـي سـكانها عـدة ماليـينتعميـر صـحراء سـيناء وا 
 تات هتتنهيتل هصتيفهلعلرتتإلتهرتتيت ه ليتيةهعختةهلتلاتةهلتلحليت هحيتوه.هاياتنهرةهلعرييهج نه لييهرن

ذتتاله.هأنهرعءتت هلختت هلترحتتتليهعخيهتتتهقتتيرهجيتتإة هللعضتتهتهيكتتلر هعختتةهصقتتلقهقتتليه هيلت يتت هلريتتته
لتإلضتتر هرتتةهأاتت هاتلفهيحتتإوهاكتتقتهذتت  هرتتةهاتياتنههلياتتتعإهعختةهلصتحيحهلتلل يتتعهلتات تاةهرتتةه

ل هلختت هلترحتتتليهاتتلفهياتتتعإهعختتةهلصفيتتفهلتضتتيقهلتاتت تاةهعختتةهرصتتيهحيتتوهلاتتلعههلألاكتتق هحتت
ه.لع هلترحترءتتهلتر لء هلتتا تنهرث هلتحتذيةهللإلا اإيي هللع هراتقرهلتإتلت

 
 

رنهذتتالهلتركتتيلعهلتعرتت رهللرتتتهيكتتلر هعخيتت هرتتنه: ســيناءالمســاهمة فــي حــل مشــكلة البطالــة فــي -7
حيتتوهاياتتتذ هرتتةههاتتياتنه خ هلتلقتتتت هرتتةهأاكتتق هصتتاتعي هرلعتتإإةهاتتلفهياتتتذ هلحتتإيه ليتتيهحتت هركتت

صختترهرتتي هعرتت هعإيتتإةهلرلالعتت ه رتتتهأنهلالاتتلثرتيهلتللرتتإهاتتلفهياتتتعإهعختتةهرإصتتت هلحايتتتتهحإيثتت ه
ه.لرلحإر هلري هلإييلي هجيإةهلاتذ هرةهيرعهلترالليهلتفاةهتخعرتت هلترصيي 

ه
ه
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 هتألرتنهلتحتلرةهحيتوهأنهيرث هذالهلتركتيلعهأذريت هلتتيت: أهمية المشروع لألمن القومي المصري -3
لعريتيهاتياتنههاتيجعخهتهرأذلتت هأ ثتيهلتتات تنهللألاكتتق هلترلالعت  هلتتالهاتلفهل تلنهعت حتتهأليهلاتتخ ه

 .هألهعإللنهصتيجةهرتيهتهللرث هإيعتهللقيتهتخراقح هلتكيقي هرنهرصي

ه

اتياتنهللجإيهلإلكتيةهرتةهأنهر يةهذالهلتركيلعههلعلليهلصقيقتتهراتلحلخيتهللاتعهلتاقتترهتلاريت هه
لير نهرضتر هلترحليحتتهرتيهتهألهلعتإيخهتهلإيلات هجتإلىهريلحت هلافيتاذتهلألتليتتت هلت ااتةهأعلحتإهأاهتته
لرثتت هذتتإرتهلاتتليلليجيتهير اتت هأنهيعتتتتجهلت ثيتتيهرتتنهلتركتتت  هلتلتتةهلعتتتاةهراهتتتهاتتياتنهصتصتت ههلرصتتيه

ه.لثتل اييع هلهعرلرتهليإرعهتهاحلهلتارلهلصقةه
 

 الخالصة والتوصيات -1
هرحتليههلعللي هعإة هلتلاري  هللكر  هلترصيي   هلألر  هتلحإ  هلت  ر  هلتركيلعتت هرن لتلاري 

هلتلاري هلتايتحي هللتلاري هلت يلعي هللتلاري هلتلعإياي هللتصاتعي  تحإهألتتهلتإلت ه.هأاتاي هرنهأذرهت
هلترالجعت هرن هلتعإيإ هحيوهقترتهللقتر  هرةهاياتن هلتايتحي  هلتلاري  هرتةهرحلي هرخحلءت تهرذلرترت

للتحييهلتايتحي هللتفاتإرهعخةهكللقئهاياتنهلرعء هلخ هلتركيلعتتهالهيالرلعهلهتهرالهعإإهقخي ه
ه هرن هأق  هلرث  هللتلة هلتياي  هلتقلح  هلترصيي%ه24رن هلتكع  هرن هذات ه. هتين هرلا  هات  ليغ 

هعخةهص يا هلتإلت هللرث هأحإهرلليه هلإيهإص ه لييل إذتهرصل فهعخةهأذري هلتلاري هلتايتحي هرلاهت
ه.ت نهلتلاري هلتايتحي هالهللاةهأر هلت اهتهلاتعإهرةهلإلييهرلليإهرضتري .هلترتتي هلتهتر 

ه
هرةهلتلقتهلتحتتةه هلات هلال هاح هلتريته هرحإلإة هلت اهت هرهةهرهر  هلت يلعي  هلتلاري  أرت

 نهرعهات هير.هلكحهتهرةهلترالحل  هذالهلتإلضتر هرتةهركت  هلتريتههلتحتتي هلينهإل هحل هلتاي 
رقتر هركيلعتتهلاري ه يلعي هرحإلإةهرةهاياتنهرةهراقحلينهي يايلينهذرتهكرت هاياتنهحل هرلقعه

ه هحللتة هللال يلع هلالص   هيل  هأن هير ن هحيو هلتا    هليع  هلخ هه444ركيلع هرة هرإلن أتف
هلتراقح  هتخلاري هلت يلعي هرا. هلترلقعهلتثتاةهرلااةهأقلي هراقح هاه هلتحتعهت ةهل لنهذإرت هرتهأرت ل

هلفصيخي ه هلجيلري يحي  هلات هيلقخ هإيلاتتهجيلتلجي  هلتجلري   هرنهلتريته ه ريتته تري  ثلتهلجلإ
هحلةهير نه هجال هغي هاياتن هلتحتعهلراقح  هرةهاه  هلتجلري  ه ريتتهلتريته الال كتفهللحإيي

ي هلتلةهلحإيإهلتراتح هلتلةهير نه يلعلهتهلرةهافنهلتلقتهتيل هإيلا هالعي هلتليل هلالعي هلترحتص
ه.ير نه يلعلهت

ه
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ه هاياتن هلتلعإياةهلتصاتعةهرةهكل هج يية هلتلاري هعنهقييرهلالالثرتي رلضلعهذاههه–أرت
الهرتهل هلتلإأههه–لتي ياةلتإيلا ه رهلهرنهلجه هاءييهأا هلألر هللترالحل هتلاري هححيح هرةهرصيهلل 

هلتقليعي هلتلةهلالحح هرلنهات هالفهياح هرصيهرتةهر تالهت هلينهإل هلتعتت رةهلافياذت ههت تات ه.
يج هأنهللتةهلتح لر هلترصيي هرذلرترتهلتتيتهتهالهلتركيلعهحيوهأا هيرث هذإرتهلاليلليجيتهللارليته
تخرالحل هلتحيي هللتلعيإهلير ا هأنهيعتتتجهلت ثييهرنهلتركت تتتت هلتلةهلعتاةهراهتهرصيهليإرعتتتتتتهتهاحله

هللقت هلتلعإياي  هرصتإيذت هلتالثرتي هصاتعيتتت هلتارتتل هرإن هرتة هللحتتل  هلتلة هلالالثرتيي  هلتريل   ر 
 .رلصصصتتتتتتتتت 

ه

                  

           

ه
صورة فضائية موقع عليها المناطق المقترح إقامة مدن مليونية صناعية متخصصة : 33شكل 

أيضا مشروع  لاليتثمار التعديني والصناعي بشمال سيناء وموقعها االستراتيجي الهام، يظهر
حدي المواقع المقترحة إلقامة مدن حرة علي قناة السويس  ترعة السالم لالستثمار الزراعي وا 

(C.3) 
ه
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لجإيهلإلكتيةهرتةهأنهرنهرري لتهذالهلتركيلعهلترحلي هأا هير نهلافياههعخةهريلح هلحا ه
هلترلله ه هلترحلرتت هحا  هل ات  هلالاليلليجي   هلتاتحي  هرن هلتراتا  هلترلقع هذالهأذري  هتاجت  رية

هلتركيلع هلتاتحي ه. هرن هألتة هألتلي  هلرث  هاياتن هكرت  هلاري  هأن هأيي هرلااة هاءيي هلجه  رن
لالاليلليجي  هرلنهلترللقعهلترحليح هقإهأصلييتهلعاتي هتلرث هحت قهاإهعريلاةهللكييهكيرهراقح ه

ه(33ك  ه)لترريلتههللتتحي هرنهحإلإاتهلتكيقي هرعهإلت هرخاقينهلتريلصل ه
  

 قة التنـفيـذطري
قتر هههههه لتتاال هتركيلعهلتعصيهتلاري هرصيهلريرتهيص هلالالثرتيهلتلعإياةهللتصاتعةهلل 

ه:ريل  هعخةهرحتليهلتلاري هلترحليح هرةهكل هج ييةهاياتنهير نهأنهل لنهآتي هلتلافياه رتهيخة
هلتركتتتتتتتيلعههللحه-1 هلتإيلا هجإللههرللرح هرلإأي هرنهلتإلت هعخةهرجيلنهإيلا هجإليهتهتتال إإهذاه

هلليلي هألتليتتهلتلافياهترحتليهلتلاري هلترحليح 
هللتصاتعةهه-2 هلتلعإياة هلالالثرتتتتتي هتريل   هرللقع هللحإيإ هجإللذت هلعلرتإ هل  هلتلة هلترحتلي لحإإ

هلترر نهرقترلهتهحا هالعي هلترصتإيهلتقليعي هلتحييل 
يتهلياتت هرصقتتقهلفصتتيخةهتر لاتلهتتتهرتتنهيتتل هعرتت هياتت هلصقيقتتةهتلختت هلتريل تت هللحإيتتإذتهراتتتحه-3

حيتتتوهرللقتتتعهلتاكتتتتقهلتصتتتتاتعةهلالعيلتتت هللتصتتتإرتتهلالجلرتعيتتتت هللتلعخيريتتت هللالقلصتتتتإي هلكتتتتل  ه
 .لتقيرهللتحإل رهلغييذت

لقتتتي هراتقصتتت هلتتتينهلتكتتتي تتهت تتتةهلحتتتل هكتتتي  هألهرجرلعتتت هرتتتنهلتكتتتي تتهلترلصصصتتت هللقترتتت هه-4
لهتتتهللكتت  هرتتنهلياهتتهكتتي  هللتتلتةهرإليةهذتتاههلتريلرتترهلتصتإرتتهللتريلرتترهلترقخللتت هتخري تت هعختةهافح

للتصتتإرتتهللحصتتي هياتتل هعتتتنهلختت هلتريلرتترهرتتنهلتراتتتلثريينهلتتتاينهيحيرتتلنهركتتيلعتتهلتتتتتري  ه
عخةهأنهيحإإهات هرعهلتجهتتهلتح لري هلترا لت هلتتإلتت هلحيتوهالهليتتتةهكتي  هلإلإليةهرتةهقيرت ه

ه.ل  هتخإلت ذاههلتصإرتتهرعهقيت هكي  هلإلإليةهلإرعهلتضيه
ير تتتنهأنهيتتتل هاتتتت هلاءتتتت هلتلتتتلتهللتتتتايهلرحلضتتتتهههأنهللتتتلتةهكتتتي  هرعياتتت هلختتت هلتراتتت لتي هترتتتإةهه-5

ه.رحإإةهلصلحهلخ هلتريلررهلعإذتهرخ تهتخإلت 
يتتتل هقتتتي هلتراتتتتقرهلتلتتتتةهاتتتيحت هلهتتتتهلألاكتتتق هلالاتتتتثرتيي هرتتتةهلترجتتتتالتهلتلعإيايتتت هللتصتتتتاتعتتههه-5

 هعتر هألهرحإلإةهحا هلتحللاينهلتراءر هرعهرعقتتنهحتللر هلتريللق هلهتههللتصإري هرةهراتقص
هلالثرتيي هركجع هتخرااثريينهللحخي هرإةهلإلجيلنلته

ه
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 والقراءات  المراجع
 

ر ثشيرت )ر ثشيرت ر معر آش مقت  ر بلش رألتمش : 2664ر س ش ا ا،ه  ا،ه يأتمر  تليس يتق ا 

 .صفلش 176ا  7215 -2004: رر  ل ش رإلب(: ر معر آش مت بالي ر عشمآش يثشيرت ر قت 

يرل ر مشبح  ،نقشا " : يلراش ةآص صةآش"ر ثشيرت ر معر آش  ه ر عت ش ر عشمه : 1920اصض امآشا 

 .صفلش 342ر شبتضا ر مم، ش ر عشمآش ر سعصيبشا  

رات قتف ر آصلر آصي يتقآآش ختقتتي يق تقني : ر عيش ر نصي : 2665ات متن ابر ر عتطه مرلا 

 :يرل ر  تت  ر لرب ا ر قتةشةا قيشا ل ش رإلبرر : معم ر ريل ر عشمآش ر ملتم،ش  ه

2004/20584,   -   I.S.B.N.: 977-350-105-1 صفلش 295ا. 

ةشبرة رألةشري : أةمآش ر جآص صةآت  ه تنمآش معم ر منتطق ر ميشبش: 2662ات متن ابر ر عطه مرل 

 .2662 بشربش  22ر ميشبش ر عري ر يتيل متتلبخ 

ةشبرة رألةشري ر ميشبش ر عري : ر جآص صةآت  ه خرقش ر تنمآش -اآنتء : 2662ن ابر ر عطه مرل ات مت

 .2662قتبص  16ر يتيل متتلبخ 

 سش : خشبطش قيش ان قصري ر بنتء ر متتتش ير ينتاتت ر قتئمش ا،آهت: 2661قشي  ملصث ر بنتءا 

 صفلش 20تءا تقشبشا ملصث ر ختقتت يصنتاش قصري ر بنتءا قشي  ملصث رإلا تن ير بن
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