
  

 

 

معهذ التخطيظ القىمى 

 

 

 

 

 

 

 سلسلت قضايا  
 

 

 

 

 

 

 التخطيظ والتنميت 

(422رقم)  

 

 أثر المناطق الصناعيت       

  على تنميت المحافظاث المصريت 

طبيق على محافظاث اقليم قناة السىيس(بالت)  

 

 الباحث الرئيسى     

فريذ أحمذ عبذ العالأ.د.          

 

       4102أغسطس 

 

 

00712  رقم بريذ مكتب – القاهرة – نصر مذينت – سالم صالح طريق – العربيت مصر جمهىريت  

A.R.E Salah Salem St. Nasr City , Cairo P.O.Box : 11765 

 



 
 
 
 
 

  المناطق الصناعيةأثر 
 ية المحافظات المصريةـعلى تنم 
 ( إقليم قناة السويسمحافظات )بالتطبيق على  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القاهرة
3102 



 
 

 الباحث الرئيسى
 أ.د. فريد أحمد عبد العال

 
 
 

 

  

 مستشارى البحث
 

 د. سيد عبد المقصود  أ.

 د. عال سليمان الحكيم أ.
 

 مراجعة البحث     
 د. عزت صالح النمر زيان 
 

 سكرتارية       
 زكية محمد السيد 
 ابتسام عبد الرحمن 

 
 
 

 

 فريق البحث       
 د. محمود مصباح عبد الرحمن أ.
 د. منى عبد العال الدسوقى أ.
 د. محمد عادل ندا  
 د. عزه محمد حسن يحيى   
 د. أشرف محمد العزب  
 د. أمل زكريا عامر  
 أ. محمد فتحي عفيفي  
 أ. إسالم محمد محمود محمد  

 شيماء جابر محمودأ.      
 محمد محمود . أ
 



 المستخلص
ستكو  نهم قاطرة صلتامي ، بما صها م  رولبط قوي  نمامي    ك  ن  لصنااة مما ال

فى إةادة تاكيط لصامو في لإلقتناد لصمنري في  الصماوط به وذص  لاطالقا م  لصدور وخلفي ،
يأتى فى مقدم  لألوصويات لصتي تلعب قطاع بهذل لصهتمام مما يجعل لال، لألجلي  لصمتوسط ولصطويل

 يعتمد ةلىدورل مهما في توسيع لصقاةدة لإلاتاجي  وتاويع منادر لصدخل وبااء لقتناد متولز  
مادي  ولصبكري  إلحدلث امو لقتنادي حقيقي، ويجعل م  لصتامي  لستخدلم لصمولرد لصمحلي  لص

 لصنااةي  مرتكزًل نساسيًا صتحقيق لألهدلف لصتاموي .
وتستهدف هذه لصدرلس  إصقاء لصضوء ةلى لصدور لصتاموى صلمااطق لصنااةي  فى تامي  

قليم قااة لصسويسلصمحافظات لصمنري  بعام ، و  بخان ، ودرلس  اقاط لصقوة ولصضعف ولصفرص  ل 
ولصتحديات لصتى تقف حجر ةثرة نمام اجاح بعض لصمااطق لصنااةي  ة  تحقيق نهدلفها لصمرجوة 
ماها، وذص  لاطالقا م  لصدور لصهام  صلمااطق لصنااةي  في جذب لالستثمارلت وتكغيل لصعماص  

، بما فى منرلتامي  كامل  صلسترلتيجي   طارإولصوفاء باالحتياجات لصمحلي  ولصتندير، وذص  فى 
كفل تحقيق معدالت امو كافي  الستيعاب لصقادمي  لصجدد إصى قوة لصعمل وزيادة لصعائدلت لصتي ي

 تحققها منر م  لصتكامل ةلى لصنعيدي  لإلقليمي ولصعاصمي. 
 

Abstract 
 

There is no doubt that industry is the major engine for 

development, due to its strong forward and backward linkages. Industry 

has a great role to play in reactivating growth of the Egyptian economy in 

the medium and long run. Interest in the industrial sector is one of the 

first priorities that play an important role in enlarging productive base, 

diversifying income sources, building a balanced economy that depends 

on utilizing material and human local resources in order to achieve real 

economic growth, and making industrial development the major core to 

achieve development objectives. 

The major objective of this study is to shed light on the 

developmental role of industrial areas in developing Egyptian 

governorates in general, and the Suez Canal region in particular. Also, it 

studies the aspects of strength and weakness; opportunities and 

challenges that hinder the success of some industrial regions and 

achieving the targeted objectives. The industrial regions have a major role 

to play in attracting investments, creating job opportunities, and 

providing local needs and exports. This can be achieved in the framework 

of a comprehensive strategy for development in Egypt, to achieve growth 

rates sufficient to absorb new entrants to the labor market, and increase 

returns that can be achieved from integration at the regional and 

international levels.    
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 مقدمة البحث: -1

في خضم التحوالت التى يعيشها المجتمع المصرى فى هذا العالم الذي ال يكف عن 
التغير، وفي ظل المستجدات المتالحقة التي تحيط بنا من كل جانب، وفى ظل المتطلبات 
الحياتية للمواطن المصرى الذى عانى واليزال من الفقر والبطالة وتخلف الكثير من الخدمات عن 

ساسية نجد أنفسنا اآلن في مفترق طرق. لم يعد بوسعنا أن نمضي في مالحقة متطلباته األ
 طريقنا مالم تكن لدينا إجابات واضحة على سؤالين حاسمين: 

 ما هي صورة المستقبل الذي نريده؟  
  وماذا يتعين علينا ان نفعل لكي نبلغ هذا المستقبل المنشود؟ 

 

 واقع األمر، إننا نتطلع إلى مستقبل:
  مستويات الدخول، وتنخفض فيه فجوة الدخل،ترتفع فيه  
  ،تتوفر فيه فرص كافية للعمالة 
  .تحظى فيه مصر بمكانة دولية أفضل 

 

لكن هذا يقتضي منا أن نسعى جادين إلى تقييم أوضاعانا الحالية بصورة موضوعية، 
وسنجد عندئذ أن لدينا من اإلمكانات ما يفوق ما حققناه من انجازات. والبد أن يدفعنا هذا إلى 
لى تقيق معدالت أسرع في النمو، بما يكفل لنا تفعيل كل  تدارك أوجه الخلل في أدائنا التنموى، وا 

 تنا الكامنة. والنمو يحتاج، بداهة، إلى قوة دافعة. طاقا
 

وال شك أن الصناعة، بما لها من روابط قوية أمامية وخلفية، باالقتصاد في مجموعه، 
وباعتبارها القطاع األكثر قدرة على النمو، ستكون أهم قاطرة للتنمية. مما يجعل اإلهتمام بقطاع 

نتاجية وتنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد متوازن من الصناعة دورا مهما في توسيع القاعدة اإل
خالل استخدام الموارد المحلية المادية والبشرية إلحداث نمو اقتصادي حقيقي، ويجعل من التنمية 

 الصناعية مرتكزًا أساسيًا لتحقيق األهداف التنموية. 
 

لشاملة، أي النمو فالنمو، في حد ذاته ليس هو غايتنا المنشودة، فما نحتاجه هو التنمية ا
 المصحوب بمستوى أعلى من الرفاهه للجميع. 

 

ومن هنا كان سعينا إلى نمط من التنمية تقوده الصناعة، بمعنى أن تكون الصناعة 
 مؤهلة لدفع االقتصاد كله إلى األمام بما يجعله قادرًا على العمل بكامل طاقاته. 

 

 

 لصناعية بمختلف المحافظات بهدف:وقد أولت مصر اهتمامًا كبيرًا بإنشاء المناطق ا
 .تأسيس مجتمعات عمرانية جديدة ترتبط بحركة المناطق الصناعية  
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  إتاحة المزيد من الفرص االستثمارية بهذه المناطق الستغالل اإلمكانيات والموارد
  الطبيعية باألقاليم وتعظيم العائد االقتصادي بها وتوفير فرص  العمل.

 تطورًا وتقليل الفوارق فى مستويات الدخول بين المحافظات  النهوض بالمحافظات األقل
وتحقيق درجة أكبر من التوازن فى عناصر النمو اإلقليمي وفى ذات الوقت المساهمة 

  فى زيادة الدخل القومى من خالل تعظيم العائد من الموارد المتاحة بالمحافظات.
 التى تحقق تكاماًل أو درجة  تشجيع توطن الصناعات التى يتوفر لها ميزة نسبية وخاصة

اكبر من التنويع لهيكل اقتصاد المحافظة مع تشجيع انتشار الصناعات الصغيرة 
  والمتوسطة كصناعات مغذية للصناعات الكبيرة.

 

 االسةتثمار وتبسةيط منةا  تحسةين اسةتهدفت التةي تبنت الدولةة العديةد مةن اإلجةراءات كما
تاحةةةة العديةةةد مةةةن األنظمةةةة  االسةةةتثمارية، مةةةن قبةةةل االسةةةتثمار الةةةداخلى فةةةى المنةةةاطق إجراءاتةةةه، وا 

الصناعية، المناطق الحرة العامة والخاصة، المناطق االقتصادية الخاصةة، المنةاطق االسةتثمارية، 
إضافة إلى البرامج االستثمارية مثل برنامج األلف مصةنع وبرنةامج سةوق األعمةال وبرنةامج الجيةل 

 تنمية الصعيد، والتى تلبى االحتياجات المختلفة للمستثمرين.الجديد للتجمعات الصناعية وبرنامج 
 

مواقذع المنذاطق الصذناعية،  رومما الشك فيه أن الجهود التى بذللت فذى تحديذد واختيذا 
 :اآلتى قد استهدفت

 زيةةةةادةجديةةةةدة تةةةةرتبط بحركةةةةة المنةةةةاطق الصةةةةناعية السةةةةتيعاب ال تأسةةةةيس مجتمعةةةةات عمرانيةةةةة 
 توزيع السكان.عادة وا   السكانية المتزايدة

 والمةوارد الطبيعيةة  اإلمكانيةاتالمزيد من الفةرص االسةتثمارية بهةذه المنةاطق السةتغالل  إتاحة
بهةةا وتةةوفير فةةرص  العمةةل السةةتيعاب الفةةائض مةةن قةةوة  االقتصةةاديوتعظةةيم العائةةد  باألقةةاليم

 .العمل غير المستغلة 

  ًوتقليةةل الفةةوارق فةةى مسةةتويات الةةدخول بةةين المحافظةةات  النهةةوض بالمحافظةةات األقةةل تطةةورا
المسةاهمة فةى وفةى ذات الوقةت  بر مةن التةوازن فةى عناصةر النمةو اإلقليمةيكأوتحقيق درجة 
 .القومى من خالل تعظيم العائد من الموارد المتاحة بالمحافظات زيادة الدخل

 ثله من نشاط ديناميكى تحقيق أهداف استراتيجية للتنمية الصناعية ونشر الصناعة لما تم
 .المصرية تنمية الصادراتو فى خلق فرص العمالة الجديدة  ذى اثر كبير

  ًأو  تشجيع توطن الصناعات التى يتوفر لها ميزة نسبية وخاصة إذا كانت تحقق تكامال
تشجيع انتشار الصناعات الصغيرة مع درجة اكبر من التنويع لهيكل اقتصاد المحافظة 

 مغذية للصناعات الكبيرة.والمتوسطة كصناعات 
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 مشكلة البحث: -2
نفةاقو  العديةد مةن المنةاطق الصةناعية إقامةةرغم  دخةال إنشةائهاماليةين الجنيهةات علةي  ا   وا 

هةةذه المنةةاطق لةةم معظةةم ن إفةة ،مميةةزات لجةةذب المسةةتثمرينوتقةةديم عةةدد مةةن ال البنيةةة األساسةةية لهةةا
فهنةةاك معوقةةات شةةديدة تةةؤدي إلةةي هةةروب المسةةتثمرين منهةةا  ،حتةةي اآلن إنشةةائهاتحقةةق الهةةدف مةةن 

الةةةروتين الحكةةةومي وارتفةةةاع أسةةةعار و عةةةدم تةةةوفر االعتمةةةادات الماليةةةة لالنتهةةةاء مةةةن المرافةةةق أهمهةةةا 
 . الخدمات من كهرباء ومياه وغاز طبيعي

 

نظةةةةرًا لحالةةةةة االنفةةةةالت األمنةةةةى  5122ينةةةةاير  52وقةةةةد زادت هةةةةذه المعوقةةةةات بعةةةةد ثةةةةورة 
ت العمالية المستمرة وهو ما دفع عدد من المصانع لغلق أبوابها باإلضافة إلى التوقف واالضطرابا

شةةةبه التةةةام لحركةةةة االسةةةتثمارات وهةةةروب رؤوس األمةةةوال لعةةةدم وضةةةو  الرؤيةةةة السياسةةةية وتخةةةوف 
المستثمرين المحليين نظرًا للسةمعة السةيئة التةى لحقةت برجةال األعمةال والتةى طالةت حتةى الشةرفاء 

هدار المال العام، كما أدت األحكام منهم نتيجة  تورط بعضهم فى قضايا الفساد واستغالل النفوذ وا 
القضائية الخاصة بعودة عدد من المشروعات العامة إلى الدولة والتى شاب عملية بيعهةا التةدليس 
تخوفةةات لةةدى بعةةض المسةةتثمرين األجانةةب مةةن السياسةةات االقتصةةادية المسةةتقبلية للدولةةة. وهةةو مةةا 

قرارات حاسمة إلنهاء المشاكل العاجلة التى يعةانى منهةا المسةتثمرون وأصةحاب المصةانع، يستلزم 
وأهمهةةةا سةةةرعة إنهةةةاء إجةةةراءات تةةةأمين المنةةةاطق الصةةةناعية لتشةةةجيع رجةةةال األعمةةةال علةةةى توسةةةيع 

 .استثماراتهم فى الداخل، فضاًل عن جذب المستثمرين األجانب مرة أخرى
 

 أهمية الدراسة -3

تنميةةة المحافظةةات المصةةرية فةةى المنةةاطق الصةةناعية تقيةةيم دور تتمثةةل أهميةةة البحةةث فةةى 
قليم قناة السويسبعامة و  بخاصة، وذلك انطالقةا مةن الةدور المنةوط بةه قطةاع الصةناعة فةى إعةادة  ا 

فةةةي جةةةذب االسةةةتثمارات تنشةةةيط النمةةةو فةةةي اإلقتصةةةاد المصةةةري فةةةي األجلةةةين المتوسةةةط والطويةةةل، و 
مسذذاهمة القطذذا  وللذذك انطاقذذا مذذن ، الوفةةاء باالحتياجةةات المحليةةة والتصةةديروتشةةغيل العمالةةة و 

 :، والتى توضحها الحقائق التاليةالصناعي في النمو اإلقتصادي المصرى
  من الناتج المحلي اإلجمالي )باستثناء األنشطة الصناعية التي تقع خارج 02يسهم بنحو %

 .القطاع الرسمي(

  مليةون عامةل،  831صناعية مسجلة رسميًا، تسةتخدم حةوالي ألف منشأة  33..يوجد حوالي
مليةةون عامةةل فةةي المنشةةعت الصةةناعية غيةةر المسةةجلة رسةةةميًا.  833فضةةاًل عمةةا يقةةدر بنحةةو 

 .% من قوة العمل المصرية02ويمثل هؤالء في مجموعهم نحو 
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  حةو مليار جنيه، ويقدر قيمةة اإلنتةاج الصةناعى بن .34تقدر االستثمارات الصناعية بحوالى
مليةار  8.33مليار جنيه، وتصل جملة األجور التةى يتقضةاها العةاملين بهةا بحةوالى 72734

 مليار جنيه. .83.3جنيه، وتبلغ القيمة المضافة الصافية بنحو 
  مةةن عائةةدات 42% مةةن النةاتج المحلةةي اإلجمةةالي و .تمثةل الصةةادرات الصةةناعية حةةوالي %

 الحساب الجاري.  % من جملة إيرادات88الصادرات غير البترولية و
 

 البحث:أهداف  -4
بالتطبيق  تأتى أهمية دراسة أثر المناطق الصناعية على تنمية المحافظات المصرية

هداف العامه إلى جانب بعض األهداف لتحقيق مجموعه من األ على إقليم قناة السويس
 :وهى على النحو التالى ،يم قناه السويسلاإلقليمية المرجوه من تنمية أق

 

  الضوء على الدور التنموى للمناطق الصةناعية فةى تنميةة المحافظةات المصةرية بعامةة، إلقاء
قليم القناة بخاصة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة البطالة والفقر.  وا 

  تقييم دور المناطق الصناعية فى التنمية. 

   نجةةا  بعةةض التحةةديات التةةى تقةةف حجةةر عثةةرة امةةام الفةةرص و دراسةةة نقةةاط القةةوة والضةةعف و
، وذلةةةةك انطالقةةةةا مةةةةن الةةةةدور الهةةةةام  المنةةةةاطق الصةةةةناعية عةةةةن تحقيةةةةق اهةةةةدافها المرجةةةةوة منهةةةةا

للمنةةةاطق الصةةةناعية فةةةي جةةةذب االسةةةتثمارات وتشةةةغيل العمالةةةة والوفةةةاء باالحتياجةةةات المحليةةةة 
 والتصدير.

  تنميةةة اقلةةيم قنةةاة السةةويس كةةاقليم متنةةوع اقتصةةاديا توضةةيا الةةدور الةةذى تقةةوم بةةه الصةةناعة فةةى
، بمةةةةةا يةةةةةدعم البعةةةةةد األمنةةةةةي امكانيةةةةةات وذلةةةةةك لنشةةةةةر التنميةةةةةة علةةةةةى المسةةةةةتوى القةةةةةومىوبةةةةةه 

 واإلستراتيجي للدولة ومواكبة المتغيرات الدولية واإلقليمية.

  صياغة رؤية مستقبلية شاملة للنهوض بالمناطق الصناعية فذى مصذر بعامذة واقلذيم قنذاة
 السويس بخاصة، تعتمد على:

 بالمحافظةةات، وكةةذلك بةةاقليم ألنشةةطة االقتصةةادية المختلفةةة تعميةةق واسةةتغالل التكامةةل بةةين ا
اسةتغالل المةوارد الموجةوده بةاالقليم االسةتغالل األمثةل لرفةع المسةتوى بهةدف  قناة السةويس،

ا أهةةالي تشةةجيع الصةةناعات الحرفيةةة واليدويةةة والتةةي يشةةتهر بهةةو  ،االقتصةةادى داخةةل االقلةةيم
قامة عدد كبير مناإلقليم وخاصة بدو سيناء، و  المناطق الصناعية والمناطق االقتصادية  ا 

الخاصةةةة )االسةةةةتثمارية( مجهةةةزة بالخةةةةدمات والمرافةةةق مثةةةةل المنةةةاطق االقتصةةةةادية الخاصةةةةة 
  واالستثمارية برفا والعريش وشمال سيناء.

 تحقيق معدالت نمو صناعى متصاعدة بما يكفل تغطية المتطلبات القومية واالقليمية. 
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 رأسةمالية : صةناعات اسةتهالكية، وسةيطة، لمسةتوى النةوعىتحقيق التوازن الصناعى على ا
 ضوء التطورات والمستجدات الدولية.وذلك فى اطار األولويات االنمائية وفى 

  تدعيم القدرة التنافسية القتصاد اقليم قناة السويس تجاه األسواق الخارجية للتصدير بتعزيز
 .اقليم قناة السويسالمراكز االنتاجية والتجارية ذات المزايا النسبية فى 

  توطين االستثمارات وتوجيهها الى اقلةيم قنةاة السةويس والمنةاطق الواعةدة بةه )سةيناء( والتةى
تطةةةةوير وتحةةةةديث القطةةةةاع الصةةةةناعى فةةةةى  -تتميةةةةز باالمكانةةةةات الدافعةةةةة للنمةةةةو الصةةةةناعى 

صةةةناعات النسةةةجية عمومةةةه مةةةع التركيةةةز علةةةى األنشةةةطة الصةةةناعية الرئيسةةةية متمثلةةةة فةةةى ال
، الصةةةةناعات التعدينيةةةةة الجةةةةاهزة، الصةةةةناعات الغذائيةةةةة، الصةةةةناعات الكيماويةةةةة والمالبةةةةس

 .والصناعات المعدنية ذات االمكانيات التنموية بإقليم قناة السويس

  وخاصةة بمنطقةة وادى التكنولوجيةةا، االرتفةاع باألهميةة النسةبية لطنشةطة الصةناعية الواعةدة
حددة التكلفة وذات العوائةد المرتفعةة علةى تنمية الصناعات ذات المعدالت المتسارعة والمو 

 .المستوى القومى واالقليمى

  تنميةةة وتطةةوير المراكةةز الصةةناعية االقتصةةادية بةةاقليم قنةةاة السةةويس لفةةتا مجةةاالت واسةةعة
لخلةةةق فةةةرص عمةةةل للشةةةباب فةةةى مشةةةروعات انتاجيةةةة تتوافةةةق طاقاتهةةةا االسةةةتيعابية وعةةةرض 

 االستغالل األمثل لموارد اقليم قناة السويس.التعبئة الكاملة للطاقات االنتاجية و  -العمل

 

 االجراءات املنهجية:  -5

 منهجية البحث: 5-1

فى ضوء أهداف الدراسة، استخدم المنهج الوصفى والتطبيقى التحليلى، حيث تهدف هةذه 
الدراسةةة إلةةى تقيةةيم دور المنةةاطق الصةةناعية فةةى تنميةةة محافظةةات إقلةةيم قنةةاة السةةويس، كمةةا يصةةف 

باستخدام عةدد مةن المقةاييس اإلحصةائية الوصةفية، باإلضةافة إلةى إمكانيةة إجةراء متغيرات الدراسة 
المقارنةةةةات بةةةةين محافظةةةةات الدراسةةةةة بعضةةةةها وبعةةةةض، هةةةةذا وتةةةةم اسةةةةتخدام طريقةةةةة المسةةةةا بالعينةةةةة 

 باعتبارها الطريقة المالئمة الختبار فروض الدراسة وتحقيق أهدافها وجمع بياناتها.
 

 منطقـة البحث 5-2
أجةةةةةرى هةةةةةذا البحةةةةةث علةةةةةى ثةةةةةالث محافظةةةةةات مةةةةةن إقلةةةةةيم قنةةةةةاة السةةةةةويس، وهةةةةةى السةةةةةويس 
واإلسةةماعيلية وبورسةةعيد، إذ تمثةةل هةةذه المنطقةةة محةةور ذو أهميةةة خاصةةة علةةى الخريطةةة الجغرافيةةة 
المصرية والعالمية، فهى منطقة تصل قارتى آسيا وأفريقيا، وتمثل رابط هام بين شبه جزيةرة سةيناء 

ما أنهةا تحتةوى علةي الشةريان الحيةوى المةائى   قنةاة السةويس ، وتةذخر بالعديةد ومحافظات الدلتا، ك
مةةةن المةةةوارد الطبيعيةةةة والبشةةةرية واالقتصةةةادية، باإلضةةةافة إلةةةى أهميتهةةةا فةةةى تحقيةةةق أهةةةداف الدولةةةة 



7 

 

االستراتيجية في تحويلها إلى مناطق لوجسةتية السةتيعاب وامتصةاص فةائض العمالةة وجعلهةا قلعةة 
حداث التنمية المستدامة وتحقيق األمن القومي.صناعية هامة، وتدع  يم عمق مصر فى سيناء وا 

منشةةأة صةةناعية، يعمةةل فيهةةا  542ويبلةةغ عةةدد المنشةةعت الصةةناعية بالمحافظةةات الةةثالث 
مليةةار جنيةةه، ويبلةةغ  23.65ألةةف فةةرد، ويبلةةغ إجمةةالي التكةةاليف االسةةتثمارية لهةةا قرابةةة  211نحةةو 

مليةار جنيةه، كمةا تبلةغ قيمةة أجةور العةاملين فيهةا نحةو  56.42قيمة إجمالى إنتاجهةا السةنوي نحةو 
مليةار  22.336مليار جنيه سةنويًا، وبلغةت القيمةة المضةافة السةنوية لهةذه المنشةعت نحةو  2.235

 م( .5125جنيه. )الهيئة العامة للتنمية الصناعية، 
 

 عينة الدراسة  5-3
س واإلسةةةةماعيلية تشةةةةمل هةةةةذه الدراسةةةةة جميةةةةع المنشةةةةعت الصةةةةناعية فةةةةى محافظةةةةات السةةةةوي

بالدراسةةة   Analysis Unit ofمنشةةأة، ولةةذلك فةةإن وحةةدة التحليةةل  542وبورسةةعيد البةةالغ عةةددها 
 هى المنشأة الصناعية، ويتضمن اإلطار العيني للدراسة جميع المنشعت الصناعية بدائرة البحث.

هةةذا وقةةد تةةم اختيةةار عينةةة عشةةوائية طبقيةةة وفةةق معيةةار حجةةم كةةل محافظةةة مةةن المنشةةعت 
الصةةناعية بهةةا بطريقةةة منتظمةةة مةةن قائمةةة تةةم إعةةدادها تتضةةمن  جميةةع أسةةماء المنشةةعت الصةةناعية 

% مةةن إجمةةالى المنشةةعت بكةةل محافظةةة مةةن المحافظةةات الةةثالث، وتعةةد 52وبنسةةبة مئويةةة مقةةدارها 
منشأة  251نوعية المنتجات أحد شروط تمثيل  األنشطة الصناعية بها، وأسفر هذا اإلختيار عن 

 صناعية.
 

 إعداد واختبار استمارة االستبيان: 5-4
قام الفريق البحثى للدراسة بإعداد إستمارة استبيان، والتةي تةم اسةتيفائها عةن طريةق السةادة 
مةةدراء المنشةةعت الصةةناعية أو مةةن ينةةوب عةةةنهم وقةةت تجميةةع البيانةةات، وتضةةمنت االسةةتمارة عةةةدة 

منشأة خةارج  22، على Pretestمقاييس لمتغيرات الدراسة، وقد تم اختبار مبدئى على االستمارة 
مفةةردات عينةةةة الدراسةةة، وبنةةةاء علةةى نتةةةائج هةةةذا االختبةةار تةةةم إجةةراء التعةةةديالت الالزمةةة مةةةن إعةةةادة 

واشذذذتملت اإلسذذذتمارة علذذذى بيانذذذات خاصذذذة بخمذذذس محذذذاور تمثذذذل أركذذذان الدراسذذذة صةةةياغة وقةةةد 
 الميدانية وهى:

  السويس الثاث، تتضمن بيانات الواقع العملى للمناطق الصناعية بمحافظات إقليم قناة
نوعية المشروعات، نوع االنتاج وكميته وقيمته في تعريفية خاصة بالمنشأة من حيث:،

السنة، قيمة رأس المال المستثمر، وبعض الجوانب المتعلقة بالعمالة، باإلضافة إلى 
 .األسلوب المتبع فى إدارة المنشعت الصناعية من الناحية القانونية
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 تقدير حجم جوانب االقتصادية للمناطق الصناعية بالمنشأة من حيث: تقييم بعض ال
الطلب المتوقع من خالل دراسات تسويقية لفرص االستثمار قبل بدء التنفيذ المشروع، تحديد 
نسبي للمستهلكين والشرائا العمرية المستهدفة، مقدار االستثمار الكلي للمشروع عند بدء 

شروع)الكمية والقيمة(، مقدار ومصدر المواد الخام المشروع، استثمارات ومخرجات الم
 واآلالت المستخدمة، ومدى وجود خطة للصيانة السنوية.

  مساحة للمناطق الصناعية بالمنشأة من حيث: الجوانب الفنية والتكنولوجية تقييم بعض
أرض المشروع، نوع االنتاج، التكنولوجيا المستخدمة والمشاكل التى تواجهه والطاقة 

تاجية للمشروع، مدى مالءمة الخدمات المقدمة لتجنب التلوث فى بيئة العمل، تقييم لبيئة االن
 ووسائل القياس والرصد للتلوث الخاصة بالمشروع.بها، العمل، عناصر المخاطر المحيطة 

  بالمنشأة من حيث: للمناطق الصناعية الجوانب الخاصة بالموارد البشرية تقييم بعض
الكفاءة الفنية للعمالة، متوسط أجر العامل، طرق تعيين العمالة، نظام الترقية عدد العمالة، 

 والعالوة والمكافأة والجزاء والعقاب، والخدمات المقدمة للعاملين بالمنشأة...الخ.

  مصادر بالمنشأة من حيث: بالمناطق الصناعية الجوانب البيئية الخاصة تقييم بعض
وجود سجل بيئى بالمنشأة، معوقات استخدام إجراءات الحد تلوث البيئة المحيطة بالمنشأة، 

من التلوث، التعرف على فعالية جهاز شئون البيئة فى المحافظة على البيئة، ومدى 
 حصول المنشأةعلى شهادة اإليزوفى مجال اإلدارة البيئية ...الخ.

 

 مجـع البيانات 5-5

 شورة من عدة مصادر مختلفة تم االستعانة ببعض البيانات الثانوية المنشورة وغير المن
كالجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة 

 الصناعة .. .. إلخ.
  هذا وقد تم تكوين فريق عمل لجمع البيانات الميدانية برئاسة الباحث الرئيسى للدراسة

السويس، ومديرى التخطيط فى باإلضافة إلى رئيس اإلدارة العامة لتخطيط إقليم قناة 
المحافظات الثالث، ومسئولى المناطق الصناعية بالمحافظات الثالث، والمسئولين التنفيذيين 

 بهذه المناطق وبعض العاملين فى المناطق الصناعية والتخطيط .
  ،وتم شر  االستمارة للسادة رؤساء المجموعات التنفيذية، وتوضيا المفاهيم الخاصة بها

وكيفية ملئها، ودفع هذه المجموعة إلى المسئولين التنفيذيين بالمناطق الصناعية لشر  
محتويات هذه االستمارات الستيفائها من السادة مدراء المصانع موضع الدراسة، وبلغ عدد 

استمارة، تلى ذلك مرحلة لمراجعة وتدقيق االستمارات  871تم استيفاؤها  االستمارات التى
استمارة نظرًا لعدم إكتمال بياناتها،  77واستبعاد االستمارات غير الكاملة، حيث تم استبعاد 
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جراء التحليل اإلحصائى عليها  استمارة  801وبذلك بلغ عدد االستمارات التى تم تفريغها وا 
% من 77لى منشعت المحافظات الثالث الصناعية، وقرابة % من إجما82.71تمثل 

 إجمالى عينة الدراسة المستهدفة.
 

 اجملال الزمنى جلمع البيانات 5-6
م 7087تم جمع البيانات الالزمة للدراسة ميدانيًا خالل شهور مارس وأبريل ومايو عام 

المنشعت الصناعية بعينة باستخدام استمارة االستبيان التى تم توزيعها وجمعها من السادة مدراء 
 ومنطقة البحث.

 

 تفريغ وحتليل البيانات 5-7
تم ترميز البيانات وتفريغها على برنامجى اإلكسل واألكسس وتم االستعانة ببعض 
األساليب اإلحصائية لبيان وعرض وتحليل بيانات الدراسة، حيث تم االستعانة بالتقييم الجدولى 

ستعانة بالمتوسط الحسابى والنسب المئوية لوصف والحزم اإلحصائية )التكرارات(، وتم اال
المتغيرات البحثية المختلفة، كما استخدمت الرسوم البيانية لعرض نتائج الدراسة، وتمت بعض 

فى  SPSSالتحليالت باالستعانة بحزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية المعروفة باسم 
 المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة.

 

 حمددات ومعوقات الدراسة   بعض  5-8
  تخوف بعض مدراء المشروعات من اإلدالء ببيانات مالية واقتصادية عن المنشعت

 لحساسيتها.
  77االعتصامات واالضطرابات العمالية التى قام بها العاملون ببعض المصانع إبان ثورة 

نعكاساتها على التصنيع، والتي أدت إلي االنفالت األمنى واال 7088يناير ضطرابات وا 
المستمرة مما دعا عدد من المصانع لغلق أبوابها، باإلضافة إلى توقف حركة االستثمارات 
االجنبية، وتخوف المستثمرين المحليين من السمعة السيئة التي لحقت برجال األعمال والتى 
هدار  طالت حتى الشرفاء منهم نتيجة تورط بعضهم فى قضايا الفساد واستغالل النفوذ وا 

 العام. المال
  التخوف من التحول السياسى وتأثيره على التصنيع، حيث أدت األحكام القضائية الخاصة

تخوفات  -والتى شاب عملية بيعها التدليس -بعودة عدد من المشروعات العامة إلى الدولة 
 لدى بعض المستثمرين األجانب من السياسات االقتصادية المستقبلية للدولة. 

 ئج هذا البحث بشيء من الحذر وفي سياق االحداث التي تم فيها.ولذلك يجب تفسير نتا 
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 مكونات الدراسة : -6
 تنقسم هله الدراسة إلى ستة فصول:

  التعرف على المفاهيم والتعريفات يتناول الفصل األول اإلطار النظري للدراسة، ويهدف إلى
الدولي والمحلى، المستخدمة للمناطق الصناعية بكافة أنواعها، وللك على المستوى 

والمفاهيم المرتبطة بالتقييم: أنواعه، مستوياته، مناهجه وأشكاله، المعايير أو المؤشرات 
 المتبعة في التقييم.

 التجارب الدولية والعربية فى إقامة المناطق الثانى بالتحليل لبعض الفصل تناول و
 صناعية فى مصر.الصناعية، الستخاص الدروس المستفادة منها فى تطوير المناطق ال

  بهدف اإلطار القانوني والمؤسسي للمناطق الصناعية في مصرالثالث الفصل ويستعرض ،
دارة القاء  الضوء على الهيكل التنظيمي والقانونى للجهات الهامة والفاعلة في إنشاء وا 

 المناطق الصناعية.
 اعية فى مصرويتناول الفصل الرابع بالتحليل ألوضا  الصناعة المصرية والمناطق الصن ،

للتعرف على مدى مساهمة الصناعة في اإلنتاج والقيمة المضافة والعمالة، باإلضافة إلى 
 دراسة التوزيع القطاعي والمكاني للصناعة، ومنهج المناطق الصناعية في مصر. 

 المناطق الصناعية فى تنمية محافظات بالتقييم لدور  أما الفصل الخامس فيتناول
الوقوف علي الواقع العملى والمشاكل والتحديات بهدف  االسماعيلية وبورسعيد(،)السويس، 

التى تقف حجر عثرة أمام نجا  بعض المناطق الصناعية عن تحقيق أهدافها المرجوة، 
لتكون هاديا لواضعي السياسات في إنشاء مناطق مشابهة، كما تكون نبراسا لمتخذي 

 طق، التعرف علي بعض.القرارات عند تقويم وتطوير هذه المنا
  رؤية مستقبلية لدور المناطق الصناعية فى تنمية بالتحليل  طرحفي الفصل السادسأما

نقاط الموارد واالمكانات المتاحة باالقليم، ويحلل ، ويحلل محافظات إقليم قناة السويس
رؤية مستقبلية شاملة للنهوض القوة والضعف والفرص والتحديات فى محاولة لصياغة 

، ودفع جهود التنمية تجاه تنمية محور محافظات ومدن قناة ناطق الصناعية فى مصربالم
من األولويات المطلوب تنفيذها بالنسبة لمشروعات التنمية في مصر لما السويس، باعتباره 

 لها من أهمية استراتيجية لطمن القومي المصري.
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 الفصل األول
 للدراسة النظري اإلطار

 :تمهيد  -1
خالل العقود الثالثة الماضية كان هناك مناداة بإستراتيجية اإلحالل محل الواردات، 

ت كان من أهمها وشهد العالم اتجاها نحو التحرير االقتصادي، كما شهد العديد من التطورا
اتفاقيات التجارة الدولية وهو ما أدى إلى ظهور المناطق الصناعية الموجهة للتصدير 

Export Processing Zones . 
 

 للتنمية العامة تحقيق األهداف الصناعة في المناطق تلعبه الذيوبالرغم من الدور 
 هاة للتأكد من تحقيقيكفي إنشاء المشروعات والمناطق الصناعي أنه ال الإ االقتصادية،

 ألهداف المذكورة سابقًا، بل يجب أن يصاحب ذلك المتابعة المستمرة والتقييم الدوريل
بالنسبة  الذي لعبته دورال وما هو الصناعية المناطقتلك  أهميةالمرحلي والبعدي، لمعرفة 

 خلقى ساعدت علو  ،القومي والدخل المحلي الناتج زيادة القومي، وهل ساهمت في القتصادل
الجهود  ساعدبما ي المعيشة مستوى رفعتقليل معدالت البطالة، و  لىتؤدي إ عمل فرص

ما و  تلك المناطق، للبحث في المعوقات التي صادفت باإلضافة ،والتنمية لتطويرالمبذولة ل
؛ التي دعت إلنشائها واالجتماعية االقتصاديةعن تحقيق األهداف  ابتعادهاأو  مدى تحقيقها
 . ما يتم تقييمهتحسين أثر لتقييم في حيث يفيد ا

  

على المناطق الحرة، قد يعبر عنها نجاح  مدى لقياسمقاييس هناك العديد من الو 
بحجم الزيادة في االستثمارات، والتنوع من حيث الصناعات والخدمات، المستوى الكلي؛ 

شغيل، وتوفير ومدى مساعدة تلك المناطق على تحقيق األهداف القومية مثل رفع معدالت الت
التدريب لرفع القدرات والحصول على عمالة محلية ماهرة، وزيادة اإليرادات، توفير العمالت 

  ومقدار األثر اإليجابي على العالقات التجارية الخارجية. األجنبية،
 

وقد يكون المعيار على المستوى الجزئي متعلقًا بمستوى األداء اإلنتاجي وجودته، 
العمل السائدة، ومدى المراعاة للبيئة المحيطة والمجتمع المحلي،  مستوى األجور وظروف

لتوفير تحليل متعمق ومقارنة ما تم تحقيقه بما كان نهج علمي م إتباععلى فالتقييم يركز 
تحسين عملية من النتائج ل واالستفادةالقائمة والمشاكل المحققة، اإلنجازات  مستهدفًا، لتحديد
ة، وتوفير قاعدة مستمر  بصفةاإلنمائية والجهود  ةنشطاألين تحس للتمكن منصنع القرار 

 .معرفية للتخطيط والمتابعة المستقبلية
 

ومن ثم يقتصر الهدف الرئيسي لهذا الفصل على التعرف على المفاهيم 
 الدوليللمناطق الصناعية بكافة أنواعها، وذلك على المستوى  والتعريفات المستخدمة

أو  ، مستوياته، مناهجه وأشكاله، المعاييربطة بالتقييم: أنواعهفاهيم المرتوالمحلى، والم
 التقييم فيالمؤشرات المتبعة 
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 :المفاهيم والتعريفات المستخدمة -2
ونتيجة  ،يوجد تعريف محدد متفق عليه للمناطق الصناعية أو االقتصادية ال
تخصيص  الضروريفإنه من  ،هذه المناطقأكثر من مصطلح عند الحديث عن  الستخدام

نه حدث أنه سيتضح إحيث  ،وجدت( إنجزء إليضاح هذه المصطلحات والفروق بينها )
مضمون  في جوهري اختالفحدوث  كثر منأ ،المصطلحاتالستخدام  تاريخيتطور 

حسب المستخدم له أو تاريخ التعريف ختلف يحيان بعض األ في هغير أنالتعريف. 
يناسبها ويناسب الظروف  الذيم المصطلح ن كل دولة تستخدأباإلضافة إلى  ،االستخدام

 تقوم به. الذيتمر بها والهدف من إنشاء هذه المناطق والدور  التيالنمو  ةومرحل
 

بالمناااطق الصااناعية الموجهااة  امرتبطاا امصااطلح 91هناااك علااى اأكاال أكثاار ماان و 
 (EPZ)للتصدير

 :من بينها وأكثرها شهرة هو (9)
 

  الحرة والمواني الحرةالمنطقة 
 اطق الجمارك الحرةمن

 مناطق التجارة الحرة
 المناطق الصناعية الحرة الموجهة للتصدير

 المناطق التصديرية الحرة 
 المناطق الصناعية الحرة 

 المناطق االكتصادية الخاصة )الصين( والمكسيك
 المناطق االكتصادية الحرة 

 المناطق الخاصة 

Free Zone  
Custom Free Zones  
Free Trade Zones 
Export Processing Free Zones 
Free Export Zones  
Industrial Free Zones  
Special Economic Zones  
Free Economic Zones 
Special Zones 

 

  (2)مصطلحاتللالتطور التاريخي   2-1
حدث العديد من التطورات على المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالمناطق 

المصطلح التقليدي المستخدم  Free Trade Zoneالتجارة الحرة الصناعية، وتعتبر منطقة 
، 2891منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، واستخدمته منظمة العمل الدولية عام 

 وفيما يلي عرض تاريخي لتطور المصطلحات المستخدمة:
 

  منطقة التجاارة األجنبياةForeign Trade Zone   تام اساتخدامه كمصاطلح مان بعاض
 .2891الهند عام  في، وشاع استخدامه 2891عام Toman اب أمثالالكت

                                                 
 (1)

 Takayoshi Kusago & Zafiris Tzannatos, Export processing zones, Discussion paper no. 9802 –

Jan. 1998.P. 5.  
(1)

  Takayoshi Kusago & Zafiris Tzaannatos, op. cit. Annex 1, P. 31.   
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  المنطقة الحرةFree Zone  مؤتمر األمم المتحدة  فيكان بداية استخدام هذا المصطلح
، ثم ظهرت تعريفات المنطقة الحرة مان وكالاة األمام المتحادة 2891للتنمية والتجارة عام 
 .2891دولة اإلمارات عام  في ، واستخدم فيما بعد2891للتنمية الدولية عام 

  المنطقاة الصاناعية الحارةIndustrial Free Zone  يرلنادا قبال أ فايكاان بداياة ظهاوره
، ودولاة 2892، ثم اساتخدمته منظماة األمام المتحادة للتنمياة الصاناعية عاام 2891عام 

 .2899 ليبيريا عام
  منطقاة صاادرات جمركياة حارةDuty Free Export Processing Zone  تخدم اسا

 .2899 كوريا عام في
  منطقاة صاادرات حارةExport Free Zone   تبناى هاذا المصاطلح كال مانUNIDO  

 .2891عام  UNCTADو 1976  عام
  حرة  إنتاجمنطقةFree Production Zone  2899معهد ستانبرج عام  فيظهر. 
  للتصادير  الموجهاةالمناطق الصاناعيةExport Processing Zones فاي، فقاد ظهار 

، وأصاااابح هااااذا المصااااطلح هااااو 2899، وفااااى جامعااااة هارفااااارد عااااام2899لبااااين عااااامالف
، 2891، ماليزيااا عااام 2898عااام  UNIDOالمصااطلح األكثاار اسااتخدامًا ماان قباال دول 

 .2891عام  ILO، 2891، سنغافورة عام 2891باكستان عام 
 مصاادرة أماا المناااطق الصااناعية الIndustrial Export Processing Zones  فقااد

 .الماضيالتسعينيات من القرن  فيجميع الدول العربية  فيت انتشر 
   منطقاة اقتصاادية خاصاةSpecial Economic Zone  الصاين عاام  فايواساتخدمت

كاال  فاايظهاارت   Investment Promotion Zone، منطقااة اسااتثمارية 2898
 Privileged Export Zonesريالنكا ومصار، منااطق تصادير ذات طبيعاة خاصاة سا
(Sachitanand 1984 والمناطق االقتصادية الحرة ،)Free Economic Zones . 

 

يتضاام ماان العاارب السااابق للتطااور التاااريخي للمصااطلحات المرتبطااة بالمناااطق 
 :االكتصادية أو الصناعية الموجهة للتصدير أنها مرت بثالث مراحل أساسية لهذا التطور

 منااطق للتخازين وتقاادم  : وهاى منااطق معفااة مان الجماارك وهاى أساسااً الماواني الحارة
، وتعتبر أول نوع ظهر. ومع الوقات تحولات إلاى منااطق جماارك حارة يةخدمات تجار 

 حيث يجرى بها بعض األنشطة الخفيفة،
  صناعية التي شجعت عمليات  المناطق الصناعية الموجهة للتصديرثم بدأت تظهر

 جل التصدير،تحويلية أكثر تعقيدًا من أ
  مناطق االكتصادية الخاصاة الفيما بعد نمت تدريجيًاSEZ والمنااطق الخاصاةSZ  .

 وأصبحت تتضمن صناعات وخدمات تستهدف السوق المحلية واألجنبية.
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 :(3)نحو تعريف موحد للمناطق االكتصادية 2-2
 فيما يلي عرب لبعب التعريفات أكثر المصطلحات شيوعًا واستخدامًا:

   Free Trade Zones (FTZ:) مناطق التجارة الحرة - أ
مناااطق معفاااة ماان الضاارائب وتمثاال مناااطق تخاازين للساالع ذات األصاال األجنبااي  هااي

إلعااادة تصااديرها للاادول التااي توجااد بهااا المنطقااة الحاارة أو إعااادة تصااديرها إلااى الخااارج دون 
إجااراء أي تحوياال جااوهري عليهااا. ومااا يميااز هااذه المنطقااة أن األنشااطة بااداخلها معفاااة ماان 

 على المعامالت التجارية.الضرائب باإلضافة إلى رفع القيود 
 Export Processing Zones (EPZ :) المناطق الصناعية الموجهة للتصدير - ب

تشاامل أنشااطة صااناعية موجهااة للتصاادير تهاادف إلااى جااذب االسااتثمارات، وقااد تاازاول 
بعااض األنشااطة التجاريااة األخاارى فيهااا. وهااذا المصااطلح هااو أكثاار المصااطلحات اسااتخدامًا 

 من الدول.

 :المناطق الصناعية الموجهة للتصدير الواحدة/اصةالمناطق الخ -ج
Private Zones/ Single Factory Processing Zones 
هي مناطق تضم مشروعات فردية وتقدم لها مجموعة من الحوافز بغاض النظار عان 

 الموقع.
 :Free Economic Zones: المناطق االكتصادية الحرة -د

االقتصاااادية معفااااة مااان الضااارائب  منااااطق تماااارس فيهاااا مجموعاااة مااان األنشاااطة هاااي
والرسوم الجمركية المطبقة على المشاروعات األخارى فاي بااقي اقتصااد الدولاة بحياث تكاون 

 منطقة جاذبة لالستثمارات. 

 :Special Economic Zones (SEZ): المناطق االكتصادية الخاصة -ها
صااناعية هااي مناااطق كبياارة ويمكاان اعتبارهااا ماادن وعااادة مااا تغطااى كاال القطاعااات ال

 والخدمية وتستهدف األسواق المحلية واألجنبية وهى تقدم مجموعة كبيرة من الحوافز.

 :  Specialized Zones (SZ): المناطق الخاصة -و
 وهى تستهدف قطاعات وأنشطة اقتصادية )مثل منطقة تكنولوجية(.

 : : Free Economic Zonesالمناطق االكتصادية الحرة - ز
 خليطا من جميع التعريفات السابقة. تتضمن في تعريفها العام

 

 
 

                                                 
(1)

 Jamil Tahir: An Assessment of Free Economic Zones in Arab Countries, working paper no 

9926,oct.199 PP.2-3. 
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 :(4)وفيما يلي بعب التعريفات للمناطق السابقة وفقًا لبعب المنظمات الدولية
  منظماااة العمااال الدولياااةفقاااد عرفااات (ILO هاااذه المنااااطق بأنهاااا تهااادف إلاااى جاااذب )

االسااااتثمارات األجنبيااااة لصنتاااااج الصااااناعي مااااان أجاااال التصاااادير، وذلااااك ماااان خاااااالل 
 د من الحوافز المالية والنقدية.االستفادة من عد

  البنك الدوليأما (WB فقد ركز في تعريفه علاى مسااحات هاذه المنااطق فهاى تقاام )
للتصادير  ار وتكاون منااطق صاناعية موجهاةهكتا 111إلى  111على مساحات من 

 .ركات العاملة بها إعفاءات تجاريةوتقدم للش

  مااؤتمر اأماام المتحاادة للتجااارة والتنميااةأمااا تعريااف (UNCTAD  فقااد ركااز علااى )
موقااع هااذه المناااطق: فهااي المناااطق التااي تتااوطن بااالقرب ماان ميناااء أو مطااار دولااي 
ويااتم تصاادير إنتاااج المناااطق إلااى الخااارج مااع إعفاااء المااواد الخااام وا الت والمعاادات 

 التي تدخل في نشاط هذه المناطق من الرسوم الجمركية.

  للتنمياة الصاناعية منظمة اأمام المتحادةوأخيرًا يركز تعريف UNIDO) ن أ( علاى
لااااى جااااذب االسااااتثمارات إوتهاااادف  ،هااااذه المناااااطق مناااااطق صااااغيرة متباعاااادة جغرافياااااً 

لالسااااتثمار وحااااوافز  ةاألجنبيااااة وتنااااتج للتصاااادير ماااان خااااالل سياسااااات خاصااااة محفااااز 
عفاءات لألنشطة خالفًا لما هو متباع خاارج هاذه المنااطق المنظماة الدولياة وتقاوم . وا 

نهااا جميااع المناااطق بتعريااف األخياارة علااى أ عية الموجهااة للتصااديرللمناااطق الصاانا
التااااي تساااامح الاااادول بإقامتهااااا مثاااال المااااواني الحاااارة، مناااااطق التجااااارة الحاااارة، المناااااطق 

 الصناعية الحرة.
 

وهاى فاي  ،تفاق علياه للمنااطق الصاناعيةيتضم مما سبق أناه ال يوجاد تعرياف مو 
، ويعكس االختالف فقط التفضايالت رخالحقيقة مصطلحات يمكن استخدام بعضها مكان اآل

 اللغوية للجهات المنفذة مع بعب االختالفات الوظيفية بين اأنواع المختلفة من المناطق.
 

 :للمناطق الصناعية التعريفات المستخدمة في مصر  2-3
 تنشااأ المنطقااة االقتصااادية بقاارار ماان رئاايس الدولااة علااى أن : (5)المناااطق االكتصااادية

لعمراناااي للمااادن والقااارى القائماااة، وذلاااك بقصاااد إقاماااة مشاااروعات تنشاااأ خاااارج الحياااز ا
زراعية وصناعية وخدمية على أن يتم إلحاق ميناء خاص بالمنطقة سواء كان بحرياًا 
أو جويًا، ويكون لكال منطقاة اقتصاادية هيئاة تهادف إلاى تنمياة هاذه المنطقاة، وتعمال 

المنافساة ماع مثيالتهاا  على جذب االساتثمارات إليهاا إلقاماة المشاروعات القاادرة علاى
فاااي العاااالم، وتاااوفير المرافاااق والخااادمات بالمواصااافات الفنياااة وتطبياااق الااانظم والمزاياااا 

، وتوفير القوى البشرية المدربة بإطالق طاقات االستثمار والتنميةواإلعفاءات الكفيلة 

                                                 
(1)

إيمان محمد أحمد: المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة في مصر، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، المجلد الثالث  

 .1. ص  1111عشر، العدد الثاني، معهد التخطيط القومي، ديسمبر 
(1)

 . 1111ثمار : الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية شمال غرب خليج السويس ، معلومات خلفية ، وزارة االست 
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وتتخااذ المشااروعات المقامااة داخاال المنطقااة االقتصااادية الخاصااة أحااد  الالزمااة لااذلك.
ال القانونيااة ا تيااة، مااا لاام تشااترط القااوانين شااكاًل معينااًا، المنشااأة الفرديااة، فااروع األشااك

الشااركات األجنبيااة، شااركة التوصااية البساايطة، شااركة التضااامن، الشااركة المسااااهمة، 
 المحدودة، شركة التوصية باألسهم. ةالشركة ذات المسؤولي

 

 لتاي تخصاص لماا ينشاأ يقصاد بالمنااطق الصاناعية المنااطق ا :(1)المناطق الصناعية
أو يدار من المصانع أو المعامل أو الورش أو المخازن أو المستودعات أو الحظائر 
وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة أو المخلاة بااألمن العاام 
أو حركااااة الماااارور والتااااي يقتضااااى الصااااالح العااااام حظاااار إقامتهااااا فااااي غياااار المناااااطق 

 الصناعية .

قرار من الوزير المخاتص باالتعمير باالتفااق ماع الاوزير المخاتص بالصاناعة ويصدر 
والجهااات األخاارى التااي تحااددها الالئحااة التنفيذيااة ببيااان أنااواع الصااناعات والمنشاا ت 
المشااار إليهااا بمسااتوياتها المختلفااة وتصاانيفها فااي جااداول وتحديااد االشااتراطات البيئيااة 

 ها.والعمرانية الواجب توافرها في كل نوع من
تحااادد الوحااادة المحلياااة المختصاااة فاااي المنااااطق الصاااناعية مواقاااع المشاااروعات بكافاااة 

 مستوياتها وكذا المنش ت على اختالف أنواعها.
 

 هاااي تلاااك المسااااحة مااان األراضاااي التاااي تخصاااص إلقاماااة  :(1)المنااااطق االساااتثمارية
حااداثياتها وطبيعااة ونااوع  مشااروعات اسااتثمارية عليهااا ويصاادر بتحديااد كاال منطقااة، وا 
النشااااط الاااذي يماااارس فيهاااا، قااارار مااان رئااايس مجلاااس الاااوزراء. ولااام يشاااترط المشااارع 

 األشكال التي تتخذها المشروعات بهدف توفير المرونة لممارسة األنشطة.
 

 هاى جازء مان أراضاى الدولاة إال أنهاا ال تخضاع للناواحي الجمركياة (8)المنااطق الحارة:
وتعتباااار المناااااطق الحاااارة نمطااااًا  ضااااريبية المعمااااول بهااااا داخاااال الاااابالد.واالسااااتيرادية وال

استثماريا مميزا يشجع المستثمرين المحليين. وتقاوم الدولاة بتاوفير المسااحات الالزماة 
وتتمتااع المناااطق الحاارة  إلقامااة هااذه المناااطق ويراعااى أن تكااون بااالقرب ماان المااوان .

بمزايااا وحااوافز وضاامانات وتشااتمل علااى أنشااطة تجاريااة وصااناعية وعقاريااة )كمااا هااو 
 .انجلترا والواليات المتحدة( في الحال

 

 : يوجد نمطان من المناطق الحرة
يااتم تاوفير األراضااي إلقاماة المشاروعات مقاباال حاق انتفاااع  المنااطق الحاارة العاماة: -

 سنوي.

                                                 
(1)

 . 11،  11المادتان  1881لسنه  1قانون التخطيط العمراني رقم  
(1)

 GAFI, Investment Zones, Engines for Accelerated Growth.                                                          
(8)

 .1-1الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، قطاع المناطق الحرة، ص  
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تقااام خااارج حاادود المناااطق الحاارة العامااة وينقاال اإلشااراف  المناااطق الحاارة الخاصااة: -
منطقة حرة عامة. تقتصر المناطق  عليها بعد صدور قرار مزاولة النشاط إلى أقرب

الحرة الخاصة على مشروع واحد، وتكون األراضي ملكية خاصة بالمشروع أو حاق 
 انتفاع  أو استئجار.

 

 وتوجد مجموعة من الضوابط إلكامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة:
 11ف االساتثمارية عان ملياون دوالر وأال تقال التكاالي 11أال يقل رأسمال المشروع عان  -

 .مليون دوالر
 عامل في نهاية السنة األولى للتشغيل. 111أال تقل العمالة عن  -

 .%81بس الجاهزة ال تقل النسبة عن %، عدا المال11أال تقل نسبة الصادرات عن  -

 %.11أال تقل نسبة ما يستخدمه المشروع من مكونات محلية عن  -
 

 المعايير المؤثرة على إنشاء المناطق االكتصادية:  -3
 دورًا هاماًا فاي تشاجيع قياام المنااطقاالساتقرار السياساي يلعاب االستقرار السياساي:   1-1

فالااادول التاااي بهاااا  .األجنبياااة مااان أهمياااة فاااي جاااذب االساااتثمارات الماااا لهااا االقتصاااادية
ثاااورات أو حاااروب أو قالقااال سياساااية أو اضاااطرابات تاااؤدى إلاااى إحجاااام المساااتثمرين 

 لمخاطر فى هذه الدول.األجانب عن االستثمار بها الرتفاع نسبة ا
 

فالبااد ماان ماانح المصاادرين مزايااا التجااارة الحاارة التااي تبنااى سياسااة السااوق المفتااو :  1-1
 الباد مان تحريار الاواردات وتحريار األساواقبها منافسوهم على مستوى العاالم. و يتمتع 

ن تكاااون المنااااطق االقتصاااادية معفااااة مااان الضااارائب والرساااوم الجمركياااة ومااان كااال وأ
 .خارج هذه المناطق المفروضة على األنشطةإجراءات الحماية 

 

باالقرب  هايجب أن يتم اختيار موقع حسن اختيار موكع إنشاء المنطقة االكتصادية: 1-1
فالموقع األفضل هو الذي يمكان مان خدماة عادد كبيار مان  ،من طرق التجارة الدولية

ويقية والقارب المواطنين بأقل تكلفة كلية )تكاليف النقل، وتكاليف العمالة والمزاياا التسا
بااد ماان اختيااار الموقااع الااذي يحقااق أقاال تكلفااة للنقاال  ماان الصااناعات المساااعدة(. فااال

 ،سااواء للمااواد الخاااام أو لنقاال الساالع تاماااة الصاانع لألسااواق المختلفاااة أو لنقاال العمالاااة
 التكاليف الكلية. كلفة النقل تمثل نسبه مرتفعة من إجماليحيث إن ت

 

مسااتودعات لتخازين الساالع افاق والبنيااة اأساساية: تاوافر نظاام جيادة ماان النقاال والمر  3-4
ذات تكلفاااة منخفضاااة، ومخاااازن تبرياااد ووساااائل نقااال وتاااوفير مصاااادر طاقاااة، كهربااااء 

 ومخازن، مياه، طرق، اتصاالت، صرف صحي.
 

من اسااتقرار بااد ماان إيجاااد القااوانين والتشااريعات التااي تضاا ال تااوفير المناااق القااانوني: 3-5
 .االستثمارات األجنبية
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الباد : ار اأنشطة والمشروعات التي يمكن أن تتوطن في هاذ  المنااطقحسن اختي 3-6
من دراسة السوق الداخلي والخارجي واختيار األنشطة التي تلباى طلاب هاذه األساواق 

 مضافة مرتفعة. ا وتكون ذات قيمةوالتي تتمتع بقدره تنافسية فيه
 

بة لهااذه المشااروعات المناساا العمالااةالبااد ماان تااوفير : المدربااة والماااهرة العمالااةتااوفر  3-7
عادة تأهيلها إذا تطلب األمر حتى ال  . يتم استيراد عمالة خارجية وا 

 

تتعاماال معهااا منتجااات هااذ   الطاكااة االسااتيعابية لقسااواق المحليااة والدوليااة التااي 3-8
 ...(.صيب الفرد من الدخل، عدد السكان )القوى الشرائية، متوسط ن المناطق

 

إجمااالي المبااالم المطلوبااة لاادفع أجااور  المناااطق: االسااتثمارات المطلوبااة إلكامااة هااذ  3-9
قامة بنية   .األخرى وتكلفة الخدمات ها،ساسية داخل المناطق وخارجأالعمال وا 

 

مدى القدرة التنافساية لالقتصااد  نوعية المنافسة التي تواجهها من المناطق اأخرى: 1-11
 بصفة عامة وقدرته على جذب االستثمارات.

 

 :The Evaluation Conceptالتقييم     -4
أو  دراسااااة تفصاااايلية وشاااااملة للسياسااااة، أو البرنااااامج، إعااااداد :المقصااااود بااااالتقييم هااااو

كااااال التقييمياااااة الدراسااااة  تتضااااامن. وماااان المفتااااارض أن .. الخطااااة، أو المشاااااروع، أو المنطقاااااة
بهااادف التعااارف علاااى الفائااادة أو  واالقتصااااديةالعناصااار الفنياااة والتساااويقية والتنظيمياااة والمالياااة 

 .لمتوقعة أو المحققة بالفعلالجدوى ا
فااي أو الخطااة برنااامج المشااروع  أو القياااس ماادي نجاااح فااالتقييم هااو عمليااة يااتم فيهااا 

تطاور الحاالي، أو الاذي مدى المرحلي لالتقدير أو لل ،الوصول لألهداف التي كان مخططا لها
 ساسية ومدى ما تحقق منها. هداف األاألانتهى بالفعل مع األخذ في االعتبار 

 

 مستويات التقييم: 4-9
تتنااوع وتتعاادد مسااتويات التقياايم، باااختالف طبيعااة الهاادف ماان التقياايم ومسااتوياته، 
ويختلااف مسااتوى التقياايم سااواء علااى مسااتوى المشااروع أو القطاااع أو اإلكلاايم، وذلااك علااى 

 :التاليالنحو 
 ت أو علاى مساتوى المنشاا التقيايم هاذا الناوع مان : يااتم التقيايم علاى مساتوى المشاروع

 بالتكلفة والعائد المباشر وبالتالي الربحية.  ويهتممشاريع، ال
 

 يهتم هاذا المساتوى بتقيايم أثار كال منشاأة أو مشاروع  :التقييم على المستوى القطاعي
 يأخاااذ فاااي االعتباااارو ، مضاااافةالقيماااة الو  نتااااج؛ مااان ناحياااة اإلاإلنتااااجيعلاااى القطااااع 

ثال العائاد االجتمااعي المباشار فاي ويتم ،لفة االجتماعياة المباشارة للمشاروعكتالعائد وال
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كلفاة توتتمثال ال ،مساهمة المشروع في الحد من االختالالت التاي يعااني منهاا القطااع
 .االجتماعية في مقدار ما يستنفذه المشروع من موارد نادرة متاحة للقطاع ذاته

 

 النشااااط  داخااالتاااأثير المشاااروع  هاااذا المساااتوىيقااايس : التقيااايم علاااى مساااتوى اإلكلااايم
قلاايم بنيااة اإل جاازء ماان ه، باعتبااار المقااام بااه المشااروعقلاايم صااادي علااي مسااتوي اإلاالقت

ذات ساااواء فاااي  ،اإلقلااايمالقائماااة فاااي  األخااارى اإلنتاجياااةيتاااأثر بالوحااادات و فياااه ياااؤثر 
 مامية والخلفية.األ التشابكاتعن طريق  خرىاألالقطاعات االقتصادية  وأالقطاع 

 

 قيااااس تاااأثير المشاااروع فاااي ب االهتماااامن وفياااه يكاااو  :التقيااايم علاااى المساااتوى القاااومي
نظاار االقتصاااد القااومي طااة وقياااس تكلفااة المشااروع ماان جهااة ساسااية للخهااداف األاأل

 ككل.
 

 تام خاللاه تقسايم التقيايم إلاى ثمانياة  : (8)أنواع أخرى من التقييم: التقييم وفقًا لبينيات
 :التاليمستويات، وذلك على النحو 

 الت المشروع أو البرنامج،: يهتم بمتابعة مدخالمستوى اأول 
 يركز على متابعة األنشطة المنفذة،المستوى الثاني : 
 يقيم مدى مشاركة المستهدفين،المستوى الثالث : 
 ردود فعل المستهدفين تجاه األنشطة التي يتم تنفيذها، مبتقيي: يهتم المستوى الرابع 
 يقوم بدراسة التغير في المعارف والمهارات، المستوى الخامس : 
 يهتم بتقييم مقدار تبني الممارسات الجديدة، لمستوى السادسا : 
 والبيئياااااة علاااااى  واالقتصاااااادية االجتماعياااااة ا ثاااااار: يهاااااتم بتقيااااايم المساااااتوى الساااااابع

 المجموعات أو األنشطة المستهدفة، 
 والبيئياااة للبرناااامج أو  واالقتصاااادية االجتماعياااة ا ثااار: يهاااتم بتقيااايم المساااتوى الثاااامن

 جتمع المحلي. المشروع على الم
  

يتضاام ماان مسااتويات التقياايم السااابقة أنااه كلمااا زاد عاادد المسااتويات المتضاامنة 
للتقياايم يصاابم  التقياايم أكااوى، نتيجااة زيااادة عاادد مفااردات كياااس نتااائ  و ثااار المشااروع أو 

المسااتويات العليااا للتقياايم، وياازداد  إلااى اتجهناااالبرنااام ، بينمااا تاازداد صااعوبة التقياايم كلمااا 
 كت المطلوب للتقييم، وترتفع كيمة التقييم بدءًا من المستوى الخامس.معها الو 

 

 

 

 

 

                                                 
(8)  Dart, J.; Petheram, R. J. ; Straw, W.,” Review of Evaluation in Agricultural Extension” , Rural 

Industries Research and Development Corporation, Human Capital, Communications & 

Information Systems Research and Development Journal, 1998. 
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 أنواع التقييم: -4-2
 :اآلتي: ويتضمن وفقًا للمراحل الزمنية التقييم 4/2/9

 التقييم كبل التنفيذ (nti Evaluationa-Appraisal or Ex) :تنفياذ  حياث يشامل
، والبيئااي؛ لتقرياار جاادوى أو جتماااعيواال، واالقتصاااديالتقييم المااالي، دراسااات تتعلااق باا

ومان الممكان  عدم جدوى التنفيذ ويعتمد التقييم في هذه الحالة على المتوقاع أو المقادر.
أن يااتم التقياايم فااي هااذه الحالااة بإتباااع بعااض المناااهج العلميااة المحااددة لااذلك والتااي قااد 

التنمية  ها منظمةمجموعة مناهج التحليل القومي للتكاليف والمنافع التي تتبنا (21)تكون
مي للتكااااااليف ، أو األربعاااااة منااااااهج للتحليااااال القاااااو UNIDO الصاااااناعية لألمااااام المتحااااادة

، أو OECDوالتنميااااة   االقتصاااااديهااااا المنظمااااة األوربيااااة للتعاااااون والمنااااافع التااااي تتبنا
 ، ...الخ.USAIDلوكالة التنمية األمريكية  واالجتماعي االقتصاديمناهج التحليل 

 التقييم أثناء الت( نفياذgoing Evaluation-On) وهاو عباارة عان عملياات تحليال :
متها وكفاءتهاا وفعاليتهاا، لتمكاين اإلدارة طة أثناء التنفيذ لدراسة مدى مالءمستمر لألنش

 من التدخل إذا ما دعت الحاجة لذلك.
  التقييم بعد التنفيذpost Evaluation)-Ex( : لى تقييم النتاائجإتقييم هذا اليهدف، 

مااا كااان ب مقارنتهااامااا تاام تحقيقااه بالفعاال ماان نتااائج و  والتااأثيرات، بدراسااة ا ثااارتقاادير و 
، ومحاولاااة الوقاااوف علاااى مواضاااع االنحرافااااتأو  االختالفااااتمساااتهدفًا ومعرفاااة أساااباب 

 ،منهاا فاي تحساين معادالت اإلنجااز لالساتفادةالقاوة  أمااكنو لمحاولة تجنبهاا، المعوقات 
ارنات، كما تتضمن تحلايالً للبياناات، وقاد تتضامن أي أن عملية التقييم تتضمن عقد مق

 قياسًا للنتائج. 
الفنياااة  واألدوات العمليااااتالتعااارف علاااى  :تتضااامن جواناااببعااادة التقيااايم هاااذا ويهاااتم 

تناسااااقها مااااع باااااقي  ماااادى وكااااذلك ،متهااااا لتحقيااااق المسااااتهدفءوماااادى مالالمسااااتخدمة 
 ،التكنولوجيااة المحليااة متهااا للخصااائصءاهيااة التكنولوجيااا المسااتخدمة ومالالجوانااب، وم

 مقاداريبحاث  ، وأيضااً المؤسساية وناوع ومساتوى اإلدارةالانظم التقيايم  يغفل هاذا كذلك ال
لتحقيق أقصى  ياً كافكان النفقات والفوائد أو العوائد المقابلة، وهل رأس المال المستثمر 

 ر التاادريبيفتاام تااو عماال، وهاال الفاارص  علااى تااوفير المشااروع بقاادرةكمااا يهااتم تشااغيل  
أم وبالتاالي بنااء القادرات البشارية التاي يحتاجهاا المجتماع،  ؛الالزم لخلق العمالة المااهرة

أي أن التقياايم البعاادي يهااتم أيضااا  وافاادة ماان الخااارج. العمالااة السااتخدام اب كتفاااءكااان اال
بالبحااث فااي األثاار الااذي تحقااق كنتيجااة لمخرجااات البرنااامج أو المشااروع علااى المجتمااع 

 بقااادر اإلمكاااانكماااا يحااااول  ،حسااابف واالقتصااااديد األثااار الماااالي س مجااار ولاااي ،وأفاااراده
 ثار.آالتعرف على التأثيرات الحادثة نتيجة لما حققه المشروع أو البرنامج من 

 

                                                 
(11)

، دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية، القاهرة 118سعد طه عالم،" دراسات الجدوى وتقييم المشروعات"، ص   

تمويل طويل األجل:، دار الجيل  للطباعة، وال االستثمار. نقالً عن: سيد محمود الهواري، اإلدارة المالية ،الجزء األول،" 1111

1881 . 
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post -Exوتهتم الدراسة الحالية بهاذا الناوع مان التقيايم  أت التقيايم بعاد التنفياذ
Evaluationوبة لصااعوبة الحصااول علااى ثااار عمليااة شااديدة الصااع، ونظاارًا أن تقياايم اآل

تياار مانه  خالالزماة، تحااول كال دراساة تقييمياة البيانات الكافية لإللمام بجمياع الجواناب ا
مناااه   سااتعرابباة لااذلك يهااتم الجاازء التااالي ماان الدراساا ،تباعااهإوشااكل التقياايم المالئاام 

ر المساتخدمة وأشكال وأنواع هذا التقييم، ثم تحدد المنه  والشكل التقييمي المتباع والمعاايي
ماع  فاي منطقاة إكلايم كنااة الساويس ةفيه، ويلي ذلك محاولة تقييم أداء المنااطق الصاناعي

 موضع الدراسة. – التركيز على محافظات السويس واإلسماعيلية وبورسعيد
 

 ويتضمن اآلتى: :(99) أو الهدف وفقًا للغرب التقييم 4/2/2
 التقييم لتقييم اأثر: Evaluation for impact assessment  

 ،تحديد الجدوى أو قياس مدى النجاح الذي حققه تنفيذ المشروعإلى هذا التقييم  يهدف
، ويستخدم قييم في هذه الحالة على المخرجاتعادة ما يتم بعد التنفيذ ويركز التو 

تعني به الدراسة  الذتوهو النوع  لى األهداف و/أو التكلفة والعائد،معايير تعتمد ع
 .الحالية

 

 قييم إلدارة البرنام الت: program management   Evaluation for  
ات، ويركز على األنشطة الغرض منه المحاسبة، ويتم تنفيذه أثناء تنفيذ المشروع

 متابعة األداء طوال فترة التنفيذ. إلىهدف وي ،المخرجاتو 
 

 اتتقييم العملي: evaluation  Process 
 ذ بهدف متابعة األداء، وتحسين العمليات واألنشطة.راحل التنفييتم في بدايات وأثناء م

 

 تقييم وضو  التصميم:   design clarification Evaluation for  
يركز على التصميم ويستخدم منهج رحلة البناء بعد التخطيط للمشروع، و يتم في م

تم إعدادها إظهار مدى وضوح التصميمات التي ، بهدف اإلطار المنطقي للتقييم
  ع أو البرنامج.للمشرو 

 

  أو المشروع التقييم لتطوير البرنام: 
 program development Evaluation for  

يركز على جميع الجوانب المالية والفنية و ويتم في مرحلة التخطيط قبل تنفيذ المشروع، 
 تحليل مدى جدوى تنفيذ المشروع.  والبيئية، بهدف واالجتماعية واالقتصادية

 

 

 

                                                 
(11)
 John M. Owen, Marven C. Alkin, “ Program Evaluation: Forms and Approaches, 3 rd. ed, 

Allen & Unwin, Australia, 2007. 
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 Evaluation Approaches: أشكال تقييم اأداء بعد التنفيذمناه  و  4/2/3
 :التاليالتقييم بعد التنفيذ، وذلك على النحو  وأشكال  مناه تتنوع 

 

 المنه  التجريبي :Experimental Approach (21)  
لى عالقات السبب والنتيجة، إييم البرامج والمشروعات، ويستند نموذج كالسيكي لتق

يزال يستخدم في تقييم  ، وهذا المنهج التقييم فيه قبل وبعد البرنامجوال وتتم المتابعة
 .أنواع مختلفة من المشروعات

 

   (93)القرارات اإلدارية اتخاذمنهDecision-Management Approach  : 
دارة البرامج، ويعتمد علي منهج تحليل إياجات صانعي القرار في إلي تلبيه احت يهدف

الة للمنظمة، ويركز علي  المدخالت، العمليات، النتائج، النظم لصياغة قرارات فع
ويؤكد على أن التقييم هو أساسا وظيفة لصدارة، لذلك يعمل على تلبية احتياجات 
مديري البرامج والمشروعات، بدال من الجمهور المستهدف، ويتم التقييم في هذه الحالة 

تائجها، وأساليب تحسين فعالية بتجميع منظم للمعلومات عن أنشطة البرامج وأنواعها، ن
البرامج بواسطة المنفذين واإلداريين، كما يركز علي المعلومات األولية عند تخطيط 
البرامج، ويتساءل عن كيفية إشراك المستهدفين، مع مراعاة أصحاب المصلحة 

عتبار العوامل السياسية، القيود التنظيمية، الموارد المتاحة،  خرين، ويأخذ في االا
عوامل الثقافية، وفي النهاية يقدم اقتراحات بسيطة حول كيفية استخدام نتائج التقييم ال

 .في تطوير العمل ورفع مستوى األداء
 

 (11)منه  اإلطار المنطقي لتقييم المشروع:Approach  The Logical Frame  
قة البرنامج أو المشروع، حيث تراعى الد ىه قيام خبراء التقييم بتحديد جدو يقصد ب
، ويركز رلى توفير المعلومات لصانعي القراإالتحيز في الحكم، ويهدف التقييم وعدم 

على تجميع نتائج وآثار ومشكالت المشروع أو البرنامج؛ التي قد تساعد علي الحكم 
الجيد علي المشروع أو البرنامج، ويحاول تحديد أثره على المجتمع بصفة عامة وليس 

قط وذلك من خالل: دراسة النتائج وتقييمها سواء تقييم مدى تحقيق األهداف ف
الملموسة وغير الملموسة، إجراء تحليل منطقي للنتائج ذاتها )األنشطة، المدخالت، 

 المخرجات(، تقييم المشروع أو البرنامج وأهدافه وآثاره.
 

ر  النتائ  ال يضع فى اعتباحيث  ،ولكن يؤخذ على هذا المنه  بعب االنتقادات
يركز على مدى تحقيق المشروع أهدافه دون التطرق إلى و ، رة للمشروعغير المباش

                                                 
(11)
 Campbell, D. T. "Methods for the Experimenting Society", Evaluation Practice , Business  &  

Economics  Journal, no.12, 1991 ,pp.33-37. 
(11)
 Patton, M. Q., "Utilization Focused Evaluation", SAGE Publications book: Social Research 

Methods, Introduction to Evaluation, Program Evaluation, Thousand Oaks, US. (1997). 
(11)
 Shadish, W. R., Cook, T. D. and Leviton, L. C., "Foundations of Program Evaluation" ,SAGE 

Publications book: Theories of Practice,1995. 
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منه  في تقييم أداء المناطق وتتبنى الدراسة هذا الما هو أبعد وأعمق من ذلك. 
 قناة السويس.ال لمحافظاتالصناعية 

 

 المنه  التعددت :Pluralist Approach (91)
: 

 كافةر متعددة من قبل ت نظعرض وجها علىالتقييم وفقًا لهذا المنهج يعتمد  
، وهو فة، تحقيق المساواةتوليد المعر والتركيز علي النواحي االجتماعية، ، المشاركين
، ويشجع المستفيدين علي تطوير أنفسهم لي نحو متزايد في مشاريع التنميةيستخدم ع

صحاب المصلحة أو أي من أ استبعادالجماعة مع مراعاة عدم  والعمل بروح
، وهو مفيد في البرامج والمشروعات المنفذة بمنهج و الخبراء في التقييملمستفيدين أا

 تشاركي. 
 

  :المنه  الموجه من خالل النظريةguided Approach-Theory (91)
:  

عتبار ، مع األخذ في االهدافيجب القيام به لتحقيق األ يهتم هذا المنهج بتوصيف ما
عتباره ا ، ويضع في التقييم المناسب ق، والعمل خطوة بخطوة لتحقيىخر التأثيرات األ

و غير المباشرة عند التخطيط للتقييم من أجل التوصل أجميع العواقب سواء المباشرة 
تحسين  ىلإن تؤدي ألى قرارات من شأنها إإلي نتائج حقيقية تساعد علي تحويلها 

 البرنامج الحالي والبرامج المستقبلية. 
 

 

ذا كانت نتائجه سوف إذا كان ذا  ايعتبر التقييم جيدو  صلة بسياق وغرب الُمَقَيم، وا 
كذلك إذا كان  ،تسهم في تحسين البرام  والمشاريع لتحقيق أكبر كدر من اأهداف

ذا كان مؤثرًا علي النتائ   االتقييم يعتبر أساس لتطوير المنظمة أو المشروع، وا 
 والسياسات والممارسات. 

 
 ذ:التقييم بعد التنفي (مؤشرات)معايير  -1

تقيايم  إلىستخدامها للقياس للوصول للقياس، يمكن اأدوات هي  (المعايير)المؤشرات 
أو للتقاادير المرحلااي لماادى  المسااتهدفة،ألهااداف ا تحقيااقأو البرنااامج فااي مشااروع الماادي نجاااح 

تطاااور المشاااروع الحاااالي، أو الاااذي انتهاااى بالفعااال ماااع األخاااذ فاااي االعتباااار أهاااداف المشاااروع  
 التقييم.والمنهج المتبع في 

 (المؤشارات)من التقييم عن طريق تحديد بعض المعايير  الهدفإلى يمكن الوصول و 
لقيااس مادى التقادم الاذي حققتاه األنشاطة، أو  عليهاااإلساتناد  التى يمكنالموضوعية المالئمة 

إظهاااااار القياساااااات المتعلقاااااة باااااالموارد المساااااتخدمة، والتقااااادم المحقاااااق فاااااي مختلاااااف األنشاااااطة، 

                                                 
(11)
 Estrella, M. and Gaventa, J., " Who Counts Reality? Participatory Monitoring and Evaluation" , 

A Literature Review, Institute of Development Studies, London,  (1998). 
(11)
 Leviton, L. C." Program theory and evaluation theory in community-based programs", 

Evaluation Practice ,SAGE Journals, Americans Journals of Evaluation, vol. 15,no.1 (1994). 
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ظهاااار ءمااادى المال للتحقاااق مااانضاااحة للمخرجاااات واإلنجاااازات والقياساااات المو  ماااة والكفاياااة، وا 
 تجاه.ثار والتأثيرات من حيث المدى واالا 

قياساها  التاى يمكانعلى الرغم من سهولة تحديد بعض المؤشرات المتعلقة بالجواناب و 
هنااك  إال أن ،، حجم العمالاة، أو كمياة المادخالتبشكل مباشر؛ مثل حجم اإلنتاج، اإلنتاجية

 بعض الحاالت التي ال يمكن فيها قياس النتائج بشكل مباشر. 
بعاااض الصاااعوبات، حياااث يتعلاااق  ايكتنفهااا (المؤشااارات)المعاااايير  إال أن هنااااك بعاااض

خاااار يتعلااااق بعضااااها بالقياااااس الكيفااااي والموضااااوعي لاااابعض الحقااااائق واألحااااداث، والاااابعض ا 
أو  جنتااااإلياااس أحااد عناصاار سااتخدام بعااض المؤشاارات غياار المباشاارة التااي قااد تقااوم علااى قاب

ابااة مؤشاارات جزئيااة يجااب خاارى، ممااا يجعلهااا بمثمجموعااة منهااا مااع إغفااال باااقي العناصاار األ
 ستخدامها.االحذر عند 

 

خاصة تلك التي يتضمنها منه   ،التقييم البعدت (مؤشرات)يمكن تقسيم معايير و 
 لى ثالث مجموعات كما يلي:إاإلطار المنطقي للتقييم 

 تشغيل وأنشطة المشروع مؤشرات موارد : 
المعدات، ا الت و ، ةلااإلستثمارات، المواد الخام، العم حجم :تشمل :مؤشرات الموارد

المؤشرات بقياس مدى كفاءة  وتتعلق هذه ،، وقطع الغياروسائل النقل واالنتقال
  .مة وفعالية المصروفات أو التكاليف التقليدية المباشرةءومال

األهداف المخططة ب مقارنةقياس األنشطة واألعمال تتصل ب :مؤشرات اأنشطة
لى إمباشرة التي تؤديها مختلف األنشطة للوصول التكاليف غير ال مثلتو  ،نشاطلل

 .  النشاط أو المشروع مخرجاتمنتجات أو 
  ثار وتأثيرات المشروع مؤشرات مخرجات و : 

واألعمال  قياس مخرجات األنشطةهي تلك المؤشرات المتصلة ب :مؤشرات النتائ 
 ، وتقاس عادة بمقاييس كمية أو مادية. نشاطلاألهداف المخططة لبمقارنة 

على المجموعات ثار المباشرة وغير المباشرة بقياس ا تهتم  :ثارمؤشرات اآل
 قتصاد والبيئة على المستويات المحلي واإلقليمي والقومي.المستهدفة وعلى اال

 

بينما يتم التحقق من  ،مدخالت والمخرجاتويتم التحقق من الكفاءة بالربط بين ال
 ثار والتأثيرات.المدخالت مع مؤشرات المخرجات واآلالفاعلية بمقارنة مؤشرات 

 

 وهي تلك المؤشرات المعبرة عن ظروف وعوامل مؤشرات العوامل والظروف الخارجية :
ى تكون ذات تأثير عل خارجية لم تحدث نتيجة ألنشطة وأعمال المشروع ، ولكنها قد

 ثار المتوقعة.النتائج وا 
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 ثانىالفصل ال
 بعض التجارب الدولية يف إقامة املناطق الصناعية

 

 مقدمة:  -1
)ق صددد وكون نا ددد وظنلوآسددد  و هدددلوودددن  و دددن  ووفددد ق صددد     وبدددظهور دددناوق   ددد   و

بعد ووفد نص حبو شأةووذهوق   د   وو،ظن  و09 ووو هاهوف  تشاةونوىوقآلوو ،ونس غ فناة
  ونق ظن     ووت  نقوونون  و ن  ونب نوب  ت    وق ص     و هلوس غ فناةون نا  وق  ع   وق ظنلو
  ددنوققتصدد ظووددذهوق ددظنلو ددوو ا دد وق ت ددن وووفدد ق  ددهووددذهوق   دد   وبددظناوودد  وو، نسشددن ناو

و. ت  ن نج  ونتن  ظوفاصوق ع لقلوقنز  ظةوقالسته  اقهون وق اهس    
 

بع  ددد و     ددد وق دددظنلوقوفددد و،ختالفو سددد   ت  كو    ددد وو  ددد  )بدددنتحتدددلوودددذهوق   ددد   و
نز ددد ظةو،وقألج ب ددد وقالسدددته  اقه  ددد و  ددد و دددووقدددظاةو  دددىوجدددذبو،ونق دددظنلوق عاب ددد وبصددد  وخ صددد 

ب     اقهوونقالاتق ء،ونخ  وفاصو  لوجظ ظة،وقألج ب نز  ظةوقإل اقظقهو ووق  قظو،وق ص ظاقه
وبددد ق ق خ   ددد و ددد ونز ددد ظةوق تشددد ب  هو،ونز ددد ظةوق   ددد اقهوقإلظقا ددد ،ون قدددلوق ت  ن نج ددد ،وق  ح  ددد 

نز  ظةوق ضاقئبو  ىوق ظخلوق   انض و  ىوهابد  وق شدا  هوقألج ب د و  د و،وق قن  قالقتص ظو
و،إل  د  قو  دىوقآلهد اوق  تن دظةو دوو ضد   إودذقوب إلضد ف وحق وق ت   د ونق اف و د و   دنق   و.و 

 د و سد  ظوودذهوق دظنلوونودنو،نخ  وق   بو  ىوق س  وقالست ال   ،و ووخاللوظخلوقنهوق ع ل
غ دداوهووو.  ددزقووق  ددظفن  هوفدد عجددزوق   و شدد نوو،ق سددن وق  ح ددىو حظنظ دد و  ددىوحددلو شدد   

ت ددنوووددذهوق   دد   و ع دد ةو ددووق ضدداقئبووهونووقألسددنق ذ دديو ت  ددبوتحا دداوق ددنقاظقهونتحا دداو
جاقءقهوق ح    وق  نجدنظةوظقخدلوودذهوق دظنلنق اسن وق ج ا     د وح د وإو، ون وو لوضنقب ونق 

قأل هدلو د ووق قد  ن  ب إلض ف وإ ىوتدنف اوق   د  وو،قألج ب ت هلو قب هوه   وتظف واهسوق   لو
ب إلضددددد ف وإ دددددىوتدددددنف اوق ب  ددددد و،و والسدددددتقاقاوقالسدددددته  اقهوقألج ب ددددد تقدددددظ  وق ضددددد    هوق ق  ن  ددددد

و..ك..،وقالتص الهو،وق    ه،وق  ا ق صح ب ء،وق غ ز،وق صافوق   اوقألس س  وق الز  و)
 

ق ضاقئبو  ىوق ظخلوناسن ووف ت هلو و  ظن  و  ظ  وقهوووذهوق      وتحق و  ئظوهي
  ئدظقهو شدد ا  ونو  ئدظقهوحد وقال ت د  ،ونو  دىوق تصدظ او  سدن وق  ح دىو)فدىوحدد لونجنظود كو

و.ونق  اقف ونق خظ  هوقألس س  بع و ش ا  وق ب   ووف 
 

بعننا اصدرننا د اصدوص ننة واصع ب ننة  نن  هنن ا اصل ننت اصدعنن     نن   سنندفد ومننث  نن   
خالص اصننند ول اصمسننندلاد  مقفنننا  ننن  دننننو   اصمقنننانا إقامنننة اصمقنننانا اص نننقا  ة   سننند

  اص قا  ة    م  
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 :*(11) اصدرا د اصدوص ة  ي إقامة اصمقانا اص قا  ة اصمورفه ص د د    -2
وو:د ش ا آس ادر بة دوت ش ا ورقو   2-1

ق تدىو د و تجد نزو دظظوق دظنلون نا د ونسد غ فناة،ونووبظهور ناووذهوق   د   وفد وق صد و
إحصد ئ  هونفدىوآخداو،و2021 د  وظن  وو26ب  وق      وق ص     وق  نج  و  تصظ او نجظو

ظن دد ،ونتاجد ووددذهوق ز د ظةوفدد وه دظقظوق ددظنلوق تد و نجددظوب دد وو269قات د و ددظظوق دظنلوأل هدداو دوو
  و نج  و  تصظ او   وتحققد وودذهوق   د   و دووز د ظةوفد وفداصوق ع دلوبصد  و     وص   

ه دفوفاصد وو299هس س  ،وف ىوبظق  وق سبع    هوب غو ظظوفاصوق ع لوق ت وتد وتنف اود و حدنو
و   نووفاص و  ل.و2  لوف ووذهوق      ،وه  وف وق س نقهوق عشاوقألخ اةوفقظوتج نزهو

 

،و    ز دددد ،وب  سددددت و،و  ش،وق   ددددظ،وق ظن  سدددد بددددلوإ دددد وفدددد وبعدددد وق ددددظنلو هددددلو)بدددد جالظ
ق   ب و،و نا  ،وسا ال   ،وت  نقو،وت  ال ظ،وتنجن،وق ظن     و،و ناش نس،ونق   س يكوقات عدهو
فدداصوق ع دد لوق  تن ددظةوفدد وق   دد   وق صدد     وب دد وإ ددىوخ سدد وهضددع فوخدداللوخ ددسو شدداةو

 ا ددددزةوجغاقف دددد  وفدددد ووسدددد  وفقدددد .ون الحددددروهوو عردددد وق   دددد   وق صدددد     وق  نج دددد و  تصددددظ ا
%و دددووإج ددد   وق   ددد   و  دددىو82   قتددد وموه ا  ددد وق الت   ددد ونق  ددد ا ب ،وح ددد و نجدددظوب  ددد و

و%و وووذهوق      .86 ستنىوق ع   ،ونآس  وح  و نجظوب  و
 

نفىوبظق  و شأةوق   د   وق صد     وق  نج د و  تصدظ اوت  دزهوبد  سوق خصد ئصوفد و
تسدد  او  ددىوق ع   دد ونقإل تدد  ،وت ه ددلوضددئ لوو عردد وق ددظنلو هددلمو ددظظوق  ددلو ددووق صدد    ه

  ع    ،وقستخظق و حظنظو   د ظةوق خد  وق  ح  د ون صد بو د خ  و دووق  ب عد هوفد وقالقتصد ظو
ق  ح ى.ونقست او ظظو وووذهوق خص ئصو  تاةو دووق نقدهوفد وبعد وق دظنل،وإالوه د وسدا  وو

قسددتعاق وآهدد اوو دد وحددظههوتغ دداقهوبعددظوذ دديون  ددهووددذهوق   دد   ونوددنو دد وسددنفو تضدد و  ددظ
ووذهوق      و  ىوت    وقالقتص ظ،ون ظىوتحق ق  و ألوظقفوق ت وهق  هو ووهج   .و

 

مو دن وق  شدان  هوق صد     وومث األمو  اصوارد مقاقشدفا  ني اصمقنانا اص نقا  ة
نقالسددته  اقهونو  ددلوقألجددنا،وق     دد وقألج ب ددد ،وخ دد  وق ع   دد ،و قددلوق ت  ن نج دد و)ق عالقددد هو

وت ن ووق    اقه،وق ع    وف ووذهوق      ونقألجناونشان وق ع ل.وق خ    كونو
 

 :صر د ا سد ما ات األرقب ةاصحوا ز اصمقدمة مث اصدوت   2/1/1
نضددعهوق ددظنلوق     دد و ج ن دد و خت  دد و ددووق حددنقفزو جددذبوقالسددته  اقهوقألج ب دد .و

ق خدددظ  هوق الز ددد ونودددذهوق حدددنقفزوت قسددد وإ دددىو دددن  وموقألنلو شددد لوتدددنف اوق ب  ددد وقألس سددد  ونو
  صدد    هوظقخددلووددذهوق   دد   موق  ددا ،وق   ابدد ء،ونسدد ئلوق  نقصددالهو...وه دد وق  ددن وق هدد   و
ف ش لوقإل   ءقهونق  ع  الهوق تج ا  وق ت  ز  موإ   ءوق نقاظقهو ووق  د ظةوق خد  ونق تج  دزقهو

                                                 
(22)

  Takayoshi  Kwsogo & Zotiris Tzannoos, op. cit, P5. 
*

 هذا هو المصطلح األكثر استخداما في دول شرق وجنوب شرق آسيا. 
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ق  دددد وق اهسدددد     و ددددووق ج دددد اي.ون ه دددداو ددددووق ددددظنلوبسدددد هوقإلجدددداقءقهوقإلظقا دددد وق خ صدددد وب 
و.One Stop Shopق      وق ص     والستخاق وق تص ا  وف وق شب يوق نقحظو

 

 :ا ات األرقب ةقو  ة ا سد م  2/1/2
قخت  هو ن   وقالسته  اقهوقألج ب  وظقخلوق      وق ص     وق  نج د و  تصدظ او دوو

ز د ون نا د ،وظن  وألخاى،وغ اوه  و الحروقات د  و سدب وقالسدته  اقهوق   ب   د وفد و دلو دوو    
%،و دددووإج ددد   وقالسدددته  اقهوفددد و  تصدددفوق تسدددع    ه،وب   ددد و22.06%،و62.2فقدددظوب غدددهو

و%و  ىوق تنق  .و22.2%و،و61.2تر اوقالسته  اقهوقأل ا    وف وق   ب وون    ز  وب سب و
ن الحروه ض  وه  وخاللو     وق   نوقالقتصد ظيوتحن دهوق     دلوق صد     وق  ح  د و

صددد    هو ه  ددد وق ع   دد وإ دددىو ه  ددد واهسوق  ددد ل،ونتحدددنلوقإل تددد  و ه دددفووفدد وودددذهوق دددظنلو دددو
وق ع    وإ ىوق ظنلوق      وق س ب وذ او .

 

 دو  ا سد ما  اصمح  :  2/1/3

ه  وف   و تع  وبظناوقالسته  اوق  ح ىوفد وودذهوق   د   وفقدظوقخت دفوه ضد  و دووظن د و
%وف و لو وو28،ون  و تج نزو%وف و نا  62%وف و ناش نس،و86ألخاى،وف جظوه  وب غو

وق   ب وون    ز  .
 

 قو  ة األقشنة داخت اصمقانا:  2/1/4

نه ض  و جظوو د يوقختالفد  وفد و ن  د وقأل شد  وق تد وتنجد وإ   د وقالسدته  اقهوقألج ب د و
ف دددد و ددددلو ددددوو    ز دددد ون نا دددد وتا ددددزهوقالسددددته  اقهوق   ب   دددد وفدددد وقإل  تان  دددد هونق صدددد    هو

وهوه ض  وقالسته  اقهوقأل ا    وف وقال  تان   هوف و    ز  .ق  س ج  ،و   وتا زو
%و ددددووإج دددد   و22%وإ ددددىو22نقددددظوتاقنحددددهو سددددب وق صدددد    هو ه  دددد وق ع   دددد وبدددد وو

قالسته  اقهوف ووذهوق      وف و لو وو نا  ونق ص وونت  ال ظوخاللوق تسع    ه،وغ اوه  و
تدنق  ك،ونهصدبحهوصد    و%و  ىوق 82%و،و21  وق نقهوحظ وق خ   وف ووذهوق  سبو)

قال  تان   هوو وق س ئظةوف وق      وق ص     وف و لو وو نا  ونق ص وون    ز د ،وه د وفد و
و لو ووسا ال   ون ناش نسوف    و جظوهووص    وق   سنج هو   هوت هلوق  ش  وق ق ئظ.

 

 ققت اصدكقوصور ا واصعالقات اصخ ل ة:   2/1/5
    و دددووخددداللوق تشددد ب  هوب   ددد ونبددد ووبددد ق وتددد ظىوقأل شددد  وظقخدددلوق   ددد   وق صددد 

قالقتصدد ظوإ ددىوقإلسدداق وبع   دد وق   ددنوق صدد    وفدد وق ظن دد ،ونذ دديو ددووخدداللوقسددتخظق وق  دد ظةو
ق خدد  وق  ح  دد و  ددظخلو   شدد  ،ونه ضدد و ددووخدداللوق تع قددظقهو دد وق شددا  هوق  ح  دد وق  نجددنظةو

  وف   و سب وق   ظةوق خ  وق  ح   وظقخلوق ظن  .ون الحروهوو الو وو نا  ونت  نقوون    ز  وتات
%و  دىوق تدنق  ك،وب   د وتد خ  وودذهوق  سدب وفدىو22.2%،و62.6%،و66.6  ظخلو   ش  و)

و%كونق ص وون ناش نس.6.2 لو ووسا ال   و)
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 اصعماصة وظ و  اصعمت واألرو :   2/1/6
  هددلوتددنفاو    دد واخ صدد وهحددظوق عنق ددلوق تدد وتدد ظىوإ ددىوإق  دد و  دد   وصدد     وفددىو

 ددددظنلوق تدددد وتتددددنفاوب دددد ووددددذهوق ع   دددد ،وغ دددداوه  دددد و  سددددهوق ع  ددددلوق نح ددددظونالوق  دددد ف و جددددذبوق
ق  د و  د   وصد     .وف  د يوه ضد  ،وب إلضد ف وإ دىوت   د وق ع دل،وتدنفاوق ب  د و قالسته  اقهونق 
قألس س  وق  ت ه  وفد وق   ابد ءونق   د هونق  قدلو...ونقالسدتقاقاوق س  سد ،ونق حدنقفزونق ت ر  د هو

و  وو وه ض و ووض ووق عنق لوق نقجبوتنقفاو وإلق   ووذهوق      .قإلظقاو
ن دددووق  ب عددد وهووتخت دددفوقألجدددناوظقخدددلوق   ددد   ونخ اج ددد وظقخدددلوق ظن ددد وق نقحددددظةو
نقألغ بوقأل  وهووت نووقألجناوظقخلوق      وق ص     وه  ىو دووخد ا وودذهوق   د   وفد و

قسته  ءو ذ يوف و لو ووت  نقوون ناش نسوق ظن  و)ق ص وونت  ال ظونسا ال   كوغ اوه   و جظو
ح  وقألجناوظقخلوق      وق ص     وه هاوق خ  ض و ووخ اج  .ون ووق  الحروه  و حظ و
تغ داو  ددذهوق  سددتن  هو دووقألجددناو دد وق دز وو) هدد لو نا دد ون    ز د ك.ون ددووق الفددهو   ردداوهوو

     وق ص     ،ون     وقالختالف هوف وهجناوق ع    و  سهوفق و  ص    هوظقخلونخ ا وق 
 نجددددنظةوه ضدددد وبدددد ووق صدددد    هوق  خت  دددد وظقخددددلوق    قدددد وق نقحددددظة،وف دددد وه هدددداوقات   دددد  وفدددد و
قأل شددد  وقال  تان  ددد و ق ا ددد وب    تجددد هوق بالسدددت    و)ق تدددىوتعتبددداوقألقدددلو دددووح ددد و سدددتنىو

وقألجناك.
نوددددذهوق  ددددان وفدددد و سددددتن  هوقألجددددناوتاجدددد و رددددانفوق ع ددددلون ددددظظوسدددد   هوق ع ددددلو

وتنىوق    اة،ونظاج وتعق ظوق ع    وقإل ت ج  ونرانفوسن وق ع لوق  ح ى.ن س
 

 :(81)  ي إقشاء مقانا  قا  ةاصقارحة دوص ة اصدرا د بعا اص  -3
 

 در بة سقغا و  :  3/8
نق ت  فسدد  وق ع    دد و ددوووقإل تدد  إ ددىوه  ددىو سددتن  هووهووتاتقدد    هوسدد غ فناةوقسددت

ت   ددهو ددووذ دديوبعددظوو  سددتنىوق ت  ن ددنج .قو    دد خدداللوتا  زودد و  ددىوصدد    هو تنسدد  ونو
نقددظوون   دد و ظ ن دد وشدد  هوإ شدد ءو ددظةو  دد   وصدد    هوتق  دد وذقهو عدد   او     دد ،و بدد ظاة

قالسددته  اقهوقألج ب دد وو ددووق ب دداوو هووتجددذبوحج ددت   ددهوسدد غ فناةو ددووخدداللووددذهوق   دد   و
ظقا د و وونوالفوق  دنق   وو دوو   ظسد وونبد حهآلوهووتخ  وفاصو  دلق  ب شاةونو   د وسد و ووق 

و.القتص ظ  قف وظ  وق ت    و
ق  ع ن دددد هونقالتصدددد الهووصدددد    فدددد وسدددد غ فناةو  ددددىو  و  دددد   وق صدددد   ق تا ددددزونو

وق  شددان  هوالخت دد ا نجددظوب ددذهوق   دد   و ردد  و ت ددناووق ح ن دد ،وت  ن نج دد نقال  تان  دد هونق 
ذيو سدتنىوت  ن دنج وو إ تد ق ت وتا دزو  دىوشان  هوف ووذهوق      و  ظفوإ ىوق تق ءوق  

و.و  ل
 

 
                                                 

(22)
 IMD, World competitiveness yearbook, 2005.   



 62 

 در بة ماص ز ا: 3/2
،وإ شددد ءو  ددد   وصددد     كو6969 وق شددد    و     ز ددد و)ا  ددد و قن  دددتضددد  هوق خ ددد وق

نقددظوت  دزهوت ديوق خ دد وو سدتنىوق ت  ن دنج ، ددووق صد    هو تنسد  ون    دد وق شد لوق عظ دظوت
نقفزوقالقتصددد ظ  وق ح ن ددد وق     ز دد وق عظ دددظو ددووق حدددنقددظونفددداهوو،بددظ  وس  سددد وح ددن  وقدددني

  ددد   وق حققدددهوو سدددت ظف و دددووق ظن ددد ،وإسدددتاقت ج  ق تددد وتا دددزو  دددىوصددد    هوو شدددان  ه  
بدددد  بالظونتددددن  وووت  ن نج دددد فدددد و    ز دددد و ج حدددد  و ب دددداق وفدددد وت ددددن اوق صدددد    هوق   وق صدددد   

ق ت   دد و عددظالهوز دد ظةوو  ددىقالسددته  اقهوق  ح  دد ونتشددج  وقالسددته  اقهوقألج ب دد و  دد وسدد  ظو
فدد و    ز دد وب ا قدد و) ب شدداةكوفدد وو  ن نج دد ،وسدد و هو  دد   وق صدد    هوق تب دد صدد ظ  وقالقت

كوق تدددد وتسددددعىوإ ددددىوتحن ددددلو    ز دددد وإ ددددىوظن دددد وصدددد     و بدددداىو عت ددددظو6969إ جدددد  و)ا  دددد و
و.6969ف و   وت  ن نج  وققتص ظو و  ىوق ص    هوق 

 

 در بة كو  ا اصرقوب ة:   3/3
    ددد وسدددتاقت ج  وإو شدددان  هوكو    ددد وتدددن  وو نا ددد وق ج نب ددد و)هسدددنةوب    بددد تب دددهو

،ون ددووهد وت ن اودد وقألبحد  ونق   ظسد وق ع سدد  و    د و،و ددووخداللوإجدداقءق  سدتنىوق ت  ن دنج 
نتص  ع  و ح    ،ونق   ظةوتصظ او و   تج هو  ناةوإ ىوقألسنق وق ع     وب  وف   وق ظنلوق ت و

تدن  ووصد    هو    د وق تق  د ووتع دظهق ح ن د ووهيوهو بعهو    ووذهوق   تج هونق تق   ه.و
 قدلوق  عافد ونتدن  وونت دن اونتصد   وق   تجدد هوو  ددى دووخداللو سد  ظةوق شدا  هوق  نا د و

ز  ظةوحج ونظناو اق دزوقألبحد  وق ح ن  د و  ىو نا  وق ج نب  و،ونب  ت   وفقظو   هو   ق ع  
،و ت  ن نج ددددهوق  صدددد    قق ح ن دددد وق  نا دددد وونسدددد  ظه،وق ت  ن نج دددد فدددد و  دددد   وق صدددد    هو
ق   ددد   و دددوو ا ددد وإ شددد ءوق ج  عددد هووت ددديفددد وو  شدددأةنق شدددا  هوق ،ونق   دد   وق خ صددد وب ددد 
و.نت ع لوقآل   هونباق  وق ظ  وق عظ ظة،ونق     هوق  تخصص 

 

 در بة اص  ث:  3/4
جددذبوقسددته  اقهووهظهوإ ددى بداى،و  وب  شد ءو  دد   وصدد   و  ق  دهوق ح ن دد وق صدد   

،ونتدددنف اوق صددد    ونقألج ب ددد وق جظ دددظةوشدددان  هق  ئددد هو دددووق  وإق  ددد وهج ب ددد وو ئ ددد ،ونتح  دددز
 .و ه شئهوب وت ق وقألق    و  هق نر ئفونقالاتق ءوب قتص ظوقآلالفو و

  دد   وق صدد     و  ددىوشدد لو ددظوو ت    دد ،وتدد وتنز ع دد و  ددىوق  شددأهوق صدد وونقددظوه
سددت   هوق صدد وو ددووقنقددظوو  دد وسدد و وفدد وت   دد وج  دد وهقدد    وق صدد و،وهجددزقءوق ظن دد  خت ددفو

ق  سددددتنىوخدددداللوتددددنف اوق عظ ددددظو ددددووق حددددنقفزوقالقتصدددد ظ  وإ جدددد ظوصدددد    هو تنسدددد  ون    دددد و
 ب اةوق حج ،ونهصبحهوق ص ووبذ يو   لوجذبوقنيو     و ووهووتصب وه باووق ت  ن نج 

وق ع     .ق شا  هووه باونهقنىتتس ب وإ   وج ذبو ا زوص    و     و
 

 در بة أ  صقدا:  3/5
وه ا  ددظققجتددذقبوق عظ ددظو ددووق شددا  هوق ع    دد وإلق  دد و صدد  ع  وفدد ووإ ددىوه ا  ددظقوسددعه

 وو    ئ  ون   ظس   وق ذ ووو جانقوف وق س ب و  بح و دووب ئد ووق ب اووقنقستع ظهوبذ يو ظظ
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ق ت  ن دنج و     وق  سدتنىو  و ووذ يوبعظوتنف او     وص   وه ا  ظقت   هو،ونو  لوهفضل
   .نج ذب و  شا  هوق ع   

ن   دد كو  ددىووإسددتاقت ج   هو) ددووخدداللو   ددذوق سددبع  وقأل ا  ظ دد ا ددزهوق ح ن دد و  دد و
ق ظن دد وقأل بدداوفدد وق عدد   و ددووه ا  ددظقوودد ونهصددبحهوقآلووو،ق  ع ن دد هت  ن نج دد وب دد ءوصدد    و

  ص    وق ح سب ه.وو      وقب إلض ف وإ ىو ن   و ا زوو،ح  وتصظ اوباق  وق ح سبوقآل  

 ا  ظ  وح     وب ستخظق و  سوقألس نبوق ذيوقتبد وفد وق سد ب و ت   د وألتقن وق ح ن  وقنو
و دددووقظق ح ن دد ،ونت دددناو دددظ  ن نج ددد وجظ دددظةونودد وصددد    وقألظن ددد ونق ت  ن نج ددد وصدد    هوت

 تخصصددد وفددد و جددد لوق صدددح ونق دددظنقءوق و  ن نج ددد تق صددد    هوق  تخصصددد وفددد وق   ددد   وق 
و.ق ح ن  و  ن نج  نق ت

 

 در بة  ق قدا:  3/6
،ونهووت ظيوس و وف وق ت    وقالقتص ظ  ف وف   ظقوهووت     وق ص     وق ست   هوق

 دددووخددداللوق تا  دددزو  دددىو جددد الهووق  ت دددناةوت  ن نج ددد   صددد    هوقن ددد و  ب ددد ءوق  دددظةوإ دددىو
،وق ح ن د ون  دن وق زاق د ونق ب ئد كو  د  ن نجقستاقت ج  و)نو وقالتص الهونتق   وق  ع ن د هونق ت

  ج ح  و      .و  س  ظةو  ىو وف   ق ب   وق تحت  ونق خظ  هوق  تقظ  ووتنف انقالوت   وب

تقددظ  وق خددظ  هووهوددظقفونهسدد   بب ا قدد ووتتبدد و  دد   وق صدد     وفدد وف   ددظقوق تع ددلونو
و. و البت  اقن ،و   وجع   و  رن  وقن   ستنىوق ق ق  نحظةو  ىو

 

 در بة اصمر :  3/7
و صدددد     ق  دددد   وق إ شدددد ءووفدددد شدددد ن  وق  جدددداو  ددددذوتحا اودددد و ددددووق  ردددد  وق وبددددظهه

قجتددذقب ووقألنانب دد ،و  دد وجع  دد وه هدداوق ددظنلوق  تخصصدد ونق  عت ددظةو  ددىوق ت ددناوق ت  ن ددنج 
ق ت   د و دىوتحق د وإ  و  د   وق صد       وئإ شد و  دظق  جاوووظفهنقظو السته  اقهوقألج ب  ،و

ج ب ددد و)خ صددد و دددوو،ونذ ددديو دددووخددداللوقسدددتق  بوق  ه ددداو دددووا نسوقأل دددنقلوقألقالقتصددد ظ  
ق  جداو  دسوقألسد نبووقسدتخظ ه   نق   و،ووناج ات  وه      كونخ  وفاصو  لو     وقألج

ظ دد  وذ ددي ددووقبددلوفدد وت   دد وصدد    هووه ا  ددظقق ددذيوقسددتخظ ت و ضدد ووو ت ددناةوت  ن نج دد  ،ونق 
نتع ددلوق ظن دد و  ددىوهوو،و ظ ن دد وشدد    وتتضدد ووإ شدد ءو  دد   وصدد     وإسددتاقت ج  ون   دد 

و . ظن  ق    فس وق حنقفزوو تنفاو  
 

 در بة ش  ي:  3/1
تعتباوتش   و ووه ج وق دظنلوق     د وق تد وحققدهوت   د وققتصد ظ  وفد وق عقدنظوق دهال و

وقألسدددنق عسددداةون نقع ددد وق  عدددزنلو دددووق جب  ددد وق قألخ ددداة،و  دددىوق ددداغ و دددوو بنغاقف ددد وق دددبالظو
صددد     و ب  ددد و  دددىووتاقت ج  إلسددد اجددد وودددذقوق  جددد  وإ دددىوتب ددد وق ح ن ددد ونووق ع    ددد وق  بددداى،

تعتبدداوق   سسدد هوق ع   دد وفدد ونوو  ددىوق  ددنقاظوق بشددا  وق ن   دد وق  ظابدد ،تعت ددظونووحدداققتصدد ظو
 و.تش   و ووقألفضلوف وه ا   وق الت    
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ب   وتحت  و      وق  سدتنىووقن  وذقهوقتص اله  ووق تنج وق ح ن  و ب  ءوخظ  هونو
 ت ددنوووهو  دد ع ن دد هونقالتصدد الهوفدد وتشدد   ،و  دد وصدد    وتق  دد وق  و شددأةفدد ووق  ب دداوقألهددا

اقئددظةوفددد وودددذقوق  جددد لوإق    ددد ون     ددد ،ون دددظ  وذ ددديوق تنجددد وإ شددد ءو  ددد   وصددد    هوحظ هددد و
و  تخصص وف و ج الهوتق   وق  ع ن  هونقالتص اله.

 

 در بة اصمكس ك:  3/9
  دد ،وق تقوت  ئدد وب ئدد و  ددلو   سددب و  صدد    هو تنسدد  ون    دد وإ ددىق   سدد يووددظفهو

  وتا زو  ىوق ص    هو     وق  ستنىوق ت  ن نج و دذقونذ يو ووخاللوإ ش ءو     وص   
 .نقالسته  اوت  ن نج  تحا اوقالقتص ظ،و  وتس  لوقأل ر  وذقهوق عالق وب قلوق ق  هوب

نتددظا بوونتددنف اوفدداصو  ددلوقألج ب دد جددذبو السددته  اقهووقإلجدداقءقه ددت و ددوووددذهونو
ز دددد ظةووإ ددددى،و  دددد وهظىوق  ات دددد وق  سددددتنىوق ت  ن ددددنج وذقهو ه  صدددد ق قأل دددظيوق ع   دددد و  ددددىو

  .قإلج      حنر وف وق   ت و

ق صددد    هوودددذهوسدددتاقت ج و    سددد يو  دددظخنلوبقدددنةوفددد و جددد لو تضددد وق تنجددد وقإل  دد و
نظ   دددد و    قدددد وق صدددد    هووإ شدددد ئ   ددددووخدددداللووق  سددددتنىوق ت  ن ددددنج ) تنسدددد  ون    دددد كو

و.،وق ت و تنق و   و ج  وب وا“نووبناظا س   ”ق  عانف وبدووق ت  ن نج  
 

 در بة اصب از ت:  3/81
ت   هوق باقز لو ووجدذبو دظظو ب داو دووق شدا  هوق ع    د وإ دىوو  د   وق صد    هو

 ووخاللوتنف اوق ب ئ وق    سب و ع لووذهوق شدا  هوفد وودذهوق   د   ،و د وظ د وودذهوو،ق تق   
 و.ق حنقفزنتقظ  و ج ن  و ووق      و

  دد   وق  ح ن دد وق باقز   دد وب شدد ا  وق ق دد  وق خدد صوفدد وت ن ددلوإ شدد ءوج  دد وقونتقددن 
ت دددت  وق باقز دددلو  ددد و نا ددد وق ج نب ددد و دددووح ددد ونوو  صددد    هوق  ت دددناةوت  ن نج ددد  وو  صددد   ق 

  د   وق صد     وفد وق دبالظو دووهجدلوق  اق زوهبح  وح ن   وف وج   ووإ ش ءحاص  و  ىو
وستاقت ج  ونق ع لو  ىوت ن او ونتص  ع  و ح    .إ  هوق  تع ق وبص  وت  ن نج  هتن  ووق 

 : ال ة مؤش اتو مكث ا سدد ت     قراح ه ه اصدوت مث خالت اسدخدا  
 (كو  دذهو0232–3891 تض و ووتح  لوب    هوق   ت وق  ح ىوقإلج    وخاللوق  تداةو

ه د وحقد وق ظنلوق عشداوق تد وحققدهو ج حد  و  حنرد  و ت جد وإ شد ءوق   د   وق صد     ،و
هضع فو  و  وو    وف وس  وو6 عظالهو  نو ات ع وف و لوق ظنلونب غوف وبعض  و

 ك.3-0ش لواق و)و-ك3891قألس سو)
 (ك،و0233–3891تحسدوواتبدد و عرد وق ددظنلو دووح دد وق ت  فسد  وق ظن  دد وخداللوق  تدداةو

 وك.0-0نقحتال   و اق زو تقظ  و ووح  وق ت  فس  وق ظن   وش لواق و)
 دد   وق صدد     وفدد وبعدد وق ددظنلو)ق صدد و،وف   ددظق،وق باقز ددلكونقات دد  وقات دد  و ددظظوق   

 ظظوق شا  هوق ت وت وجذب  وإ ىووذهوق      وف و  سوق ظنلوق سد بق ،ونهخ داق وقات د  و
  ظظوفاصوق ع لوق ت وت وتن  ظو .و
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 (8-2شكت  ق  )
  قا  ة  ي إقشاء اصمقانا اص دنو  اصقادج اإلرماصي صبعا اصدوت اصدي حققت دقدما  

 (2181 – 8913) اصلد  خالت 

و
وWorld Bank national accounts data, 2012مواصم د  ا دمادا    

 

 

 

 (2-2شكت  ق  )
 ي إقشاء اصمقانا اص قا  ة  صبعا اصدوت اصدي حققت دقدما  مقا قة اصدقا س ة اصعاصم ة 

 (2181-8994)خالت اصلد   
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ومك20)ودر بة اصدوت اصع ب ة  ي إقامة اصمقانا ا قد اد ة اصح   -4
ر ددداهوق   دددد   وقالقتصدددد ظ  وق حدددداةوفدددد وق ددددظنلوق عاب دددد وفدددد وبظق دددد وق قدددداووق عشددددا و،و
فر اهوف و لو وو ب  وونسدنا  وفد وق خ سد    هو دووودذقوق قداو،وهد وتالود وق  غدابون صداو

    هونبظق دددد وق سددددبع    ه،وه دددد وقأل دددد اقهوق عاب دددد وفر دددداهوف  دددد وق   دددد   ونقألاظووفدددد وق سددددت
حدداةوفدد وو    قدد وققتصدد ظ و20قالقتصدد ظ  وفدد و  تصددفوق ه      دد ه،ونتنجددظوقآلووه هدداو ددوو

ظنلو دد سو ددظ   و  دد   وققتصدد ظ  وو6ق ددظنلوق عاب دد ،ووددذقو دد وقألخددذوفدد وقال تبدد اوه دد وتنجددظو
و سعنظ  ،و   و،وق اك.ن     وتخ  و   و)ق      وق عاب  وق

نقدددظوه شدددأهوق دددظنلوه نق ددد و خت  ددد و دددووق   ددد   وق صددد     وق  نج ددد و  تصدددظ او دددأظقةو
نجدذبوقالسدته  اقه.ووه تن  ظوفاصوق ع لون تنس  ونت ن  وق ص ظاقهونز  ظةو قلوق ت  ن نج د 

ن عردد وق ددظنلوق عاب دد وتسددتخظ ووددذهوق   دد   و ع ددلوققتصدد ظيون سددن وت  فسدد و السددته  اقه،و
ووهجدددلوتحق ددد وهوددظقفوودددذهوق   ددد   وفقدددظوقددظ هوودددذهوق دددظنلو ج ن دد و ب ددداةوننقسدددع و دددوون دد

وق حنقفزو هلوإ   ءوق ص ظاقهو ووق ج  اي،وب إلض ف وإ ىوتنف اوق تس  الهوق ت ر    .
نبدد  اغ و ددووقإلجدداقءقهوق تدد وقتخددذت  وق ددظنلو ددووهجددلوز دد ظةوفع   دد ووددذهوق   دد   وإالو

   وتحد نلو ه داو دووق ح ن د هوقالبتعد ظو دووق   د   وق تق  ظ د وه   و  وت ووظقئ  و  جح ،ونح  
ذقهوقألوددددظقفوق تق  ظ دددد ونقإلظقاقهونق س  سدددد هوق  سددددتخظ  و ددددذ يوإ ددددىو  دددد   وخ صدددد وه هدددداو

وتحظ ظقو  وإظخ لوهظنقهو س  س هوت    وجظ ظةو ووهجلو ع  ج و ش  لونقض   و خت   .
  تصدددظ ا،و  ددد وق  دددهوبنضددد وونقدددظوه شدددأهوق دددظنلوق عاب ددد و  ددد   وصددد     و نج ددد 

قإلجددداقءقهوقألس سددد  و دددووهجدددلوت   ددد وودددذهوق   ددد   ،ونتعرددد  و ج ح ددد وفددد وتحق ددد وهودددظقف  و
نتت دد نلووددذهوقإلجدداقءقهموقسددتخظق وق حددنقفز،و  شدداقهوقألظقء،وقسددتاقت ج  هوق ع  ق ددظ،وق ددانقب و

وذهوق      .و  وقالقتص ظوق  ح ى،وب إلض ف وإ ىوق ظناوق  تزق ظو  ق   وق خ صوف وإظقاةوو
   وت ا خو ن لو  وق      وق حاة،ونقظوه شأهو صاو  د   وققتصد ظ  وحداةوووم  

  ذوق سبع    هوف وقإلس  ظا  ون ظ   و صاوق ق واةونبناسع ظونق سن سونقإلس       ونس  ج و
نظ  دد  ،ون  ددووفدد وق سدد نقهوقألخ دداةوحددظ وتغ دداوفدد و ددلوقإلسددتاقت ج  وفأصددب وق تا  ددزو  ددىو

القتصدد ظ  وق حدداةون دد ووددنو عددانفوفدد و صدداوب    دد   وقالسددته  ا  و)نوددىوت بدد وق   دد   وق
  دددددسوق   ددددد و  ونق  صددددد  ح هوق سددددد ب وقإلشددددد اةوإ   ددددد و هدددددلوق   ددددد   وق خ صددددد ونق   ددددد   و

  دىو سد ح و ب داةوفد وشد  لوو6996ق ص     ك،ونقظوت وإق  د و   قد وققتصد ظ  وخ صد وفد و
     وحدداةونوددىو  دد   و تخصصدد وفدد وو دد يو  دد   وصددواأل دثغددابوخ دد  وق سددن س.ونفددىو

صدد    هوق  نسددد  هونقألسددد ظةوق  ب ع دد ون   قتددد ووحاتددد ووفددد وق عقبدد ونق زاقددد ،ون   قددد وحددداةو
واصمغن دف نجدظو   قد وحداةو ب داةوفد و دظو،ونفدىوواصن مثص     و شتا  و  وسنا  .وه  وفد و

ا  .وتنجددظو   قدد وحدداةوفدد و  جدد ،ونفددىوتددن سوتنجددظو   قدد وحدداةوخ صدد وب  صدد    هوق تصددظ 
وو.ك69)و ظ   و   ق وتج اهوحاةوف وب انهوصبقاثنهخ اق و

                                                 
(20)

 Jamil Tahir, op. cit.   
(69)

 ESCWA, Development of Free Zones in the ESCWA Region, U.N., New York, 1998. 
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  اصخ ائص األساس ة ص مقانا ا قد اد ة اصح    ي اصدوت اصع ب ة:  4-1
 ق تدد وت دد  و    دد   وق حدداةوظقخددلوق ددظنلوق عاب دد و)نتشدد لوقإل  دد ءو ددووواصحننوا ز اصينن  ب ة

قإل  د ءقهو دووق تعا  د هو   د كونوو69ق ضا ب و  ىوق ظخلونوذقوقإل   ءو  تظوأل هداو دوو
  ددددىوق ددددنقاظقهونق حصددددصو  ددددىوقالسددددت اقظونق ضدددداقئبو  ددددىوق   ت  دددد هونق اسددددن ،ووددددذقو
ب إلض ف وإ ىوق حنقفزوق      و) ظ ونجدنظوق دنظو  دىوق  قدظوقألج بد كونهخ داق ،وتقدظ  وبعد و

وقألسع اوق ت ض    و    اب ءونق    ه.و
 سد   ونقآلالهوفد وق   د   وقالقتصد ظ  والوف   نقظوق خ  ونق س  وق نوو:اإل لاءات اصرم ك ة

 تخض و  تعا   هوق ج ا   .

 ددد وهووق ظن ددد وتقدددظ وتسددد  الهوفددد وق ب  ددد وقألس سددد  وووووو:دسنننف الت  ننني اصبق نننة األساسننن ة  
) ا ،و نق  ون   اقهون خ زوكونق خظ  هو)  اب ء،و   ه،وقتص اله،و صد اف،وتدأ  وو

وشحو،ونا    وصح  ك.وو
 نتسدتخظ وق دظنلوق عاب د وهسد   بو خت  د و جدذبوقالسدته  اقهو :قب ةر د ا سد ما ات األر

حددنقفزوقألج ب دد و  ددذهوق   دد   والخددتالفوق   دد  وقالسددته  ايوفدد و ددلو   دد و  دد وتسددتخظ و
ق  ددا و)وإق  دد وق ب  دد وقألس سدد  فددبع ووددذهوق ددظنلوتقددظ وتسدد  الهوفدد وو، خت  دد وقسددته  ا

قإلجددداقءقهوقإلظقا ددد وه  دد وتقدددظ وبعدد ووهنوهنو    دد و ددد واةون ظابددد نق   دد اقه،وق   ابددد ءكو
 هخاىو  زق هوف و ا ق  و تحس وو    وقالسته  ا.وح ووهووظنالو،وف ق ت س ا  

 مونتر دداوق ددظنلوق عاب دد وت ددناقوفدد وقالتجدد هوبع ددظق و ددوو  دد   وق تجدد اةواصمقننانا اصخا ننة
هنووق   دددد   وقالقتصدددد ظ  وق خ صدددد ق حدددداةونق   دددد   وق صدددد     وق  تج دددد و  تصددددظ اوإ ددددىو

نودذقوق تحدايو ع دسوق اغبد وفد وز د ظةوق ت دن وقالقتصد ظيونتحق د و ز دظوو      وق خ صد ق
  ووفاصوق ع ل.

  ننفق  و تقظ اوق ب يوق ظن  وف ووفاصوق ع لوق ت وتنفاو وودذهوق دظنلوو:  ص اصعمت اصموصد
 %و ووإج    وق ع    وق قن   .2.1   نووفاص و  لوهنوو2.1نص هوإ ىو

 مونق ت ددناوق حدد ظ وفدد وق     د وق عاب دد وق سددعنظ  ووددنوتحن ددلو ننةاصمنندث ا قد نناد ة اصخا
ود وه ه دد وو Special Economic Citiesودذهوق   د   وإ دىو دظووققتصد ظ  وخ صد و

  تحددنلو حددنوتحسدد ووق   قدد وقالسددت ع ب  و  صدد    هوق تحن   دد ونتحق دد و   ق ددظوصدد     و
نو دد و سدد و وفدد وخ صدد .ونتحسدد ووتشدد ب  هوبدد ووق  شددان  هوظقخددلونخدد ا وق   دد   ونودد

وتن  ظوفاصو  لوه هاونتحق  وت ن وققتص ظي.و
 و دددوو26مون الحدددروه ددد و  دددىو سدددتنىوق عددد   و ددد و قدددابو دددوومشنننا كة اصقنننناص اصخننناص%

ق   دد   وق صدد     و ددت وت   ت دد و ددوو ا دد وق ق دد  وق خدد ص،وه دد وفدد وق ددظنلوق عاب دد وفدد وو
 ق د  وق خد ص.ون  دوو%وفق و وووذهوق      و  نوو سئنال و دووإظقاقت د ونتشدغ    وق22

فد وقآلن دد وقألخ دداةوو دد يوقتجدد هوفدد ووددذهوق دظنلوإ ددىو دد   و شدد ا  وق ق دد  وق عدد  ونق ق دد  و
 .وPublic- Private Partnershipق خ صو
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وقننند حققنننت هننن ه اصمقنننانا قراحنننا  ننني دوصنننة اإلمنننا ات باصمقنقنننة اصحننن     ربنننت 
(    ZAFZAي دبي  )ب د ،ون ت جد وشدا  وهجو6699ه هداو دووو6992فقظوجذبهوحتدىوو 

   ج  وق ذيوتحقد وفد و   قد وبوجبدلو  دىبوتدالهو شدأةو دظظو دووق   د   وفد وقإل د اقهو هدلو
   قدد وققتصدد ظ  وحدداة،وو66فنجدد  اقونشدداج و و،ونه وق قددن و،ونقآلوو نجددظوفدد وظن دد وقإل دد اقهو

   قد وخ صد و دووهو  د و) ظ  د وقإل دال وبدظب كونودذهوق   د   و جدظوف  د وو68   و نجدظوب د و
وك،وق تع   ،ونق صح ون   ق وإل ت  وق   س.ICTهو   ع ن  هو)ق    

 

ن ه او ووق ظنلوقألخاىوحذهوحذنوظن  وقإل  اقهو    و صاونقألاظووف  وقألخ داةو
شددا  ونوددىوشددا  هو ح  دد وذقهوو2699تنجددظو   قدد وق زاقدد وبدد  قابو ددوو  دد وون نجددظوب دد و

هج ب دد وتدد وتحن ددلوون ددووهجددلوجددذبوقسددته  اقهو6992حجدد وصددغ ا.ونفددىوت ددناوجظ ددظوفدد و
شددا  وو62   دد ءوق عقبدد وإ ددىو   قدد وققتصدد ظ  وخ صدد .ون  ددذوذ دديوق حدد ووتدد وجددذبوه هدداو ددوو

وإ ىووذهوق    ق .
و

 :(21) اصمورفة ص د د   وآ ا ها ا قد اد ة اصمقانا اص قا  ةأداء دق      -5
دق    أداء اصمقانا اص قا  ة اصمورفنة ص د ند    ند  بقناء   ن   ندد منث اصعوامنت 

وموو قا  صمسدو  ث
 مون ت هلوف وق قظاةو  ىوخ  وفاصو  دل،وق قدظاةو  دىوقالسدت  ظةو دوواصمسدوى اصك ي

وق ت  ن نج  ،وقإل اقظقهو ووق  قظوقألج ب .
 :ت هددلوفدد وقألظقءوق صدد    ،وقألجددناونرددانفوق ع ددل،وق عالقدد هوواصمسنندوى اصرزئنني 

و  ق وق ص     .نق تش ب  هوق ص     وب ووقأل ش  وق  خت   وظقخلونخ ا وق  
وونالبددظو ددووقألخددذوفدد وقال تبدد اوهووق   دد   وقالقتصدد ظ  و  سددهوردد واةوقسددت ت    وأل

وق رانفوقالقتص ظ  وق ت وتع لوف   وتتغ او  وق ز وونت هاو  ىوخص ئص  .
 

،وف  و     وف وغ   وق صعنب و راق واصمقانا اص قا  ة اصد د   ة آ ا أما دق    
  هونقإلحص ءقه،ون عت ظوق تق   و  ىوتح  لوق ت    فونق ع ئظو وووذهو   ش  لوق  تع ق وب  ب  

ق      ونذ يوب ق ا  وهظقءوقالقتص ظوقبلونبعظوإ ش ءوق      وق ص     وق  نج  و  تصظ ا،و
و  تصظ او وق  نج   وب ووق      وق ص      وق تق لوا نسوقأل نقلونق  نقاظ ن  تا وق تح  ل

واوق   ن  و  ع ئظونق ت    وق  تنقع و ووإق   ووذهوق      .نونو ت ا وهس س وإ ىوق ع  ص
ف نو تض ووفاصوق ع لوق  ن دظة،وحصد   وق  قدظوقألج بد ،وه بداووو  ما  دع ا باصعائد

قستخظق و    ظةوق خ  وق  ح  د ،وق  عدظقهوق اهسد     وقإلضد ف  ،ونق  داقظقهوضداقئب  وإضد ف  ،وه د و
اةو    دددد   وق تصددددظ ا  ونت دددد   فوق ب  دددد وقألس سدددد  وق ت   دددد وفتتضدددد ووت دددد   فوق صدددد    ونقإلظق

ونقإلظقا  وقإلض ف  وق    نب ونت    فوق خظ  هونهجناوق ع  ل.و
 

                                                 
(62)

 Takayoshi Kuzago, op. cit.  P.20-21. 
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 ا قد اد: دنو اآل ا  ا قد اد ة ص مقانا اص قا  ة اصمورفة ص د د         5-1
 :دوقعة مث إقامة اصمقانا اص قا  ةاصعوائد اصم  5/1/1

 مو  وت وتنف اهو دوونرد ئفوح د و ي ز اد    ص اصعمت مساهمدفا  ي اصقادج مدم  ة
  صوق  نووق      وق حاةو  ىوهووق  سب وق قصنىوق  سد ن وب د و ألج  دبوالو  بغد و

و%و ووإج    وق ع    وو.61هووتتعظىو
   موق عجدزوهنوق  د ئ وفد وز اد  ح   ة اصدوصة مث اصعمنالت األرقب نة قد رنة اصد ند

ةوهنو قصو ست ز  هوقإل ت  وق  ستناظةوق  ستخظ  وفد وق   زقووق تج ايوق س ع ،وز  ظ
 ق س  وق  صظاة.

 مو سددب وق  سددت ز  هوق  ح  دد وفدد و    دد وقإل تدد  وإ ددىواسنندخدا  اصمننواد اصخننا  اصمح  ننة
 نقاظقهوق سن .

 موق  ددد وق صددد ظاقهوق صددد     و دددوواإل ننن ادات اصقادرنننة منننث قشنننان هننن ه اصمشننن و ات
 .ق      وق حاةونق  اقظقهوق تخز و

 و.ابكات ب ث اصمش و ات داخت اصمقنقة وباقي مش و ات ا قد اداصدش
  

 أه  اصدكاص   قد رة إقامة ه ه اصمقانا:  5/1/2
 و.جناوق  ظفن  و  ع    قأل
 وق  ستناظة.وق  ب  غوق  ظفن  و    ظةوق خ  وق  ح   وهن
 .  وت    فوق ص    ونق ت    فوقإلظقا
 .  وت    فوإ ش ءوق ب   وقألس س
  و.  ظفن  و ت ج وقستخظق وق خظ  هوق  خت  ق  ب  غوق
 .  وق ضاقئبوق  ظفن
 .   وق  نقئظو  ىوق قان وق  ح

 

ودقال اآل ا  ا  راب ة واصس ب ة ص مقنانا منث خنالت اصمعنا    اصسنابقة وك منا زادت 
 اصعوائد     اصدكاص    د  اإلبقاء     ه ه اصمقانا. 

 

ع ئدظو دووإ شد ءوق   د   وق صد     وبق د سوصد فىوق و" war "نقدظوقد  وهحدظوق بد حه وو
و ووخاللو ع ظ  وتض وإج    وق عنقئظو  انح و    وإج    وق ت    ف.

"WArr"اصمعادصة اصداص ة اصعائد اص ا ي كما راء مث : نت خصو
 (22) 

N t = (L t w + M t P M  + E t P E  +  R t  +  T t )  –  (L t W  +  M t P M   + E t P E  +  B t S k ) – A t – K t 

 

                                                 
(66)

 Nasa Farid: Towards Best Practice Guidelines for the Development of Economic Zones, 

contribution to the Ministerial Conference by working group 1, Nov. 2009. 
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 : ح ث
  N=  و ئظوعق وص فى

 L t=  وtق س  ووف ق ع    و

 W=  وقألجناوق  ظفن  و

 M t=  وtق س  وووف ق  نقظوق خ  وق  ح   وق  ستخظ  و

 P M  =وق  ب  غوق  ظفن  و    ظةوق خ  

  E t     =وtق س  ووف ق خظ  هو)و  ىوسب لوق  ه لوق   اب ءكوق  ستخظ  و

   P E =وق  ظفن  و ت ج والستخظق ووذهوق خظ  هق  ب  غو

   R t=وق   ئظةونق  ظفن  هوقألس س  و  قان وق  ح   و

   T t=وtق ضاقئبوق  ظفن  وخاللوق س  و

   S F=ووق اس   سعاوق صافووقألج ب  عظلوق ق   وقالجت     و سعاوق صافو

   W=وسعاوق رلو  ع    

   P M=وسعاوق رلو    ظةوق خ  وق  ح   

   P E=وسعاوق رلو  خظ  ه

   B T=وtق س  ووف وق ظقخ  قالقتاق و

   S K=وق سنق  عظلوسعاوق رلو اهسوق   لو سعاهو

   K t=وtق س  ووف       لوقألس س  و       وق ص     وكوق ص    ووال وت    واهسوق   لو)ش  

 

 :   ي و ديح مما سبا ما
 وس سد ه حدظظونودنوو،ق ت   د وإج د   وفد و و  دو   الوتعظت    وق     لوقألس س  وهوو

ق   دددددد   وق صدددددد     وق   ئددددددظةوهنوق ع ئددددددظو ددددددووإق  دددددد ووهيو(outcomes)   خاجددددد هو
ت دددنوو ات عددد وإذقوتددد وقخت ددد اووفت   ددد وإق  ددد وق   ددد   وق صددد     و  تصدددظ ا،وق  نج ددد 

ظةوقسدددتخظق وق     دددلوقألس سددد  وق  نجدددنووذقوتددد إنقأل ددداو خت دددفوو، نقددد و عدددزنلو)بع دددظك
 دد ظىوإ ددىوجعددلو  دد وق صدد     وق  نجددنظةوهس سدد  وو نقخت دد او نقدد وقا ددبو ددووق   دد  

 وذقوق  ن و ووق ت    فو  ظوحظهوقألظ ى.و

 ز  ظةوق ع ئظوإ ى  ظىوق ع لوونز  ظةوقألج ب حص   وق  قظوه ض  وقات   و. 

   و  ز  ظةوق ع ئظ.وإ ى  ظىو   وحقستخظق وق  نقاظوق خ  وق
ودددددذهوق   ددددد   و ا قددددد وفع  ددددد ون  تجددددد و   دددددهوتعتبددددداوصددددد   ،وفدددددىوبظق ددددد و اقحدددددلوق تنو

تنقدفو  دىو اح د وفداصو  دلوتوتدنف االست ع بوق قنىوق ع    ون  ووقظاةووذهوق      و  ىو
تنف اوفاصو  لو  ع   د وغ داوق  د واةون  دووقدظات  ووف تس  ظوبشظةووف  و،قالقتص ظيق   نو

وق ظنلوق      و حظنظةو.ووف   ىوحلو ش  لوق ع لو
 تحصدددالت  و دددووق  قدددظوو  دددىوز ددد ظةق ظن ددد وتع دددلوفددداصو  دددلوجظ دددظة،وتدددنف او دددظو نو
هوو  ددد لوق   ددد   وق صددد     وب ا قددد وغ ددداو ب شددداةووهيو،صدددناةوهجدددناوق ع ددد لوفددد وقألج بددد 

 ز دظوونودنو د و د و  هدلوقسدت اقظو    د و دووق خد ا نودنووقألج بد  حص نوو  دىوهجدناو وب   قدظو
و. ووقظات  وق شاقئ  
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  دىوهسدد سووق قدد ئ  هددلوودذهوق نفددناقهوق خ اج د ووفد ووظناوت اصدكقوصور ننا دع ننا بققنف  د ونو -
  و  ووو د يو القد هووإذق  نووضع    ووق عالق هوق خ    و     ق و  ىوقالقتص ظوق  ح ى

 وق  نقظوق خ  وق  ح   .وقستخظق خ    ونتش ب  هون  و ت و

     ،وضدددعفوق  دددهوبتق ددد  وتجابددد وق   ددد   وق صدددوق تددد نقدددظوهر ددداهوبعددد وق ظاقسددد ه،و -
ق ع   دد ووآه اودد و  ددى دد و  ددىوإو،    دد وق تق دد  وفدد  سدد و  ووددذهوق   دد   ونذ دديو تا  زودد و

هنوبتا  زودد و  ددىوو،ق عنق ددلوبدد ق وإغ دد لنرددانفوق ع ددلوظقخددلونخدد ا ووددذهوق   دد   و دد و
قال تبد اوه ضد  ووفد آه اوق      وق ص     و  ىوهظقءوق صد    ونق صد ظاقهوبدظنووقألخدذو

وقظاةووذهوق      و  ىوتن  ظوفاصوق ع ل.و ص نخق عنق لووب ق 
 

  ننياصمقننانا اص ننقا  ة أخنن  كا ننة اصعوامننت  ألداءوصنن صك  ليننت  قنند إرنن اء دق نن   
 مث إقامدفا. اص ا يحد   مكث اصدو ت إص  اصعائد  –بقد  اإلمكاث  –ا  دبا 

 

 :ص وصكث صه  د  محددات د رع إ قواحيباص غ  مث أهم ده مث  د   اصسابا واصدح  ت
و.ق ظنلوق      وف ن ظ وتنفاوق  ه او    وخ ص وو ب ع وق ب    هونق  ع ن  ه -
 قألسع اوق خ ص وبحس بوهسع اوق رل.ووف ق تشنو هو -

)نذ ديووEPZق   د   وق صد     ووفد ق قنىوق ع    ووإج      ىوو  وتعت ظوق حس ب هوهس س -
 هجناو .ون     والوتنض و ن   ووذهوق ع    وهنو ستنىوجلوق تبس  كوه وو

 

ردد واةوجظ دظةون    دد وهصددبحهوه هدداوهو  د و بدداوق ددز وو ددوووودد ق   د   وق صدد     ونو
نفىوتحق  و  ئظو دووو،ق ص    هوق تحن    وف هجلوقظات  و  ىوجذبوقالسته  اقهوقألج ب  و

،ون دووهد وفد ووق دظنلوظقخدل،ون قلوق ت  ن نج د وقألج ب تنف اوفاصو  ل،وز  ظةوحص   وق  قظو
   دووهووت  دظو تخدذوق قداقاوإق   وق      وق ص     ووف  ووتج ابوق ظنلو ظةوق ظانسوق  ست 

بح دد وهووق   ددنوو،هنجددظت  وق عن  دد وق تدد تق  ددلوق رددانفوق سدد ئ و  ع ددلوبوف  دد و تع دد ونخ صدد 
ق ظن ددد و  ددنوو صددحنب  وب نقئدددظو  عدد    ووظقخددلونخددد ا ووفدد بعددد وق ق   دد هووفدد وقالقتصدد ظي

و. اق      وق ص     وق  نج  و  تصظ
 

  :اصدوت اصع ب ة  يدق    أداء اصمقانا ا قد اد ة اصح     5-2
و،ظق و  غ  دد نو ت جدد و  ددظاةوق ب   دد هوحددنلووددذهوق   دد   وف  دد و دد ظةو دد و  ددنووق تق دد  و حددظ

،وإ ج زهن  و  و ت ووإ ج زه  وت ووو، و  ىوهس سوهوظقفوق      وق حاةنه ض  والبظوهوو ت وق تق  
وموق تنصلو   ت ئ وق ت    ه  ووق عاب  ووق ظنلوف القتص ظ  وهظقءوق      وقبظاقس ونو
   ق ددظنلو ه دداو ددوو دد وتدد ج ووممعظنن  اصنندوت  ننيص د نند    اصمورفننة ا سنند ما اتيننع

ح د وهوو عرد وق  شدان  هو،وجذبوهحج  و ب داةو دووقالسدته  اقهوقألج ب د وف ق عاب  و
 ددوونوق ظن  دد ووتددت  وووددذهوق  شددان  هو ددووق    فسدد ون ددذ يو دد غاوق حجدد وصددتتصددفوب

ت   ددهو ددوووق تدد وب   قدد وجبددلو  ددىبب سددته  ءوو،قألسددنق وق خ اج دد وفدد الحقدد وق   ددبو 
و.قألج ب جذبوحج و ب او ووقالسته  او
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 بظو ووإجاقءوتح  لو  ت  فس  وق ظن   وج ب  وإ ىوج بو  وتح  دلوق ع ئدظاوق ت   د وأل د ووفال
وفد  ات ع  وإالوه   وقظوالوت ج وق    ق وق حاةووف قظو  نوو عظلوق ع ئظو  ىوقالسته  او

و.جذبوقالسته  اقهوقألج ب  
   ق تخز وو  ىوقأل ش  وقالسته  ا  وظقخلوق      وقالقتص ظ  وق حاةوس  اةوه ش. 

  ص     ون ظ وقظات  و  ىوق    فس . حظنظ  وق ص ظاقهوق 

 ن اجدد وو، ددلو ددوو صدداونقألاظووفدد ق   دد   وق حدداةو حددظنظةووفدد ق صدد ظاقهوق صدد     و
 شان  هوصغ اةووو يوإ ىوهوو عر وقأل ش  وق ص     وظقخلوق    ق وق ص     وذ 

 جددددد الهوق   سدددددنج هونق صددددد    هوق غذقئ ددددد ونق  البدددددسووفددددد ق حجددددد ون ه  ددددد وق ع   ددددد و
قألسددنق وق ظن  دد ووفدد او  ددىو ددظ وقددظاةوق   دد   و  ددىوق    فسدد وشددنذ دديو  وو،نق بالسددت ي

وددذقوب إلضدد ف وإ ددىوه دد وو،قخ  دد وق  ح  دد   دد وهظىوإ ددىوتنج دد وصدد ظاقت  وإ ددىوقألسددنق وق ظ
سدددنا  وح ددد ووفددد خت دددفوق نضددد وقنوو)ق تخدددز وك.وق خدددظ  غ دددبو  دددىوق صددد ظاقهوق  ددد ب و

زقظهوص ظاقهوق      وق ص     وإ ىوق خ ا وه هاو    وإ ىوق ظقخلونونو  و ظلو  ىو
وقألسنق وق ع     .ووف قظات  و  ىوق    فس و

  و  صددداونسدددنا  ونقألاظو الحدددروب   سدددب ووم نننةاصمننناد  اصخنننا  اصمح  اسننندخدا محدود نننة
وقسدددتخظق ) سدددب ونقاظقهوق   ددد   وق صددد     وق حددداةوب ددد و دددووق سدددن وق  ح دددىووق خ ددد  

إ اقظقهووف الوق ص ظاقهونووف  ووذهوق ظنلوز  ظةوق  وتحونب  ت   و،ق   ظةوق خ  وق  ح   ك
ق    قد وحققدهونقدظوو.    د وإ ت ج د وف ظ وق   ظةوق خ  وق  ح   وخن  وتستوقألج ب ق  قظو

وقألج بد ق صد ظاقهونفدىوق دنقاظقهونفدىوق  قدظووفد )جبلو  ىكوز  ظةووظب وف ق ص     و
ق    فسدد و دد وقألسددنق وق ظن  دد وح دد وهوو عردد وصدد ظاقت  وقتج ددهوإ ددىووفدد فقددظو جحددهو
وخ ا وق بالظ.و

 ج وحمو جظوه  وب   سب و  صاونسنا  ونقألاظووب  اغ و وو باو ظظونودوص د   ص اصعمت
ب سدته  ءو)ووتن  دظوفداصوق ع دلوف ق ص     وق حاةوإالوهووتأه او و  وو حظنظق وو    ق  

و.ك   ق وجبلو  ى
 

  ب نة إصن  أخن ى بناص غ  و الحظ اخدال  أداء اصمقانا اص قا  ة اصحن   منث دوصنة 
دقننو  بدقنند   حننوا   ماص ننة وينن  ب ة   فنني  دحق ننا األهنندا  واصحننوا ز  نني مننث دشننابففا

دحق نا أهندا فا سنواء   منا  دع نا   نيقراحنا   أك  ها  ربت      مقنقة ودعدب   .مدشابفة
 .األرقبي  ادات اصققد أو إبا سد ما ات أو   ص اصعمت 

 

أقفنا صن  قرند إقشاء اصمقانا ا قد ناد ة اصحن     يمث دق    در بة اصدوت اصع ب ة و 
دات مدزا ند  منث ددمكث مث رن د أحرنا  كب ن   منث ا سند ما ات األرقب نة أو منث ر ند إ ن ا



 86 

اصنندوت   ننيدوارننه هنن ه اصمقننانا  اصدننيوهننو مننا  دن نند موارفننة اصمشنناكت   األرقبننياصققنند 
تنقجدد ووق تدد  ددت وقتخ ذودد و    دد  ون نقج دد وق  شدد الهووق تدد نالبددظو ددووتق دد  وقإلجدداقءقهوو.اصع ب ننة

ق  سددددته ا وونتعاقددددلو    دددد ونه ضدددد  و ح ن دددد و عافدددد و    دددد وق تع  ددددلو دددد و  تجدددد هوق   دددد   و
و  وق تج اةوق حاةوق عاب  . تص ظ  وق حاةوق  نجنظةوب لو  قالق

و
 اصدوت اصع ب ة:  ي اصح  دواره اصمقانا اص قا  ة  اصدياصدحد ات   -6

اصدوت اصع ب ة بعا اصدحد ات وهنو منا  ق نت منث   يدواره اصمقانا اص قا  ة اصح   
 مسدوى أدائفا باصمقا قة بدوت أخ ى:

 اوق  سته اوإ ىوق تع  دلو د وه هداو دووج د و  حصدنلوق ب انقاق   وق شظ ظةوح  و ض 
و  ىوق  نقفق هوق الز  .

 .  تعظظوق قنق  ووق   ر  و  ع لونتض اب 

 قددددصوقال ت دددد ظقهوق     دددد وق الز دددد و  ب  دددد وقألس سدددد  وخدددد ا وق    قدددد وق صدددد     و هددددلو 
 دذهونق    هونق  ا و   و ع لوقالست  ظةو  د وتد وت  وق صح  ح  هوق   اب ءونق صافو

 .و ووب   وهس س  وظقخلوق    ق 

 .صعنب وتسن  و  تج هوق      وق حاة 

   ن دددظ وتددددنفاوقال ت ددد ظقهوق     ددد وق الز ددد وإل شددد ءوق ب  دددد وو دددظ وتدددنفاوق ب  ددد وقألس سددد(
 .قألج ب قألس س  كونونو  و  هاو  ىوجذبوقالسته  او

 وفدد سد وصدغاوحجد وقأل شدد  وق صد     وظقخددلوق   د   وق حداةون ددظ وقدظات  و  ددىوق    ف
وإ ددىق  ح  دد وب إلضدد ف ووقألسددنق وإ ددىصدد ظاقت  ووتنج دد وإ ددى  دد وهظىوو.ق ع    دد وقألسددنق 

صددددد ظاقهوق   ددددد   وو دددددىوإج ددددد   إ)ق تخدددددز وكووق خدددددظ  بددددد وق صددددد ظاقهوذقهوق  ددددد ب وغ 
 ق ص     .

 نتعت دددظوودددذهوق   ددد   و  دددىوقسدددت اقظوق  ددد ظةوق خددد  و  ددد و ددد ظىوإ دددىوقات ددد  وت   ددد وإ تددد  و
 نوذقو ووهسب بوق خ   وق قظاةو  ىوق    فس .ق   تج هوق ص     و

  ص    هونضعفوق انقب وق خ    و    ظ وق قظاةو  ىو قلوق ت  ن نج  و صغاوحج وق. 

 و.ق حاةقالقتص ظ  وو       و  و الئ قق ظ وقخت  او نو 

 فىو عر وق      ونونو د و تاتدبو   د وق  ق   وق  شان  هوو ن   وف هنوتش ب وت اقاو
 ر ناو ش   وق تسن  .وونب  ت     ىوق   بوب   سب و    تج هوز  ظةوق عا و

 تخصددد صوهاقضدددىوق   ددد   وق صددد     و رددداق والخدددتالفووفددد  دددظ ونجدددنظوقنق دددظو   ددد و
 ق تبع  وقإلظقا  .و

 بع وق ظنلوق عاب  .وف وق س  س  ظ وقالستقاقاو 
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 و  دددىوق صددد    هوق سددد ب قات ددد  و سدددبوق ت ا دددبو  سدددن وق  ح دددىو  ددد وهظىوإ دددىوق تدددأهاو
 و.تت ت وب  وق      ونالوتتنفاو  ص    وق  ح   وق ت رلوق  زق  ووف ق  ح   و

 

اصمقنننانا  إقامنننةقنننه منننث أرنننت دحق نننا أ  ننن   ائننند  منننث قخ نننص ممنننا سنننبا إصننن  أ
ث  ند  اصدغ ند   ن  اصدحند ات اصسنابقة ومحاوصنة أ رند اصندوت اصع ب نة   ني اصحن  اص قا  ة 

أقشننة  نقا  ة وصن ل ) ة اصميا ة اصعاص نة  ة  ات اصق مر د األقشنة اص قا  ة اصد د 
 كنت اصسنائد  نث اصفخد ن   ألقشنة ه كت ص أ يا ورود رد كما   أقشنة دخز ث وخدمات(

أما اصمسندفد  صفن ه اصمقنانا   غزت وقس ج وك ماو ات وهقدس ة() اصقومي    اصمسدوى 
كقوصور ننا دمكننث مننث ققننت اصد اصدنني ننقا ة اإلصكد وق ننات  اآل ت اصدق قننة اصمدخ  ننة وهنن  

 ميا ة م دلعة.ق مة دحق ا و 
و
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 الفصل الثالث
 مصر يف الصناعية لمناطقل واملؤسسي القانوني اإلطار 

 

فسوف  مصر في الصناعية المناطق ينظم الذي والمؤسسي القانوني را  لتعقيد اإلطارنظ
هامرررة  جهرررا  لررر    التنظيمررري والهيكررر  الررردور تقرررديم علررر  الفصررر لهرررذا  الرئيسررريالهررردف  يقتصرررر
 األراضررري، باإلضرررافة إلررر  إدار  مصرررر فررري الصرررناعيةالمنررراطق  إنشرررا  فررري مباشرررر بشرررك  وفاعلرررة

 .مصر فيالصناعية 
 

 :(32) الصناعية المناطقدارة ا  تنمية و  فيفاعلة ال ةساسياأل جهاتال -1
 وتقيريم والرصرد، والتنفيرذ التخطريط عمليرة تحكرم التي والقوانين التشريعا  من الك ير يوجد

 أدا  فرري يشرراركون الررذين الفرراعلين مررن الك يررر مصررر، وكررذلج يوجررد فرري الصررناعية للمنرراطق األدا 
 هرررام بجهرررد 1122فررري عرررام المبرررادر  المصررررية إلصررر ع منرررا  األعمرررا  المهرررام، ولقرررد  امررر   هرررذ 

دار   فرررري، وتشررررم  الجهررررا  الفاعلررررة (2 ر ررررم والقرررروانين رالمرفررررق التشررررريعا  هررررذ  لتحديررررد تنميررررة واة
 :ا يليالمناطق الصناعية م

 

 وزارة التجارة والصناعة 1-1

أحرررررد  1112لسرررررنة  011ر رررررم  الجمهرررررورييعرررررد تشرررررجيا الصرررررناعة الوطنيرررررة وفقرررررا للقررررررار 
االختصاصررا  الرئيسررية لررولار  التجررار  والصررناعة مررن خرر   وضررا البرررام  والخطررط والسياسررا  
المناسررربة لتحقيرررق التطررروير للصرررناعة المصررررية، ووضرررا وا ترررراع الحلرررو  وا ليرررا  ال لمرررة لحررر  

صررردار الترررراخي  المشرراك  والمعو رررا  المرررؤ ر  علررر  تطرررور الصررناعة وليررراد   ررردرتها التنافسرررية، واة 
 مصر.  فيالصناعية وحصر وتسجي  األنشطة الصناعية 

 

التا مااة لااوزارة  الهيئااة المامااة للتنميااة الصااناعيةووفقااا للقاارار السااا ق فقااد تاا  ت ديااد 
بالمنررراطق و يقرررة الصرررلة  خدميرررة مركليرررة لشرررئون التصرررنيا ا تصرررادية التجاااارة والصاااناعة  هيئاااة

 :تيا عل  النحو  اختصاصاتها 1112لسنه  021حدد القرار ر م  و د ،الصناعية
  وضرررررا السياسرررررا  العامرررررة والخطرررررط ال لمرررررة لتنميرررررة المنررررراطق الصرررررناعية بالتنسررررريق مرررررا

طلبررا   فرريالمحافظررا  والجهررا  المعنيررة األخررر ، ويكررون للهيئررة وحرردها صرر حية البرر  
القررائم منهررا ووضررا الشررروط والقواعررد المرتبطررة  فرريإنشررا  المنرراطق الصررناعية أو التوسررا 
 .بذلج من الدولة أو من القطاع الخا 

                                                           
(10)

 FIAS, Pre-Feasibility Study  for the Establishment of a Model Industrial Estates Program in 

Alexandria, Volume 1: Policy, Legal, Regulatory and Institutional Frameworks, June 2007. 
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  الرررروطنيتخصرررر  لض ررررراي الصررررناعية بالتنسرررريق مررررا المركررررل  الترررري األراضرررريتحديررررد 
 . لتخطيط استخداما  أراض  الدولة

  دار  المنراطق  التيوضا الشروط والقواعد تتري  لشرركا  القطراع الخرا  إنشرا  وترفيرق واة
واألمراكن فيهرا للمسرت مرين والتررخي  لهرا ب نشرا   واألراضريلصناعية وتوفير المساحا  ا

دار  المناطق الصناعية  .واة

  يرررتم  الترريتحديررد األنشررطة والمنتجرررا  الصررناعية وكرررذلج األنشررطة الخدميرررة المرتبطررة بهرررا
 المنرراطق الصررناعية بالتنسرريق مررا جهررال شررئون البيئررة والمحافظررا  والجهررا  فرريملاولتهررا 

 .األخر  من الدولة والقطاع الخا 

  وضررا الشررروط والقواعررد المنظمررة السررت    وتنميررة أراضرر  المنرراطق الصررناعية وتسررعيرها
للمسررت مرين والتنسرريق مررا المحافظررا  أو الجهررا  األخررر  مررن الدولررة أو القطرراع الخررا  

دار  المنرررراطق الصررررناعية إلتاحتهررررا للمسررررت مرين، وذلررررج مررررن خرررر الترررري    تتررررول  ترفيررررق واة
 . الصناعية األراضيصندوق دعم 

  وضررا القواعررد العامررة لتحفيررل المسررت مرين داخرر  المنرراطق الصررناعية وربررط ذلررج بمعررايير
محرردد  لتنتررال والتشرر ي  والتصرردير أو ب يررر ذلررج مررن أهررداف التنميررة والعمرر  علرر  تهيئررة 

ة ل سرت مار المنراطق الصرناعية بالتعراون مرا الهيئرة العامر فريالمنا  المناسب ل سرت مار 
 ا.والمناطق الحر ، عل  أن تعري هذ  القواعد عل  مجلس الولرا  إل راره

 دراسة التشريعا  المتعلقة بالصناعة وا تراع ما ترا  بشأنها. 

 .إعداد دراسا  ومخططا  التنمية الصناعية  طاعيًا وج رافيًا ومتابعة وتشجيا تنفيذها 

  بررالتروي  للمنرراطق والمشررروعا  الصرررناعية إصرردار الكتررب والمجرر   والنشرررا  المتعلقررة
والمرررواد الدعائيرررة واإلع نيرررة لهرررا وذلرررج بالتعررراون مرررا الهيئرررة العامرررة ل سرررت مار والمنررراطق 

 .الحر 
 

 اء المناااطق الصااناعيةنشااعلااإ   3335لساانة  253رقاا   الجمهااور لقاارار ا وقااد د ااد
صاناعية مرت طاة  هاا  قاماة مشاروعات د  قصا، للماد  والقارا القائماة يخارج ال يز الممران

 ما يؤدا لوجود  يانات صناعية قوية ومت املة ويجاوز  ،وتشجيع ت وي  المناقيد الصناعية
و دميناء خاص  المنطقة سواء  ا    ريًا  إلقامةالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء 

 .و جافاً دجويًا 
 

تقررروم الهيئرررة العامرررة للتنميرررة الصرررناعية حاليرررا  والمؤسسررري، القرررانوني اإلطرررار فررري هرررذاو 
تحديررد األراضرري الترري تخصرر  لض ررراي الصررناعية بالتنسرريق مررا المركررل الرروطني لتخطرريط ب
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وضرررا الشرررروط والقواعرررد التررري تتررري  لشرررركا  القطررراع ،  رررم تقررروم باسرررتخداما  أراضررري الدولرررة
دار  المنرراطق الصررناعية وترروفير المسرراحا  وا ألراضرري واألمرراكن فيهررا الخررا  إنشررا  وترفيررق واة

المتعام  ما الهيئة العامرة  يلتلمو  للمست مرين، والترخي  لها ب نشا  إدار  المناطق الصناعية.
للتنميرررة الصرررناعية بشرررأن  طعرررة أري فررري المنررراطق الصرررناعية ب  برررا  جديتررره فررري اسرررتعمالها 

عه مجلرس إدار  واست  لها بالمد  وال ري المحددين له فري التخصري  أو العقرد وفقرًا لمرا يضر
 يجرول للمتعامرر  علرر   طعررة األري الو  ،الهيئرة العامررة للتنميررة الصرناعية مررن شررروط وضرروابط
صور  من صور التصرفا   ب  إ با   بأيبيعها أو تأجيرها أو التنال  عنها أو التصرف فيها 

لررذلج  الجديررة ب يررر موافقررة كتابيررة مررن الهيئررة العامررة للتنميررة الصررناعية وأي تصرررف يقررا خ فررا  
وتعررود األراضرري الترري لررم ي برر  المتعرراملون عليهررا جررديتهم بمررا عليهررا مررن  ،يعتبررر كررأن لررم يكررن

منشرر   للتصرررف فيهررا وفقررا للقواعررد والضرروابط الترري يضررعها مجلررس إدار  الهيئررة العامررة للتنميررة 
 (.1122،المبادر  المصرية إلص ع منا  األعما اعية بعد موافقة الولير المخت  رالصن

 

 :التنظيميالهي ل  1/1/1
لرا ، ن يعيرررنهم رئررريس مجلرررس الرررو ية مجلرررس إدار  مكرررون مرررن رئررريس ونرررائبيررردير الهيئررر

أشررخا  يم لررون ولارا  التجررار  والصررناعة، واالسررت مار،  ةسررتومستشررار مررن مجلررس الدولررة، و 
والتنمية المحلية، واإلسكان والمرافق والمجتمعا  العمرانية، والمالية، والبيئة، و    رة مرن ذو  

 الخبر  يعينهم ولير التجار  والصناعة.
 

  :المامة للتنمية الصناعية الم اتب اإلقليمية للهيئة 1/1/3

 : اآلتي 3337لسنه  375قرار رئيس الهيئة رق  ط قا ل اإلقليمية للهيئةتختص الم اتب 
يقااد  الفاارم خاادمات الهيئااة المامااة للتنميااة الصااناعية للمشااروعات الصااناعية الخا اامة  -دولً 

تزيااد عاا   نااوام الشاار ات ط قااا لقااانو  الشاار ات(  مسااا ة لد) اال  لقااانو  السااجل الصااناعي
 متر مر ع. 1333

 

 :اآلتيتت م   الخدمات التي تقد  م اشرة م  خالل فرم الهيئة دو  الرجوم للهيئة -ثانياً 
  امة المشروعا  الصناعية.إلموافقة المبدئية والنهائية علي ا .2

 مؤ  (.و  القيد في السج  الصناعي ردائم .1

،  ررانونيضررافة نشرراط، توسررا، كيرران إنتاجيررة، يانررا  رالمسرراحة، ليرراد  الطا ررة اإلتعرردي  ب .0
 المو ا(.تعدي  

صررر  للخررردما  المحررردد  فررري و صرررور  طبرررق األأاسرررتخرال برررد  فا رررد  أوالموافقرررا   تجديرررد .0
 البنود السابقة.
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ماا  المقار الرئيسااي   جراءاتهااالخادمات التااي تقاد  ماا  خاالل فاارم الهيئاة  ماد اساات مال  -ثالثااً 
 للهيئة  القاهرة:

 ال  الجديد  والمستعملة.اعتماد فواتير المعدا  وا  .2

 نتال وتجارب التش ي .نتال ال لمة لبد  اإلاتير استيراد خدما  ومستللما  اإلفو اعتماد  .1
 م مربا. 2111ك ر من األلقيد في السج  الصناعي للمساحا  صدار الموافقا  واإ .0

المسررتخدمة فرري  طلررب الحصررو  علرري ترررخي  مخررالن للكيماويررا  رالسررامة  ير السررامة( .0
  راي الصناعية.األ

 المحلي.في مجا  التصنيا  .2

 حجل وحدا  صناعية بمجمعا  الصناعا  الص ير . .6

   امة مشروع صناعي بالمدن الصناعية الجديد .إراضي والموافقة المبدئية علي حجل األ .7
 رتلقي طلبا  دراسا  الجدو   تلقي شكاو  المست مرين(. خدما  متنوعة .8

 

 :تدخل في نطاق عمل الفرم التي ل المشروعات -را ماً 

 بالقرار. تقا خارل النطاق الج رافي الواردالمشروعا  التي  .2

 المشروعا  ك يفة استه ج الطا ة. .1
 المشروعا  المحظور  بالقوائم السلبية. .0

 المشروعا  الكبر  التي تقا خارل نطاق المناطق الصناعية. .0

 فرال عن شحنا  كيماوية خطر .طلب اإل .2

 الناضبة.المشروعا  التي تقوم علي الخاما  وال روا   .6

 المشروعا  التي سبق التعام  معها في المقر الرئيسي للهيئة. .7

 

الو ع  فيقليمية للتنمية الصناعية  ن صر ما تؤديه  الفمل الم اتب اإلومما تقد  ي
المقااررة  اانص القاارار  اثالثااة اختصاصااات فقااط ماا  الخمسااة عشاار اختصاصاا فاايالااراه  

 وهإ: الجمهور 
دار  الهيئررة إلشررروط والضرروابط الترري يضررعها مجلررس ا  الصررناعية وفررق يالتررراخصرردار إ .2

 م مربا. 2111للمساحا  التي تق  عن 

 التي يقوم بها المكتب. األنشطة أهمحد أيد والتعدي  بالسج  الصناعي وهو القيد والتجد .1

 ستخرال بد  الفا د للمستندا  السابق ذكرها.ا .0
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ذلا    لإوهذه الخدمات يقدمها الم تب م اشرة للمميل دو  الرجوم للهيئة، وي اف 
  مض الخدمات الغير م اشرة الواردة في ال ند ثالثا وهي:

 ال .اعتماد فواتير ا  .2
د الترري يضررعها روفررق الشررروط والقواعرر اإلنتررالاعتمرراد فررواتير اسررتيراد خامررا  ومسررتللما   .1

 دار  الهيئة(.إمجلس 
 متر مربا. 2111خي  للمشروعا  التي تليد علي االتر صدار إ .0

 طلبا  الترخي  لمخالن الكيماويا . .0

 يت ح مما س ق ال قائق التالية:
  طلبررا  واسررتيفا  الفرري تلقرري تنحصررر دور المكاتررب اإل ليميررة لهيئررة التنميررة الصررناعية

وتعتمررد مررن المقررر الرئيسرري للهيئررة فرري مررد  ال تجرراول  للترررخي ،المسررتندا  ال لمررة 
للهيئرة  اإل ليمريال ترتم فري المكترب  عمليراً  8 -2ما با ي المهام في النقاط من ، أشهر

 .مركليولكن تتم بشك  
  صرردار جرا  المعاينررة الفنيررة إل كرران يقرروم برر اإل ليمررين المكتررب أومررن الجرردير بالررذكر

نه صدر  رار من رئيس الهيئة بو ف تلرج المعاينرا  مرن أال إ ،التراخي  للمشروعا 
 .اإل ليميخ   المكتب 

 يوجررد مشرراركة  نرره البألتنميررة الصررناعية هيئررة ال ة ليميررتررب اإلاالمك مسررئولي أكررد بعرري
يوجد خريطة است مارية واضحة للمناطق الصرناعية  الو  ،في رسم السياسا  الصناعية

ولكرررن  ،سررت مارالمنرراطق الصرررناعية وليرراد  فرررر  االيمكررن االسررتفاد  منهرررا فرري تنميرررة 
نشرررطة الصرررناعية بالمنررراطق الصرررناعية للمحافظرررا  عررردا المررردن يتررررج  ررررار تحديرررد األ

وتم ررر  مكاترررب ،  البترررر وكيماويرررام ررر   اإلسرررتراتيجيةالصرررناعية الجديرررد  والصرررناعا  
 دار  المنرررررراطق الصررررررناعيةإ لتنميررررررة الصررررررناعية فرررررري لجرررررران ومجررررررالسالهيئررررررة العامررررررة ل

 .بالمحافظا 
 يقاو   ادع  ترفياق المنااطق  والذ  ،الصناعية را ياأل ي ا  النس ة لصندوق دع  د

ماااؤخرا يطالاااب هاااذا ، المر اااز الصاااناعية ويوجاااد هاااذا الصاااندوق علاااي المساااتوا 
فيااق تلاا  المنااااطق ماا   صاايلة  ياااع الصااندوق المناااطق الصااناعية  ااارد ت لفااة تر 

 المناطق الصناعية(. مدير  د د)ط قا لمقا لة مع  را ياأل 
 

 :قليمية لهيئة التنمية الصناعيةللم اتب اإل التنظيميالهي ل  1/1/2
ها في عدد من المحافظرا  بهردف  ليمية لإالعامة للتنمية الصناعية مكاتب    الهيئةأنشأ

 ،اإلسررركندرية وهررري: امكتبررر (20ر ب جمررراليين والمسرررت مرين تيسرررير الخدمرررة علررري جمهرررور المصرررنع
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 ،العاشرر مرن رمضران ،أكتروبرالسادس من  ،أسوان، أسيوط، بورسعيد، العريش ، الل اليق ،دمياط
 .المنصور و  اإلسماعيلية ،المحلة الكبر  ،بدر ،السادا 

مررن مرردير يرررأس مكاتررب الهيئررة بالمحافظررا ،  اإل ليمرريللمكتررب  التنظيمرريويتكررون الهيكرر  
 .التالي والمهندسين الفنيين، والشئون اإلدارية والقانونية كما يوض  الشك 

 

 

 يختلف الهيك    ليمي للتنمية الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية واليتبا المكتب اإل
  .خر  ليمي عن م يله بالمكاتب األالتنظيمي للمكتب اإل

  اإل ليم. في ليمي المكاتب الفرعية بالمحافظا  المكتب اإليتبا 

 سرربوعي، أللتنميررة الصررناعية رالهيئررة العامررة  إلرر التقررارير  ب رسررا  ليمرري يقرروم المكتررب اإل
 (.سنوي، شهري

 تقريبا22مي والمكاتب الفرعية ر ليعدد العاملين بالمكتب اإل ). 
   هررررو القيررررام بالمعاينررررا  وكتابررررة  اإل ليمرررريالفنيررررين بالمكتررررب  للمهندسررررين األساسرررريالرررردور

 الجمركي. اإلفرالو شهادا  أرير الستخرال سج  القيد الصناعي التقا

  ن تكرون مهمرتهم هري تلقري الطلبرا     ة مروظفي إل يكون بمكاتب المحافظا  من ا نين
رسرررا  التقرررارير الشرررهرية  لررره ويقررروم مكترررب المحافظرررة ب التابعرررة اإل ليمررريرسرررالها للمكترررب اة و 

  ليمي.للمكتب اإل

 

 :الهيئة المامة لالستثمار والمناطق ال رة 1-3

لسررنة  180ر ررم  الجمهرروريأنشررئ  الهيئررة العامررة ل سررت مار والمنرراطق الحررر  وفقررا للقرررار 
يتعامرر  معهررا المسررت مر للحصررو   الترريوهرر  الجهررة الرسررمية  ،تتبررا ولار  االسررت مار والترري 2997

 مجا  االست مار. فيعل  كافة الخدما  والعون 
حوافل االسرت مار ر رم تنظم عم  الهيئة وه   انون ضمانا  و  التيتوجد بعي القوانين و 

شركا  المساهمة وشرركا  التوصرية باألسرهم والشرركا  ذا  المسرئولية ال, و انون 2997لسنة  8
 92 م ر  , أحكام  انون سوق رأس الما  الصادر بالقانون2982لسنة  229محدود  الصادر ر م ال

 مدير المكتب اإلقليمي للتنمية الصناعية

 مكاتب الهيئة بالمحافظات مهندسين فنيين شئون إدارية وقانونية
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 فهررري المنررراطق الصرررناعيةموضررروع  فررريبررربعي اختصاصرررا  الهيئرررة وفيمرررا يتعلرررق ، 2991لسرررنة 
 :ا تيتتضمن 
  جميررا أنحررا   فرريسررت مار إنشررا  مجمعررا  اال فرريتأسرريس الشررركا  والعمرر  علرر  التوسررا

 ، لتيسير هذ  اإلجرا ا .الجمهورية
 . العون في الحصو  عل  التراخي 
   عن القطاعا  التي ير ب باالست مار فيهاحصو  المست مر عل  المعلوما.  
 االتصا  بالمؤسسا  التمويلية . 
   االتصرررا  بالجهرررا  المعنيرررة المختصرررة بالمجررراال  الفنيرررة فررري االسرررت مار والتعررررف علررر

 .الشركا 
  المحافظرا  باسرتخدام الخررائط االسرت مارية كوسريلة مرئيرة إلظهررار  فريالترروي  ل سرت مار

 الفر  االست مارية بك  محافظة. 
 تراع ما ترا  بشأنهاالست مار وادراسة التشريعا  المتعلقة با  . 
 والتأمين لمختلف مخاطر االست مار تراع النظم الكفيلة بتيسير سب  الضمان ا . 
 بك  ما من شأنه تنشيط االست مار س الما إع م السوق الداخلي والدولي لرأ . 
  ي  للمشروعرررررررا  وتنشررررريط إصرررردار وتوليرررررا الكترررررب والمجررررر   والنشررررررا  المتعلقرررررة برررررالترو

 ذلج بالل ا  العربية واألجنبية.و  ،االست مار
 

 التنظيميالهي ل  1/3/1
 ، يتكون مجلس إدار  الهيئة من:1110لسنه  026ر م  الجمهوريوفقا للقرار 

  الهيئةرئيس.  
 عضوية نوابه ال   ة.  
  تسعة من المست مرين وذو  الخبر . 

ويصدر بتعين األعضرا  مرن المسرت مرين وذوي الخبرر   ررار مرن رئريس الرولرا  بنرا  علر  
 عري ولير االست مار.

  

 :الم اتب الفرعية للهيئة  الم افظات 1/3/2
 :تياآل فيالم افظة  في الفرعيتب ساسية للم تتمثل الوظائف األ

  دلة للتروي  للمشروعا  االست مارية بالمحافظةعداد األاة عقد لقا ا  ما المست مرين و.  
 دراسة المقوما  اال تصادية والطبيعية والبيئة السياحية بالمحافظة.  
 متابعة تنفيذ المشروعا  وت ف  الشكاو  من جانب المست مرين.  
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  المشررروعا  وتعررريفهم  فرريعقررد لقررا ا  مررا المسررت مرين لتشررجيعهم علرر  التنفيررذ والتوسررا
يقرروم المكتررب بتقرردم توجيهررا   األحيررانوفرر  بعرري . جونهررا للتنفيررذايحت الترريلتسررهي   با
تموي   بعي المست مرين  في صور  أيا يتعلق بالتموي  وف  حالة حدو  رشادية فيمإ

 و بعي البنوج.أ االجتماعيي الجها  م   الصندوق عتقوم الهيئة بعم  وساطة ما ب
   و أصرعوبا   أيمرا المسرت مرين وفر  حالرة حردو   دوريجرا ا  التنفيرذ بشرك  إمتابعة

يرتم مخاطبرة الجهررا   الميرا و توصري   أو  طرا الكهربرا  أالخردما   فريمشراك   صرور 
لررر  الهيئرررة العامرررة إيرررتم رفرررا هرررذ  المشرررك    االسرررتجابةوفررر  حالرررة عررردم ، المعنيرررة لحلهرررا

 .بالقاهر 
 طار العام للخطط االست مارية ويقوم فرع الهيئة العامة االست مارية بالولار  اإل تضا الهيئة

 .المحافظة بالتنفيذ في
  ضررو  خطررة  فرريتقرروم هيئررة االسررت مار بالمحافظررة بوضررا الخريطررة االسررت مارية للمحافظررة

 .الصناعي ،اللراعي ،السياحيوه  تشم  االست مار  ،الولار 
 

 :لم تب الهيئة  الم افظة التنظيميالهي ل  1/3/4
يوجررد مررردير للمكترررب وعررردد محررردود مرررن البررراح ين ويعررران  المكترررب مرررن المركليرررة المفرطرررة 

 رررارا ، أو مقرراب  ، أو  أي فرريالتررابا للهيئررة العامررة بررالولار  والتبعيررة الشررديد  لقطرراع االسررت مار 
 مخاطبا .

 

 :الجديدة الممرانيةهيئة المجتممات  1-2

شررررأن إنشررررا   فرررري 2979لسررررنه  29مررررن القررررانون ر ررررم  1أنشررررئ  الهيئررررة بموجررررب المرررراد  
عرردل  تنظرريم مجلررس إدار   يالترروصرردر  بعرري القرروانين والقرررارا   ،المجتمعررا  العمرانيررة الجديررد 

الصرناعية ب نشرا  الهيئرة العامرة للتنميرة  1112لسرنة  021وبصدور القرار الجمهروري ر رم ، الهيئة
ترررم االتفررراق برررين هيئرررة التنميرررة الصرررناعية وهيئرررة المجتمعرررا  العمرانيرررة الجديرررد  بشرررأن تخصررري  
األراضي للمشروعا  الصناعية في المردن الجديرد  بحير  يكرون عرن طريرق الهيئرة العامرة التنميرة 

  .الصناعية

 الماد    ذات الصالةالجديادة  الممرانياةهيئة المجتممات  مض اختصاصات يلي   وفيما
 : ها الموجودة لمناطق الصناعيةاو  الجديدة
   عررداد خطررط وبرررام  التنميررة العمرانيررة إلنشررا  المجتمعررا  العمرانيررة الجديررد رسررم سياسررة واة

 . والتنسيق بينها وبين خطط وبرام  اإلنتال والخدما 
 يقرا عليهرا االختبرار وفقرًا ألحكرام  التريللموا را  التفصريليجرا  التخطريط العرام والتخطريط إ

هرررذا القرررانون والعمررر  علررر  تنفيرررذ األعمرررا  والمشرررروعا  عرررن طريرررق إجررررا  الملايررردا  أو 
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أو التعا د المباشر وذلج وفقرا للروائ  الهيئرة،  ،أو الممارسا  العالمية والمحلية المنا صا 
لتنميرررة بكررر  واإلشرررراف علررر  تنفيرررذ هرررذ  المشرررروعا  سررروا  برررذاتها أو عرررن طريرررق جهرررال ا

 . جديد عمرانيمجتما 
   دراسة أفض  السب  لتنفيذ المرافق اإل ليمية بموا ا المجتمعا  العمرانية الجديد  بمرا يكفر

نشرا  المرافرق الداخليرة  األراضريالم  مرة اال تصرادية للمشرروعا  الداخلرة فيهرا وتقسريم  واة
طريقة أخر   بأيتصة أو طريق أجهل  التنمية المخ لها سوا  عن طريق الهيئة مباشر  أو

 . تراها الهيئة مناسبة
  تدبير المعدا  والمهما  ال لمة لتنفيذ المشروعا  فيالمعاونة . 
  المجتمعررررررا  العمرانيررررررة الجديررررررد  وذلررررررج  بأراضرررررريالتررررررروي  لبيررررررا أو تررررررأجير أو االنتفرررررراع

  للمست مرين المصريين واألجانب بهدف التنمية اال تصادية للمشروعا  وذلج دون إخر 
 . بالقواعد المنظمة لتملج األجانب

 مرن هرذا 11ا تراع تقرير التلام أو من  امتيال وبيان مدته وفقًا للفقرر  ال انيرة مرن المراد  ر )
 القانون.

  الجديد إل  مدن و ر  ومناطق وأحيا  تضا لك  منها  العمرانيوللهيئة أن تقسم المجتما
تكفر  طابعرًا وارتفاعرًا ولونرًا  التري ،صرة بهرالنماذل البنائيرة الخااالشتراطا  والمواصفا  وا

 . الشأن ولتراخي  وفقًا لها ويلتلم بها ذو وتصدر ا للمبانيمعينا 
 

 :الجديدة الممرانيةالمجتممات  هيئةل التنفيذ الهي ل  1/2/1
هيئااة المجتممااات ل التنظيماايفان  الهي اال  3332لساانه  44رقاا   الجمهااور لقاارار وفقاا ل

 :يشمل اآلتي الجديدة الممرانية
 . الولير المخت  باإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، رئيس مجلس اإلدار 
 ولير المالية. 
 الولير المخت  بالتخطيط والتنمية المحلية. 
 الولير المخت  باالست مار. 
 الولير المخت  بالتجار  والصناعة. 
 ولير المخت  بالنق ال.  
 القانوني للهيئةالمستشار ، و نواب رئيس الهيئة. 
  خمسة من أه  الخبر ، يصدر باختيارهم  رار مرن رئريس مجلرس الرولرا  بنرا  علر  ا ترراع

 رئيس مجلس إدار  الهيئة، لمد  سنتين  ابلة للتجديد.  
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 مصر: فيالصناعية  را ياأل  دارة  -3
 إ:  للغرض م  الستخدا  ل وفقاً را إ المناطق الصناعية دقس  نت

 :ةساليب التاليإلقامة المشروعات: ويت  تخصيصها  أ د األرا إ مخصصة د 3/1
   سررت مرين ن يجررر  تمليكهررا للمأعلرر   المجهررل  بررالمرافق ال لمررة مجانرراً  راضررياألتخصرري

ويطبرررق هرررذا ، خررر    ررر   سرررنوا  مرررن تررراري  التخصررري  فرررينترررال مباشرررر  بعرررد برررد  اإل
، الجديررد والررواديسرروان أ، سرريوط، سرروهال،  نرراأسررويف، المنيررا،  بنرريسررلوب بمحافظررا  األ

هرررررررذ  بل سرررررررت مار  وذلررررررج بهررررررردف تخفررررررريي التكلفرررررررة االسرررررررت مارية للمشرررررررروعا  تشرررررررجيعاً 
 . المحافظا 

   ويرتم تحديرد سرعر بيرا المترر المحافظا  بالبيا با ي فيت مرين للمس راضياألتخصي ،
، ويختلرررف سرررعر بيرررا المترررر المربرررا مرررن ساسررريةا بتكررراليف تنفيرررذ البنيرررة األالمربرررا استرشررراد

 محافظة ألخر  حسب  يمة هذ  التكلفة.

 

 : را إ مخصصة للخدماتد 3/3
 ،الررر  ...سرررواق والمحررر   العامرررة والمطررراعم األ المخصصرررة للخررردما  األراضررريتشرررم  

 :التالي عل  النحوساسية بها  امة البنية األإويحدد سعر البيا بك  منطقة بعد 
 المساحا  المخصصرة للمشرروعا  فير يحدد سعر البيا بما ال يليد عن السعر المناظ ،

 منطقة مبارج الصناعية بمحافظة المنوفية .  فياستخدم  الذيسلوب وهو األ
 ة المنيراالمطراهر  بمحافظر بمنطقتري، كمرا ترم جرا  ملاد عرامإعر البيا عن طريق يحدد س ،

 والك حين بمحافظة  نا . 
 خرر  السعر من محافظة أل ويختلفبالمحافظة،  المحليةجهل  يحدد سعر البيا بمعرفة األ

 . وفقًا لجاذبيتها للمست مرين
 

  : مخصصة للخدمات السياديةرا إ د 3/2
تحتاجهررا كرر  منطقررة  التررينشررائية لموا ررا الخرردما  عمررا  اإلاأل ا جهررل  المحافظررأتتررول  

، مسرررجد، مركرررل إطفرررا نقطرررة ، م ررر  مكترررب للتأمينرررا  االجتماعيرررة، سرررنترا ، صرررناعية أو خدميرررة
  ،..... ال  .ومكتب بريدسعاف، إ

 

منطقة الشروق  فيودسمارها  األرا ي تاستخداما نمط التاليمثال ويو ح ال
منطقة الشروق الصناعية وفقًا لقرار مجلس الولرا  ر م  ا نشإتم  فقد :القليو ية –الصناعية 

مساحة  جماليمحافظة القليوبية، ويبلغ إ فينكة وه  تتبا مدينة الخا 2999لسنة  0019
( 1م 011001حي  تبلغ المساحة المخصصة للصناعة ر 1م 272061المنطقة الصناعية نحو 
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حين تبلغ المساحة المخصصة للشوارع والميادين  في ،المساحة جمالي% من إ6992وتم   نحو 
و د تم تخصي   .%0192تم   النسبة البا ية و درها و  ،(1م 276118والمساحا  الخضرا  ر

طقة الصناعية لتضم خدما  دارية بخ ف مساحة المنللخدما  العامة اإل 1م 67111مساحة 
محطة و ود(، أما و مسجد ، خدما  تجارية، بنوج، معاري للمنتجا ، صحيرالشرطة، مركل 

 :(10ر كالتالي فهي األراضيأسعار 
  حسب مو ا القطعة5مرجنيه  501 – 581من  الصناعييتراوع ). 
  حسب مو ا القطعة5مرجنيه  501 – 581يتراوع المخالن من ). 
  5مللمميل رجنيه  010و  لضساسي 551من  الخدمييتراوع). 

ال تليررد مسرراحة البنررا  القليوبيرة، علرر  أجهررال تنميرة المنرراطق الصررناعية بمحافظررة  فرريويرتم السررداد 
 % من مساحة القطعة.71عل  

 

 مصر: فيالصناعية  األرا ي دارة مال ظات علإ منظومة   3/4
 (35) مصر فيالصناعية  األرا يم  المال ظات الهامة علإ  دارة وجد ال ثير ي

 المدن الجديد  وف   معظم فيالصناعية  راضيفاأل ،راضياألدعم  فيئ يلمصر تاري  س
فرر ن لتشررجيا االسررت مار، وفرر  بعرري الحرراال    رر  مررن سررعر السرروقأب مسررعر  المحافظررا 

 فريكمرا هرو الحرا   الصناعية تمن  بالمجرانن األري ب  إالتكلفة،  يكون أ   منسعر ال
مرررن سرررعر  واال تصررراديةالمنررراطق الحرررر   فررري راضرررياألسرررعر يقتررررب ، بينمرررا صرررعيد مصرررر

  السوق.
 تكلفرررة الفرصرررة ، وال يأخرررذ اعتبرررارا  الكفرررا   و اعتبرررارا  العرررري والطلرررببدعم الررريررررتبط  ال

نتاجيررة، إك ررر االسررتخداما  العامررة ال يررتم  البررا أل راضررياألتخصرري   لررذا فرر ن البديلررة،
تضرررطر المررردن ، ترفيرررقال اليفال ت طررر  تكررر األراضررريمبيعرررا  اإليررررادا  مرررن ن أوحيررر  
ضرررو  محدوديرررة المررروارد  فررري امناطقهرررلمعظرررم  الجلئررريالترفيرررق إلررر  المحافظرررا  الجديرررد  و 
 . والعائد

 وتسرقيا ة نشرط  المضراربة المدعمر راضريلضة يرلحقيقاو  الفعليرة سرعاراأللفرق بين نتيجة ل
ال يرتم سرحب  محردد للتشرييد لمنريطرار وجرود إ، عل  الر م مرن األراضي ال إ ،األراضريواة

 .فترا  السماع للبنا مد   الباً  يتمًا حي  تطبيق لم يكن حاسمالن أ

                                                           
(10)

 منطقة- القليوبية محافظة(، السادسة المجموعة) مصر في الصناعية المناطق وتطوير تنمية مشروعهيئة التنمية الصناعية،  

 7، ص 1119، النهائي التقرير الصناعية الشروق
(12)

 FIAS, Pre-Feasibility Study for the Establishment of a Model Industrial Estates Program in 

Alexandria, Volume 1: Policy, Legal, Regulatory and Institutional Frameworks, June 20079 
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   يررررتم ترفيررررق المنرررراطق مرافررررق، حيرررر  ال مرررردو  األراضرررريعرررردم االرتبرررراط مررررا بررررين تخصرررري
 قرا علر  عراتقفيالمنراطق الصرناعية  البيرة ل الرداخليالصناعية من الخارل، أما التصميم 

علررر    ن عرررن الحصرررو يمسرررئول يكونرررونن المسرررت مرين  فررر ة، وفررر  هرررذ  الحالرررالمسرررت مرين
العمليررررا  العديررررد مررررن   والمعاينررررا  وتوصرررري  المرافررررق مررررن خرررر   و التررررراخي  والفحرررر

  .والتعام  ما العديد من الجها 
  المرفقرررررة والحررررروافل راضرررررياألم يتقررررردعلررررر  مصرررررر  فررررريالمنررررراطق الصرررررناعية تقررررروم فلسرررررفة 

 م  أخر  بذا  القدر من األهمية تسهي   وخدما   دون النظر إل  تقديم، يةست مار اال
ة، صيانة الموا ا نايبنا  المصانا، خدما  النظافة والص ونماذل مواصفا   ياسية توفير

 .بشك  كاف
 

 المنرراطق الصررناعية فرريالضررخم  واالسررت مار العررام الكبيررر مسررتو  الجهرردمررن  فعلرر  الررر م
مصر لرم تصر   فيصناعية المناطق الفض  أن  فعقود الماضية،  ةال    في مصر شهدته الذي
ن كرران يسررت ن  مررن ذلررج المنرراطق الحررر  وبعرري  ا منهررا ررلرر  المتو إ ومسررتو  اإلشرر ا  الكامرر ، واة

 المدن الجديد . فيالمناطق الكبر  
 

، األرا اايجااراءات وتااوفير وتسااهيل اإلفز ال ااري ية والجمر يااة علااإ الاارن  ماا  ال ااواو 
جاذب الساتثمارات  فايمصار  فايلماذا ل  تنجح المناطق الصناعية " :يطرح هذا التساؤل نفسه

 ؟" ومقارنة  المقاييس والمؤشرات المالمية ال افي القدر  واألجن يةالم لية 
راض  ملود  بخدما  جيد  وف  أل  ع  حصو اليكون راض  صناعية ك ير ، أما توفر و 

، كمرررا أن الحررروافل الماليرررة مهمرررا بل ررر  مصرررر فررري سرررت مار لمو رررا جيرررد أحرررد المحرررددا  الرئيسرررية 
 يمتها لن تكون  ادر  عل  جذب االست مارا  إن لم تتوفر بيئة جيد  ل ست مار، لذا ليس مست ربًا 

لررر  مسرررتو  العرررالم، حيررر  تقريرررر ممارسرررة أنشرررطة األعمرررا  ع فررريأن تحتررر  مصرررر مكانرررة مترررأخر  
الصرررادر عرررن مؤسسرررة التمويررر  الدوليرررة التابعرررة لمجموعرررة البنرررج عمرررا  يوضررر  تقريرررر ممارسرررة األ

دليررر   فررريعلررر  مسرررتو  العرررالم دولرررة  280مرررن  221ن مصرررر احتلررر  المركرررل أ ،1121 ،الررردولي
احتل  المركل  والتيالسعودية   مبتعد  ك يرا عن عدد من الدو  العربية م  ،(16ر اإلعما ممارسة 

 .(2-0شك  ر م ر -210ولبنان المركل  ،96واألردن المركل   ،00مارا  المركل ، واإل21
 

 
 

                                                           
(16)

النشاط، استخراج تراخيص  موضوعات: بدء 21الدليل في ممارسة األعمال حيث يغطى  ةة األعمال مدى السهوليقيس دليل ممارس 

الحصول على االئتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود ، ، توصيل الكهرباء، تسجيل الملكيةالبناء

 9تسوية حاالت التعسرو
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 (1-2ش ل رق  )
 عمال مقارنة  مدد م  دول الشرق األوسط دليل ممارسة األ فيموقع مصر 

 

 
 2112 اإلعما دلي  ممارسة اعتمادًا عل   :المصدر

 

ليرررره مصررررر كرررران بالنسرررربة أفضرررر  مركررررل حصررررل  عن أ( 1-0ر ررررم رالشررررك   ويتضرررر  مررررن
(، وكمررا هررو 220(، وأسرروأ مركررل بالنسرربة السررتخرال تررراخي  البنررا  ر12النشرراط ر بررد  إلجرررا ا 

توجيره االسرت مارا  األجنبيرة المباشرر ، ممرا يكرون لره  فيمعروف ف ن هذ  التقارير لها تأ ير كبير 
 عل  ما تتلقا  مصر من است مارا  أجنبية. سلبيأ ر 

  

 (3-2ش ل رق  )
 2102 اإلعمالالمجالت المشرة لدليل ممارسة  فيترتيب مصر 

 

 

 1121 اإلعما دلي  ممارسة المصدر: اعتمادًا عل  
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مجاازد مصار  فاايلمنااطق الصاناعية ل والمؤسسااي القاانوني اإلطاار  يت اح مماا ساا ق د
يخلاق مماا  ،المنااطق الصاناعية تخطاط وتانظ  وتادير التايتمادد الجهاات ت يا  ، لإ  اد   يار 

ات المختلفاااة تممااال  ااادرجات مختلفاااة  منظماااي  هيئااافال ،الجهاااودو المهاااا   فاااي اوتخ طااا تاااداخال
المصاالح  فايمصار، مماا يخلاق صاراعا  فايومطوري  ومشغلي  ومسوقي  للمناطق الصاناعية 

قطااام د لتنميااة . لااذا فهنااا  اتجاااه إلصاادار قااانو  جدياانياار  اافء للمااوارد المامااة اوتخصيصاا
للمستثمري ،  ي  ت  تش يل لجنة قانونية لو ع مشروم قاانو   را يالصناعة وتخصيص األ 

والصاادر  ال االيجديد للصناعة ت ت مسمإ "قانو  تنمية وتنظي  الصناعة"  ادل ما  القاانو  
 الصاناعيالخاصة  الستثمار  را يساليب تخصيص األ د. وذل  ل س  الجدل  ول 1554عا  

 .(17ر لهيئة المامة للتنمية الصناعيةوت ميتها  لإ ا
 

 طااار د  اار  فاايمصاار  ل  فاايالصااناعية  األرا ااي مااا ل يم اا  النظاار  لااإ سااوء  دارة 
 أساامار زهياادة ومااا ترتااب  األرا اايت اامنت  يااع  والتاايإلخفاااق سياسااات  دارة درا ااإ الدولااة، 

عليها ما  قياا   ماض المنتفماي   تساقيمها وت قياق م اساب ردسامالية  اخمة ما  وراء  يمهاا 
دو  د  تستفيد منها الدولة،  تإ د  المش لة ل تقتصر علإ الخسارة المالية للدولة، فاألرض 

تتجااه  لااإ دصاال ماا  دصااول الدولااة ل يجااب التصاارف فيااه  ااال يع، لااذا فاان  ممظاا  دول المااال  
   ق النتفام، وهو ما ددر ته ال  ومة المصرية مؤخرًا. األرا يتخصيص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(17)

 1121، فبراير 06نشرة التنمية الصناعية ، هيئة التنمية الصناعية،   
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 رابعالفصل ال
 واملناطق الصناعية فى مصرلوضع الراهن للصناعة حتليل ا

 

  مقدمة: -1
ز طاد   فط أكثر األنشطةة اقتتصطاد ة الاقمتماع طة د نام ك طة التطًث را  من  ةالصناعتعد 

مطن رالابطة  النشطاةنظرا  لما  تمتع بط  ذط ا ، التحق ق التنم ة الشاملة تتصاد اقنمال المعدقت 
اسطططت عال العمالطططة، علططط   قدرتططط ل، ال يطططر  ة األتتصطططادقةاعطططات اقالمطططع تال طططة  أمام طططة اليل  طططة

التحق ططططق انططططدماد اقتتصططططاد المصططططر  فطططط  الالالفططططاح باحت امططططات السططططالق المحل ططططة الالتصططططد ر، 
الالقطططدر  علططط  النمطططال  ،بارت طططاس مسطططتال  اةنتام طططة النشطططاة  تم طططز ذططط ا ، كمطططااقتتصطططاد العطططالم 
الحد ثطة  نقط  التكناللالم طاتال  ة المباشطر ،األمنب  اتالامت ال اقستثمار عال ة، المةرد بمعدقت 

ح طططض   ططط ل ، اةتل مططط الالتطططالازن  التحق طططق اقنتشطططار المكطططان  ،التةال عهطططا للظطططرالل المحل طططة
أال  القطالم  أال اةتل مط كان طة سطالاح علط  المسطتال  التنم طة الم فط ذامطا   مبطدأ   الصناع النشاة 
تنتهج أسس الصطناعة العلم طة  الت الممتمعات التح ر بدرمة ز اد   ف  ساذم  مماالمحل ، 
النطططاتج مطططن مسطططتال ات تعل م طططة  اةبطططداع  الاقبتكطططار  –التكناللطططالم الياصطططة المانطططل  ،الال ن طططة
مراحطط   فطط ت رادذا مططن دال  أيططر  سططالاح تططم جنتامهططا دايطط  الداللططة أال حتطط  لططال تططم اسطط مرت عططة

 .التنم ة األالل 
 

األتططال م الزراع ططة الر   ططة، الاألتططال م المنططاةق ال فطط  تنم ططة  كب ططرا   ا  دالر  الصببعة ة لعبب تو 
العمطط   التقططدم داامططا  فططرل العمطط  ل ططاا  تططال  ،المكان ططة ططة، التعططالج اقزدالام ططة اةتل م ة المتيل

 ةتنم ط فط  متسطاذال ، رتتصطاد ة بط ن الر طل الالح طتقل ط  حطد  ال طالارق اق ف الزراع ة، فتساذم 
ال لك باستغال  المالارد الةب ع ة المتاحطة، الذطال مطا  ط د   ،أ  ا   األتال م الصحراال ةالمناةق ال 

تكامطط  اتتصططاد ات األتططال م الالمحافظططات الصططحراال ة مططع بق ططة الالحططدات اةدار ططة المكان ططة جلطط  
الياصطة ز طاد   اشر عل  ذ ه الممتمعات، نعكس  لك بشك  مبال  ،القالم جةار اقتتصاد  ف 

 .  الالتعد ن الناتج بإ افة ةاتات جنتام ة مد د  أعل  جنتام ة مقارنة بالزراعة
 

بالح ططار  المصططر ة القد مططة ارتباةططا  الث قططا   ططرتبة تططار ص الصططناعة المصططر ة  تار ي ططا  ال 
ت تبطططدأ أن مم طططع الصطططناعاجلططط  لنطططدن  فططط  شططط ر متحطططل العلطططالم  (، ح طططضال رعطططالن )العصطططر 
ال يار طططططة، الزمطططططاد،  األالانططططط الغطططططز  الالنسططططط ج،  تطططططدماح المصطططططر  ن، مثططططط  صطططططناعات بح طططططار 
تعلطط م أصططال  الصططناعة، ح ططض  فطط ال رمططع ال  طط  جلطط  الزراعططة المصططر ة القد مططة  .(82)الحلطط 

، العططرل الزراعططة مثطط  ال ططًس الالمنمطط  الالمططزرا  فطط أدالاتطط  المسططتيدمة  المصططر صططنع ال ططال  
يبطططز، التم  طططل ال اكهطططة، كمطططا عطططرل فنطططالن الصطططبا ة الالدبا طططة الصطططنع ةحطططن القمططط  الصطططنع ال

. األثاض الاستيراد الز ت، بط  تطام بتصطن ع بعط  المنتمطات الزراع طة كًدال طة لعطالد األمطرا 
                                                 

(82)
 .89ل  ،5891شيص ة مصر، اله اة المصر ة العامة للكتال، القاذر ،  ف نعمات أحمد ف اد  
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ح ططار  المصططر ة القد مططة، التعططد صططناعة التشطط  د الالبنططاح أكبططر شططاذد علطط  ارتبططاة الصططناعة بال
 . ر من العدد الاآلقت الصناع ة الالزراع ةبناح األذرامات الالمعابد الكث ح ض تةلل

 

ترمططع أاللطط  محططاالقت جنشططاح صططناعة مصططر ة علطط  أسططس حد ثططة جلطط  فتططر  التار ي ططا  
تةطططططال ر  فططططط  ذمتسطططططا ، ح طططططض(6266–6952)علططططط  مصطططططر يطططططال  ال تطططططر الحملطططططة ال رنسططططط ة 

 جتبططاس األسططسفطط  ، ال د ال رنسطط الن تكططال ن دار الصططناعةأعططا الصططناعات المصططر ة القد مططة، فقططد
 . تلك ال تر  ف الال نالن الصناع ة الحد ثة حسل األصال  التكناللالم ة المتالفر  

 

التد تةالرت الصناعة المصر ة تار ي ا  حسل مهالد المصلح ن من أبنااهطا، الشطهدت 
عهد محمد عل  باشا، مرالرا  بتمربطة  ف  6269البالد ثالض تمارل صناع ة اعتبارا  من عام 

عهطططد  فططط ، ثطططم تمربطططة التصطططن ع (6596-6586)حطططرل  ةلعطططت ر طططكبال المصطططر  اقتتصطططاد 
 .6598 مما  عبد الناصر تااد ثالر 

 

والمعبةق  الصبعة ية  بى  تحليل أوضةع الصعة ة المصرية لىيهدف هذا الفصل إو 
اإلعتبببةا والقيمبببة المضبببة ة والعمةلبببة،   ببب ، للتعبببرف  لبببى مبببدا منبببةهمة الصبببعة ة مصببر

  ب للصبعة ة، ومبعها المعبةق  الصبعة ية  ةع والمك الققة  إلى درانة التوزيع  بةإلضة ة
  .مصر

 
 :القوم  لى المنتوا  ةلصعة لققةع اتحليل الوضع الراهن  -2

تيتلل من  الت مصر من عدد من المنشآت الصناع ة  ف  الصناع  تكالن القةاس 
س جلط  تالصط ل القةطا المطزحل ا  هطدل ذط ا  ،المغراف  التالز ع، ةملك ال، التمال  ، الحممح ض 
الفقا  لعدد من المتغ رات، مث  عدد المنشآت الصناع ة، العدد العطامل ن بهطا، الحمطم  ع الصنا

 اقستثمارات النمة الملك ة، الت مة اةنتاد الالق مة الم افة عل  مستال  المحافظات.
 

عدد منشآت الصناعات  جممال ( أن 6-9( الالشك  رتم )6-9ال ال   المدال  رتم )
بلغططت مملططة  ،8668بدا ططة عططام ألططل منشططً  حتطط   33.1نحططال  صطط  جلطط  التحال ل ططة المسططملة

 ا،  تقا ططالن أمططالر مل ططالن عامطط  6,2 نحططال  عمطط  بهططا ،)*( مل ططار من طط  399 نحططال هااسططتثمارات
التقطدر ألطل من ط ،  66 قطدر بنحطال  سطنال بمتالسة أمطر مل ار من  ،  6599سنال ة تقدر بنحال 

 ، الذط  تمثط من ط  سطنال ا  مل طار  69395بنحال  المصر اقتتصاد  ف مساذمة تةاس الصناعة 
  .الق مة الم افة الصاف ة له ا القةاس

 

                                                 
سالاح التابعة لقةاس األعما   الصناع اله اة العامة للتنم ة الصناع ة الفقا  لقانالن السم   ف الذ  المنشآت الصناع ة المسملة )*(

منشً  حاصلة عل  ريل تشغ   اللكن   ر حاصلة  ألل 51،  لك بيالل شتركلمأال ا الحرف العام أال القةاس اليال أال 
 .اةنتام صناعات الحرف ة الالتعاالن مهاز ال ف ألل الرشة حرف ة مسملة  561، كما  المد صناع عل  سم  
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 (6-9مدال  رتم )
 2112 ةم  القوم الوضع الراهن لققةع الصعة ة  لى المنتوا 

 العشةق
 

 األجور النعوية  دد العمةل قيمة اإلعتةا التكةليف االنتثمةرية المعشآت 

 % بةلمليون جعيه %  دد % بةلمليون جعيه % بةلمليون جعيه %  دد
 1.0 01.1 1.0 0871 1.1 242 1.1 091 1.0 22 وحيواع  عبةت  إعتةا

 1.1 9.1 1.0 921 1.1 81 1.0 402 1.1 2 وتجهيز  حم انتخراا
 2.0 418.1 0.0 09408 4.1 11202 8.1 41211 1.1 04 القبيع البترول وتكريره ومعتجةت الغةز 

 1.1 9.1 1.1 772 1.1 018 1.1 218 1.1 2 مةت المعةدنخة انتخراا
 1.1 11.2 1.4 2410 1.1 110 1.0 481 1.2 10 انتغالل معةجم ومحةجر

 02.8 1224.1 08.2 118218 21.7 048297 01.0 71194 21.8 2741 مواد غذائية ومشروبةت تبغ
 08.0 1111.7 27.1 499894 9.1 21481 7.0 41104 20.2 8011 غزل وعنيا ومالبس وجلود

 0.4 281.1 2.0 17227 0.4 9221 1.7 4179 7.4 2891 الخش  ومعتجةته
 1.2 291.1 4.1 82848 2.1 02297 1.1 02227 1.8 0787 الور  ومعتجةته وقبة ة وعشر
 09.2 1720.1 01.0 214212 07.2 027201 08.8 94220 02.2 4028 كيمةويةت أنةنية ومعتجةتهة

 9.9 0921.1 7.2 011217 2.2 41228 9.1 11981 8.1 2111 وحراريةت وصيع ف مواد بعةء وخز 
 7.4 0244.7 4.2 72019 00.1 88284 02.7 79194 2.1 227 معدعية أنةنية

 09.0 1821.9 07.2 112140 21.1 022411 01.8 81219 09.1 2410 صعة ةت هعدنية والكتروعية وكهربةئية
 1.1 11.4 1.1 9272 2.0 04771 1.1 2889 0.7 192 صعة ةت تحويلية أخرا
 0.1 279.2 0.2 21882 0.2 7409 2.9 12291 1.0 14 والقوا اإلعةرةإعتةا وتوزيع كهربةء 
 1.0 08.7 1.2 1190 1.1 97 1.0 110 1.1 71 مراكز الخدمة والصيةعة

 011.1 09112.1 011.1 0872828 011.1 818401 011.1 111999 011.1 11142  اإلجمةل
 .1151، القاذر ، : اله اة العامة للتنم ة الصناع ةالمصدر   
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 (5-4شك  رتم )
 2112 ةم  القوم الوضع الراهن لققةع الصعة ة  لى المنتوا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.5-4اعتمادا عل  المدال  رتم ): المصدر   
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مشططططرالبات ال اا ططططة ال غالمططططالاد ال، ملططططالدالمالبططططس ال السطططط ج ال الغططططز  الالنتططططًت  صططططناعات ال 
 مقدمطططططة الصطططططناعات  فطططط  تهاشطططططتقاك ماال طططططات المال، الهندسططططط ة الاقل كترالن طططططة الالكهرب ططططة، تبطططط الال 

ز ططاد  الق مططة الم ططافة  فطط ، ح ططض تسططاذم ذطط ه الصططناعات معططا القططالم اقتتصططاد  فطط مسططاذمة 
% مطططن مملطططة العطططامل ن  9999مل طططار من ططط  سطططنال ا ، ال عمططط  بهطططا نحطططال  86696الصطططاف ة بنحطططال 

 صناعة.بال
، أكثططر الصططناعات اسططت عابا  للعمالططة ملططالدالمالبططس ال السطط ج ال الغططز  الالن ةصططناعتعططد ال  

ال ل هططا العمالططة، جممططال  % مططن 82المنشططآت المملططة عططدد % مططن 86.0 ح ططض تسططتحال  علطط 
 ل هطا % العمالطة(، 69.1% مطن المنشطآت ال86.9) تبط المشرالبات ال الغ اا ة ال المالاد الصناعة 

 % مطن العمالطة(،62.0% من المنشآت ال65.9) قل كترالن ة الالكهرب ةالهندس ة الاالصناعات 
 % من العمالة(. 63.5% من المنشآت ال68.0) تهاشتقاك ماال ات المصناعة الال 
 

 المحة ظةت المعشآت والعمةلة الصعة ية  لى منتوا  2-1
ن  عكسططان  ( اللطط 8-9شططك  رتططم )( ال 8-9بمططدال  رتططم ) اسططتعرا  النتططااج الططالارد بال 
 اآلت :عل  مستال  المحافظات،  ت   ذن للصناعة الال ع الرا 

   محافظططططة القططططاذر  فطططط  مقدمططططة المحافظططططات مططططن ح ططططض عططططدد المنشططططآت الصططططناع ة تططططًت
علطط  مسططتال  المنشطآت الصططناع ة  مملططة عططدد% مططن 89.2 نحطالت ططم المسطملة، ح ططض 

%، 66.2بنسططل ) اةسططكندر ة ل هططا محافظططات الشططرت ة، القل الب ططة، الم ططز ، ، الممهالر ططة
 .التالال %( عل  %2.9، %66، 66.0

  3.6المنالف ططة %، 3.8دم ططاة %، 9.5الدتهل ططة %، 0.2محافظططات الغرب ططة  التططًت ،% 
% مطططن المنشطططآت، أتلهطططا محافظطططات الحطططدالد 63.3فت طططم  62المحافظطططات الطططط  بطططات أمطططا 

 اليمسة.

  علططط  المنشططآت الصطططناع ة % مططن مملطططة عطططدد 6993القنطططا  نحطططال  جتلطط مت ططم محافظطططات
محافظطة الشطرت ة، ح طض ت طم الاحطد  مطن  فط % منهطا 2899هالر ة،  تركطز مستال  المم

 المطططد بهطططا  التططط مصطططر الذططط  مد نطططة العاشطططر مطططن رم طططان،  فططط أكبطططر المطططدن الصطططناع ة 
 6598تحطططططت التشطططططغ  ، باة طططططافة جلططططط  نحطططططال  امصطططططنع 992، امنتمططططط امصطططططنع 8892
 .اصغ ر  امشرالع

 العاملططة العمالططة مملططة % مططن 69.9ة للعمالططة، ح ططض  تركططز نحططال بكطط لك الال ططع بالنسطط
الم طططز  %، 6998الشطططرت ة   ل هطططا محافظطططات محافظطططة القطططاذر ، فططط الصطططناع ة  بالمنشططآت

الكبر  ت م  أن المحافظات اليمس أ %،  63اةسكندر ة %،6390القل الب ة %، 69
منشآت الصناعات التحال ل ة المسملة، تل هطا محافظطة الغرب طة  ف % من العمالة 98.9

% مطططن 83.2فتحتطططال  علططط   86 المحافظطططات الطططط بطططات أمطططا ، %3.2 المنالف طططة% ، 9.9
 العمالة الصناع ة.
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 (8-9مدال  رتم )
 2112الوضع الراهن للصعة ة  لى منتوا المحة ظةت و قة لبيةعةت  ةم 

 (األجور والقيمة المضة ة، االنتثمةر، اإلعتةان، قيمة )المعشآت، المشتغلو
 
  

 دد 
 المعشآت

 دد 
المشتغلين 
 بةأللف

عتةا  اإل 
بةلمليةر 
 جعيه

التكةليف 
 االنتثمةرية
 مليةر جعيه

 األجور
القيمة 
المضة ة 
 مليةر جعيه

 07101.1 1818 41271 21848 101181 9079 القةهرة
 09282.1- 2101 012222 79121 212212 2877 اإلنكعدرية
 2212.1 412 01119 01008 42127 141 بورنعيد
 01007.1 901 42992 14129 18271 020 النويس
 01112.1- 087 09419 9211 08117 0129 دميةق

 2278.1 110 2182 9204 17101 0219 الدقهلية
 21941.1 2444 28110 011271 211127 1901 الشرقية
 27121.1 2089 18204 28917 241194 1104 القليوبية

 170.1 82 2187 2810 9404 421 كفر الشيخ
 2201.1 294 7122 00711 74801 2211 الغربية
 04719.1 241 24011 19211 28118 0101 المعو ية
 0194.1 820 01141 00717 14718 841 البحيرة

 2741.1 241 1221 2101 29117 244 االنمة يلية
 22022.1 2212 21708 011190 211119 1111 الجيزة
 2111.1- 001 7927 8181 01191 208 نويف بع 

 0212.1 021 2121 1412 00487 214 الفيوم
 124.1- 70 2911 2422 01011 187 المعية
 074.1- 282 8111 8228 01211 288 أنيوق
 71.1- 27 0980 0919 7142 199 نوهةا

 18211.1- 121 44197 8291 22802 071 قعة
 072.1- 224 4111 4181 04179 090 أنوان
 99.1- 117 278 922 2012 27 األقصر

 07217.1 20 4178 22812 8441 19 البحر األحمر
 24.1- 1 027 018 902 22 مقروح
 428.1- 20 192 091 992 09 الجديد الوادي

 0141.1- 17 1014 0712 1100 22 شمةل نيعةء
 410.1- 99 1801 1121 4214 9 جعو  نيعةء 

087282 11142 اإلجمةل 
8 

818401 111998 0911
2  

Botto
m of 
Form 

011770.1 
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 (2-4شكل رقم )
 2112المعشآت والعمةلة الصعة ية  لى منتوا المحة ظةت  ةم 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (.1-4اعتمادا عل  المدال  رتم ): المصدر

 

  33.9دايط  الطط عمطا (  66)أتط  مطن  )*(ألطل منشطً  صطناع ة صطغ ر  62 حطالال  المد 
منشطططآت ال % مطططن جممطططال 99 تصططط  جلططط  نحطططال بنسطططبة ،مسطططملةالألطططل منشطططً  صطططناع ة 

 % من مملة العمالة الصناع ة. 9.2نحال،  عم  بها 8668 ف المسملة   ةالصناع
 ات الصطناعة، فقطد  فط ال البا   كالن للمنشآت الصغ ر  نمة تالةن ميتلل عن الكب طر  

تكطططالن  أيطططر لكب طططر  الفططط  حطططاقت  كطططالن تمركطططز الصطططناعة مطططدفالعا  بتمركطططز المنشطططآت ا

                                                 
 .ذ ا بيالل المنشآت الحرف ة الالمنشآت الصغ ر    ر المسملة  )*(

 



 09 

للتمركطز، لط ا فطإن ت ط ة حمطم المنشطآت ذامطة  اتمطاهلطد ها  التط  ذط المنشآت الصطغ ر  
الغالططططل لططططال أن  فطططط تشططططمع اقنتشططططار لططططن تططططنم   التطططط لصططططنع الس اسططططات، فالس اسططططات 

ك لك س اسات التمركز  صعل تن  ط ذا لطال أن  ،تنتشر الت فقة  ذ المنشآت الصغ ر  
 .تتمركز الت فقة  ذ  ر  المنشآت الكب

 
 االنتثمةرات الصعة ية  لى منتوا المحة ظةت 2-2

، 8668بدا طططة  مل طططار من ططط  حتططط  993 حطططالال اقسطططتثمارات الصطططناع ة  جممطططال بلططط  
(، 3-9%، كمطا  ال ط  الشطك  رتطم )65.5تتمتع محافظة اةسكندر ة بالنصط ل األكبطر منهطا 
تةططاس البترالك ماال ططات، تل هططا  فطط ل ططيمة الذططال مططا  رمططع جلطط  اقسططتثمارات العامططة الالياصططة ا

الالقل الب طططة %، 296السطططال س  ،%2.6القطططاذر  %، 6893%، الم طططز  6890الشطططرت ة محافظطططات 
% مطططططن مملطططططة اقسطططططتثمارات 8992 معطططططا  علططططط  نحططططال  القنططططا جتلططططط ممحافظطططططات  التسططططتحال  .9%

 ب النسطططبلططط  النصططط ل  ، ب نمطططا الشطططرت ة الحطططدذا محافظطططة فططط  %96حطططالال   تركطططز  ،الصطططناع ة
 ،% مططن اقسططتثمارات الصططناع ة63.0 نحططال القبلطط محافظططات الالمطط  لالسططتثمارات الصططناع ة ب

ح طض  المطد بهطات ن المحطافظت ن  ،%68.3 سطال ل بن تل ها  ،من  %0693نص ل تنا الحدذا 
سططال ل، ح ططض  بنطط  فطط  تنططا الثططالض فطط ا نططاةق صططناع ة مكتملططة المرافططق، اثنتططان منهططم يمططس

 . ة العاملةا األنشةة الصناع تتنالس به
 

 (3-4شكل رقم )
 2112الصعة ية  لى منتوا المحة ظةت  ةم  لالنتثمةرات العنب التوزيع 

 
 (.1-4اعتمادا عل  المدال  رتم ): المصدر

 

أن اقسططتثمارات الصططناع ة المد ططد  لططم تعططد تتمطط  أ  ططا  مططن الشططك  السططابق ال الحططظ 
الم ططز ، القل الب ططة،  اتجلطط  محافظططمطط  بطط  بططدأت تتال ، الحططدذما الاةسططكندر ة أساسططا  جلطط  القططاذر 

تتالسططع   ةاقتتصططاد األنشططةة التنططام تةططالر فمططع  البالرسططع د.السططال س الشططرت ة، فاةسططماع ل ة، 
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للداللطططة عمالمطططا  الل تطططال م  اقتتصطططاد اله كططط   فططط  االتتةطططالر القةاعطططات اليدم طططة محدثطططة تغ طططر 
ثم تنافس ة، ف   المرحلة  الصناعة الاليدمات تكامل ة تةاع ، التكالن العالتة ب ن االمكالنة له

 ااألاللطط   ططرتبة نمططال تةططاس اليططدمات بنمططال تةططاس الصططناعة ح ططض  عططد تةططاس الصططناعة مشططتر 
لليدمات، الف  مرحلة قحقة  صب  تةاس اليدمات منافسا  لقةاس الصناعة لتصب  العاصمة 

مصانع جل  التتم  ال ،الاألتال م الح ر ة الكبر  مراكز للتمار  الاليدمات الشيص ة الاةنتام ة
المنطاةق القر بططة مططن العاصططمة ح ططض تتططالفر أرا طط  ةتامططة المصططانع الفطط   ات الالتططت تسططت  د 

مصططططر ح طططض بطططدأت جتماذططططات  فططط تقططططدمها المطططدن الكبطططر ، الذططططال مطططا حطططدض  التططط مطططن المزا طططا 
القطططاذر  نحطططال التمطططار  الاليطططدمات، مطططع جتمطططاه المصطططانع جلططط  المطططدن الالمنطططاةق  فططط اقسطططتثمارات 
 بة من مراكز الصناعة التقل د ة.الصناع ة القر 
 

 ة  لى منتوا المحة ظةتلصعة ل القيمة المضة ةاألجور و اإلعتةا و  2-3
ساذمت  8668 ف مل ار من    969.9بلغت ت مة اةنتاد من الصناعات التحال ل ة 

% 68% الالشططططرت ة 6899% الالم ططططز  6999% الالقططططاذر  8698بنسططططبة محافظططططات اةسططططكندر ة 
التطد بلغطت ت مطة مسطتلزمات اةنتطاد مطا (، 9-9كما  ال   الشك  رتطم )بالنص ل األكبر منها 

مل طططار  6599ن ا طططاذا العطططاملال  تق التططط ، كمطططا بلغطططت مملطططة األمطططالر مل طططار من ططط  99399تطططدره 
 مل ار من  .  693.5 الصاف ة نحاللتبل  الق مة الم افة  من  ،

 

 فطططط ياصططططة تي  هططططا أرتططططام اةنتططططاد  التطططط تال طططط  الق مططططة الم ططططافة بعطططط  الحقططططااق ال 
تمثطططططط  ف هططططططا ت مططططططة المططططططالاد اليططططططام نسططططططبة عال ططططططة مططططططن ت مططططططة اةنتططططططاد مثطططططط   التطططططط الصططططططناعات 

، التطططرتبة الق مطططة الم طططافة بطططنمة نتطططاد التالز طططع الكهربطططاحالا   البترالك ماال طططات الالمعطططادن األساسططط ة
كث ططر مطن المنشطآت العامططة ح طض تز طد ت مططة مسطتلزمات اةنتططاد  فط تكططالن سطالبة  الالتط الملك طة 

 فط تةطاس البترالك ماال طات  فط عن ت مة اةنتاد. ح ض أدت الق مة الم افة السالبة الاةذالك 
 تنطططططاال  %(099-) دم طططططاةال  %(6892-) محافظطططططات اةسطططططكندر ة فططططط منشطططططآت القةطططططاس العطططططام 

منشآت  ف جل  ي   مساذمتها المعلها سالبة. اللكن عند دراسة الق مة الم افة %( 8999)
المسططاذمة  أن التال طط  الب انططات تكططالن مالمبططة. ماللططد الم ططافة ال فططإن الق مططةالقةططاس اليططال 

. أمططططا علططططط  (%6290%( الالقل الب ططططة )35.0)الشطططططرت ة (، %96.9) الم ططططز األكبططططر لمحافظططططة 
الصططناعات ، الهندسطط ة الاقل كترالن ططةصططناعات لكانططت المسططاذمة األكبططر لف ،مسططتال  القةاعططات

 الالمنتمات الك ماال ة المشتقاتها.الغ اا ة 
 

أنط  علط   طاذا العطاملالن بالصطناعة ا تق التط األمالر بط ات الياصطةالب انطكما تال ط  
%( 6895) اةسططططططكندر ة، %(6390) ، الم ططططططز %(6598) الططططططر م مططططططن أن محافظططططططات القططططططاذر 

، جق أن متالسططةات األمططالر المتاللططد  تططد سططملت أعلطط  مسططتال ات ل مططالر %(6899) الالشططرت ة
ألل من  (،  69996األتصر )افظات مح ف تد بلغت أتصاذا  تقا اذا العام   الت السنال ة 
 ألل من  (. 8699ألل من  ( المنالل س ناح ) 8993) السال س ل ها 
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 (4-4شكل رقم )
 2112الصعة ية  لى منتوا المحة ظةت  ةم  لالنتثمةرات العنب التوزيع 

 
 (.1-4اعتمادا عل  المدال  رتم ): المصدر
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 ططططرات المنشططططآت الالعمالططططة تالز ططططع متغ فطططط تشططططاب   المططططالد  ت طططط  مططططن العططططر  السططططابق
بعط   فط الاقستثمارات الاةنتاد الالق مة الم افة عل  مستال  المحافظات، من ح ض تركزذا 

المحافظططات مططع ايططتالل ترت ططل المحافظططات الفقططا  للمتغ ططر المسططتيدم. بح ططض  مكططن الالتطططالل 
 : ل ة عل  مستال  المحافظات كالتال عل  تقس م عام لال ع الصناعة التحال 

   الشططرت ة، الم ططز ، اةسططكندر ة الالقل الب ططةظططات الصططناع ة الكبططر  القططاذر ، المحافتحتطط 
 المراكز اليمسة األالل .

   فظططططات محا مقطططدمتها فطططط  المراكططططز الالسطططة ، ال طططًت حطططال  محافظططططات البطططات  تتطططًرم
تنطا سطال ل،  البنط الغالطل محافظطات ال  طالم،  فط التتط  لها  ،المنالف ة الالسال سالغرب ة، 

 الالمن ا الك ر الش ص.

 المراكز اليمسة األي ر . ف الم ير   محافظات الحدالد اليمس ف  ًت ت 

 
  يةالصعة  الوضع الراهن للمعةق  -3

مصططططر تططططار ص ةال طططط ، ح ططططض نشططططًت التممعططططات الصططططناع ة  فطططط للمنططططاةق الصططططناع ة 
المحلطة الكبطر  الك ططر الطدالار الك ططر الز طات الحلططالان  فطط المتيصصطة الالمطدن الصططناع ة الكبطر  

مططة منطط  أالااطط  القططرن العشططر ن، جق أن تيةطط ة التنظطط م المنططاةق الصططناع ة الالتبطط ن الشططبرا الي 
ات مطططن القطططرن العشطططر ن، السطططالل  طططات البدا طططة الثمان ن بشطططكلها الحطططد ض بطططدأ منططط  نها طططة السطططبع ن

نظمتهطططا  الالتططط حطططد ض البم هالمهطططا  الصطططناع ة علططط  المنطططاةق ذططط ا المطططزح فططط نطططا ز  كتر   نصطططل
التنظطط م عمل ططة الحصططال  ن تططدفق المطط ل اقسططتثمارات بهططدل  ططما القططالان ن الأنشططًتها الداللططة،

 الصناع ة. األرا  عل  
 

 أدا  المنطاةق الصطناع ة باعتبارذطا فط تد شهدت العقالد الثالثطة األي طر  تالسطعا  كب طرا  ال 
عداد المناةق الصناع ة الصطادر لهطا تطرار أ  ل ا زادت ،الالعمران  اقتتصاد لتية ة ل أساس ة

أالااط   فط منةقطة  80مطن  ،ممهطالر تطرار مملطس الزراح أال تطرار ال أسالاح تطرار محطافظ  ،نشاحج
 .8668 ف منةقة  682ات جل   التسع ن

 

كما  هدل من جنشااهاالفقا  لل مصر ف  الصناع ة للمناةق التتبا ن األنظمة األساس ة
 التط لهطا، التبع تهطا اةدار طة، الحطالافز اقسطتثمار  ، الالقطانالن المننشط (9-9 ال   الشطك  رتطم )

للمدن  ابعةت صناع ة منةقة 86ال، محافظاتتابعة لل صناع ة منةقة 99 ا، ح ض تالمدتقدمه
شططططما   ططططرل يلطططط ج  فطططط ة صططططناع ة اتتصططططاد ة ، المنةقططططصططططناع ة حططططر  منططططاةق 5ال، المد ططططد 
 .الالملالثةمنةقة للصناعات الثق لة  86بالرسع د، الشرق باة افة جل  منةقة  السال س
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 (1-4شك  رتم )
 1151ناةق الصناع ة الفقا  ل نظمة األساس ة ف  عام للم النسب التالز ع 

                 
            

   

                 
              

   

        
              

  

               
       

  

           
  

               
   

 
 : اله اة العامة للتنم ة الصناع ةالمصدر 

 

 المعةق  الصعة ية التةبعة للمحة ظةت:  1-0
، ال ططتم نشططاح مصططانعالمحافظططات ةدايطط  حططدالد صصططت ين  التطط المنططاةق  تلططك ذطط ال 

كطًدا  لي ط  ، ال األرا ط جدار   ف ، كًحد أشكا  الالمركز ة بقرار من المحافظ تحد دذا  البا  
المنطاةق  جنشطاح نطل علط  6528لسطنة  3رتطم  العمران قانالن التية ة ، فالح ر اقزدحام 
 .يارد المناةق الصناع ةت الصناع ة آالمنش ف حظر التالسع ف  المحافظات ال  الصناع ة

منةقطططططة  99بلططططط  عطططططدد المنططططاةق الصطططططناع ة التابعطططططة للمحافظطططططات  8668الفطططط  عطططططام 
المنططاةق الصططناع ة التابعططة  فطط ال بلطط  عططدد المصططانع  ،)*(محافظططة 83الزعططة علطط  صططناع ة م
مل ططار  3092ألططل عامطط  باسططتثمارات تططدرذا  685 عمطط  بهططا نحططال  امصططنع 6958للمحافظططات 

 (.3-9من  ، كما  ال   المدال  رتم )
  

 (8-4مدال  رتم )
 1151األداح العام للمناةق الصناع ة التابعة للمحافظات  

 ب انال البند
 51 اةقعدد المن
 5181 نشآتعدد الم

 ألل 518.5 عدد العامل ن
مل ار من   15.9    ت مة اةنتاد   

 مل ار من   86.9  ةاقستثمار التكال ل 
-62 فط مالزعة ةبقا للمنطاةق الالمطدن الصطناع ة  المسملة باله اة المنشآت بإممال ب ان : اله اة العامة للتنم ة الصناع ة، المصدر

 6106، ب انات   ر منشالر ، 4-6106

                                                 
)*(

محافظات دمياط والغربية والبحر األحمر وجنوب سيناء، وإن كانت توجد أنواع  فيظات ال توجد مناطق صناعية تابعة للمحاف  

 9من المناطق الصناعية آخري
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 تبلطططط  مططططر مالم ططططز  الالمنةقططططة الصططططناع ة  فطططط رالاش  التعططططد المنةقططططة الصططططناع ة بططططًبال
اةسطططكندر ة مططططن أذطططم المنطططاةق الصطططناع ة مططططن ح طططض عطططدد المنشطططآت الصططططناع ة  فططط  البحطططر 

  علطط  الترت ططل، ًمنشطط 863ال  692ح ططض بلطط  عططدد المنشططآت الصططناع ة بهمططا  ،الالعططامل ن بهططا
 66( أذطم 0-9، ال ال   الشطك  رتطم )التالال ألل عل   8993ألل ال  85دد العامل ن البل  ع

 التشغ  . ف مناةق صناع ة تابعة للمحافظات من ح ض المساذمة 
 

 ( 0-9شك  رتم )
 8668مناةق صناع ة تابعة للمحافظات من ح ض عدد العمالة حت  أبر    66أكبر 

 )ألل عام (

 
  ة الصناع ة: اله اة العامة للتنمالمصدر

 
 المعةق  الصعة ية  ى المدن الجديدة:  1-2

 95 رتطم لقطانالن الممتمعطات العمران طة ةبقطا   ةعمران ط اتتممعطأنشات المطدن المد طد  ك
بغر  است عال الز ادات  الما  ات القرن  ات الأالاا  ثمان ن ، من  أالاير سبع ن6595لسنة 

تها، لطط ا فططإن تيةطط ة اعة أذططم أنشططةال ططع تاعططد  اتتصططاد ة تكططالن الصططنالسططكان ة مططن يططال  
المدن المد د  ت من جنشاح مناةق صناع ة، الذ ه المنطاةق تتبطع ذ اطة الممتمعطات العمران طة 

 ف  مصر.المناةق الصناع ة المد د ، التعد من أتدم الأذم 

 

 بلط  عطدد المصطانع ف هطا مصطر،  ف ابعة للمدن المد د  منةقة صناع ة ت 86تالمد ال 
كمطا  مل طار من ط ، 86099ألطل عامط  بتكل طة اسطتثمار ة تطدرذا  996ا  عم  بهط امصنع 0695

ثالثطططة أربطططاس  نحطططال المنطططاةق الصطططناع ة بالمطططدن المد طططد  ت طططم(، ال 9-9 ال ططط  المطططدال  رتطططم )
 . المناةق الصناع ة ف المنشآت الصناع ة العاملة 
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 (4-4مدال  رتم )
 1151أبر    األداح العام للمناةق الصناع ة التابعة للمدن المد د  حت 

 الب ان البند
 15 اةقعدد المن
 6148 نشآتعدد الم

 ألل 145  عدد العامل ن
 مل ار من   891 ت مة اةنتاد
 مل ار من   116.5  ةاقستثمار التكال ل 

-62 فط صطناع ة مالزعة ةبقا للمنطاةق الالمطدن ال المسملة باله اة المنشآت بإممال ب ان : اله اة العامة للتنم ة الصناع ة، المصدر
 6106، ب انات   ر منشالر ، 4-6106
 

التعططد المنةقططة الصططناع ة بالعاشططر مططن رم ططان أكبططر المنططاةق الصططناع ة مططن ح ططض 
ألطل عامط ، تل هطا المنةقطة الصطناع ة  86990ال  منشطً  6099عدد المنشآت العدد العامل ن، 

( أذطم 9-9) ألطل عامط ، ال ال ط  الشطك  رتطم 68996ال  منشطً  6852بالسادس من أكتطالبر، 
 التشغ  . ف مناةق تابعة للمدن المد د  من ح ض المساذمة  66

 

 (7-4شك  رتم )
 )ألل عام ( 1151

 
 : اله اة العامة للتنم ة الصناع ةالمصدر

 

علطط  كطط  مططن المنططاةق الصططناع ة التابعططة  نظططام المنططاةق الصططناع ة الدايل ططةال نةلططق 
أالمططد تطططانالن  ا  لهططا عططن المنططاةق الحططر . ح ططضللمططدن المد ططد  التلططك التابعططة للمحافظططات تم  ططز 

نالع ن من اقستثمار، نظام اقستثمار الطدايل  النظطام المنطاةق  6559لعام  2اقستثمار رتم 
 . 8668لعام  23القانالن رتم  اةق اقتتصاد ة الياصة فقد أالمدهالمن نظام ب نما ،الحر 
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 : حرةالصعة ية المعةق  ال 1-1
اةق الحطططر  منططط  أالااططط  السطططبع ن ات فططط  محااللطططة لز طططاد  جتامطططة المنططط فططط مصطططر  بطططدأت

 طمانات  لقطانالن الالفقطا   .ةالحد ث تتكناللالم اال نق الصادرات، الم ل اقستثمارات األمنب ة، ال 
ه اطة العامطة لالسطتثمار ال طتم ، فإن المناةق الحر  تتبع ال6559 سنةل 2 الحالافز اقستثمار رتم

الالةن ططة، ب ططد  األرا طط لمنططاةق الحططر  دايطط  نةططاق تقططع اذا بقططرار مططن مملططس الططالزراح. ال جنشططا  
المسطططتثمرالن العطططاملالن دايططط   قطططالم  ح طططض أنهطططا تعتبطططر منطططاةق يطططارد الحطططدالد أ  منطططاةق حطططر 

اللتسطه   جمطراحات اقسطت راد الالتصطد ر، تقطع المنطاةق ، جنتامهم معظم بتصد ر المناةق الحر 
 .(85) عل  مقربة من المالان  البحر ة الالمةارات الحر  عاد   

مصر، نشاةها مالمط  للصطناعات أساسطا  باة طافة  ف مناةق حر  عامة  66ال المد 
نهططا مالمهططة ليططدمات دا المنةقططة الحططر  اةعالم ططة ح ططض جعطط الالتيططز ن مططا اليططدم جلطط  النشططاة 

( أداح المنططاةق الصططناع ة ح ططض بلطط  عططدد المشططرالعات 9-9اةعططالم، ال ال طط  المططدال  رتططم )
 . 8666حت  عام  ألل عام  866التالظل  6689بها 

  

  (1-4مدال  رتم )
 1151 8 85األداح العام للمناةق الصناع ة الحر  حت  

 الب ان البند
 51 *عدد المناةق الحر  العامة

 5515 عدد المشرالعات
 ألل 155 عدد العامل ن

 مل ار دالقر 5.4 س ما  المشرالعاتأر 
 مل ار دالقر 54.1 التكال ل اقستثمار ة

 مل ار دالقر 6.5 (1151 8 85 - 1118 4 5ل ة )من الصادرات الك
 926بمحافظة الم ز ، مساحتها الكل ة  أكتالبر 0مد نة  ف  8666نالفمبر  ف أنشًت  الالت : اةعالم ة* مت منة المنةقة الحر  

 .99586، عدد العما  امشرالع 28( ،  عم  بها 8مل الن م 899فدان )
Source: GAFI, Zones run by GAFI- "General Authority for Investment", 2010 

 
مصططر مططن  فطط اةسططكندر ة أكبططر المنططاةق الحططر   فطط التعططد المنةقططة الحططر  بالعامر ططة 

ح ططض المسططاحة العططدد المشططرالعات نظططرا  لالمالدذططا بططالقرل مططن م نططاح اةسططكندر ة، أمططا المنةقططة 
ا  ال ط  المططدال  األكبطر مطن ح طض عطدد العمطا ، كمط فهط القطاذر   فط الصطناع ة بمد نطة نصطر 

 فطط % 666المنططاةق الحططر  لتصطط  جلطط   فطط (، ال الحططظ ارت ططاس معططدقت اةشططغا  0-9رتططم )
كطط  مططن العامر ططة  فطط % 55مد نططة نصططر الشططب ن الكططالم الدم ططاة، التتمططاالز  فطط المنةقططة الحططر  
 .الاةسماع ل ة

 
                                                 

(85)
 www.investmemt.gov.egوزارة االستثمار   
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 (6-4مدال  رتم )
 1151التشغ   حت   ف المنةقة الحر  العامة المعدقت اةشغا  المساذمتها 

 المنةقة
 

 المحافظة
سنة 
 التًس س

المساحة الكل ة 
 (2م ألل)

المساحة الصاف ة 
للمشرالعات 

 (2م ألل)

 عدد المشرالعات
معد  
 اةشغا 

عدد 
 يدمات تيز ن صناع  العما 

 92883 %300 00 7 387 183 907 3791 القاذر  مد نة نصر
 33200 %7791 337 73 373 1813 0781 3791 اقسكندر ة العامر ة

 13379 %71 37 20 00 023 803 3790 *بالرسع د
 –السال س )بالرتالف ق 

 عتاتة( – األدب ة
3790 3237 831 98 17 90 71% 28091 

 3797 سماع ل ةاة
283193 

 األالل المرحلة 
371  

182 39 7 37 7790% 23123 

 3072 %300 7 3 30 083 978 3771 دم اة
 2033 %300 - 3 33 92 83 2003 المنالف ة شب ن الكالم

 110 %10 - - 7 720 732 2000 تنا فقة
 البحر بالرسع د منةقت ن حرت ن الذما المنةقة الحر  بم ناح شرق بالرسع د الالمنةقة الحر  بمالار م ناح بالرسع د * ت م 

Source: GAFI, Zones run by GAFI- "General Authority for Investment", Jan 2010 

 

 المعةق  االقتصةدية الخةصة: 1-4
بإنشططاح منططاةق اتتصططاد ة  ات ةب عططة ياصططة  8668لسططنة  23 ق طط  القططانالن رتططم 

التنشططً  ،تسططم  بتططالف ر حططالافز المزا ططا تنافسطط ة كب ططر ، بهططدل جتامططة مشططرالعات صططناع ة اليدم ططة
 بنطط تبقططرار مططن راطط س الممهالر ططة، مططع جنشططاح ذ اططة لكطط  منةقططة اتتصططاد ة ياصططة تعمطط  علطط  

تهدل جل  م ل اقستثمارات، التعد ك  منةقة اتتصاد ة ك انا  تاامطا  ب اتط  لط   الت الس اسات 
تنعططد المنةقططة اقتتصططاد ة الياصططة شططما   ططرل يلطط ج سططلةة مسططتقلة  ات صططالح ات كب ططر ، ال 

، أال  منةقة اتتصطاد ة 8663لسنة  39رتم  ممهالر بقرار  أنشًت الالت  SEZoneالسال س 
، التقططططع ذطططط ه 8مل ططططالن م 8699 حططططالال ر  الميصصططططة لهططططا األبلطططط  مسططططاحة الت ،(36) ياصططططة

 .السال س كم من مد نة 99المنةقة بالقرل من م ناح السينة العل  بعد حالال  

علط  تطرارات ف  جنشااها المناةق الحر  العامة الالمناةق اقتتصاد ة الياصة التعتمد 
تطرارات ال الة المنطاةق اقتتصطاد ة، ف  حترارات من رااسة الممهالر ة ) س اس ة رف عة المستال 

ذ اططة الممتمعططات العمران ططة المد ططد  لططد  ، ب نمططا فطط  حالططة المنططاةق الحططر ( مملططس الططالزراح مططن
 . هارا أالمناةق الصناع ة عل   نشاحالالمحافظات سلةة كاف ة ة

 

 المعةق  الصعة ية الثقيلة: 1-1
يطارد منةقطة  89حد طد عطدد فقطد تطم ت 6550لسطنة  8رتم  العسكر قرار الحاكم ل الفقا  

تلطك المغ  طة ل الالصطغ ر لصناعات المتالسطةة الا الالملالثة للصناعات الثق لة ةالكردالن ميصص
                                                 

(36)
لتنمية ، "التغيرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية على مستوى المحافظات"، قضايا التخطيط واسيد عبد المقصود وآخرون 

 35،  ص 8666، معهد التخطيط القومي, فبراير 865رقم 
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لسطططنة  892فططط  الصطططحار  المصطططر ة، التطططد صطططدر القطططرار الممهطططالر  رتطططم  لصطططناعات الثق لطططةا
 999مسطاحة  باممطال  ،منةقطة صطناع ة للصطناعات التعد ن طة الثق لطة 68عدد  باعتماد 8662
المدال  ب عل  النحال المب ن ،أير مناةق  66 اعتمادالمار   ،محافظات 9بطال لك  8مل الن م
 (.9-9رتم )

 (5-4مدال  رتم )
 المناةق الصناع ة الثق لة المساحاتها

 تم اعتمادذاالت  المناةق الصناع ة الثق لة 

 

 مار  اعتمادذاالالمناةق الصناع ة الثق لة 

                 
        

 (2م أ ف)
 المنةقة         

المساحات 
 (1)ألل م

      ي       
 499.88 األس الة درل  أس الة 3203        

 59151.611 القص ر البحر األحمر 793 غ ب    ي    

            
  أل         /

      3 007 
 المد د الالاد 

 1181.186 درل األربع ن
 588.511 مب  أبال النالر 197 2      
 207 3   القي 

 شما  س ناح
 561.551 العمرمة

 155.611 مب  الحال  3288 2   القي
 911.814 العقد  70    ي              

 841.11 يل ج السال س منالل س ناح 799   ل غ  ب   ي    ف
 585.199 الش ص ف   المن ا 3332         أكت   

       
 97    ل  ت ق 

 5198.415 رق أسالانش أسالان
 307 غ ب  ت ق 

 793   ف  ض      ح
 11591.116 اةممال 

 9393  إل    ي

 1118 نا ر : الزار  التمار  الالصناعة، برنامج تالف ر األرا   الصناع ة، المصدر
  .ذ اة التنم ة الصناع ة، أةلس المناةق الصناع ة         

http://www.ida.gov.eg/atlas/heavy_industrial.html 

 

ممال طططة اة مسطططاحة، التبلططط  الالمنةقطططة الصطططناع ة بشطططرق بالرسطططع دذططط ا باة طططافة جلططط  
، 8كططم 3999بمسططاحة  المحططالر لم نططاح ال تكططالن مططن ا ،8ممل ططالن  683 شططرق بالرسططع د لمشططرالس

، 8كططم 9المنةقططة السطط اح ة بمسططاحة ، ال 8كططم 2999الم نططاح بمسططاحة  ةقططة الصططناع ة منططاللالمنال 
 .(36) لل فدانأ 96المنةقة الزراع ة بمساحة ، ال 8كم 9دار ة بمساحة المنةقة اةال 
 

                                                 
(36)

 www.portsaid.gov.egموقع محافظة بورسعيد  

http://www.ida.gov.eg/atlas/heavy_industrial.html
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 للتجمعةت الصعة ية: أخراوجد أشكةل كمة ت
 لتعد ن ة بإنشاح : تقالم اله اة العامة لتن    المشرالعات الصناع ة الاالمممعات الصناع ة

بغر  جتاحة فرل  ،مممعات الصناعات الصغ ر  داي  المحافظات الالمدن المد د 
المشرالعات م ن ةتامة مشرالعات صغ ر  عبار  عن الرش لتغ  ة  عم  لشبال الير 

التتم ز تلك الالحدات باةتبا  عل ها الارت اس معدقت جشغالها،  اقستثمار ة بالمنةقة.
مممعات الشغا  جنسبة لغت ب، 8666ن  حت  د سمبر أ (،2-9ال ال   المدال  رتم )

تابعة له اة المممعات ال %، كما بلغت نسبة جشغا 2092 تابعة لالزار  الصناعةال
 .(38) %2699 الممتمعات العمران ة

 

 (8-3مدال  رتم )
 2033حت  د سمبر الحدات مممعات الصناعات الصغ ر  مالتل 

 ب( المجمعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة   أ( المجمعات التابعة لوزارة الصناعة

 المجمع
 إجمالي

 الوحدات

الوحدات 

 المشغولة
 المنطقة التابعة لها المدينة 

اجمالى 

 الوحدات

الوحدات 

 المشغولة

 109 180 المنطقة الصناعية الثالثة برج العرب 

العاشر من   306 306 مدينة السادات 

 رمضان

 B3 201 201لصناعية المنطقة ا

 C1 130 130المنطقة الصناعية   962 966 مدينة برج العرب 

محافظة 

  830 830 اإلسماعيلية 

 السادات

 40 47 المنطقة الصناعية الثانية

 48 84 المنطقة الصناعية الثالثة  309 309 محافظة الدقهلية 

 مايو-15  362 952 محافظة أسيوط 

منطقة الخدمات 

 273 276 ةالمركزي

الصالحية   985 936 محافظة أسوان 

 الجديدة

المنطقة الصناعية 

 29 47 األولى

 5 49 المنطقة الصناعية الثانية  939 962 محافظة سوهاج 

  930 998 محافظة قنا 

النوبارية 

 الجديدة

المنطقة الصناعية 

 26 46 األولى

 3690 3092 اإلجمالي

 44 47 المنطقة الحرفية بدر الصناعية 

 34 45 المنطقة الصناعية دمياط الجديدة 

 939 1152 اإلجمالي 

 1، ل 1155، أكتالبر د سمبر السنال : ذ اة التنم ة الصناع ة، جنمازات ذ اة التنم ة الصناع ة، التقر ر ربع المصدر
 

  من يال  تانالن  8669نظام المناةق اقستثمار ة تم تقد م  عام  :ثمةريةاالنت المعةق
، بهدل تةال ر 8669لسنة  6099الترار را س مملس الالزراح رتم  8669لسنة  65رتم 

تنم ة التممعات الصناع ة،  ف التممعات اقتتصاد ة الاقرتقاح بمشاركة القةاس اليال 
 ا  مع نا  أال تتي  نشاةا  مع نا ، فكما  ال   اللم  شترة أن تتي  المشرالعات شكال  تانالن

 ف نظام المناةق اقستثمار ة  ف اشتركت  الت ( فإن المشرالعات 5-9المدال  رتم )
 الالس اح  الالتكناللالم  الالتعل م  الصناع مرحلت  األالل  تنالعت أنشةتها ما ب ن 

 الالمشرالعات الصغ ر . 
  

                                                 
(38)

 9، ص 8666هيئة التنمية الصناعية، التقرير ربع السنوي إلنجازات هيئة التنمية الصناعية، أكتوبر/ديسمبر  
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 (7-3مدال  رتم )
 للنشاة )المرحلة األالل ( المناةق اقستثمار ة الفقا  

 المشرالس عدد المناةق اقستثمار ة النشاة
ا  –س  ب  س   –بالل راس  –ذرامات األ مناةق 0 صناع 

 التممعات المصر ة –د  م  
مامعة  –مامعة ع ن شمس  –مامعة القاذر   مناةق 1 العلم التعل م الالبحض 

 ال  الم
 نة مبارك للبحض اتصاقت المعاد  المد منةقة 2 التكناللالم ا 

 العلم 
 مد نة مةار القاذر  منةقة 3 اليدمات الس اح ة

 م ت  مر منةقة 3 المشرالعات الصغ ر 
 /Pages/investmentareas.aspxhttp://www.investment.gov.eg/ar/Investment: الزار  اقستثمار المصدر

 
 ف  جةار الشراكة ب ن القةاع ن العام الاليال الجيل الجديد للتجمعةت الصعة ية :

PPP لعلح عن المالازنة الف   الح التالم  لةر  مناةق استثمار ة، المن أم  تي  ل ا
أال ما  ةلق  الصناع تمهت الداللة لةر  مناةق صناع ة بنظام المةالر العامة للداللة ا

تاامة عل  تيص ل مناةق بًكملها   الم   المد د للمناةق الصناع ة، الذ  فكر  عل 
الا عةااها لشركات متيصصة تقالم بتًس س بن تها األساس ة حت  تصب  صالحة 

التةرحها عل  المستثمر ن بًسعار معقاللة، ال البا  ما  تم ةر   الصناع لالستيدام 
السادس من ر  )العاشر من رم ان، لصناع ة الكبالمدن ا ف األرا   بنظام المةالر 

أكتالبر  ف برد العرل(، التد تم بال ع  ةر  المرحلة األالل  للمشرالس ، السادات، أكتالبر
 ف الالرابعة  8665مارس  ف الالثالثة  8669أكتالبر  ف تلتها المرحلة الثان ة  8660
  .8666فبرا ر 

 عاد  استغال  ج  مار : ح ض إ ةدة انتغالل األصول المملوكة لشركةت الققةع العةم
 8ممل الن  9بمساحات تبل     ر المستغلة داي  شركات تةاس األعما  العام األرا  

 :(33) ، التشم  تلك المساحاتمن أم  تالف ر أرا   صناع ة متيصصة
  مشرالس ك أرا   منةقة ك ر الدالار الصناع ة من 8ألل م 906 جعاد  استغال

ناعات الصبا ة الالتمه ز الالغز  مما  ص ف متكام  ةتامة منةقة متيصصة 
 .الالنس ج الالمالبس الماذز 

   مد نة المحلة الكبر . ف بنظام حق اقنت اس  8ألل م 696جعاد  استغال 

   منةقة د رل النمم بالشرت ة. ف  8ألل م 689جعاد  استغال 

 

                                                 
(33)

 20089،          ي   ت ي     ه     ق     إ   ت  ز  ه ئ    ت             ، ت       ت                

http://www.investment.gov.eg/ar/Investment/Pages/investmentareas.aspx
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 :للمعةق  الصعة ية الجغرا  التوزيع   -4
منةقة صناع ة، التقع معظم ذ ه  682مصر  ف كما سبق أن  كرنا، فإن   المد 

%(،  ل ها جتل م 8999منةقة صناع ة بنسبة  33) القنا نةاق جتل م  ف المناةق الصناع ة 
 (. 66-9( المدال  رتم )2-9%(، شك  رتم )62منةقة صناع ة بنسبة  83القاذر  الكبر  )

  

 (9-4شك  رتم )
 1151م عا ف تالز ع المناةق الصناع ة الفقا  ل تال م التية ة ة 

        ه     ك   

        ت 

          

       ك     

       ل       

    أ    

       ب       

 
  

 (51-4مدال  رتم )
 1151تالز ع المناةق الصناع ة الفقا  ل تال م التية ة ة الاألنظمة الميتل ة ف  عام 

  ممالاة **ثق لة *اتتصاد ة مناةق حر  مدن مد د  محافظات اةتل م
 23 1 0 1 6 15 القاذر  الكبر 

 14 0 0 1 2 11 اةسكندر ة جتل م
 33 6 2 4 5 16 القنا  جتل م
 11 0 0 2 2 7 الدلتا جتل م
 16 3 0 0 3 10 شما  الصع د جتل م
 14 5 0 0 1 8 أس الة جتل م
 17 6 0 1 2 8 منالل الصع د جتل م

 128 21 2 9 21 75 اةممال 
 .* مت منة منةقة  رل يل ج السال س الشرق بالرسع د

 .مناةق مار  اعتمادذا 51منةقة معتمد  ال 55** منها 
 

تل م جتل م ال عتبر  السال س ذال  تنا القاذر  الكبر  ذال األذم من ح ض المنشآت الا 
 لك ، ال األذم من ح ض عدد العمالة، ال ل هما من ح ض المنشآت الالعمالة جتل م اةسكندر ة

 . (66-9المدال  رتم )بال   عل  النحال الم
 



 26 

 (55-4مدال  رتم )
 1151ال  1119تالز ع المنشآت الالعمالة الصناع ة عل  األتال م ما ب ن عام   

 اةتل م
 عدد العما  عدد المشرالعات

1119 1151 1119 1151 
 115584 591155 8519 1118 القاذر  الكبر  جتل م
 84146 59698 5515 811 اةسكندر ةاتل م 
 186181 186815 1558 5556 السال س تنا اتل م 

 15158 44689 911 116 اتل م الدلتا
 54199 5668 165 551 اتل م شما  الصع د

 4111 1454 561 54 س الةأاتل م 
 1198 6541 565 511 *منالل الصع د جتل م

 511511 118191 5586 1915 اةممال 
 المشرالعات الالعمالة بمد نة أسالان المد د  6106 ف * ق  ت من ب ان المناةق الصناع ة 

 .: اله اة العامة للتنم ة الصناع ة، ب انات   ر منشالر المصدر
 

أذم المناةق الصناع ة من  ذ  ا كانت المناةق الصناع ة التابعة للمدن المد د  الا  
ح ض العمالة الالمنشآت، فإن المناةق الصناع ة التابعة للمدن المد د  القر بة من القاذر  

األذم من ح ض عدد المنشآت الالعمالة، ح ض تحتال  األتال م السابقة  ذ الكبر  الاةسكندر ة 
العاشر من  التالال مصر الذ  عل   ف المدن المد د   ف ق الصناع ة عل  أذم المناة

 رم ان الالسادس من أكتالبر الالعبالر البرد العرل. 
 

 إقليم القةهرة الكبرا:  4-1
الالنق  الالحكم  اقتتصاد لسكان الالنشاة  عد مركز ا ال  الذال جتل م العاصمة 

 ف منةقة صناع ة، أ لبها  83 م الاةدار ، ل ا تتركز التتنالس ف   الصناعات، ال  م اةتل
تابعة للمحافظة ح ض كان أ لبها مناةق  66منةقة صناع ة، منها  60محافظة القاذر ، 

محافظة الم ز   ف اةتل م تقع  ف تاامة الصدر لها ترارات، جق أن أذم المناةق الصناع ة 
لمنةقة الصناع ة )المنةقة الصناع ة بمد نة السادس من أكتالبر( الف  محافظة القل الب ة )ا

المنةقة  مصر الذ  ف مد نة العبالر(، كما  المد باةتل م الاحد  من أذم المناةق الحر   ف 
 الحر  بمد نة نصر، ال لك بيالل المنةقة الحر  اةعالم ة.

 

 إقليم اإلنكعدرية: 4-2
تعد العاصمة الثان ة جتل م اةسكندر ة ح ض  ف تعد محافظة اةسكندر ة أذم محافظة 

مناةق  66ت م الحدذا ، البها أذم المالان ، المن أذم المراكز الصناع ة لمصر، ح ض لمصر
برد اةتل م، منها المنةقة الصناع ة بمد نة  ف منةقة صناع ة  69 جممال صناع ة من 
 المنةقة الحر الذ  من أذم المناةق الصناع ة التابعة للمدن المد د ، ال  العرل المد د 

محافظات اةتل م  بات مصر، أما  ف قة حر  من ح ض المساحة باةسكندر ة الذ  أكبر منة
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مناةق صناع ة، الق ت م  3محافظة البح ر   ف تل لة األذم ة الصناع ة ح ض  المد  فه 
 بهدل تحس ن أال اس الالرش الحال ة. لصناعات الي   ةامحافظة مةرال  سال  

 

 محة ظةت القعةة: 4-3
، من اليارم مة السهاللة اتصالها بالعالم تتسم محافظات اةتل م بقربها من العاص

 33يال  مالان ها عل  البحر ن المتالسة الاألحمر التنا  السال س، الت م محافظات اةتل م 
منةقة صناع ة، أذمها المنةقة الصناع ة بمد نة العاشر من رم ان )أكبر منةقة صناع ة 

مصر الذما المنةقة   فمناةق حر ، الأذم منةقت ن الاعدت ن  9مصر(، كما   م اةتل م  ف 
الصناع ة شما   رل يل ج السال س الالمنةقة الصناع ة شرق بالرسع د، باة افة جل  

 شما  المنالل س ناح.  محافظت  ف اةتل م ياصة  ف المناةق الثق لة الميةة جتامتها 
 

 إقليم الدلتة: 4-4
ن معظم اقمتداد ، ب  جصحراال ل س لها ظه ر  البحر معظم محافظات الالم  

الزراع ة، ل لك فإن محافظات اةتل م ق ت م  األرا  القاام تم عل  حسال أمالد  العمران 
منةقة صناع ة، الأذم المناةق الصناع ة  66الكث ر من المناةق الصناع ة ح ض ت م فقة 

اةتل م منةقتان  ف المنالف ة، كما  المد  ف اةتل م المنةقة الصناع ة بمد نة السادات  ف 
 منالف ة. – اة الشب ن الكالم دم ف ن حرتا

 

 إقليم شمةل الصعيد: 4-5
سال ل  بن محافظة  ف منةقة صناع ة،  قع نص ها  60  م جتل م شما  الصع د 

لصناعات الثق لة ياصة صناعات مالاد البناح اعتمادا  عل  المالاد اليام ح ض  الب تها مالم  ل
بشك  يال من ترب  من جتل م  تمتع بها المحافظة، ال ست  د ذ ا اةتل مت الت الةب ع ة 

كالم أالش م بال  الم تل ها المنةقة الصناع ة  ف العاصمة ل ا نمد أن المنةقة الصناع ة 
 بب ا  العرل ذما أذم المناةق الصناع ة باةتل م.

 

 إقليم أنيوق: 4-6
مناةق للصناعات الثق لة، ال عتبر  9منةقة صناع ة، منها  69  م جتل م أس الة 

 الالاد للغا ة، ياصة بالنسبة لمحافظة  ااةتل م  ع   ف للمناةق الصناع ة  النسب الالزن 
 أس الة.  – الل  ببن اةتل م منةقة الص ا الصناع ة  ف المد د، الأذم المناةق الصناع ة 

 

 إقليم جعو  الصعيد: 4-7
مناةق صناعات ثق لة، المعظم تلك  0منةقة صناع ة، منها  69ال  م اةتل م 

محافظات منالل  بات لت تحت التية ة الالبع  لم تكتم  مرافقها، المث  زا المناةق ما
مصر، فإن جتل م منالل الصع د  بدال أن    ر ما ل لالستثمارات الصناع ة، ر م تالفر 
المالاد اليام التعد ن ة الالزراع ة الاذتمام الداللة بتنم ة تلك المحافظات التقد م الحالافز 

 اةتل م منةقة الكالثر الصناع ة بسالذاد.  فالصناع ة، الأذم المناةق الصناع ة 
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 تعمية المعةق  الصعة ية   دور الحكومة  -5

ف  المساذمة  الز اد  فاعل تها المناةق الصناع ة تنم ة ف  ةذم دالر بال  األلداللة ل
حقق التالازن ب ن متةلبات التنم ة عل  المستال    بماال  ،التنم ة الصناع ة ةدفع عمل  ف 

 ، ال لك من يال : الاةتل م القالم 
  .ات الميةةات التنم ة الصناع ة تةاع ا  المغراف ا  س اسجعداد  »

  .تسع ر األرا   الصناع ةال تيص ل ترف ق ال تحد د ال  تالاعدال ع  »
   .لز اد  اقستثمارات القةاس اليالم ل التح  ز  »

 .س ناح المنالل مصر ف  الكبر  القالم ة تية ة التن    المشرالعات »
 

 :وحوا ز التعمية الصعة ية اإلقليم التوازن  5-1
، تالم   القالم اةتل م  الدفع عمل ة التنم ة عل  المستال  تحق ق التالازن  تةلل 

نحال األتال م األت  نمالا  الاألتال م الناا ة  ات اةمكان ات التنمال ة  اقستثمار  اةن اقاللال ات أ
 : نةبق  لك عل ال  ،تل م الاة القالم الالاعد ، ال لك بما  يدم عمل ة التنم ة عل  المستال  ن 

 

 مصر: )أ( إقليم جعو 
تشم ع المشرالعات الصناع ة كث  ة العمالة  الالاد  ستهدل برنامج تنم ة منالل 

 الالمشرالعات الصناع ة الت  تعتمد عل  الثرالات الةب ع ة )المعدن ة الالزراع ة( لصع د

 :(39) مصر، ال عم  البرنامج عل  عد  محاالر

 : الصعيد    الصعة   االنتثمةر جذ ل الالزمة البعية وتحنين تهيئة  -
  النق  الالساا  الةرق شبكات التحس ن استكما . 
 الالب ااع الركال لنق  الحد د السكك يدمات تحس ن . 
   نشاح الةب ع  الغاز تالص  . الالزمة الالمحةات التالز ع شبكات الا 
 المةارات التةال ر جنشاح. 
 ستكما  تةال ر  . ع ةالاقمتما اليدم ة المرافق الا 

 

 : الصعيد    لالنتثمةرةلية الم والحوا ز التفضيلية المزاية -
  كاملة المرافق ةتامة المشرالعات اقستثمار ة عل ها، عل  أن ممان بالرا   األ  تم من

 ف سلالل ال ةبق ذ ا األ تم تمل ك األر  ألصحال المشرالعات فالر بدح اةنتاد، 
  .المد د الالالاد سالان، أذاد، التنا، ال ، السال الأس الةسال ل، الالمن ا،  بن محافظات 

  ال  ق  عدد أمل الن من    69ق تق  استثماراتها عن  الت  للمشرالعاتمنحة  تم تقد م
لل من   عل  ك  عام   تم تشغ ل  بحد أ 51 اتدرذال  ،عام  896العامل ن ف ها عن 

  السنال ة. األمالر % من جممال 51 أتص 

                                                 
(39)

 8662الهيئة العامة لتنمية الصناعية، محاور تنمية جنوب الصعيد،  
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المد د  الالالاد  ا الأس الة السالذاد التنا الأسالان عل  محافظات المن ه المنحةنةبق ذ الت
، سال ل فتحظ  بنصل الدعم المالم  للصع د بن  لمحافظة بالنسبة ، أما%511بنسبة 
من كهرباح  الحكالم ة نعاعن ةر ق سداد مصرالفات المص المال ذ ا الدعم   متقدال تم 

 امتماع ة. التًم ناتالالتالد الم اه ال ر بة مب عات 
 

 : نويسال إقليم قعةة) ( 
تتصاد ة اقمالارد ال جل  استغال  السال س ةتل م تنا  ةالتنم  ةسترات م جتهدل 

السال س جل     مز ر  س ناح، التحال   منةقة تنا ة( ف  شبس اح ال  ةصناع ال  ةزراع ) المتعدد 
 :(39) مركز يدمات لالم ست ة عالم ة، ال لك بما  حقق

 تعز ز دالرذا ف  مماقت اقستثمار الالتمار  دع م المكانة الدالل ة لمنةقة القنا  الس ناح ال ت
  .الدالل ة بما  تالفر بها من الساا  نق  الاتصا 

  ال لك لنشر التنم ة عل   ،مكان اتجالب   تل م متنالس اتتصاد ا  إتل م تنا  السال س كجتنم ة
  المستال  القالم .

  الدال   العرب تقال ة أالاصر العالتات اةتتصاد ة لمنةقة القنا  الس ناح بدال  المالار
  .)تكال ن مناةق تمار  حر ، مشرالعات مشتركة( الشرق األالسة الحال  البحر المتالسة

 تدع م البعد األمن  الاةسترات م  للداللة المالاكبة المتغ رات الدالل ة الاةتل م ة. 
 

 :ويتم ذلك من خالل
 تل متال  اقتتصاد  داي  اةتل م لرفع المسباة  لمالارد المالمالدلاألمث  ستغال  قا. 
 تشم ع الصناعات الحرف ة الال دال ة الالت   شتهر بها أذال  اةتل م الياصة بدال س ناح. 
  جتامة عدد كب ر من المناةق الصناع ة الالمناةق الحر  ممهز  باليدمات الالمرافق مث 

  .المناةق الحر  برف  الالعر ش الشما  س ناح
    رار الحالافز الممنالحة دراسة من  حالافز ت   ل ة لالستثمار ف  شب  مز ر  س ناح عل

 ةتل م منالل الالاد .
 

 صعدو  د م إعشةء وتر ي  وتقوير المعةق  الصعة ية: 1-2
يهدف صعدو  د م إعشةء وتر ي  وتقوير المعةق  الصعة ية إلى تحقي  التعمية 

 :(33) الصعة ية المتوزاعة لمحة ظةت مصر  ن قري 
 البن ة  الترف ق جستكما ةر ق التةال ر المناةق الصناع ة القاامة ال لك عن  ترف ق

 األساس ة للمناةق الصناع ة القاامة. 
   زمام الشركات القاامة )تةاس األعما ( بما   د  جل   ف الالاتعة  دعم أسعار األرا

  تالف ر أرا   ةتامة مشرالعات مد د .
 ( لتدر ل   ...التسال ق   ادعم األنشةة الصناع ة الاليدم ة .) 
 المد د . جنشاح المناةق الصناع ة  

                                                 
(39)

 21129هيئة التنمية الصناعية، إستراتيجية التنمية الصناعية إلقليم قناة السويس، نوفمبر  
(30)

 86629علي مستوي الجمهورية، نوفمبر  إقليمياالصناعية المتوازنة  لتنمية الصناعية، تحقيق التنميةل العامة هيئةال 
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 :(33) نيتم انتكمةل تر يقهة و قًة للمعةيير التةلية الت ويتم تحديد المعةق  الصعة ية 
 لعدم تستكم  لم الالت ، الصناع ة للمناةق ساس ةاأل البن ة ترف ق استكما  ف  البدح 

 .مال ة مالارد المالد
 محافظةال من عمالة تشغ  ة فرص  ت   مما، الصناع ة للمشرالعات المنةقة ما ب ة. 
 صرل) األساس ة البن ة ترف ق استكما  بعد الصناع  لالستثمار مد د  را  ة أتاحج - 

 (.هرباحك -ةرق – م اه
 مما عمالة تشغ   فرل تت    مد د صناع ة مشرالعات تامةة مدد مستثمر ن م ل 

 . مصر بمحافظات البةالة من  حد
 

التةال ر المناةق المنصرل من صندالق دعم جنشاح الترف ق  جممال التد بل  
 س ناحال  الدلتاال  الكبر  القاذر  أتال م محافظات بع ال  الصع د محافظات عل الصناع ة 

 89ف   صناع ة منةقة 36 ف  األساس ة البن ة أعما  قستكما ، السال س تنا  محالرال 
 .8666 66الحت   8662 69مل الن من   يال  ال تر   6989 حالال  محافظة

 

، نمالا   ت المناةق المحرالمة الاأل بالترك ز عل  العاد ل تيص لل س نظاماتبالتد تم ج
 (،5-9جممال  المن ق، شك  رتم )% من 96لمحافظات الصع د   تيص ص بل  ما تمح ض 

استكما  المرافق ف  المناةق  تم الترك ز عل  %، ح ض89بنسبة  دلتاتل ها محافظات ال
 المحافظات. ة لتالف ر فرل عم  ألبناح الصناع ة الالاعد  الالقر بة من الكثافة السكان ة العال

  

 (8-4شك  رتم )
 من صندالق دعم جنشاح الترف ق التةال ر المناةق الصناع ة الفقا  ل تال م  المن قتالز ع 

 (1155 51 – 1119 2007يال  ال تر  )

 
 

 ذ حصلت عل  دعم  الت ( فإن أكثر المحافظات 68-9  رتم )الكما  ال   المدال 
 ف % )عرل العالامر( 6390% )كالم أبال را  ( الأس الة 6999سال ل  بن محافظة 

                                                 
(39)

 1151اله اة العامة للتنم ة الصناع ة، المنصرل من صندالق الدعم،  نا ر  
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% من الدعم )الرالب ك (، ثم اةسماع ل ة 290الصع د،  كما حظ ت محافظة القاذر  عل  
مشرالس تممع الغز  مل الن من   عل   9293% )أبال يل  ة(، كما تم جن اق ما تدره 298

 ك ر الدالار.الغز  الالنس ج بمشرالس تممع عل   من  مل الن  0599ال الالنس ج بالمحلة الكبر 
 

 

 (51-4مدال  رتم )
يال  ال تر   المحافظات ف من صندالق دعم جنشاح الترف ق التةال ر المناةق الصناع ة  ت مة المن ق

(15 1119 – 51 1155) 
 )بالمل الن من  ( 

 % االجمالى 66/8666 65/8666 62/8665 69/8662 المحافظة

 290 692 93 86 29 6 القاهرة

 690 66 6 6 6 66 بيةالقليو

 699 2 6 2 6 6 الجيزة

 990 5099 38 66 36 8999 البحيرة

 895 96 6 6 89 89 المنوفية

 999 9293 66 89 69 8393 الغربية

 999 52 6 82 96 36 الدقهلية

 890 99 6 6 89 62 الشرقية

 399 03 6 62 96 9 كفر الشيخ

 995 666 9 89 39 30 الفيوم

 6999 800 95 06 22 95 سويف بني

 398 90 3 9 80 88 المنيا

 6390 839 06 35 56 99 أسيوط

 396 93 66 62 86 9 سوهاج

 990 9599 6 9 93 8599 قنا

 695 69 6 9 999 899 أسوان

 699 8599 9 9 6999 9 الوادى الجديد

 693 83 9 2 66 6 االقصر

 298 696 99 3 99 39 االسماعيلية

 695 69 6 6 69 6 السويس

 999 59 66 39 36 86 بورسعيد

 695 69 6 9 0 9 شمال سيناء

 693 9 6 6 9 6 جنوب سيناء

 66696 6989 366 389 052 968 االجمالى
 1151اله اة العامة للتنم ة الصناع ة، المنصرل من صندالق الدعم،  نا ر  :المصدر

 1155بتمبر اله اة العامة للتنم ة الصناع ة، نشر  التنم ة الصناع ة، س
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 اخلامسالفصل 
 املناطق الصناعية  تقييم دور

 يف تنمية حمافظات إقليم قناة السويس 
 )بالتطبيق على حمافظات السويس، االمساعيلية، بورسعيد(
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 اخلامسالفصل 
 تقييم دور املناطق الصناعية فى مصر يف تنمية حمافظات إقليم قناة السويس 

 لسويس، االمساعيلية، بورسعيد()بالتطبيق على حمافظات ا
 

  :تمهيد -1
 االقتصادية القطاعات من غيرها عن الصناعة الدور المتميز الذى تقوم بهبالرغم من 

 جهود سياق فيوأنه  االقتصادية، للتنمية العامة تحقيق األهداف في العالية بمساهمتها ،األخرى

 تلعبه لما يمكن أن  الصناعية اطقالمن بإنشاء االهتماميأتي  وتطوير االقتصاد دعم وسياسات

تعميق واستغالل التكامل بين األنشطة االقتصادية  في كبير وحيوي دور من المناطق هذه
االستغالل األمثل لرفع المستوى بها  الموجودةالمختلفة بالمحافظات، بهدف استغالل الموارد 

غطية المتطلبات متصاعدة بما يكفل ت صناعيتحقيق معدالت نمو و  ،هاداخل االقتصادي
: صناعات النوعيعلى المستوى  الصناعيتحقيق التوازن ، بما يسهم فى واإلقليميةالقومية 

وفى ضوء التطورات  اإلنمائيةاألولويات  إطاروذلك فى  ،استهالكية، وسيطة، رأسمالية
 ، وجذب، وبما يساهم فى زيادة الناتج المحلى اإلجمالي والدخل القوميوالمستجدات الدولية

 تشجيع ذلك من على يترتب وما العمل؛ فرص من عشرات اآلالف وخلق األجنبي، الستثمارا

حداث تراكم للقدرات والخبرات البشرية، واإلنتقال  التطوير أجل من العلمي لبحثا والتنمية، وا 
لمستويات تكنولوجية أحدث تساعد على تحسين جودة المنتجات؛ مما يساعد على تحقيق 

 المعيشة. مستوى عة ومن ثم ارتفاعمعدالت نمو مرتف
 

ألدوار واألهداف المذكورة ل هايكفي إنشاء المناطق الصناعية للتأكد من تحقيق أنه ال الإ
لمعرفة ، المرحلي والبعدي سابقًا، بل يجب أن يصاحب ذلك المتابعة المستمرة والتقييم الدوري

، وهل ساهمت القومي القتصادنسبة لبال الذي لعبته دورال وما هو الصناعية المناطقتلك  أهمية
تقليل  لىإتؤدي  عمل فرص خلقساعدت على و  ،القومي والدخل المحلي الناتج زيادة في

 . باإلضافةوالتنمية لتطويرالجهود المبذولة ل ساعدبما ي المعيشة مستوى رفعمعدالت البطالة، و 
عن تحقيق  ابتعادها مدى تحقيقها أوما و  تلك المناطق، للبحث في المعوقات التي صادفت

ما يتم تحسين أثر ؛ حيث يفيد التقييم في التي دعت إلنشائها واالجتماعية االقتصاديةاألهداف 
 . تقييمه

 

ويهتم هذا الفصل بتقييم دور المناطق الصناعية فى تنمية المحافظات المصرية مع 
ها بالنسبة لمشروعات باعتباره من األولويات المطلوب تنفيذالتركيز على إقليم قناة السويس، 

تدعيم القدرة بهدف  التنمية في مصر لما لها من أهمية إستراتيجية لألمن القومي المصري،
والتجارية  اإلنتاجيةتجاه األسواق الخارجية للتصدير بتعزيز المراكز  قليماإلالتنافسية القتصاد 

المناطق  فىات وتوجيهها توطين االستثمار ، والعمل على جذب و قليماإلذات المزايا النسبية فى 
لفتح مجاالت واسعة لخلق فرص الصناعي، الدافعة للنمو  اإلمكاناتبتتميز  والتي ،الواعدة به
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التعبئة الكاملة و  تتوافق طاقاتها االستيعابية وعرض العمل إنتاجيةعمل للشباب فى مشروعات 
 .قليماإلواالستغالل األمثل لموارد  اإلنتاجيةللطاقات 

 لدا رااال  لميد نيااال   لتقياااياع  اتمااا د  ا ااا    لفصاااذ  راااتتا ج نتااا    ويتنااا وذ  ااا  
 ع بهدف:لمح فظ ت قن ة  لرويس ) لرويسع  الرم اي يل وبوارتيد(

  لتكون قليماإلفي عدد من المناطق الصناعية في  سائدال العملىالوقوف علي الواقع ،
ا لمتخذي القرارات تكون نبراس نشاء مناطق مشابهة، كماإهاديا لواضعي السياسات في 

 ،هذه المناطق أو المناطق المشابهة عند تقويم وتطوير
 التعرف علي دور المناطق الصناعية فى بعض محاور التنمية االقتصادية والبشرية، 
  التعرف علي بعض المشاكل والتحديات التى تقف حجر عثرة أمام نجاح بعض

 تحقيق أهدافها المرجوة منها. فيالمناطق الصناعية 
إق يا قن ة  لرويسع و    ف  نط قا   ثالث مح فظ ت   لتقيياأجاى     قد و 

 لألرب ب  لت ليل: لرويس و إلرم اي يل وبوارتيدع 
  ،فهيتمثل هذه المنطقة أهمية خاصة على الخريطة الجغرافية المصرية والعالمية 

ومحافظات بين شبه جزيرة سيناء  اهام اآسيا وأفريقيا، وتمثل رابط قارتيمنطقة تصل 
 .قناة السويس"" المائي الحيويالدلتا، كما أنها تحتوى علي الشريان 

  بالعديد من الموارد الطبيعية والبشرية واالقتصادية، باإلضافة إلى هذه المنطقة تذخر
تحويلها إلى مناطق لوجستية الستيعاب ب اإلستراتيجيةأهميتها فى تحقيق أهداف الدولة 
لها قلعة صناعية هامة، وتدعيم عمق مصر فى سيناء وامتصاص فائض العمالة وجع

حداث التنمية المستدامة وتحقيق األمن القومي.  وا 
 ولذلك فإن وحدة الثالثمحافظات الهذه الدراسة جميع المنشآت الصناعية فى  وتشمل ،

 ةة هى المنشأة الصناعية، ويتضمن إطار عينبالدراس Analysis Unit ofالتحليل 
 نشآت الصناعية بدائرة البحث.لدراسة جميع الما
 هذا وقد تم اختيار  فقد تم تصميم استمارة استبيان لجمع البيانات، ،اإلشارة تكما سبق

كل محافظة من المنشآت الصناعية بها  نصيبعينة عشوائية طبقية وفق معيار 
وبنسبة  ،بطريقة منتظمة من قائمة تم إعدادها تتضمن جميع أسماء المنشآت الصناعية

المنشآت بكل محافظة من المحافظات الثالث، وتعد  إجمالي% من 52ة مقدارها مئوي
عن  االختيارنوعية المنتجات أحد شروط تمثيل األنشطة الصناعية بها، وأسفر هذا 

أهداف وتاريخ إنشاء التعرف على إلى وتهدف هذه االستمارة  منشأة صناعية. 871
، قيمة رأس المال المستثمر، وقيمته في السنةوكميته  اإلنتاجنوع المنشأة ونوع ، المنشأة

هذه المنشآت من تقييم ، باإلضافة إلى محاولة لكيفية إدارة المنشأةو إجمالي العمالة 
هذه بالموارد البشرية ل والبيئية، واإللمام الفنية والتكنولوجية ية،قتصادالناحية اال

 .لمنشآتا
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ااااج ومن ق اال ) إق اايا قناا ة  لرااويستنمياال متاا ييا تقياايا دوا  لمناا طق  لصاان ايل فاا   -2
 (نت     لدا رل  لميد نيل

الواقع هذا الجزء عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بتساؤالت البحث حول تقييم يتناول 
دور ثار المشروع لتقييم آتقييم نتائج و فى نموذج اإلطار المنطقي من خالل تطبيق  العملي

لمتخذي القرارات عند ونبراسا ويس، لتكون هاديا إقليم قناة الس تنميةلمناطق الصناعية في ا
 جديدة.مناطق عند إنشاء هذه المناطق أو  تقويم وتطوير

ة ة الميدانية، من خالل محاور رئيسعرض ومناقشة نتائج الدراسالجزء الحالي ويتناول 
أو ، وتوفر المرافق كمعايير االستثماريةسوف يعتبر التكاليف و  تتخذ كأساس لعملية التقييم،

عتبر عدد المنشآت أو المشروعات المنتجة منها وتلك التي يؤشرات للمدخالت بالنموذج. بينما م
أعداد العمالة وقيم األجور  اعتبارما زالت تحت اإلنشاء كمعايير أنشطة. في حين يمكن 

واإلنتاج كمؤشرات للمخرجات بالنموذج، مع محاولة مقارنة تلك المعايير أو نسبتها الى أي 
ير أخرى مناظرة يمكن الحصول عليها لتوضيح أثر المناطق الصناعية على محافظات معاي

 اإلقليم، ومن ثم على اإلقليم والدولة ككل.
 

 ق يا  لقن ةل من طق  لصن ايل بإ :  لو قع  لتم   لمحوا  ألوذ ل تقييا 2-1
)الشرقية، السويس، االسماعيلية،  إقليم قناة السويس يوجد فى نطاق محافظات

% من  52.8نحو  تمثل ،منطقة صناعية 33عدد  عيد، شمال سيناء وجنوب سيناء(بورس
محل  يبلغ عدد المنشآت الصناعية بالمحافظات الثالثر. و إجمالي المناطق الصناعية بمص

منشأة صناعية، يعمل فيها نحو  542نحو الدراسة الميدانية )السويس، االسماعيلية، بورسعيد(
 هتقيم ما وتنتجمليار جنيه،  23.35قرابة  بها ات المنفذةاالستثمار  جملةبلغ تألف فرد، و  901
مليار جنيه  9.235، كما تبلغ قيمة أجور العاملين فيها نحو سنوياً  مليار جنيه 53.49نحو 

)الهيئة العامة  مليار جنيه 92.333سنويًا، وبلغت القيمة المضافة السنوية لهذه المنشآت نحو 
 (.5095 رفبرايللتنمية الصناعية، 

نوعية  وترصد الدراسة فى هذا المحور بعض الجوانب المتعلقة بالتقييم من حيث
، وبعض قيمة رأس المال المستثمر، وكميته وقيمته في السنة اإلنتاجونوع المشروعات، 

آت الصناعية من إدارة المنش، باإلضافة إلى األسلوب المتبع فى العمالةالجوانب المتعلقة ب
 نية، على النحو التالي:الناحية القانو 

 

 توزيع  لمن آت حرب نوع  لم اوع:  - أ
بتوزيع المنشآت بمحافظات  ( والخاص9-2الواردة بجدول رقم ) باستعراض النتائج

الدراسة الثالث حسب نوع المشروع، يتبين أن المشروعات الصناعية قد استأثرت بالنصيب 
مشروع بنسبة مئوية  905ي عددها جمالتوى منطقة الدراسة ككل، حيث بلغ إاألكبر على مس

% من 13.5( مشروعا تمثل 29عيلية )%، تركزت غالبيتها فى محافظة االسما 13.3بلغت 
جمالي المشروعات المقامة بها، ثم جاءت المشروعات التخزينية فى المرتبة الثانية بنسبة إ
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تجارية بنسبة ة وال% بمحافظة السويس، وفى المرتبة األخيرة جاءت المشروعات الخدمي9.1
 بمحافظة االسماعيلية. %(0.1مماثلة )

 

 (1-5جدول رقم )

 التوزيع العددي والنسيب للمنشآت مبحافظات الدراسة وفقًا لنوع املشروع

 احملافظة           

 

 نوع املشروع

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 8864 599 599 58 8363 43 8869 15 صناعي

 968 5 9 9 9 9 568 5 جتارى

 568 9 9 9 168 9 9 9 ختزيين

 968 5 9 9 9 9 568 5 خدمي

 111 113 111 11 111 53 111 55 اإلمجالي

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

  م اوع: ل  ل كذ  لق نون توزيع  لمن آت حرب  - ب
بتوزيع المنشآت بمحافظات الدراسة  ( والخاص5-2النتائج الواردة بجدول رقم ) توضح

يتبين أن الشركات المساهمة قد استأثرت ومنها الثالث حسب الشكل القانوني للمشروع، 
شركة مساهمة  43عددها  إجماليبالنصيب األكبر على مستوى منطقة الدراسة ككل، حيث بلغ 

( شركة مساهمة تمثل 55%، تركزت غالبيتها فى محافظة السويس ) 40.3بنسبة مئوية بلغت 
المنشآت المقامة بها، ثم جاءت المنشآت الفردية فى المرتبة الثانية بنسبة  إجمالي% من 52

 إجمالي% من 53.2( منشأة فردية بنسبة 94% تركزت غالبيتها بمحافظة االسماعيلية )55.3
( منشأة 59لثالثة وقبل األخيرة جاءت التوصية البسيطة )المنشآت المقامة بها، وفى المرتبة ا

%، تركز معظمها فى محافظة االسماعيلية. وفى المرتبة األخيرة جاءت شركات 91.1بنسبة 
شركة تركزت جميعها فى محافظة االسماعيلية بنسبة  98عددها  إجماليالتضامن، حيث بلغ 

 %.93.1إجمالية بلغت 
 

 (2-5جدول رقم )

 عددي والنسيب للمنشآت وفقًا للشكل القانوني للمشروع مبحافظات الدراسةالتوزيع ال

 احملافظة           
 

 للمشروع الشكل القانوني

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 3968 34 4164 8 8169 98 5666 59 شركة مساهمة

 9968 93 9461 3 5868 8 9861 53 منشأة فردية

 5868 56 9 9 9 9 4468 56 شركة تضامن

 5868 95 3569 8 664 4 9966 55 توصية بسيطة

 111 113 111 11 111 53 111 55 اإلمجالي

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
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 :  إلنت جتوزيع  لمن آت حرب نوع  - ت
( والخاصة بتوزيع المنشآت بمحافظات 3-2لواردة بجدول رقم )باستعراض النتائج ا

الحظ استئثار ه يإال أن ،يتبين تعدد وتنوع األنشطة اإلنتاجية ،الدراسة الثالث حسب نوع اإلنتاج
منشأة لكل  91 جمالينشطة المواد الغذائية، ومواد البناء بالجانب األكبر حيث بلغ عددها اإلأ

%(، تركز معظمها فى محافظتي االسماعيلية والسويس على 95.5نشاط بنسبة متساوية )
الترتيب. كما تبين أن األنشطة المتعلقة بالنسيج والمنتجات المعدنية قد جاءت فى المرتبة الثاني 

%، هذا وقد تركز هذان 99.3وية بلغت لكل منها بنسبة متسا انشاط 95عدد  إجماليب
 على الترتيب. ن فى محافظتي االسماعيلية والسويس النشاطا

أما األنشطة اإلنتاجية المتعلقة بالكيماويات، والكهرباء، والبالستيك فقد جاءت فى 
منشآت إنتاجية لكل نشاط من األنشطة الثالث سالفة  90المرتبة الثالثة، حيث بلغ عددها 

 %، تركزت فى محافظة االسماعيلية.    1.3الذكر بنسبة متساوية 
 

 (5-5جدول رقم )

 العددي والنسيب للمنشآت وفقًا لنوع اإلنتاج مبحافظات الدراسةالتوزيع 

 المحافظة              

 نوع اإلنتاج

 اإلجمالي بور سعيد السويس االسماعيلية

 % عددال % عددال % عددال % عددال

 17.7 19 35.2 6 5.6 2 20.7 11 مواد غذائية

 11.3 12 23.5 4 5.6 2 11.3 6 نسيج

 3.7 4 0 0 5.6 2 3.8 2 خشابأ

 9.3 10 5.9 1 11.1 4 9.4 5 كيماويات

 17.7 19 5.9 1 36.1 13 9.4 5 مواد بناء

 11.3 12 17.7 3 13.8 5 7.5 4 معدنية

 9.3 10 0 0 8.3 3 13.3 7 كهرباء

 3.7 3 5.9 1 0 0 3.9 2 جلدية

 9.3 10 0 0 2.8 1 16.9 9 بالستيك

 6.7 7 5.9 1 11.1 4 3.8 2 خدمية

 100 106 100 17 100 36 100 53 مالياإلج

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

  ) لمؤرريل(: توزيع  لمن آت حرب قيمل اأس  لم ذ  لمرتثما وتبتيته - ث
( والخاصة بتوزيع قيمة رأس المال 4-2باستعراض النتائج الواردة بجدول رقم )

يتضح أن غالبية االستثمارات كانت  (وحكوميأخاص أو أجنبي )ب تبعيته المستثمر حس
 إجمالي% من 55.3بنسبة  ا( مشروع51مليون جنيه ) 90-9خاصة، وقد تركزت فى فئة 

المشروعات بمنطقة الدراسة. كما تفوقت االستثمارات الخاصة على كل من االستثمارات 
( 2مليون جنيه ) 900الممولة بأكثر من األجنبية والحكومية أيضًا فى عدد المشروعات 

( مشروعات لكل من التمويل األجنبي والحكومي 3% مقابل )4.5مشروعات خاصة بنسبة 
 %.5.8بنسبة متساوية 
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 (5-4جدول رقم )

 التوزيع العددي والنسيب لقيمة رأس املال املستثمر فى املشروعات مبحافظات الدراسة

 التبعية              

 

 القيمة

 اإلجمالي حكومي أجنبي صخا

 % عددال % عددال % عددال % عددال

 3.8 4 لم يجب

أعطى إجابة رأس المال 

 24.5 26 0 0 0 0 24.5 26 % خاص111

 17.9 19 0 0 0.9 1 16.9 18 أقل من مليون جنيه

 30.3 32 0 0 2.8 3 27.3 29 مليون جنيه 1-11

 16.9 18 2.8 3 2.8 3 11.3 12 مليون جنيه 11-111

 6.6 7 0.9 1 0.9 1 4.7 5 مليون جنيه 111أكثر من 

113ن =   

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

 توزيع  لمن آت حرب قيمل اأس  لم ذ  لمرتثما ) لتم لل( وتبتيته  ) لمح يل أو  ألجنبيل(:  - ج
( والخاصة بتوزيع المنشآت بمحافظات 2-2قم )باستعراض النتائج الواردة بجدول ر 

الدراسة الثالث حسب تبعية وعدد العمالة بكل محافظة، يتبين أن العمالة المحلية تمثل الغالبية 
العمالة بمشروعات  إجمالي% من 0.2العظمى، حيث ال تمثل العمالة األجنبية أكثر من 
واردة بذات الجدول أنه مع انخفاض المحافظات الثالث. ويمكن القول استنادا للبيانات ال

ن محافظة السويس قد جاءت فى المرتبة األولى فى االستعانة بالعمالة أال إ األجنبيالتشغيل 
 األجنبية، بينما جاءت محافظة االسماعيلية فى المرتبة الثانية، وبورسعيد فى المرتبة الثالثة.

 

 (5-5جدول رقم )

 ًا لتبعية وعدد العمالة مبحافظات الدراسةالتوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفق

 احملافظة           

 التبعية

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 88619 98184 88689 4994 88618 58669 8865 3389 حملية

 9619 548 9646 59 9633 68 968 48 أجنبية

 111 21344 111 5255 111 14431 111 4441 اإلمجالي

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

 : طايقل إد اة  لمن أةتوزيع  لمن آت حرب  - ح
( والخاصة بتوزيع المنشآت بمحافظات 3-2باستعراض النتائج الواردة بجدول رقم )
تبين أن غالبية المنشآت اعتمدت فى طريقة الدراسة الثالث حسب طريقة إدارة المنشأة، فقد 

إجمالي المنشآت بمنطقة % من 23.8( منشأة بنسبة 25إدارتها على الئحتها الخاصة )
 إجمالي% من 34.5( منشأة، تمثل 34معظمها فى محافظة االسماعيلية ) الدراسة، تركز

للمنشآت ن المنظم المنشآت بالمحافظة. ثم جاءت طريقة إدارة المنشأة استنادًا إلى القانو 
%، وأخيرًا طريقة اإلدارة 39.9( منشأة بنسبة 33فى المرتبة الثانية )الصناعية فى مصر 

 %. 93الذاتية دون الرجوع للوائح المكتوبة بنسبة 
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 (3-5جدول رقم )

 التوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفقًا لطريقة إدارة املشروع مبحافظات الدراسة

 احملافظة           

 ريقة اإلدارةط

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 4565 44 9461 3 8565 99 5469 8 قانون إنشاء املشروع

 1466 18 1668 59 4865 54 8369 43 الئحة خاصة وشكل تنظيمي

 5165 58 5868 4 966 5 9968 59 إدارة ذاتية دون الئحة مكتوبة

 111 113 111 11 111 53 111 55 لياإلمجا

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

 ل من طق  لصن ايل بمنطقل  لدا رل:  القتص دي لتقييا :  لمحوا  لث ن  2-2
 من حيثاالقتصادي ترصد الدراسة فى هذا المحور بعض الجوانب المتعلقة بالتقييم 

 ،فرص االستثمار قبل بدء تنفيذ المشروعل دراسات تسويقية من خاللجم الطلب المتوقع تقدير ح
مقدار االستثمار الكلي للمشروع عند بدء ، تحديد نسبي للمستهلكين والشرائح العمرية المستهدفة

واآلالت مقدار ومصدر المواد الخام ، )الكمية والقيمة( مخرجات المشروعو  ، استثماراتالمشروع
 على النحو التالي:وذلك ، خطة للصيانة السنويةوجود  ، ومدىتخدمةالمس

 

 : قي مه  بإجا ء دا رل  رتثم ايل أو ترويقيلتوزيع  لمن آت حرب  - أ
( والخاصة بأنواع الدراسات التى أجريت 5-2باستعراض النتائج الواردة بجدول رقم )

فقد تبين أن  ،سات تسويقيةسواء كانت دراسات استثمارية أو درا ،جل إقامة المشروعاتأمن 
ن ا  و  ،الدراسات االستثمارية والتسويقية قد تم إجراؤها فى محافظات الدراسة الثالث بنسب متقاربة

%(، وكانت محافظة 51.5كانت الدراسات االستثمارية قد استحوذت على النسبة األكبر )
لك عالقة بزيادة عدد االسماعيلية أولى المحافظات المنفذة للدراسات بنوعيها، والشك أن لذ

 المنشآت والمشروعات بها عن محافظتي السويس وبورسعيد.
 

 (1-5جدول رقم )

 التوزيع العددي والنسيب للمنشآت مبحافظات الدراسة وفقًا لنوع دراسة املشروع

 احملافظة           

 نوع الدراسة

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % عددال % العدد % العدد % العدد

 8869 63 8863 54 6464 49 8864 35 استثمارية

 8468 86 8968 59 8866 96 8568 46 تسويقية

 113 11 53 55 ن

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

 :  لف  ت  لمرتهدفل من إنت ج  لم اوعتوزيع  لمن آت حرب  - ب
( والخاصة بتوزيع المنشآت بمحافظات 8-2اردة بجدول رقم )باستعراض النتائج الو 

الدراسة الثالث حسب الفئات العمرية المستهدفة من إنتاج المشروع، فقد تبين أن غالبية 
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 امشروع 54سنة ) 42لفئة العمرية أكثر من المشروعات فى المحافظات الثالث قد وجهت ل
يلية، حيث تمثل المشروعات الموجهة لتلك ها فى محافظة االسماعتقع غالبي%(، ي31.8بنسبة 

 المشروعات المقامة فيها. إجمالي% من 83.9الفئة العمرية فيها 
 

 (8-5جدول رقم )

 التوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفقًا للفئات العمرية املستهدفة من إنتاج املشروع 

 احملافظة           

 

 الفئات العمرية

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 9 9 9 9 9 9 9 9 سنة 15اقل من 

 4969 49 9863 1 19 56 5868 8 سنة 15-45

 8866 83 8968 59 19 56 6465 33 سنة 45اكثر من 

 111 113 111 11 111 53 111 55 اإلمجالي

 .5185ة، القاهرة، : استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشور  لمصدا
 

 : مرتوى  لتقيياتوزيع  لمن آت حرب  - ت
( والخاصة بتوزيع المنشآت بمحافظات 1-2باستعراض النتائج الواردة بجدول رقم )

 29الدراسة الثالث حسب مستوى تقييمها، فقد تبين أن غالبية المشروعات كانت متميزة )
سة(، تركزت غالبيتها فى محافظة المشروعات بمنطقة الدرا إجمالي% من 48.5بنسبة  امشروع

 المشروعات بالمحافظة(.  إجمالي% من 41.9بنسبة  امشروع 53االسماعيلية )
المشروعات  إجمالي% من 33.1فى حين بلغت نسبة المشروعات جيدة المستوى 

 إجماليمن  95.1متوسطة المستوى تمثل  امشروع 91بمنطقة الدراسة، فى حين كان هناك 
% من 50.5بنسبة  امشروع 99وسة، تركزت غالبيتها فى محافظة السويس )المشروعات المدر 

 .(المشروعات المقامة بها إجمالي

 (4-5جدول رقم )

 التوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفقًا ملستوى تقييمها  مبحافظات الدراسة

 احملافظة           

 التقييم

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % ددالع % العدد

 3669 15 3865 6 3869 58 3865 98 متميز

 4468 48 3569 8 9965 6 4868 95 جيد

 5868 58 5568 9 9968 55 5564 8 متوسط

 111 113 111 11 111 53 111 55 اإلمجالي

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

 :  لقداة  لتن فريلن آت حرب توزيع  لم - ث
( والخاصة بتوزيع المنشآت بمحافظات 90-2باستعراض النتائج الواردة بجدول رقم )

الدراسة الثالث حسب قدراتها التنافسية، فقد تبين أن غالبية المشروعات كانت قادرة على 
ت المشروعات بمنطقة الدراسة(، تركز  إجمالي% من 83.1بنسبة  امشروع 81التنافس )
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المشروعات  إجمالي% من 14.3بنسبة  امشروع 20غالبيتها فى محافظة االسماعيلية )
 إجمالي% من 93.9بالمحافظة(. فى حين بلغت نسبة المشروعات غير القادرة على المنافسة 
بنسبة  امشروع 93المشروعات بمنطقة الدراسة، تركزت غالبيتها فى محافظة السويس )

 .(المقامة بها المشروعات إجمالي% من 33.9
  

 (11-5جدول رقم )

 التوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفقًا لقدراتها التنافسية مبحافظات الدراسة

 احملافظة           
 

 ى املنافسةلالقدرة ع

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 6468 68 8365 58 8468 94 8364 19 قادرة على املنافسة

 5865 58 168 5 4865 54 168 4 غري قادرة

 111 113 111 11 111 53 111 55 اإلمجالي

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

 : مصدا  لمو د  لخ ا  لمرتخدمل ف   إلنت جتوزيع  لمن آت حرب  - ج
( والخاصة بتوزيع المنشآت بمحافظات 99-2ل رقم )باستعراض النتائج الواردة بجدو 

يتبين أن غالبية المشروعات  ،الدراسة الثالث حسب مصدر المواد الخام المستخدمة فى اإلنتاج
%، يتركز معظمها فى 900% ( تستخدم مواد خام محلية بنسبة 49.3بنسبة  امشروع 44)

المشروعات المقامة بها(، بينما  إجمالي% من 42.3بنسبة  امشروع 54سماعيلية )محافظة اإل
%، تركز معظمها بمحافظة 900% مواد خام أجنبية بنسبة 94.9بنسبة  امشروع 92يستخدم 

 المشروعات المقامة بها(.   إجمالي% من 98.8مشروعات بنسبة  90االسماعيلية أيضًا )
 (11-5جدول رقم )

 م املستخدمة باملشروعات التوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفقًا ملصدر املادة اخلا

 احملافظة           

 نسبة املواد اخلام )حملى/مستورد(

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

599 93 3164 58 3363 3 9468 33 3568 

89 5 568 4 664 9 9 3 466 

69 9 466 9 9 9 5566 3 466 

89 5 568 9 168 5 166 3 466 

89 9 466 8 5868 5 166 8 661 

19 59 5666 9 168 9 5566 53 5469 

39 9 466 9 9 5 166 4 966 

49 5 568 9 168 9 9 4 966 

99 9 9 5 966 9 5566 4 966 

59 9 9 5 966 9 5566 4 966 

9 59 5666 4 664 9 5566 51 5365 

 111 113 111 11 111 53 111 55 مجالياإل

 .5185ستمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة، : ا لمصدا
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 ل من طق  لصن ايل : لجو نب  لفنيل و لتكنولوجيل : تقييا  لمحوا  لث لث 2-5
بالمشروعات المتعلقة الفنية والتكنولوجية بعض الجوانب من الدراسة هذا المحور  يتناول

التكنولوجيا  ،اإلنتاجنوع ، أرض المشروع مساحة من حيثالمقامة بالمناطق الصناعية 
 المقدمةمدى مالءمة الخدمات ، للمشروع اإلنتاجيةوالطاقة  هالمشاكل التى تواجهو المستخدمة 

 عناصر المخاطر على البيئة المحيطة، لبيئة العمل تقييم، لتجنب التلوث فى بيئة العمل
 :التاليعلى النحو  وذلك، ث الخاصة بالمشروع ...الخلتلو ارصد سائل قياس و وو 

 

 : لمر حل )نمط  رتخد ا( لمن آت حرب توزيع  - ح
)نمط ( والخاصة بتوزيع المنشآت وفقًا 95-2باستعراض النتائج الواردة بجدول رقم )

ولى سواء للمساحة بالمتر المربع، يتضح أن مساحة المخازن قد احتلت المرتبة األاستخدام( 
فى كل محافظة على حده، حيث بلغت نسبة  على مستوى المحافظات الثالث مجتمعة أو

مساحة المنشآت  إجمالي% من 50.2متر مربع بنسبة مليون  ..5المساحة الكلية للمخازن 
متر مربع، فى حين مثلت مساحة المخازن فى منشآت االسماعيلية  مليون 4والبالغة  ،مجتمعة
% ، وفى 50.8 % من مساحة المنشآت المقامة بها، وفى السويس مثلت المخازن33.3

 مساحة منشآتها. إجمالي% من 53.4 تبورسعيد مثل
 

و على مستوى كل أ جماليما المصانع فقد جاءت فى المرتبة الثانية فى الترتيب اإلأ
للمنشآت على مستوى  اإلجماليةحيث مثلت مساحة المصانع ربع المساحة  ،محافظة

% من 3.3 نسبة إلدارةلة المخصصة المساحالمحافظات المدروسة. وفى المرتبة الثالثة جاءت 
 متر مربع. 942520بلغت  إجماليةمنشآت بمساحة لل اإلجماليةالمساحة 

 (12-5جدول رقم )

 للمساحة باملرت املربع)منط استخدام( التوزيع العددي والنسيب للمنشآت مبحافظات الدراسة وفقًا 

 احملافظة 
 

 الكيان

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % املساحة % املساحة % املساحة % املساحة

 9168 5936891 9963 6581 9168 889889 4968 38189 مصنع

 468 531919 469 5499 468 546914 466 1888 إدارة

 8961 9618938 8863 49839 8966 9844398 8464 81588 خمازن

 111 4155211 111 41115 111 5832352 111 151454 مجالياإل

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

 :  إلنت جنوع توزيع  لمن آت حرب  - خ
( والخاصة بتوزيع المنشآت بمحافظات 93-2باستعراض النتائج الواردة بجدول رقم )

ات الدراسة الثالث وفق نوع االنتاج، فقد تبين أن الغالبية العظمى للمشروعات فى المحافظ
 إجمالي% من 13.5بلغت  إجماليةمشروع بنسبة  905الثالث كانت مشروعات صناعية )

 االسماعيلية والسويس. محافظتيبنطاق الدراسة(، تركزت غالبيتها فى  المنفذةالمشروعات 
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 (15-5جدول رقم )

 مبحافظات الدراسة اإلنتاجالتوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفقًا لنوع 

 افظة احمل          
 

 اإلنتاجنوع 

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 8869 599 599 58 8363 43 8869 15 صناعى

 968 5 9 9 9 9 568 5 جتارى

 968 4 9 9 168 9 568 5 ختزينى

 111 113 111 11 111 53 111 55 اإلمجالي

 .5185ة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة، : استمارة االستبيان الخاص لمصدا
 

 : ل م اوا ت  إلنت جيل لط قل توزيع  لمن آت حرب  - د
( والخاصة بتوزيع المنشآت بمحافظات 94-2باستعراض النتائج الواردة بجدول رقم )

التصميمية  اإلنتاجيةللمشروعات، فقد احتلت الطاقة  اإلنتاجيةالدراسة الثالث وفق الطاقة 
% من 83.2مليون وحدة وبنسبة مئوية بلغت  501بعدد تجاوز الـ األولىعات المرتبة للمشرو 
المخططة المرتبة الثانية  اإلنتاجيةالكلية، فى حين احتلت الطاقة  اإلنتاجيةالطاقة  إجمالي
%. وعلى مستوى المحافظات 8.0الفعلية المرتبة الثالثة بنسبة  اإلنتاجية%، والطاقة 8.2بنسبة 
التصميمية حيث بلغت ما  اإلنتاجيةولى بالنسبة للطاقة ت محافظة السويس المرتبة األفقد احتل

 كذلك فى، و فيها اإلنتاجيةالطاقات  إجمالي% من 88.2مليون وحدة، وبنسبة  981يزيد عن 
 99.1مليون وحدة، وفى الطاقة المخططة بعدد يزيد عن  95.8بعدد يزيد عن لطاقة الفعلية ا

  مليون وحدة.
 (14-5ل رقم )جدو

 باملليون وحدةللمشروعات  اإلنتاجيةالتوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفقًا للطاقة 

 احملافظة 

 

 اإلنتاجيةالطاقة 

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

باملليون 

 وحدة
% 

باملليون 

 وحدة
% 

باملليون 

 وحدة
% 

باملليون 

 وحدة
% 

 11.. 22.12 6212 11. 11.. 11..1 1.11 1111 تصميمية

 11. 2112 2212 . 116 .111 .2.1 .61 خمططة

 12. 2211 1116 211 612 .121 2.12 112 فعلية

 12212 .2121 12212 21.. 12212 .42.. 12212 22.. اإلمجالي

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

 :  لم  كذ احجيل و نواوفقً  لتوزيع  لمن آت  -  
( والخاصة بتوزيع المنشآت بمحافظات 92-2باستعراض النتائج الواردة بجدول رقم )

يتبين أن كافة المشروعات بالمحافظات الثالث  ،الدراسة الثالث وفقًا للمشاكل التى تواجهها
تخدمة تعانى من مشكالت بدرجات متفاوتة، وقد احتلت مشكلة ارتفاع تكاليف المواد الخام المس

المنشآت  إجمالي% من 21.4منشأة تمثل  33حيث تعانى منها  األولىالمرتبة  اإلنتاجفى 
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 34فى المرتبة الثانية حيث عانت منها  األجورالمدروسة، فى حين جاءت مشكلة ارتفاع بند 
عينة الدراسة، وجاءت مشكلة ارتفاع تكاليف الصيانة فى  إجمالي% من 35.9منشأة تمثل 

المنشآت عينة الدراسة.  إجمالي% من 53.4منشأة تمثل  58الثة، حيث عانت منها المرتبة الث
%، ثم مشكلة كثرة 95.3وجاءت مشكلة عدم توافر قطع الغيار فى المرتبة الرابعة بنسبة 

 %. 5.2%، وأخيرًا مشكلة ارتفاع معدل دوران العمل بنسبة 1.4بنسبة  األعطال
  

 

 (15-5جدول رقم )

 والنسيب للمنشآت وفقًا للمشاكل التى تواجهها مبحافظات الدراسةالتوزيع العددي 

 احملافظة           

  

 املشكلة

 التواجد

 غري موجودة موجودة

 % العدد % العدد

 8968 88 863 59 كثرة األعطال

 3968 34 1863 84 ارتفاع تكلفة املواد اخلام

 6868 84 5964 54 عدم توافر قطع الغيار

 8868 89 4965 43 د األجورارتفاع بن

 8961 86 861 6 ارتفاع معدل دوران العمل

 8468 86 9863 96 ارتفاع تكاليف الصيانة

 113ن = 

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

 

 : حرب نوع  لتكنولوجي   لمرتخدمل ف   إلنت جتوزيع  لمن آت  - ا
( والخاصة بتوزيع المنشآت بمحافظات 93-2النتائج الواردة بجدول رقم )باستعراض 

يتبين أن غالبية المنشآت تستخدم  ،الدراسة الثالث حسب نوع التكنولوجيا المستخدمة فى اإلنتاج
المنشآت بالعينة(، واستخدمت  إجمالي% من 85.5منشأة تمثل  13تكنولوجيا صديقة للبيئة )
 إجمالي% من 15.2تمثل  امشروع 41ولوجيا صديقة البيئة فى محافظة االسماعيلية تكن

المشروعات المنفذة بنطاقها. بينما بلغ عدد المشروعات المنفذ بها تكنولوجيا صديقة للبيئة 
المشروعات المقامة بها، فى حين  إجمالي% من 52تمثل  ا( مشروع55بمحافظة السويس )

مستخدمة للتكنولوجيا  امشروع 95وعددها  كانت كل المشروعات المنفذة بمحافظة بورسعيد
فى محافظة  –مع قلة عددها  –النظيفة. أما المنشآت والمشاريع الملوثة للبيئة فقد تواجدت 

المشروعات المقامة بها  إجمالي% من 55.5مشروعات تمثل  8السويس، حيث يوجد بها عدد 
اوح احد ملوث للبيئة بنسب تتر مشروع و %، كما تواجد بها 50كانت ملوثة للبيئة بنسب تقل عن 

 %.20-50بين 
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 (13-5جدول رقم )

  اإلنتاجالتوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفقًا لنوع التكنولوجيا املستخدمة فى 

 احملافظة                   

 

 التكنولوجيا

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 6868 84 599 58 81 98 8961 38 يئةصديقة للب

 5563 59 9 9 9969 6 861 3 %21ملوثة بنسب تقل عن 

 968 5 9 9 966 5 9 9 %51-21ملوثة بنسب ترتاوح من 

 111 113 111 11 111 53 111 55 اإلمجالي

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

 نوع  لتكنولوجي   لمرتخدمل ف   إلنت ج: أنو ع  لمنتج ت و  آت حرب توزيع  لمن - ز
من  إنتاجها( أنواع المنتجات ونوع التكنولوجيا المستخدمة فى 95-2ويبين الجدول رقم )

ملوثة للبيئة يبلغ عددها نشطة الن األه أويتضح منفى تلوث البيئة،  إسهامهاقتها أو حيث صدا
% من 28.4أنشطة تمثل  5ولى فيها )مواد البناء المرتبة األ نتاجإنشطة أ تحتل، نشاطا   95

%(، ونشاط وحيد ملوث للبيئة بنسب تتراوح 50نشطة الملوثة للبيئة بنسب تقل عن األ إجمالي
نشطة النسيج، أن(، ثم الستيك فى المرتبة الثانية )نشاطانشطة البأ%، وجاءت 20 – 50بين 
تبة الثالثة كملوثات بمعدل نشاط واحد لكل نوعية. وكانت نشطة المعدنية، والخدمية فى المر واأل
كلها  انشاط 91بلغ  إجمالياألغذية، ب إنتاج أنشطةصداقة للبيئة هى  اإلنتاجيةنشطة كثر األأ

 4أنشطة لكل منها(، فاألخشاب ) 90الكيماويات والكهرباء ) إنتاجغير ملوثة للبيئة، ثم 
 نشطة غير ملوثة للبيئة.   أأنشطة( وكلها  3نتاج المصنوعات الجلدية )إأنشطة(، ف

 

 (11-5جدول رقم )

  لتوزيع  لتددي و لنرب  ل من آت وفقً  لنوع  لمنت  ونوع  لتكنولوجي   لمرتخدمل 
 احملافظة           

 املنتج

 اإلمجالي %(51-21ملوثة ) %21ملوثة اقل من  صديقة البيئة

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 5868 58 9 9 9 9 9961 58 ذائيةمواد غ

 5564 59 9 9 664 5 5568 55 نسيج

 468 3 9 9 9 9 363 3 أخشاب

 404 11 1 1 1 1 1101 11 كيماويات

 1104 14 111 1 5804 1 1108 11 مواد بناء

 1105 12 1 1 805 1 1108 11 معدنية

 404 11 1 1 1 1 1101 11 كهرباء

 208 5 1 1 1 1 502 5 جلدية

 404 11 1 1 1301 2 803 8 الستيكب

 301 1 1 1 805 1 304 3 خدمية

 111       113 111 1 111 12 111 45 مجالياإل

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
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 : لتوفيق  ألوض ع  لبي يل إجا ء توفقً  لوجود توزيع  لمن آت  - س
( والخاصة بتوزيع المنشآت بمحافظات 98-2الواردة بجدول رقم )باستعراض النتائج 
تمثل  امشروع 85لتوفيق األوضاع البيئية، يتبين أن  إجراءاتالدراسة الثالث وفقًا لوجود 

 األوضاعلتوفيق  إجراءاتالمشروعات بمحافظات الدراسة توجد بها  إجمالي% من 85.9
سويس، فى حين بلغ عدد المنشآت التى ال تتبع سماعيلية والاإل محافظتيالبيئية، تركزت فى 

المشروعات بالعينة  إجمالي% من 95.1تمثل  امشروع 91البيئية  أوضاعهالتوفيق  إجراءات
 إجمالي% من 35.9تمثل  امشروع 95سماعيلية )حثية، يتركز معظمها فى محافظة اإلالب

 المشروعات المقامة بنطاقها(.
 

 (18-5جدول رقم )

 البيئية  مبحافظات الدراسة  األوضاعلتوفيق  إجراءاتالتوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفقًا ملدى وجود 

 احملافظة                   
 

 من عدمه اإلجراءاتوجود 

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 6965 68 8365 58 8869 41 8868 48 إجراءاتتوجد 

 5868 58 168 5 966 5 4965 58 ال توجد

 111 113 111 11 111 53 111 55 اإلمجالي

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

 

 ل من طق  لصن ايل:  لخ صل ب لمو اد  لب ايل لجو نب : تقييا  لا بع لمحوا  2-4
 للمنشآت الخاصة بالموارد البشريةبعض الجوانب الدراسة من هذا المحور  يتناول

 ،متوسط أجر العامل ،الكفاءة الفنية للعمالة، عدد العمالة من حيثالمقامة بالمناطق الصناعية 
الخدمات المقدمة ، و لترقية والعالوة والمكافأة والجزاء والعقابانظام ، طرق تعيين العمالة

 :التاليلى النحو عوذلك ، ...الخللعاملين بالمنشأة
 

 : وكف ءتها ف  ت  لتم للحرب توزيع  لمن آت  - أ
( والخاصة بتوزيع فئات العمالة على 91-2باستعراض النتائج الواردة بجدول رقم )

محافظات الدراسة، يتضح أن فئة العمالة الفنية قد جاءت فى المرتبة األولى من حيث العدد، 
العمالة بعينة الدراسة، وجاءت فئة  إجماليمن % 40.3يمثلون  عامال 1988حيث بلغ عددها 

 إجمالي% من 33.1يمثلون  عامال 5310العمالة المعاونة فى المرتبة الثانية، حيث بلغ عددها 
فقد احتلت المرتبة الثالثة من حيث العدد، حيث بلغ عدد  اإلداريةالعمالة، أما فئة العمالة 

العاملين بالعينة البحثية. وفى المرتبة  جماليإ% من 99.3يمثلون  عامال 5233العاملين فيها 
العاملين بالعينة،  إجمالي% من 8.4يمثلون  امشرف 9815) اإلنتاج مشرفيالرابعة جاءت فئة 

% 2.8بنسبة  امهندس 9352من حيث العدد ) األخيرةأما فئة المهندسين، فقد احتلت المرتبة 
 رم العمالة فى منشآت العينة هرم معتدلأن ه. وتشير النتائج إلى (العاملين بالعينة إجماليمن 

لهذه  اإلنتاجيةيجابيًا على الفعالية مالة الفنية قاعدته مما قد يؤثر إيحتل المهندسون قمته والع
 المنشآت.
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 (14-5جدول رقم )

 التوزيع العددي والنسيب للعمالة باملنشآت فى حمافظات الدراسة

 احملافظة           
 

 الفئة

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 166 5491 868 944 8 889 968 599 مهندس

 663 5688 161 545 868 5188 366 568 إنتاجمشرف 

 3968 8566 9669 889 3461 8596 4168 5466 فينعامل 

 4468 8889 4463 888 4968 3886 38 5858 عامل معاون

 5564 9144 9469 114 5964 5888 6 453 إدارى

 111 22355 111 2585 111 13554 111 5414 مجالياإل

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

ولمزيد من التوضيح فيما يتعلق بمستوى الكفاءة الفنية لفئات العمالة بمحافظات 
( توزيع العمالة وفق مستوى الكفاءة الفنية على محافظات 50-2يبين الجدول رقم ) ،الدراسة

الدراسة، حيث يتضح من بيانات الجدول أن غالبية العمالة بمنشآت الدراسة من العمالة 
العمالة فى مجتمع  إجمالي% من 28.9يمثلون  عامال 8233العادية، حيث بلغ عددها 

      العمالة بمجتمع الدراسة.  يإجمال% من 49.1الدراسة، بينما تمثل العمالة الماهرة 
 

 (21-5جدول رقم )

 التوزيع العددي والنسيب للعمالة وفق مستوى الكفاءة الفنية مبحافظات الدراسة

 احملافظة           

 

 الكفاءة الفنية

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 3568 8999 3566 189 3965 3688 3569 835 ماهرة

 1665 6184 1669 691 1868 8869 1666 5916 عادية

 111 14135 111 1411 111 11541 111 1144 اإلمجالي

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

 : وفقً  لطايقل تتيين  لتم للتوزيع  لمن آت  - ب
منشآت عينة ( توزيع 59-2الجدول رقم ) حيوض ،عمالةوفيما يتعلق بطرق تعيين ال

هو  اإلعالنيبين أن التعيين عن طريق  والذيالدراسة وفق طريقة تعيين العمالة المتبعة فيها، 
المنشآت المدروسة،  إجمالي% من 34.9تمثل منشأة  38، حيث تمارسها إتباعاالطريقة األكثر 

المنشآت  إجمالي% من 83.9( منشأة تمثل 39) تتركز غالبية هذه المنشآت بمحافظة السويس
% 93( منشأة تمثل 95يليها طريقة التعيين من خالل جهاز المنطقة الصناعية ) المقامة بها.

 ،المنشآت المدروسة، وفى المرتبة الثالثة تأتى طريقة التعيين من خالل المعارف إجماليمن 
. أما التعيين عن طريق مكتب المنشآت إجمالي% من 99.4( منشأة تمثل 95ومارستها )

( منشآت، تمثل 1لتعيين العمالة ) إليهاالعمل، فقد احتل المرتبة الرابعة كآخر الطرق التى يلجأ 
 المنشآت بالعينة البحثية. إجمالي% من 8.2
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 (21-5جدول رقم )

 التوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفقًا لطريقة تعيني العمالة مبحافظات  الدراسة

 احملافظة                   

 طريقة التعيني

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 8365 86  6669 51 6865 45 3568 99 عالنإ

 5563 59 168 5 5565 3 5469 8 معارف

 58 58 9 9 9 9 49 58 جهاز املنطقة الصناعية

 661 8 168 5 966 5 5469 8 مكتب العمل

 111 113 111 11 111 53 111 55 اإلمجالي

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

 : وفقً  لنوايل  لتم لل  لمفض لتوزيع  لمن آت  - ت
 العددي( التوزيع 55-2وبخصوص نوع العمالة المفضلة، يوضح الجدول رقم )

 يأتييبين أن تشغيل الذكور  والذيحسب نوع العمالة المفضلة،  للمنشآت المدروسة والنسبي
 إجمالي% من 29تمثل قرابة  والتيمنشأة،  24على رأس قائمة التفضيل لدى القائمين على 

 ويأتياالسماعيلية والسويس على الترتيب،  محافظتيالمنشآت بالعينة، تركزت معظمها فى 
منشأة تمثل  20المرتبة الثانية حيث تمارسه  عند التشغيل فى اآلخرعدم تفضيل جنس على 

ال فى إعلى الذكور  اإلناثالمنشآت المدروسة. وال يتم تفضيل عمالة  إجمالي% من 45.5
 المنشآت بالعينة البحثية. إجمالي% من 9.1منشأتين بمحافظة االسماعيلية تمثالن 

 

 (22-5جدول رقم )

 لعمالة املفضلة التوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفقًا لنوع ا

 احملافظة 

 نوع العمالة

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 1968 13 1968 8 8565 99 3463 94 ذكور

 568 9 9 9 9 9 466 9 إناث

 3869 19 3865 6 4668 53 1966 96 االثنني معًا

 111 113 111 11 111 53 111 55 اإلمجالي

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

 

 : لتفضيذ  وى  لخباةوفقً  توزيع  لمن آت  - ث
 العددي( التوزيع 53-2أما بخصوص تعيين ذوى الخبرة، فيوضح الجدول رقم )

أن تشغيل يبين  والذيللمنشآت المدروسة حسب تفضيل تعيين ذوى الخبرة من عدمه،  والنسبي
% 51.5تمثل  والتيمنشأة،  84على رأس قائمة التفضيل لدى القائمين على  يأتيذوى الخبرة 

عدم تفضيل  ويأتياالسماعيلية، المنشآت بالعينة، تركزت معظمها فى محافظة  إجماليمن 
 إجمالي% من 50.8منشأة تمثل  55تعيين ذوى الخبرة فى المرتبة الثانية حيث تمارسه 

 لمدروسة. المنشآت ا



594 

 

 (25-5جدول رقم )

 التوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفق تفضيل ذوى اخلربة من عدمه 

 احملافظة           

 تفضيل ذوى اخلربة

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 8869 63 8861 54 8468 94 8968 36 نعم

 9966 99 9461 3 4865 54 863 1 ال

 111 113 111 11 111 53 111 55 اإلمجالي

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

 

 :  لجدد  لخايجين لتتيينوفقً  توزيع  لمن آت  - ج
( التوزيع 54-2وعن مدى تعيين الخريجين الجدد دون تدريب، فيوضح الجدول رقم )

للمنشآت المدروسة حسب تفضيل تعيين الخريجين الجدد دون تدريب من  والنسبي العددي
على رأس قائمة التفضيل  يأتييبين أن عدم تشغيل الخريجين الجدد دون تدريب  والذيعدمه، 

المنشآت بالعينة، تركزت  إجمالي% من 35.1تمثل  والتيمنشأة،  55لدى القائمين على 
الخريجين الجدد دون تدريب فى المرتبة الثانية  تعيين ويأتيمعظمها فى محافظة السويس، 

 المنشآت المدروسة.  إجمالي% من 35.9منشأة تمثل  34حيث تمارسه 
 

 (24-5جدول رقم )

 التوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفق تعيني اخلرجيني اجلدد دون تدريب 

 احملافظة           

 

 تعيني دون تدريب

 مجالياإل بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 4965 43 5566 9 5868 8 3865 98 نعم

 8868 89 6669 51 6464 49 1968 98 ال

 111 113 111 11 111 53 111 55 اإلمجالي

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

 : دايب ل متينين  لجددتقديمه  توفقً  توزيع  لمن آت  - ح
أما بخصوص مدى تقديم المشروعات للتدريب للمعينين الجدد، فيوضح الجدول رقم 

للمنشآت المدروسة حسب تقديمها للتدريب للمعينين الجدد من  والنسبي العددي( التوزيع 2-52)
ى على رأس قائمة التفضيل لد يأتييبين أن تقديم التدريب من قبل المنشآت  والذيعدمه، 

المنشآت بالعينة، تركزت معظمها  إجمالي% من 54.2تمثل  والتيمنشأة،  51القائمين على 
منشأة  55عدم تقديم التدريب فى المرتبة الثانية حيث ال تقدم  ويأتيفى محافظة االسماعيلية، 

 تدريب للمعينين الجدد.  أيالمنشآت المدروسة  إجمالي% من 52.2تمثل 
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 (25-5جدول رقم )

 وزيع العددي والنسيب للمنشآت وفق تقدميها للتدريب للمعينني اجلدد الت

 احملافظة           

 تقديم التدريب

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 8361 88 6964 53 1664 95 6465 33 نعم

 9161 98 5868 4 3568 51 5868 8 ال

 111 113 111 11 111 53 111 55 اإلمجالي

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

 

 : ل تم لل  لوظيف وفقً  لوجود بط ق ت ل توصيف توزيع  لمن آت  - خ
، فيوضح الجدول لكل عامل بالمشروع الوظيفيتوصيف وبشأن مدى وجود بطاقات لل

للمنشآت المدروسة تبعًا لوجود بطاقات للتوصيف  والنسبي العددي( التوزيع 53-2رقم )
يبين أن نصف المنشآت تقريبًا يتواجد بها  والذيلكل عامل بالمشروع من عدمه،  الوظيفي

 لكل العاملين فيها، فى حين ال يتوافر ذلك فى النصف الثانى منها.  الوظيفيبطاقات للتوصيف 
 (23-5جدول رقم )

 لكل عامل فيها وظيفيللمنشآت وفق وجود بطاقة وصف  التوزيع العددي والنسيب

 احملافظة           

 الوظيفيوجود بطاقات الوصف 

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 1968 13 1668 59 1664 95 3463 94 نعم

 3865 19 3565 8 3568 51 1868 49 ال

 111 113 111 11 111 53 111 55 اإلمجالي

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
      

   :وجود نظا ل حو فز و لجز ء توفقً  لتوزيع  لمن آت  - د
أما عن مدى وجود نظم للحوافز والجزاءات بالمشروعات المدروسة، فيوضح الجدول 

للمنشآت المدروسة وفقا لمدى وجود نظم للحوافز  يوالنسب العددي( التوزيع 55-2رقم )
عينة المشروعات المدروسة يوجد بها نظم ثالثة أرباع  يبين أن والذيوالجزاءات من عدمه، 

% من 84.1( منشأة تمثل 42للحوافز والجزاءات، تركزت معظمها فى محافظة االسماعيلية )
ن المشروعات ال يعتمد نظمًا محددة المشروعات القائمة بها، بينما الربع اآلخر م إجمالي

 للثواب والعقاب.
 (21-5جدول رقم )

 التوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفق وجود نظم للحوافز واجلزاءات 

 احملافظة           

 وجود نظم للحوافز واجلزاءات

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 8161 69 8868 54 8565 99 63.8 31 نعم

 9361 98 9463 3 4668 53 5165 6 ال

 111 113 111 11 111 53 111 55 اإلمجالي

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
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 : ل ت م ينوفقً  لنوايل  لخدم ت  لمقدمل توزيع  لمن آت  -  
نواع الخدمات التى تقدم للعاملين من جانب إدارة ( أ58-2ويوضح الجدول رقم )

 إجمالي% من 25.2منشأة تمثل  39المنشآت المدروسة، ويتبين من بيانات الجدول أن 
منشأة خدمات  88المنشآت المدروسة تقدم وجبة غذائية يومية للعاملين بها، فى حين تقدم 

% غرف للمالبس أو دوالب 38.1ثل منشأة تم 53في ، كما يتوافر األولية واإلسعافاتالعيادات 
منشآت فقط استطاعت توفير بعض الخدمات  8خاص لكل عامل. كما بينت النتائج أن هناك 

% خدمات النقل 90.4منشأة تمثل  99الترفيهية كالحدائق والمالعب الرياضية، بينما قدمت 
اكن العينة مسالمنشآت ب إجمالي% من 3.3منشآت تمثل  5والمواصالت للعاملين بها، ووفرت 

 ين لم تقدم الغالبية العظمى من المشروعات هذه الخدمة للعاملين فيها. فى ح ،للعاملين فيها
 (28-5جدول رقم )

 التوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفقًا للخدمات التى تقدم للعاملني

 توافر اخلدمة
 

 اخلدمات

 ال نعم

 % العدد % العدد

 3968 31 1861 85 وجبة غذائية

 58 56 64 66 سعافات أوليةإ –عيادة 

 4565 44 8668 84 دوالب خاصغرف مالبس/

 8961 86 861 6 مالعب رياضيةحديقة/

 6868 81 5963 55 نقل ومواصالت

 8463 88 868 8 سكنية إقامة

 113ن = 

  .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

 :لمن طق  لصن ايل لبي يل  لخ صل ب  لجو نب : تقييا بتج  لخ مس لمحوا  2-5
وذلك ، لبيئية الخاصة بالمناطق الصناعيةاالجوانب بعض تحليل هذا المحور  يتناول

عدد المستهلك ل الرئيسيسريع التطور وهو القطاع  ديناميكيمن أن قطاع الصناعة  انطالقا
أن الذى يحدث تلوثًا كبيرًا للبيئة. والشك  لرئيسيانه القطاع كبير من المواد األولية، كما أ

ة تشكل فى كثير من األحيان تأثيرات سلبية على قاعدة الموارد لرئيسالصناعة ومنتجاتها ا
تعنى زيادة الطلب على الموارد والمواد  الصناعيحيث إن زيادة معدالت النمو  ،البيئية الطبيعية

تنزاف بعضها، باإلضافة إلى اآلثار البيئية السلبية الخام األولية، األمر الذى يؤدى إلى اس
االعتبارات البيئية،  يالهادف إلى التنمية قد ال يراع الصناعي، وهذا التطور الصناعيللنشاط 

ة خطيرة، تزداد خطورتها يومًا بعد يوم نتيجة لسوء التخطيط أو عدم يمما يسبب مشاكل بيئ
ويستهدف  تطور هذا القطاع. مساوئالبيئة من  وجود التخطيط الذى يأخذ على عاتقه حماية

مصادر  من حيثللمناطق الصناعية فى عينة الدراسة،  البيئيهذا الجزء التعرف على الوضع 
معوقات استخدام إجراءات الحد من  ،بالمنشأة بيئي ، وجود سجلتلوث البيئة المحيطة بالمنشأة

 لو حص ومدى ،محافظة على البيئةفعالية جهاز شئون البيئة فى الالتعرف على  ،التلوث
 :التاليعلى النحو وذلك ، ...الخارة البيئية دفى مجال اإل يزوشهادة األ ىالمنشأة عل
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 : لطبيتل  لبي ل  لمحيطل ب لتمذوفقً  توزيع  لمن آت  - أ
( والخاصة بتوزيع المنشآت وفقًا لطبيعة 51-2باستعراض النتائج الواردة بجدول رقم )

تضح أن الغالبية العظمى من البيئات المحيطة بالمشروعات كانت بيئات البيئة المحيطة، ي
المنشآت بالعينة تركز أغلبها فى محافظة  إجمالي% من 53.3( منشأة تمثل 58صناعية )

 إجمالي% من 53.3( منشأة تمثل 52الصحراوية المرتبة الثانية ) تالسويس، بينما احتلت البيئا
مشروعات فى بيئات  3فى محافظة االسماعيلية، بينما أنشئت المنشآت بالعينة، تركز أغلبها 

 .واإلسماعيليةالسويس  محافظتيزراعية فى 
 

 (24-5جدول رقم )

 التوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفقًا لطبيعة البيئة احمليطة باملنطقة الصناعية 

 احملافظة           

 

 البيئة احمليطة

 الياإلمج بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 8468 86 8365 58 8568 44 1368 98 صناعية 

 966 4 9 9 168 9 568 5 زراعية

 9468 91 168 5 968 5 3463 94 صحرواية

 111 113 111 11 111 53 111 55 مجالياإل

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

 : وفق لمدى وجود مص دا ت وث ل بي لتوزيع  لمن آت  - ب
توضح مدى وجود مصادر للتلوث  والتي( 30-2باستعراض بيانات الجدول رقم )

فى  أقيمتبمنطقة المشروع من عدمه، يتبين أن الغالبية العظمى من المشروعات قد  البيئي
تركزت غالبيتها  شآت المدروسة،المن إجمالي% من 58.3( منشأة تمثل 83بيئات نظيفة نوعًا )

المنشآت المقامة بها، بينما  إجمالي% من 83.8( منشأة تمثل 43بمحافظة االسماعيلية )
المنشآت بالعينة فى بيئة ملوثة نوعًا، تركزت  إجمالي% من 59.5( منشأة تمثل 53) أقيمت

 لمقامة بها.المنشآت ا إجمالي% من 52( منشآت تمثل 1هذه المنشآت فى محافظة السويس )
 

 (51-5جدول رقم )

 ملشروعباملدى وجود مصادر تلوث للبيئة  االتوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفق

 احملافظة           

 

 وجود مصادر للتلوث

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 9568 94 3569 8 91 8 5469 8 نعم

 8664 64 9866 59 81 98 6866 38 ال

 111 113 111 11 111 53 111 55 اإلمجالي

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
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 : لاصد وقي س  لت وث ب لم اوا ت وفق ً توزيع  لمن آت  - ت
توضح مدى رصد وقياس التلوث  والتي( 39-2باستعراض بيانات الجدول رقم )

نطقة المشروع من عدمه، يتبين أن الغالبية العظمى من المشروعات ال تتوافر بها هذه بم
المنشآت المدروسة، يتركز معظمها فى  إجمالي% من 32.9( منشأة تمثل 31) :اإلمكانية

المنشآت القائمة بها. فى حين  إجمالي% من 84.1( منشأة تمثل 42محافظة االسماعيلية )
المنشآت  إجمالي% من 34.1منشأة تمثل  35اس الملوثات فى رصد وقي إمكانيةتتوافر 

 إجمالي% من 20( منشأة تمثل 98المدروسة، يتركز قرابة نصفها فى محافظة السويس )
 المنشآت المقامة بالمحافظة.

 (51-5جدول رقم )

 التوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفقًا لرصد وقياس التلوث باملشروعات من عدمه

 حملافظة ا          

 رصد وقياس التلوث

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 4368 48 8368 55 19 56 5165 6 نعم

 8165 88 4164 8 19 56 6368 31 ال

 111 113 111 11 111 53 111 55 اإلمجالي

 .5185نشورة، القاهرة، : استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير م لمصدا
 

 :  لت وث ب لم اوا ت أل ك ذوفقً  توزيع  لمن آت  - ث
معينة من  أشكالتوضح مدى وجود  والتي( 35-2باستعراض بيانات الجدول رقم )

التلوث من عدمه بالمشروعات المدروسة، يتضح أن أكثر أشكال الملوثات تواجدًا هو الغبار 
مة وذات آثار ضارة على العاملين بالمشروعات، حيث واألدخنة واألبخرة التى ربما تكون سا

منشأة تمثل  93ربع عدد المنشآت بالعينة، بينما تعانى  حواليمنشأة تمثل  55تتواجد فى 
% من الحرارة، 94.9بنسبة  منشأة 92% من المنشآت المدروسة من الضوضاء، وتعانى 92.9

 رودة .% من الرطوبة والب99.3منشأة بنسبة  95وأخيرًا تعانى 
 

 (52-5جدول رقم )

 التوزيع العددي والنسيب ألشكال التلوث داخل املشروعات وفقًا ملدى وجودها 

 احملافظة           

 أشكال التلوث

 ال نعم

 % العدد % العدد

 6368 89 5165 58 الضوضاء

 6168 85 5365 51 احلرارة 

 6668 83 5564 59 الرطوبة والربودة

 8368 88 9163 98 األخبرةالغبار واألدخنة و

 113ن = 

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
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 :  لت وث ب لم اوا ت طاق ل وق يل من لمدى وجودتوزيع  لمن آت  - ج
توضح مدى وجود طرق للوقاية من  والتي( 33-2باستعراض بيانات الجدول رقم )

 :اإلمكانيةبين أن الغالبية العظمى من المشروعات ال تتوافر بها هذه التلوث من عدمه، يت
روسة، يتركز معظمها فى محافظة المنشآت المد إجمالي% من 31.5( منشأة تمثل 54)
المنشآت القائمة بها. فى حين تتوافر  إجمالي% من 89.5( منشأة تمثل 43) :سماعيليةاإل

 المنشآت المدروسة. إجمالي% من 30.5ثل منشأة تم 35طرق الوقاية من الملوثات فى 
وفى محاولة لرصد أهم الطرق المستخدمة فى الوقاية من الملوثات يوضح الجدول رقم 

يتضح  والذي( توزيع طرق الوقاية المستخدمة فى المشروعات على محافظات الدراسة 2-34)
وقاية من التلوث، منه أن تركيب شفاطات وفالتر الهواء جاءت على رأس الطرق المستخدمة لل

% من المنشآت التى تستخدم طرقًا للوقاية من التلوث 21.4منشأة تمثل  91حيث تستخدمها 
( 3) :للعاملين للوقاية من الضوضاء أذنبالعينة، يليها فى المقام الثانى استخدام سماعات 

ت بنسبة ( منشآ4) :%، ثم التعاقد مع شركات للنظافة فى المرتبة الثالثة98.5منشآت بنسبة 
% ماكينات لمعالجة المياه 1.4منشآت بنسبة  3%، وفى المرتبة الرابعة واألخيرة تستخدم 95.2

 وذلك فى محافظة بورسعيد دون غيرها من محافظات العينة. الصحيوالصرف 
 

 (55-5جدول رقم )

 التوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفقًا ملدى وجود طرق للوقاية من التلوث 

 حملافظة ا          

 مدى وجود طرق الوقاية

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 4969 49 8365 6 4668 53 5666 59 نعم

 8866 83 1968 8 8565 99 6569 34 ال

 111 113 111 11 111 53 111 55 اإلمجالي

 .5185ات غير منشورة، القاهرة، : استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيان لمصدا
 

 (54-5جدول رقم )

 التوزيع العددي والنسيب لطرق الوقاية من التلوث التى تتبعها املنشآت 

 احملافظة           

 طرق الوقاية

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 1863 58 9 9 8968 54 89 8 تركيب شفاطات وفالتر هواء

 5961 3 91 9 9 9 99 9 التعاقد مع شركة للنظافة

 863 4 4861 4 9 9 9 9 الصحيوالصرف  املياهماكينة ملعاجلة 

 5668 8 4861 4 865 5 99 9 مساعات أذن للوقاية من الضوضاء

 599 49 599 6 599 53 599 59 امجالياإل

 .5185غير منشورة، القاهرة، : استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات  لمصدا
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 : ب لم اوا ت  لبي يل لمدى وجود متوق ت لتوفيق  ألوض عوفقً  توزيع  لمن آت  - ح
توضح مدى وجود معوقات تواجه  والتي( 32-2باستعراض بيانات الجدول رقم )

البيئية للحد من التلوث من عدمه بالمشروعات المدروسة،  أوضاعهاالمشروعات فى توفيق 
التى تواجه المشروعات برغم  األولىدم وجود مؤسسات متخصصة تعتبر العقبة يتضح أن ع

المنشآت  إجمالي% من 95.3منشأة بنسبة  93تدنى عدد المشروعات التى تعانى منها 
% 3.8منشآت بنسبة  4% من معوقات مالية، و4.5منشآت بنسبة  2المدروسة، بينما تعانى 

 من معوقات فنية.
 (55-5جدول رقم )

 التوزيع العددي والنسيب ملدى وجود معوقات تواجه املشروعات 

 فى توفيق أوضاعها البيئية للحد من التلوث 

 احملافظة           

 املعوقات

 ال نعم

 % العدد % العدد

 8164 595 368 1 املالية 

 8869 599 466 3 الفنية

 6868 84 5964 54 عدم وجود مؤسسات متخصصة

 113ن = 

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

 : بي  لمدى وجود رجذ وفقً  توزيع  لمن آت    - خ
بالمنشآت  بيئيتوضح مدى وجود سجل  والتي( 33-2باستعراض بيانات الجدول رقم )

منشأة تمثل ( 53) :بيئيمن عدمه، يتبين أن الغالبية العظمى من المشروعات يوجد بها سجل 
( 43) :سماعيليةروسة، يتركز معظمها فى محافظة اإلالمنشآت المد إجمالي% من 59.5

منشأة بنسبة  30المنشآت القائمة بها. فى حين ال يتوافر بعدد  إجمالي% من 89.5منشأة تمثل 
 سجالت بيئية. ةأي% 58.3

  

 (53-5جدول رقم )

  بيئيود سجل التوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفقًا ملدى وج

 احملافظة           

 

 بيئيمدى وجود سجل 

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 8568 88 6964 53 1966 58 6569 34 نعم

 9664 49 5868 4 3869 58 5666 59 ال

 111 113 111 11 111 53 111 55 اإلمجالي

 .5185يان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة، : استمارة االستب لمصدا
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 : فت ليل جه ز   ون  لبي للمدى وفقً  توزيع  لمن آت  - د
توضح مدى فعالية جهاز شئون البيئة  والتي( 35-2باستعراض بيانات الجدول رقم )

فى المحافظة على البيئة من التلوث، يتبين أن جهاز البيئة فى نطاق غالبية المنشآت 
المنشآت المدروسة، بينما  إجمالي% من 22.5( منشأة بنسبة 21) :جداً  المدروسة كان فعاال

%، وكان جهاز البيئة غير 33.1( منشأة بنسبة 33نسبيًا فى نطاق ) كان جهاز البيئة فاعال
 % من المنشآت المدروسة بالمحافظات الثالث.90.4( منشأة بنسبة 99فاعل فى نطاق )

  

 (51-5جدول رقم )

 التوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفقًا ملدى فعالية جهاز شئون البيئة الكائن بنطاقها فى احملافظة على البيئة من التلوث

 احملافظة           

 الفعالية

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 11.8 18 3569 8 8868 93 1966 96 فعال جدًا

 4468 48 3569 8 9169 8 4868 99 فعال نسبيًا

 5963 55 5868 4 664 4 861 1 غري فعال

 111 113 111 11 111 53 111 55 اإلمجالي

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
 

 : لبي للمدى حصوله  ا    ه دة  أليزو ف  مج ذ  وفقً  توزيع  لمن آت  -  
توضح مدى حصول المنشآت المدروسة  والتي( 38-2باستعراض بيانات الجدول رقم )

على شهادة األيزو فى مجال البيئة من عدمه، يتبين أن الغالبية العظمى من المنشآت لم 
المنشآت  إجمالي% من 54.2( منشأة تمثل 51تحصل على شهادة األيزو فى مجال البيئة )

فى مجال المحافظة  األيزو% على شهادة 52.2( منشأة بنسبة 55) المدروسة، بينما حصلت
ن كانت النسبة فى متقاربة على المحافظات الثالث، وا  على البيئة من التلوث، وزعت بأعداد 

المنشآت  إجمالي% من 45( منشآت تمثل 8صالح المنشآت الصناعية فى محافظة بورسعيد )
 الصناعية المقامة بنطاق المحافظة.

 

 (58-5رقم ) جدول

 التوزيع العددي والنسيب للمنشآت وفقًا ملدى حصوهلا على شهادة األيزو فى جمال البيئة 

 احملافظة           

 احلصول على شهادة األيزو

 اإلمجالي بورسعيد السويس اإلمساعيلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 9161 98 38 6 9866 59 5868 8 نعم

 8361 88 14 8 8969 98 6465 33 ال

 111 113 111 11 111 53 111 55 اإلمجالي

 .5185: استمارة االستبيان الخاصة بالبحث، بيانات غير منشورة، القاهرة،  لمصدا
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 :إق يا قن ة  لرويستنميل تقييا دوا  لمن طق  لصن ايل ف    لنت     لمتاتبل ا   -3
 طق  لصن ايل ف  تنميل  لر بقل  لخ صل بتقييا دوا  لمنيتضح من  لنت    

 قن ة  لرويسع و لك  اتم دً  ا   خمرل مح وا أر ريل ل تقيياع تتضمن:  إق يامح فظ ت 
  للمناطق الصناعية بمحافظات إقليم قناة السويس الثالث العمليالواقع، 

 ،تقييم بعض الجوانب االقتصادية للمناطق الصناعية 

  ناطق الصناعية،للمالجوانب الفنية والتكنولوجية تقييم بعض 

  للمناطق الصناعية، الخاصة بالموارد البشريةالجوانب تقييم بعض 

  بالمناطق الصناعية، البيئية الخاصةالجوانب تقييم بعض 
 

جم الً و  رو ء ف  مح فظ ت إق يا قن ة ن إن  ء  لمن طق  لصن ايل يمكن  لقوذ إ ع  
 لتنمويل  إليج بيل  لمط وبل.  ث ا آلع له  لتديد من  لتخطيطيلب ق   ألق ليا   لرويس أو ف 

ع وتتمذ ا   تحقيق زي دة ل قط ع  لصن ا   الرتثم ا ت  ضخ حيث ترها بقدا م موس ف
ف  قيمل  لن ت   لصن ا ع وف  إجم ل   لن ت   لمح  . كم  ترها ف  ت غيذ نربل ال بأس 

دخوذ ث بتل لهؤالء  به  من  أليدي  لت م ل؛ بم  يق ذ من متدالت  لبط لل ويتاتب ا يه توليد
د  لتنمويل بخط  أكثا ب لجهو بمرتوي ت  لمتي ل ويدفع   اتف ع لم تغ ينع وب لت ل  يتحقق 

ف  مح فظ ت ع أن  لم اوا ت  لمق مل  لتقييا ل جو نب  لر بقلنت    تضح من راالع وقد  
 قد أرهمت ف  تحقيق  أل د ف  لت ليل:قن ة  لرويس 

 والموارد الطبيعيـة  اإلمكانياتتثمارية بهذه المناطق الستغالل المزيد من الفرص االس إتاحة
لفــائض مــن قــوة بهــا وتــوفير فــرص  العمــل الســتيعاب ا االقتصــاديوتعظــيم العائــد  باألقــاليم

 % 13.3نسـبتها  تالمشـروعات الصـناعية بلغـ، ويؤكد علـى ذلـك أن العمل غير المستغلة
، مـن بينهـا العمالـة المحليـة، التـى اإلقلـيمت فى استغالل المزايـا النسـبية بمحافظـا أسهممما 
% مــن حجــم العمالــة، باإلضــافة إلــى المزايــا التــى يتمتــع بهــا اإلقلــيم  11.2مــن  أكثــرتمثــل 
 وغيرها.وخدمات  موانيمن 

  ديناميكيللتنمية الصناعية ونشر الصناعة لما تمثله من نشاط  إستراتيجيةتحقيق أهداف 
 .المصرية تتنمية الصادراالجديدة و  ثر كبير فى خلق فرص العمالةأ ذي

 وتحقيـق درجـة فيما بينها وتقليل الفوارق فى مستويات الدخول  الدراسةمحافظات النهوض ب
وفـى ذات الوقـت المسـاهمة فـى زيـادة الـدخل  ،أكبر من التوازن فى عناصر النمو اإلقليمـي

 من خالل تعظيم العائد من الموارد المتاحة. القومي

 مــن حجــم المنشــآت، 22..تمثــل نحــو  فهــيروعات الفرديــة )الصــغيرة( زيــادة نســبة المشــ %
% مـن المنشـآت المقامـة بهـا، باإلضـافة إلـى 222.يتركز غالبيتها فـى االسـماعيلية بنسـبة 

%، تركـــز معظمهـــا فـــى االســـماعيلية 9121شـــركات التوصـــية البســـيطة التـــى تمثـــل نســـبة 
 أيضًا.

  اعات النسيج والكيماويات والغـذاء، خاصة صنلكثير من الصناعات ةالتنافسيزيادة القدرة ،
%.، ويرجــع ذلــك إلــى ارتفــاع 9.21فغالبيــة المشــروعات كانــت قــادرة علــى المنافســة بنســبة 
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، حيث باإلقليم%. وفى االستفادة من المزايا النسبية .292نسبة الصناعات المتميزة بنسبة 
 %.  911% من المشروعات مواد خام محلية بنسبة 2922تستخدم نسبة 

 إجمـــــالي% مـــــن 13.5نســـــبة المقامـــــة، حيـــــث تمثـــــل صـــــناعية المشـــــروعات زيـــــادة عـــــدد ال 
 بنطــاق الدراســة، أســهم ذلــك فــى زيــادة المســاحة المخصصــة للتخــزين المنفــذةالمشــروعات 

لهذه المصانع وذلك على الـرغم مـن حجـم  اليومي اإلنتاجتستوعب كم  كي% 50.2بنسبة 
الصــناعية ولكــن بــدرجات متفاوتــة، وبصــفة مشــروعات كافــة الالمشــكالت التــى تعــانى منهــا 
%، ممــا يعنــى 85.5 بنســبةتســتخدم تكنولوجيــا صــديقة للبيئــة عامــة فــإن غالبيــة المنشــآت 

المســتخدم، وذلــك بــالرغم مــن وجــود منشــآت لــم توفــق أوضــاعها البيئيــة،  التقنــيتطــور الفــن 
نشــطة المعدنيــة، ســيج، واأل، النصــناعة البالســتيك إنتــاج مــواد البنــاء،نشــطة وكلهــا تتعلــق بأ

 والخدمية. 

  إلـــى حـــد مـــا، مـــن حيـــث تـــوفير بعـــض الخـــدمات، حيـــث تقـــدم  مالئمـــة للعمـــلتـــوفير بيئـــة 
وجبــة غذائيــة يوميــة للعــاملين بهــا، فــى حــين تقــدم بالعينــة المنشــآت  إجمــالي% مــن 25.2
هرم  رم العمالة فى منشآت العينةتشير النتائج إلى أن هكما . عالجيةخدمات  % منها83

يحتــل المهندســون قمتــه والعمالــة الفنيــة قاعدتــه ممــا قــد يــؤثر ايجابيــًا علــى الفعاليــة  معتــدل
 وتوضــح النتــائج أيضــًا ارتفــاع حجــم العمالــة المــاهرة، حيــث تمثــل .لهــذه المنشــآت اإلنتاجيــة
تشـــغيل الـــذكور علـــى رأس قائمـــة  يـــأتيو  ،العمالـــة بمجتمـــع الدراســـة إجمـــالي% مـــن 49.1

خاصــة فــى الصــناعات الكيميائيــة  العينــة إجمــالي% مــن 29قــائمين علــى التفضــيل لــدى ال
عنــد التشــغيل فــى المرتبــة  اآلخــرعــدم تفضــيل جــنس علــى  ويــأتي، والكهربائيــة ومــواد البنــاء

أن  توضـح النتـائج كمـا. فى الصناعات الغذائية وصناعة النسـيج والمالبـس الجـاهزةالثانية 
% مـن 34.8 نسـبة، حيـث تمارسـها إتباعـاألكثـر هو الطريقـة ا اإلعالنالتعيين عن طريق 

بنسبة ، يليها طريقة التعيين من خالل جهاز المنطقة الصناعية المنشآت المدروسة إجمالي
% مــن 99.4 بنســبة، وفــى المرتبــة الثالثــة تــأتى طريقــة التعيــين مــن خــالل المعــارف 93%

رتبــة الرابعــة كــآخر المنشــآت. أمــا التعيــين عــن طريــق مكتــب العمــل، فقــد احتــل الم إجمــالي
 المنشآت بالعينة البحثية. إجمالي% من 8.2، تمثل لتعيين العمالة إليهاالتى يلجأ  الطرق

 ذوى الخبــــرة علــــى رأس قائمــــة التفضــــيل لــــدى القــــائمين علــــى نحــــو تشــــغيل العمــــال ويــــأتي 
 إجمــالي% مــن 35.1المنشــآت بالعينــة، كمــا تؤكــد نتــائج العينــة أن  إجمــالي% مــن 51.5

بالعينــة تفضــل تعيــين الخــريجين الجــدد بعــد اســتكمال التــدريب الكتســاب الخبــرات المنشــآت 
علــى رأس قائمــة  يــأتي، الــذى لمعينــين الجــدداتــدريب كمــا تهــتم هــذه المنشــآت بالمطلوبــة، 

المنشــآت بالعينـــة. وتظهــر النتـــائج أن  إجمــالي% مـــن 54.2 علــىالتفضــيل لــدى القـــائمين 
 أنو لكـــل العـــاملين فيهـــا،  الـــوظيفياقـــات للتوصـــيف نصـــف المنشـــآت تقريبـــًا يتواجـــد بهـــا بط

 عينة المشروعات المدروسة يوجد بها نظم للحوافز والجزاءات.ثالثة أرباع 

 أن  لم اااوا ت ع فقااد أوضااحت  لنتاا     لبي ياال  لخ صاال لجو نااب تقياايا وفيماا  يتت ااق ب
% مــن 53.3فــى النطــاق المخصــص للبيئــات الصــناعية بنســبة   لمق ماال يتاكااز متظمهاا 

الصـحراوية، ممـا يسـهم  تالعينـة فـى البيئـا إجمـالي% من 53.3المنشآت، وتتركز  إجمالي
فى الحـد مـن مظـاهر التلـوث بالكتلـة العمرانيـة لهـذه المحافظـات، وذلـك علـى الـرغم مـن أن 
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العينــة ال تتــوافر بهــا وحــدات لرصــد وقيــاس الملوثــات مظــاهر  إجمــالي% مــن 32.9نســبة 
المشـروعات بالعينــة ال  إجمــالي% مـن 31.5نتــائج أن نسـبة ، حيــث تظهـر الالبيئـيالتلـوث 

المنشــآت لــم تحصــل علــى  إجمــالي% مــن 54.2وأن تتـوافر بهــا طــرق للوقايــة مــن التلــوث، 
توضـــح النتـــائج أن الغبـــار شـــهادة األيـــزو فـــى مجـــال المحافظـــة علـــى البيئـــة مـــن التلـــوث. و 

ى العـاملين بالمشـروعات مـن واألدخنة واألبخرة التى ربما تكون سامة وذات آثار ضـارة علـ
% مـن حجـم العينـة، بينمـا تعـانى نسـبة 52أكثر أشكال الملوثات تواجدًا، حيث تتواجـد فـى 

% من الحرارة، وأخيرًا تعانى نسبة 94.9من الضوضاء، وتعانى نسبة  العينة% من 92.9
% مـــن 59.5فـــى نســـبة  بيئــيســـجل وبــالرغم مـــن وجـــود  % مــن الرطوبـــة والبـــرودة .99.3
توفيــق أوضــاعها عــدم تعــانى مــن % مــن المشــروعات 95.3نســبة ، إال أن العينــة يإجمــال

البيئية، نتيجة لعدم وجود مؤسسـات متخصصـة فـى المنـاطق الصـناعية، وذلـك بـالرغم مـن 
شئون البيئة فـى المحافظـة علـى جهاز فعالية العينة على  إجمالي% من 22.5تأكيد نسبة 

المنشـآت لـم تحصـل علـى  إجمـالي% مـن 54.2أن  البيئة من التلوث. وقد أظهـرت النتـائج
 شهادة األيزو فى مجال المحافظة على البيئة من التلوث.
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 سداسالالفصل 
 املناطق الصناعية يف تنمية رؤية مستقبلية لدور

 قناة السويس إقليمحمافظات  
  :تمهيد -1

لمتالحقة التي في خضم عالمنا الذي ال يكف عن التغير، وفي ظل المستجدات ا
، نجد أنفسنا اآلن في مفترق طرق. ذلك أنه لم يناير 51بعد ثورة  تحيط بنا من كل جانب

يعد بوسعنا أن نمضي في طريقنا مالم تكن لدينا إجابات واضحة على سؤالين حاسمين: ما 
 د؟ هي صورة المستقبل الذي نريده؟ وماذا يتعين علينا ان نفعل لكي نبلغ هذا المستقبل المنشو 

واقع األمر، إننا نتطلع إلى مستقبل ترتفع فيه مستويات الدخول، وتتوفر فيه فرص 
كافية للعمالة، وتحظى فيه مصر بمركز أفضل. لكن هذا يقتضي منا أن نسعى جادين إلى 
إعادة النظر في حاضرنا، وسنجد عندئذ أن لدينا من اإلمكانات ما يفوق انجازاتنا الراهنة 

لى تحقيق معدالت بكثير. والبد أن ي دفعنا هذا إلى تدارك أوجه القصور في أدائنا الراهن، وا 
 أسرع في النمو، بما يكفل لنا تفعيل كل طاقاتنا الكامنة. 

 .والنمو يحتاج، بداهة، إلى قوة دافعة
بقطاعات اقتصادية  وال شك أن الصناعة، بما لها من روابط قوية أمامية وخلفية

القطاع األكثر قدرة  باالقتصاد في مجموعه، وباعتباره ،خدماتخرى مثل الزراعة والأمهمة 
، لديه إمكانيات كبيرة لتوفير فرص للعمالة وبخاصة في الصناعات كثيفة العمالة ،على النمو
..كل ذلك يؤكد وسيلة هامة لنقل التكنولوجيا واجتذاب االستثمار األجنبي المباشروباعتباره 

فالنمو، في حد ذاته ليس هو غايتنا المنشودة، فما  للتنمية.أهم قاطرة أن هذا القطاع سيكون 
نحتاجه هو التنمية الشاملة، أي النمو المصحوب بمستوى أعلى من الرفاهه للجميع. ومن 
هنا كان سعينا إلى نمط من التنمية تقوده الصناعة، بمعنى أن تكون الصناعة مؤهلة لدفع 

 على العمل بكامل طاقاته.  االقتصاد كله إلى األمام بما يجعله قادرا  
 

 : االقتصادىفى النمو  الصناعي مساهمة القطاع -2
في الوقت الحاضر، يسهم القطاع الصناعي في مصر إسهامًا رئيسيًا في النمو 

وذلك انطالقا من الحقائق  ،اإلقتصادي، وفي توفير فرص العمل، وفي عائدات التصدير
 التالية:

  إلجمالي )باستثناء األنشطة الصناعية التي تقع % من الناتج المحلي ا02يسهم بنحو
 خارج القطاع الرسمي(، 
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  مليون  8.1تستخدم حوالي  ،ألف منشأة صناعية مسجلة رسميا   3...يوجد حوالي
مليون عامل في المنشآت الصناعية غير المسجلة  8.3عامل، فضال  عما يقدر بنحو 

 ،لعمل المصرية% من قوة ا02رسميا . ويمثل هؤالء في مجموعهم نحو 
  ىالصناع اإلنتاج قيمةويقدر  جنيه، مليار .34 حوالىباالستثمارات الصناعية تقدر 

بها  العاملين يتقضاها التى األجور جملة وتصل جنيه، مليار 727.4 بنحو
 ،جنيه مليار ...83 نحوب الصافية المضافة القيمة تبلغو  جنيه، مليار 3..8بحوالى

  من 42% من الناتج المحلي اإلجمالي و .الي تمثل الصادرات الصناعية حو %
 % من جملة إيرادات الحساب الجاري. 88عائدات الصادرات غير البترولية و

 

في ضوء الدروس المستفادة من التجارب الناجحة لبلدان نامية أخرى، يمكن للقطاع و 
ية للعمالة، الصناعي أن يصبح القوة الدافعة لتحقيق معدالت نمو متزايدة، وتوليد فرص كاف

من المتوقع أن يقوم هذا القطاع فوتحقيق اندماج االقتصاد المصري في االقتصاد العالمي. 
 .بدور حاسم في إعادة تنشيط النمو في اإلقتصاد المصري في األجلين المتوسط والطويل

 

وتوحي مؤشرات األداء المقارنة بأن ثمة مجاال  واسعا  لتحسين القدرة التنافسية للقطاع 
لصناعي في مصر. فسياسات التدخل الحكومي في القطاع الصناعي الموروثة من فترات ا

سابقة، مقترنة بغياب رؤية واضحة والتزام قوي بتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، 
كانت هي السبب الرئيسي وراء الوضع الراهن لهذا القطاع. وقد حان الوقت لوضع 

 داء الصناعي. استراتيجية وطنية لتحسين األ
 

مما الشك فيه أن التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية التى يشهدها و 
يناير قد يهيئ موجة من االصالحات فى السياسات  51المجتمع المصرى فى أعقاب ثورة 

العامة، مما يساهم فى ايجاد بيئة مواتية يتيح خاللها للمناطق الصناعية التغلب على  نقاط 
، وخاصة فى إقليم قناة السويس بما يملكه من فعيل كل مالديها من إمكاناتضعفها وت

 .إمكانيات وموارده تؤهله ألن يكون أحد أقطاب التنمية على مستوى العالم
 

 :أقليم قناه السويساإلمكانيات والموارد فى محافظات  -3

تطلب نظام ت بإمكانيات اقتصادية ضخمة اقليم قناة السويستتمتع محافظات و 
تكامل من االستثمارات والحوافز الحكومية يدفع القطاع الخاص القتحام مجاالت التنمية فى م

فبجانب اإلنتاج الزراعى والحيوانى واألنشطة وتتنوع هذه االمكانات، ، هذه المحافظات
تتمتع تلك المحافظات بثروات معدنية متنوعة  ،والصناعات المتعددة التى يمكن أن تقوم عليه

مكانيات   .سياحية تمثل النواه األساسية للتنمية الشاملة للنهوض بهذا اإلقليموا 
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 :الموارد التعدينية -3/1

تتركز الموارد التعدينية والصناعية بأقليم القناه وتتنوع بين خامات معدنية وصخور 
وتتركز تلك الموارد التعدينية فى سيناء نظرا لطبيعة السطح والخصائص  ،ومواد بناء وخالفه

الخامات الطبيعية  (1-1والجيموفورلوجية التى تميزها، ويوضح الجدول رقم )يعية الطب
 لقائمة عليها .ماكن تواجدها والصناعات اأو المتاحة فى سيناء، والتعدينية 

 

 وهى ،الطبيعية الخامات(الموارد من األقل على نوعان يوجد محافظة الشرقيةوفى 

 الطاقة وقد بلغت والحسينية ، وفاقوس حماد، وأبو بلبيس، مناطق في وتتركز الرمال والطفلة

شهر  /5م ألف ٠٦٦وتصل إلى نحو ، /شهر5م ألف ٠٥٦الرمال نحو لمحاجر اإلنتاجية
 تغذى حيث للمحافظة التصديرية األنشطة من البناء ومواد المحاجر الطفلة. وتعتبر لمحاجر

  .الرمو  الزلط المحيطة وخاصة المحافظات إحتياجات القائمة المحاجر
 

 الطعام ملح باستثناء تذكر معدنية : ثرواتمحافظة بورسعيدبينما التتوفر فى نطاق 

 ألف ٠٥٦ إنتاجية بطاقة للمالحات النصر التابعة لشركة بورفؤاد مالحات من المستخرج

 للزحف ونظرا بالغسيل والتكرير المعالج الملح من سنة/طن ألف ٥٨٥ نحو تعطى سنة،/طن

 امكانيات كما تتوفر .كبيرة  بدرجة محدودة تعد النشاط هذا في التوسع اناتامك فان العمراني

 استغالل حاليا ويجرى بورسعيد شرق وشمال شمال البحرية بالمنطقة الطبيعي كبيرة للغاز

 هذه أسهمتقد و  . والتمساح وبورفؤاد وقار حقل مثل بهذه المنطقة الطبيعي الغاز حقول بعض

 محطة أكبر بها الطبيعي وأصبح للغاز تنمية منطقة إلى حافظةالم تحويل في االكتشافات

سالة معالجة  .بورسعيد  غرب فدان ٢٥٠ مساحة على األوسط الشرق في الطبيعي للغاز وا 
 

 والتى المحاجر خامات بعض ، علىمحافظة األسماعيلية فى التعدين نشاط يقتصرو 

  .والجبس والطفلة والزلط لرمالوا الجيرى الحجر وتضم البناء والتشييد عمليات فى تدخل
 

 حيث الطبيعى، للبترول والغاز إنتاج حقول محافظة السويس نطاق في يتوفربينما 

 فى مصر، المكتشف البترول إجمالى من %٠٦ من أكثر السويس على خليج حوض يحتوى

 المحافظات خالف على السويس، لخليج الساحل الشرقى على حقول لوجود قوية فرص وهناك

 االكتشافات وكذلك الواقعة بسيناء وتلك المتوسط والبحر السويس قناة إقليم اقعة شمالالو 

 الزيت إنتاج مناطق أكبر السويس خليج منطقة وتعتبر .محافظة بورسعيد فى الحديثة البترولية

 ويتوفر الكلى، من اإلنتاج % ٧٧ نحو السنوي إنتاجها متوسط يمثل حيث مصر في الخام

 .الفحم الدولوميت، الجيري، الحجر مثل الطبيعية الموارد بعض بالمحافظة
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 (1-6جدول رقم )
 الخامات التعدينية فى سيناء

 المحافظة  الصناعات القائمة عليها الكمية الموقع الخام التعدينيى

 
 
 
 
 

 الرمال البيضاء

منطقة جبل أبو حيثيات، 
هضبة الجنه على طريق 

 سانت كاترين -نويبع

 111بحوالى قدر االحتياطى 
مليون  333مليون مترمكعب )
مليون  311طن( منها حوالى 

مليون  11طن رمل سيليسى ، 
 طن كاولين

 –أدوات المائدة  –أنواع الزجاج الفاخرة 
 –العبوات الشفافة  –الزجاج األبيض 
الزجاج  –الكريستال  –الزجاج البصرى 

 الملون .

 
 
 
 
 

منطقة أبو زنيمة بمنطقتى  جنوب سيناء
 أبو نتش –بوبة خ

  مليون طن  1.1بلغت التقديرات 

 
 
 

 الجرانيت بأنواعه

فى مناطق سانت كاترين 
 ونويبع .

يستخدم فى صناعه التحف والتماثيل  غير مقدر
وأغراض المبانى والمنشأت، األرضيات، 

 الساللم .

 جنوب سيناء

أما الرخام ذات األصل 
الرسوبى من صخور الحجال 

واجد الجيرى الصلب فيت
 بمناطق الحسنة بوسط سيناء

 شمال سيناء غير مقدر

 
 
 
 

 الكاولين

 –يتواجد على طريق نويبع 
 سانت كاترين 

مليون  11تقدر االحتياطات بـ 
 طن 

يستخدم فى صناعات الخزف والصينى، 
األسمنت األبيض، الورق، الصناعات 
الطبية، المنسوجات، المطاط، البالستيك، 

اريات واالدوات الطوب الحرارى، والحر 
 الصحية .

جنوب سيناء 
وخاصة هضبة 

مليون  13تقدر االحتياطات بـ  يتواجد بمنطقة أبو زنيمة  التيه .
 طن 

يوجد فى جبل لبنى وجبل  الحجر الجيرى
الحالل وريسان عنيزة 
والمنشرح وغرب جبل لبنى 
 والمغارة والجفجافة وأم شيحان 

ت يستخدم فى صناعات األسمن غير مقدر
البورتلندى، وكربونات الصوديوم الالمائية 
أو رماد الصودا كماده مساعده فى 
مصاهر الحديد والفوالذ، صناعة الصوف 
الصخرى، الجير، الحشوات المعدنية 

 والصناعات الغذائية 

 
 

شمال سيناء 
ومناطق بوسط 

 سيناء

 
 
 
 
 
 

 الدولوميت

يوجد حول حواف جبل المغارة 
 وجبل الحالل 

ستخدم فى إنتاج الركاميات )سن ي غيرمقدر
الدولميت( الالزمة ألعمال رصف الطرق 
والخرسانة المسلحة كما يدخل فى صناعة 
األسمنت، ويستخدم فى أنتاج المغنيسيا 
التى تستخدم فى صناعة االلواح الحديدية 
الممغنطة، وفى صناعات االدوية 
ويستخدم كربونات الماغنسيوم كقاعدة 

 اجين األسنان .لصناعة الكريمات ومع

 
 
 
 
 
 

 شمال سيناء

 
 
 
 

 رواسب الفحم

 55تقدر احتياطاته بحوالى  يتواجد بمنطقة المغارة 
 مليون طن 

  
 شمال سيناء

يتواجد بمنطقة أبو زنيمة  
دبه  –ثورة  –بمواقع دعة 

الطيبة ومنطقة  –الجرى 
 عيون موسى 

 11.1يقدر األحتياطى بحوالى 
 مليون طن 

 جنوب سيناء 

يتواجد بمنطقة أبو زنيمة  منجنيزال
 –شرم الشيخ  -ومناطق دهب
 راس محمد 

 –يستخدم فى صناعات الفيرومنجنيز  غير مقدر
صناعة البطاريات  –الصناعات الدوائية 

 البرونز -األلومنيوم  –

 جنوب سيناء
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 المحافظة   الصناعات القائمة عليها الكمية الموقع الخام التعدينيى

 الرصاص والزنك
 والفضة والذهب

يتواجد بمنطقة أم زريق بالقرب 
 من مدينة دهب

تم اكتشاف تركيزات عالية من 
الرصاص والزنك بمنطقة ام زريق 
غرب خليج العقبة كما تم رصد 
تركيزات عالية اخرى من الفضة 

 جزء فى المليون  3333

صناعات الفضة والذهب وصناعات 
 الرصاص .

 جنوب سيناء

المناطق منطقة السمرا من اهم  خام النحاس
بالقرب من دهب والرقيطة 
بالقرب من سانت كاترين 
ونصب وسرابيد الخادم بالقرب 

 من أبو زنمية

االحتياطات ليست 
الف طن( في وادي 513اقتصادية)
 سمرا فقط 

 

 –يدخل فى العديد من السبائك 
والكابالت  -وتصنيع البويات الجيدة 

 .  الكهربائية

 جنوب سيناء

بريت خام الك
 والبيريت

يتواجد فى منطقتين األولى  
منطقة دكال بشمال العريش 
واصله رسوبى والثانية منطقة 
جبل فيرانى بجنوب 
سيناءويتواجد على هيئة خام 

 البيريت

شمال سيناء  يدخل فى صناعة األسمدة  مليون طن. 53يقدر األحتياطى 
 جنوب سيناء

يقع فى منطقة وادى الطر  األلبيتيت
كم شمال شرم  13حوالى 
 الشيخ 

مليون طن  51االحتياطى المؤكد  
مليون طن كأ  133، ومايزيد عن 

 حتياطى جيولوجى .

يستخدم فى صناعة االنواع الفاخرة 
صناعة الخزف والصينى  –للسيراميك 

صناعة  –االدوية  –الحراريات  –
 صناعة الصابون . -الزجاج  

 جنوب سيناء

 –يستخدم فى صناعة الزجاج  غير مقدر دى أرغام يتواجد بمنطقة وا الفلورسبار
 –معجون األسنان  –السيراميكيات 

 مواد الطالء والتلميع  –البورسلين 

 جنوب سيناء

تزخر بها شواطى العريش  الرمال السوداء
وتحتوى هذه الرمال على 
الكثير من المعادن الثقيلة مثل 

 –اإللمنيت  –الماجنيتيت 
 األسفين  –الوتيل 

 –تستخدم فى صناعة البويات  مقدر غير 
 –المنسوجات  –األصباغ  –السبائك 

 مساحيق التجميل  –الورق الزجاج 

 شمال سيناء .

أهم المناطق لتواجد الخام راس  رواسب الجبس
 ملعب ووادى السيح

تم أنشاء مصنع جبس رأس ملعب 
الف  133ليستوعب كمية قدرها 

 طن سنويا من محاجر رأس ملعب.

 جنوب سيناء صناعة األسمنت . –ألسمدة صناعة ا

 رواسب الطينات  
 )الطفلة( 

منطقة أبو زنيمة ومنطقة وادى 
فيران ومنطقة الطور ومنطقة 

 عيون موسى والتمد

تستخدم فى صناعة السيراميك  كماده  غير مقدر
صناعة  –صناعة الطوب  –مرشحة 
 سوائل الحفر . –االسمنت 

 جنوب سيناء

  كلوريد الصوديوم 
 )ملح الطعام(

يوجد حول بحيرة البردويل فى 
مالحة ) الروضة، العجرة، 

 الصافية، القطرات وسبيكة(

ألف طن / سنة  111ينتج حوالى 
 ويتميز الخام بالجودة والنقاء .

 –يستخدم فى صناعة ملح الطعام 
الصناعات  –الصناعات الغذائية 

 حفر أبار البترول  -الكيمائية

 

 51تبلغ األحتياطات المؤكدة  المغارة منطقة جبل   الفحم
 مليون طن 

  
 

تبلغ األحتياطات المؤكدة حوالى  منطقة الركب غرب المغارة  وسط سيناء
 مليون طن  11

 

 : مركز معلومات محافظتى شمال وجنوب سيناء.المصدر
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 :األمكانيات الصناعية  -3/2 

 القطاع مخرجات على يسيةبصفة رئ تعتمد ،ضخمة صناعية قاعدة القناة إقليم يضم

 وتصنيع ، وتجميعالجلدية والمنتجات الجاهزة المالبس مثل ،ومستلزماته الوسيطة الزراعي

وخاصة  اإلقليم محافظات مدن فى والمنتشرة والمواد الغذائية الحاصالت وتعبئة األجهزة
 في التقنية عالية والصناعات ، ةعيلي، واإلسماببورسعيد واالستثمارية الحرة الصناعية بالمناطق

الطبية  والمعدات الحيوية المعلومات والتكنولوجيا وتكنولوجيا واالتصاالت مجال اإللكترونيات
 ،باإلسماعيلية التكنولوجيا الوسيطة بوادي والكيماويات الدوائية الخامات وتكنولوجيا تصنيع

 ت البحريةالمعدا وتصنيع ،حريةالب والخدمات السفن وتموين التخزين مشروعات وكذلك

 الوحدات وبناء السفن وتكسير الصغيرة والسفن اليخوت وبناء ،واإلنقاذ السالمة ومعدات

 الهياكل وتصنيع ،الصاج وتشكيل ودرفلة ،واألسماك وتعبئة األعالف وتصنيع ،العائمة

 والحديد البناء ومواد الخفيف النقل وتجميع سيارات ،السويس بمحافظة الحرة بالمناطق المعدنية

قليم محافظات إاألمكانيات الصناعية بيرصد، والعرض التالى السويس خليج بشمال الصلبو 
 .قناه السويس

 

 : محافظة الشرقية -أوال

 على باألساس تعتمد التي الصناعية األنشطة من العديد الشرقية محافظة توجد فى

 وكذلك الغذائية دالموا إلنتاج مصانع عدة تتوطن بالمحافظة حيث الزراعي ، اإلنتاج استغالل

 والنسيج الغزل إلى صناعات باإلضافة ،يةالكهربائ والهندسية المعدنية المنتجات صناعة

 .(5-1جدول رقم )، وذلك على النحو المبين بالجدول رقم الخشب ومنتجات
 والورش المسجلة الصناعية المنشآت من العديد الشرقية محافظةفى  يوجد كما

 العام للقطاع التابعة الشركات إلى ، باإلضافةالصناعية هاأنشطت تتنوع والتي الصغيرة

 من أكثر المحافظة في يوجد عامة ، وبصفة األعمال، قطاع وشركات المساهمة والشركات

 نسمة ألف ٥٧٠بحوالى  بها العمالة وتقدر ،ورشة ٥٥٧٠٢ يناظر وما صناعية منشأة ٩٥٠٠

 من العاشر بلبيس، الزقازيق، مراكز يف العمالة هذه وتتركز ،والخاص العام القطاعين في

 مجال في بالمحافظة الصناعي النشاط في للتوسع كبيرة إمكانيات هذا وتتوفر ،رمضان

 الصغيرة الصناعات إلى باإلضافة ،والغذائية والمعدنية والكيماوية النسيجية الصناعات

 .الحرفية  واألنشطة

 مليون 1311.1 بنحو الصناعية طةاألنش لهذه توجيهها يمكن التي االستثمارات وتقدر

 حجم من % 51.5حوالي يعادل ما أي فرد، ٢٨٨٦٦ العمالة تناهز من استيعابية بطاقة جنيه

 .بالمحافظة المسجلة العمالة
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 (  2-6 جدول رقم )
 المناطق الصناعية بمحافظة الشرقية

 الصناعات القائمة نوع الصناعة المساحة الموقع المنطقة
المنطقة 
ية الصناع

طريق ببلبيس / 
القاهرة 
 الصحراوى

 87تقع عند الكيلو 
 بجوار مدينة العبور

 722على مساحة 
 فدان

مخصصة 
للصناعات الغذائية 

 والخفيفة

، مصنع )صناعات غذائية 860تضم 
رقية خشبية ، غزل ونسيج، كيماوية، و 

، ثروة عدنية حرفية، مهندسية، مواد بناء
ليون م ..0.4حيوانية وداجنة( برأس مال 

 عامل 81.22جنيه وعمالة تصل إلى 
مدينة العاشر 
 من رمضان

تقع على طريق 
القاهرة/ األسماعيلية 

 الصحراوى

مخصصة  
للصناعات الغذائية 
والكيماوية والغزل 

 والنسيج

، مشروع )صناعات غذائية ..88تضم 
غزل ونسيج ، كيماوية، هندسية، مواد 

مليار  83.1بناء( برأس مال قدرة حوالى 
 8.0278ه مصرى وعمالة فعلية نيج

، يصدر معظم اإلنتاج للمدينة إلى عامل
الخارج بما يسهم فى حل مشكلة عجز 
ميزان المدفوعات وتخفيف مشاكل سوق 

 الصرف األجنبى فى مصر 
المنطقة 
الصناعية 

طريق بلبيس / 
العاشر من 
 رمضان

 3تقع عند الكيلو 
على طريق بلبيس 
العاشر من رمضان 

كم  3لى وتبعد حوا
 من ميدان الطائرة

 تقع على مساحة
فدان وهى  830

مقسمة إلى 
، األولى منطقتين
فدان،  70حوالى 

أما الثانية فتصل 
 12مساحتها إلى 

 فدان 

 

مخصصة 
للصناعات الغذائية 
والكيماوية والغزل 

 والنسيج

ى مقسمة إلى فدان وه 830بمساحة 
فدان تضم  70الى ، األولى حو منطقتين

، كهربائية ،اوية، مواد غذائيةأنشطة كيم)
ات، مستحضرات ، آالت ومعددوائية

ت مغذية ، صناعاومرايا تجميل، زجاج
للسيارات، معدنية، ورقية، نسيج ومالبس، 

 861، مواد بناء( باجمالى موبيليا وأثاث
، فرصة عمل 1300مشروع وتوفر حوالى 

فدان  12ة فتصل مساحتها إلى أما الثاني
 والمواسير )صناعة الكرتونوتضم

باإلضافة إلى عدد من الخراسانية(، 
المشروعات تحت اإلنشاء وتتمثل فى 
صناعة المواد الغذائية والمعدنية والكيمائية 

فرصة استثمارية إمام  814وهناك 
المستثمرين الراغبين فى إنشاء مشروعات 

 متوسطة الحجم أو صغيرة الحجم
مدينة 

الصالحية 
 الجديدة

 تقع المنطقة بمدينة
 الصالحية الجديدة

مخصصة  
غذائية، للصناعات ال

، غزل ونسيج
 كيماوية، كهربائية .

مصنع ) صناعات غذائية ،  812تضم 
غزل ونسيج ، كيماوية، كهربائية، 
وهندسية، منتجات ورقية ، بالستيك ، 

، مواد بناء( برأسمال ىخشبية وأثاث معدن
مليار جنيه مصرى  0.3قدرة حوالى 
 وعمالة فعلية

 : هيئة التنمية الصناعية.مصدرال
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 :محافظة بورسعيد - ثانيا

 إلنتاج مصانع ، حيث يوجد الصناعية األنشطة من العديد بورسعيد محافظةب تتوطن

 والعطور والكيماويات الغذائية والمواد الحاصالت وتعبئة الجلدية الجاهزة والمنتجات المالبس

 ونسيج غزل من والصغيرة المتوسطة صناعاتال من العديد تواجد مع .المعدنية والصناعات

، وذلك على النحو المبين عديدة وصناعات حرفية التسليح، وحديد الصيد شباك وصنع
 .(3-1جدول رقم )بالجدول رقم 

 قطاع وشركات المساهمة والشركات العام للقطاع التابعة الشركات إلى وباإلضافة

 الصغيرة والورش المسجلة الصناعية المنشآت من تزخر بالعديد بورسعيد محافظة فإن األعمال،

 .الصناعية  أنشطتها تتنوع والتي

 ٥٩٧٦ يناظر وما صناعية منشأة ٠٠٧ من أكثر المحافظة في يوجد عامة، وبصفة

 هذه وتتركز ،والخاص العام القطاعين في فرد ألف 11.1بحوالى  لهما العمالة وتقدر ورشة،

 .ثمارية االست الصناعية المنطقة في العمالة
من أهم المشروعات المقامة بالمناطق الصناعية فى بورسعيد صناعات بناء السفن 
بالترسانة البحرية وكذلك صناعة الغزل والنسيج وصناعة اآللياف الصناعية والحبال والجولة 
وصناعة الثلج والتخزين والتبريد والصناعات الهندسية والمعدنية مثل انتاج الشابيك وأبواب 

يتال وبالط السيراميك والمالبس الجاهزة وصناعات األحذية  والبويات والسخانات األلوم
الشمسية وصناعة الحلوى وصناعة وانتاج المنظفات الصناعية والكيماوية ومشروعات انتاج 

 .الغاز الطبيعى وكذلك صناعات انتاج بويات السيارات والمبانى واألخشاب
 

 ثالثا- محافظة اإلسماعيلية:

 على باألساس تعتمد التى الصناعية األنشطة من بالعديد اإلسماعيلية افظةمح تزخر
 الغذائية الصناعات إلنتاج مصانع عدة بالمحافظة حيث تتوطن الزراعى، اإلنتاج إستغالل
 والعطور، والورق والمبيدات والكيماويات والصابون والزيوت واألسمدة والنسيج والغزل

وذلك على النحو المبين ، )أساسا   األسمنتي والبالط الطوب(ءالبنا مواد صناعة إلى باإلضافة
 .(1-1جدول رقم )بالجدول رقم 

والثانية المجهزة  ولىاألكما تتنوع فرص االستثمار الصناعى فى المنطقة الصناعية 
بكافة الطرق البرية الموصلة للموانى المصرية ومدينة القاهرة وقطاع غزة  ونويبع والمنطقة 

 .ة بمدينة االسماعيلية والمنطقة الصناعية  بالقنطرة شرق ووادى التكنولوجياالحرة العام
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 (3-6)رقم جدول 
 المناطق الصناعية القائمة بمحافظة بورسعيد 

 الصناعات القائمة   نوع الصناعة المساحة الموقع المنطقة
المنطقة 
الصناعية 
العامة  
 )الحرة(

شمال مدينة 
 بورسعيد

تبلغ المساحة 
 صةالمخص

للمشروعات حوالى 
ألف متر مربع  4.4

موزعة على خمس 
 مناطق فرعية

تتمثل مجاالت النشاط 
الصناعى فى المنطقة العامة 
فى صناعات إنتاج المالبس 
الجاهزة والمنتجات الجلدية 
وتعبئة الحاصالت والمواد 

 الغذائية

يوجد بالمنطقة صناعات الكيماويات 
والعطور والصناعات المعدنية وحديد 

نتاج التسليح وتجهيز الورق والرخ ام وا 
، تجميع وتصنيع الزجاج وأدوات المائدة

األجهزة الكهربائية والسيارات ووسائل النقل 
الخفيف وتصنيع المالبس الجاهزة واألثاث 

 .والورق واألدوية ولوازم السياراتالمعدنى 
مناطق 
اإلستثمار 
 المحلى

مدينة مدخل ب
 بورسعيد

تبلغ المساحة 
لية لهذه اإلجما

 8.86المناطق نحو 
مليون متر مربع وفقا 
للمخطط العام لمدينة 

 بورسعيد

تضم هذه المناطق 
الصناعات غير الخاضعة 
لقانون االستثمار والتى 
أقيمت بالمدينة فى ظل 

 القوانين المحلية .

مناطق تنقسم هذه المناطق إلى ست 
فرعية للصناعات الخفيفة والصناعات 

،  الحرفية والورشمتوسطة واألنشطة ال
وباستثناء منطقة الصناعات الخفيفة 

،  C1وبعض أجزاء منطقة الصناعات 
C2 فإن بقية المناطق الفرعية مازالت ، 

، شاغرة ومتاحة لالستثمار الصناعى
، وة على المناطق الصناعية المخططةعال

ينتشر عدد من المشروعات الصناعية 
 داخل المدينة فى مواقع متفرقة .

ة المنطق
الصناعية 
بشرق 
 بورسعيد

شرق  جنوب
بورسعيد شمال 
طريق بورفؤاد/ 

 بالوظة

تبلغ المساحة 
 0كم 17.6اإلجمالية 

تقوم على مناطق للصناعات 
الثقيلة والمتوسطة والخفيفة 

 ومراكز خدمات صناعية

تم تخصيص أراضى لبعض المشروعات 
الصناعية بها مثل عروق الصلب والحديد 

يع المعدات األسفنجى وتجميع وتصن
الثقيلة وسيارات النقل الكبيرة ومشروعات 
مستحضرات طبية وتجميل وسيراميك 

ألف  862وأدوات صحية ويتوقع توفير 
 فرصة عمل بالمنطقة .

 : هيئة التنمية الصناعية.المصدر
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 (4-6جدول رقم )
 االسماعيليةالمناطق الصناعية بمحافظة   

 الصناعات القائمة ع الصناعةنو  المساحة  الموقع المنطقة
المنطقة 
الصناعية 
 الغربية

الصناعية )
 (األولى

تقع غرب اإلسماعيلية على 
الطريق الصحراوى الواصل بين 

 القاهرة وبورسعيد.

تصل الى مساحة 
 1.1إجمالية تعادل 
 مليون متر مربع تقريبا

تم تخصيصها 
للصناعات متوسطة 
الحجم وبعض األنشطة 

 الخدمية.
 

مشروعا صناعيا  14منطقة تضم ال
يعمل معظمها فى مجال الصناعات 
الغذائية والنسيجية والمعدنية والكهربائية 

 ومواد البناء .

منطقة 
الصناعات 
 الخفيفة

الصناعية )
 (الثانية

تقع على امتداد طريق القاهرة / 
 بورسعيد الدائرى ويحدها السكة
( الحديد )االسماعيلية / الزقازيق

 الصناعية الغربيةوغربا المنطقة 

تبلغ المساحة االجمالية 
فدان بمسطح 113نحو 

صافى لالستثمار 
 فدان  133الصناعى 

المنطقة مخصصة 
 للصناعات الخفيفة

قطعة وتتركز  29المنطقة  مقسمة الى 
معظم المشروعات فى مجال الصناعة 
مواد البناء )الطوب والبالط األسمنتى 
أساسا( وبعض الصناعات الخشبية كما 
يعمل بعض منها فى مجال تصنيع 
 المالبس الجاهزة والصناعات الهندسية .

المنطقة 
 الحرة العامة

كم شمال غرب  1تقع على بعد 
مدينة االسماعيلية على الطريق 
الصحراوى الواصل بين القاهرة 

 واالسماعيلية

وتبلغ مساحة المنطقة 
فدان )أى 133حاليا نحو 

 ،(5مليون م 3.31
ة وأضيف اليها قطع

أرض مجاورة مساحتها 
وتقدر  9ألف م441

طاقتها االستيعابية 
مشروعا 01بحوالى 

 صناعيا

وقد تم تخطيطها 
وتقسيمها الى أربع 
مراحل تنفيذية ألعمال 
البنية األساسية 

 والصناعات الخفيفة .

تتركز معظم المشروعات فى المالبس 
جهزة تجميع وتصنيع األ ،الجاهزة

ت والمواد الكهربائية وتعبئة الحاصال
الغذائية والمنتجات الجلدية والكيماويات 
والمنظفات الصناعية والصناعات 
المعدنية والرخام وقطع غيار السيارات 
باالضافة لمشروعات التخزين والخدمات 

 البترولية.

المنطقة 
الصناعية 
بالقنطرة 
 شرق

تقع هذه المنطقة ضمن 
التخطيط العام لمدينة القنطرة 

كم 13بعد شرق الجديدة على 
من مدينة االسماعيلية وحوالى 

كم من مدينة بورسعيد 11
وجنوب الكتلة العمرانية المقترحة 
للمدينة وقد صدر قرار انشائها 

 1113من مجلس الوزراء عام 

ويبلغ المسطح 
المنطقة لهذه المخصص 

فدان )كاملة  13 نحو   
المرافق( والمساحة 
الصافية لالستثمار 

 .فدان 11.1 الصناعى 

وتتخصص فى مجال 
الصناعات التجميعية 

 الهندسية والكيمائية

قطعة وتضم  489وتضم المنطقة 
الصناعات البالستيكية والصناعات 

 الغذائية واألثاث الخشبية والمعدنية 

وادى 
 التكنولوجيا

يقع فى المنطقة الواقعة شرق 
كم 41قناة السويس على بعد 

على الطريق األوسط بسيناء 
( وذلك 6ية رقم )امتداد المعد

كم مع الطريق وتمتد 49بطول 
 كم6جنوبا حوالى 

تصل  مساحة وادى 
 46التكنولوجيا حوالى 
 ألف فدان

تم تخصيصه القامة 
الصناعات عادية التقنية 
فى مجال األلكترونية 
واألتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات والتكنولوجيا  
 الحيوية والمعدات الطبية

ع الخامات ويوجد به تكنولوجيا تصني
الدوائية والكيماويات الوسيطة بهدف 

 تغطية السوق المحلى والتصدير .

 : هيئة التنمية الصناعية.المصدر
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 محافظة السويس -رابعا

 على باألساس تعتمد التى الصناعية األنشطة من بالعديد السويس محافظة تزخر

 األنشطة على عالوة رية،البح والخدمات السفن مشروعات تموين والسيما التخزين مشروعات

 األسمنت السفن وتعبئة وتخريد وتقطيع وبناء ومشتقاتها الكيماوية األسمدة إنتاج من الصناعية

 .(1-1جدول رقم )، وذلك على النحو المبين بالجدول رقم وتصديره صوامع فى السائب
 

 ( 5-6 جدول رقم )
 السويسالمناطق الصناعية بمحافظة 

 خصائص المنطقة نوع الصناعة ةالمساح الموقع المنطقة
المنطقة الحرة العامة 

 ببورتوفيق
 (المناطق الحرة العامة)تتبع 

مخصصة بالكامل  فدانا 81يبلغ مسطحها  شمال غرب خليج السويس
 .لمشروعات التخزين

يوجد بها مشروعات تموين السفن 
والخدمات البحرية، باإلضافة لمشروعين 
 فى مجال تصنيع المعدات البحرية
ومعدات السالمة واإلنقاذ وفى مجال 

 تجميع اجهزة الحاسب اآللى.

 
 
 
 
 

 المنطقة الحرة العامة باألدبية

 76يبلغ مساحتها حوالى  شمال غرب خليج السويس
 فدانا

مشروعات الصناعية 
 والتخزينية والخدمية

يوجد بها األنشطة الصناعية مثل طحن 
وتعبئة خام الباريت، بناء اليخوت والسفن 

لصغيرة، تكسير السفن وبناء الوحدات ا
العائمة، تصنيع منتجات اللومنيوم، تخريد 
وتقطيع السفن، تصنيع وتعبئة األعالف 
واألسماك، درفلة وتشكيل الصاج، تصنيع 
الهياكل المعدنية، وتجميع األوناش 

 العلوية.
المنطقة الحرة بمنطقة جبل 

 عتاقة
تبلغ مساحتها حوالى  غرب خليج السويس

 فدانا 080
  لم يتم تسليمها بعد

منطقة الصناعات البترولية 
 بمنطقة الصناعات الثقيلة

 (استثمار داخلىة منطق)

يبلغ مسطحها حوالى  منطقة عتاقة
 فدانا 8832

وهى مشغولة بالكامل بشركات البترول  لصناعات البتروليةا
ومستودعاتها وبعض الخدمات البترولية، 

  وتوظف نحو سبعة أالف عامل.

منطقة الصناعات الثقيلة 
 )شمال عتاقة(

 (استثمار داخلىة منطق)

تصل مساحتها حوالى  شمال عتاقه
فدان ويوظف  8122

 نحو عشرة أالف عامل

صناعات األساسية ال
فى بإستثناء صناعة 

 البترول

وكيمائية،  تضم المنطقة صناعات غذائية
وغزل ونسيج ومواد بناء )أالسمنت( 

 سفن.والزجاج وورش إصالح ال
المنطقة الصناعية بطريق 

ة منطق) اإلسماعيلية
 (استثمار داخلى

 –سماعيلية على طريق اإل
 السويس.

يبلغ مسطحها حوالى 
 فدانا 836

تعد صناعة مواد البناء النشاط الصناعى  لصناعات الخفيفةا
 الرئيسى بالمنطقة.

 
المنطقة الصناعية بطريق 

استثمار ة منطق) ناصر
 (داخلى

بمحافظة  -اصرعلى طريق ن
 السويس

وتبلغ مساحتها حوالى 
 فدانا 8.4

 06المنطقة  مشغولة بالكامل وتضم  لصناعات الخفيفةا
مشروعا صناعيا وتوظف المنطقة نحو 

 ألف عامل
شمال غرب خليج السويس  المنطقة الصناعية

عند التقاء طريق القطامية 
مع الطريق الساحلى السويس 
/ الزعفرانة على ساحل خليج 

 لسويس/ البحر األحمرا

تشغل مساحة قدرها 
ويخدمها ميناء  0كم ..0

 العين السخنة

تم تخصيصها لتضم 
منطقة إستثمارية 
لتوظيف مجموعة 
متنوعة من الصناعات 

 الثقيلة

وتضم والصناعات البتروكيماوية وتكرير 
بترول وتركيز خامات الحديد والصلب 

ألف فرصة  846واألسمنت توفر نحو 
 عمل مباشر.

 : هيئة التنمية الصناعية.المصدر
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 قطاع وشركات المساهمة والشركات العام للقطاع التابعة الشركات إلى وباإلضافة

 الصغيرة والورش المسجلة الصناعية المنشآت من تزخر بالعديد السويس محافظة فإن األعمال،

 صناعية منشأة ٠٦ من أكثر المحافظة في يوجد عامة، وبصفة.الصناعية أنشطتها تتنوع والتى

 والخاص، العام القطاعين فى فرد ألف 51.3 بحوالى بها العمالة وتقدر ورشة، ٧٧٠ يناظر وما

 النشاط في للتوسع كبيرة إمكانيات وتتوفر هذا.األربعين عتاقة، أقسام فى العمالة هذه وتتركز

 يرةالصغ إلى الصناعات باإلضافة البناء، مواد صناعة مجال فى بالمحافظة الصناعى

     .الحرفية واألنشطة
 

 :: محافظة شمال سيناءخامسا

 بها يعمل مصنع ا ٥٠ سيناء على شمال بمحافظة الخاصة الصناعية األنشطة تشتمل

 % 11.1، والمشروبات الغذائية المواد في مجال يعمل منها %33.1 ، عامال ألف 1.1نحو
 باقي أما والخزف والحراريات، ءالبنا مواد مجال في %15.1 و ، األخشاب ومنتجتها مجال في

 الصناعي الخاص القطاع يضم كما .التحويلية األخرى الصناعات في فتعمل المصانع

 تلك من % 53.1نحو  ويعمل عامل، ألف 1.13نحو تضم حرفية ورشة ٠٠٠ بالمحافظة

 والفلين، الخشب مجال في % 11.5و وآالت التجهيز، المعدنية المنتجات مجال في المنشآت

 والبترولية، المنتجات الكيماوية منها متعددة صناعية مجاالت في الورش يعمل باقي حين في

 اليدوية والنشر، واألشغال والطباعة والورش والمشروبات، الغذائية والمواد والنسيج، والغزل

 .(1-1جدول رقم )، وذلك على النحو المبين بالجدول رقم عالمية بشهرة تتمتع التي السيناوية
بر المنطقة الصناعية فى بئر العبد خطوة هامة على طريق إحداث طفرة فى وتعت

تم تخطيط هذه المنطقة لتشتمل على الوحدات  حيثالتنمية الصناعية بمحافظة شمال سيناء 
، ويشمل عشرة اآلف عاملنحو هدف خلق فرص عمل لب ،الصناعية الصغيرة والمتوسطة

المنتجات الخشبية  ،تقوم على االنتاج الزراعى صناعات الخليط الصناعى بهذه المنطقة على
 الكيميائية، باإلضافة إلى صناعات تقوم على الثروة التعدينية.، المعدنيةو 

فدان تم تخصيصها للصناعات البيئية  13كما يوجد فى مدينة الشيخ زويد مساحة 
 والتى تقوم على االنتاج الزراعى وخامات البيئة المحلية . 

فدان مقترحة فى الموقع الجديد لرفح جنوب المدينة  531رفح وتوجد فى مدينة 
الحالية بحيث تتحقق هذه المنطقة الصناعية فرص عمالة وجذب سكانى يحقق إستراتيجية 

 التنمية المقترحة لسيناء 
فدان للصناعات الحرفية فى منطقة بئر العبد جنوب الطريق وذلك  531ومساحة 

المنطقة على خط السكة الحديد المقترح بحيث تحقق الربط  عن طريق الهيئة العليا وتقع هذه
 مع المنطقة الصناعية للصناعات الثقيلة بوسط سيناء ومنطقة المغارة .
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 ( 6-6جدول رقم )
 المناطق الصناعية القائمة بمحافظة شمال سيناء

 الصناعات القائمة نوع الصناعة المساحة الموقع المنطقة
المنطقة الصناعية 

 ببئر العبد
جنوب مدينة بئر 

 العبد
مخصصة أساسا  فدان 042

للصناعات المرتبطة 
بالصيد البحرى وتعبئة 

 وتجهيز األسماك

كما يوجد بها بعض الصناعات الكيماوية 
 واألنشطة القائمة على التصنيع الزراعى.

المنطقة الصناعية 
 بالعريش 

جنوب مركز 
 العريش

للصناعات  مخصصة فدان 032
 الخفيفة

تضم مجموعة صناعات زراعية وحيوانية 
باإلضافة إلى أنشطة الصناعات التجميعية 
وبعض أنشطة الصناعات الصغيرة والورش 

 الخدمية.
المنطقة الحرة 
 بالعريش 

شرق مدينة 
 العريش

مخصصة للصناعات  فدان 032
 الخفيفة

تضم مجموعة صناعات زراعية وحيوانية 
شطة الصناعات التجميعية باإلضافة إلى أن

 وبعض أنشطة الصناعات والورش الخدمية.
مخصصة ألنشطة  فدان 822 عند معبر رفح  المنطقة الحرة برفح

 التخزين والتجارة
كما يتم أستخدامها كمنافذ لتسويق 

 المنتجات.

المنطقة الصناعية 
 بوسط سيناء

على المحور 
 –العريشاالوسط )

 األسماعيلية(

..32 
 فدان

صة إلقامة مخص
 المشروعات التعدينية

يوجد بها المشروعات التعدينية والصناعية 
منها مصنع أسمنت بتكلفة إستثمارية حوالى 

 مليون جنيه . 322
المنطقة الصناعية 

 بالشيخ زويد
مخصصة للصناعات  فدان 12 مركز الشيخ زويد

 الزراعية
يوجد بها مجمع للصناعات الزراعية فضال 

نتاج الكبريت عن مصانع مواد ال بناء وا 
 واستغالل الغاز الطبيعى.

 : هيئة التنمية الصناعية.المصدر
 

تحديد أنماط الصناعات المتوقع نجاحها فى شمال  عنديراعى ومن ثم يجب أن 
والمجاالت  ،لتعرف على النمط العام لتوزيع الصناعة فى االقليماسيناء النظر لإلقليم ككل و 

األوزان النسبية سواء للمساحات المخصصة كمناطق صناعية التى تتميز بها كل محافظة و 
أو القدرات الصناعية فى المجاالت المختلفة مع فهم الميزات التى تقدمها كل محافظة 
لإلستثمار الصناعى حتى يتم تحديد خطة التنمية الصناعية لشمال سيناء حتى ال تتنافس بل 

 لذى تتبعه المحافظة ككل.تتكامل إمكانات التنمية الصناعية فى اإلقليم ا
 قطاع وشركات المساهمة والشركات العام للقطاع التابعة الشركات إلى وباإلضافة 

 والورش المسجلة الصناعية المنشآت من العديد تضم سيناء محافظة شمال فإن األعمال،

 لخاما المواد من العديد بالمحافظة تتوافر أنه حيث أنشطتها الصناعية، تتنوع والتى الصغيرة

 .والزراعية الصناعات الكيماوية في استخدامها يمكن التي
يضاف الى ذلك أن النشاط التعدينى فى المحافظة محدود للغاية وال يخرج عن دائرة 
نشاط شركة النصر للمالحات مثال فى مالحة سبيكة كما توجد ثالث مالحات أخرى صغيرة 

 مملوكة للقطاع الخاص.
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 :سيناء جنوب: محافظة ساداس

 إحتياطات توفر من بالرغمجنوب سيناء   محافظةب صناعية مناطق حاليا التتوفر

 الزجاج، رمال(  ةالصناع ركائزوالتى تعد من  التعدينية، الخامات من الكثير فى مؤكدة

 المنجنيز، الكربونية، والطفلة الطفلة الرخام والجرانيت، والدولوميت، الجيرى الحجر الجبس،

نحو ثالث مناطق  المستهدف إقامة منو  محدودة، مازالت اإلستغالل ملياتع نأ إال  الكاولين
 (.1-1صناعية على النحو المبين بالجدول رقم )

 

 ( 7-6جدول رقم )
 سيناء جنوبالمناطق الصناعية القائمة بمحافظة 

 الصناعات القائمة نوع الصناعة المساحة الموقع المنطقة
المنطقة الصناعية 

 بأبورديس
تقوم على صناعات  فدان 022 و رديسمدينة أب

 البتروكيماويات
تشمل أنشطة صناعية تتالئم مع الموارد 
الصناعيةالمتاحة بالمنطقة ومنها صناعة 
البتروكيماويات واألسمدة والكلور والصودا 
الكاوية معالجة الزيوت صناعة األنابيب 

 العوازل الكهربائية والصناعات الصغيرة .

المنطقة الصناعية 
 بوزنيمةبأ

مخصصه للصناعات  فدانا 032 مدينة أبو زنيمة
 التعدينية

ة والمتصلة تتركز أساسا الصناعات التعديني
، ومنها مناجم بالمناجم المحيطة بها

المنجنيز والطفلة والكاولين زالجبس والرمال 
 البيضاء وغير ذلك .

المنطقة الصناعية 
 بمدينة الطور

اعات مخصصه للصن فدانا 32 مدينة الطور
 المحلية

لتوطين مجموعة الصناعات التى تعتمد 
 على الموارد المحلية المتاحة.

 : هيئة التنمية الصناعية.المصدر
 

 قطاع وشركات المساهمة والشركات العام للقطاع التابعة الشركات إلى وباإلضافة

 لورشوا المسجلة الصناعية المنشآت من عدد بها سيناء يوجد جنوب محافظة فإن األعمال،

 صناعية منشآت ٢ من أكثر المحافظة في يوجد و .الصناعية أنشطتها تتنوع والتي ،الصغيرة

 .والخاص العام القطاعين في نسمة ٩٧٦٦بحوالى  بها العمالة وتقدر ورشة، ٠٥٠ يناظر وما
 

 :الصناعية المناطق  -3/3

خارجي، من تتسم محافظات اإلقليم بقربها من العاصمة وسهولة اتصالها بالعالم ال
 33حوالى  هاخالل موانيها على البحرين المتوسط واألحمر وقناة السويس، وتضم محافظات

، أهمها المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من موزعة على محافظات االقليم  منطقة صناعية
مناطق حرة، وأهم منطقتين  1رمضان )أكبر منطقة صناعية في مصر(، كما يضم اإلقليم 

مصر وهما المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس والمنطقة الصناعية  واعدتين في
شرق بورسعيد، باإلضافة إلى المناطق الثقيلة المخطط إقامتها في اإلقليم خاصة في 

  المتحة بهذه المناطق.األمكانيات ، والعرض التالى يرصدمحافظتي شمال وجنوب سيناء
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 :محافظة الشرقيةأوال: 

 رمضان، من العاشر مدينة: هى صناعية مناطق ٩ عدد شرقيةال بمحافظة توجد
 .والثانية األولى الصناعيتان بلبيس ومنطقتا الصالحية الجديدة، مدينة

 عدد ، ويبلغالصحراوى بلبيس القاهرة طريق على المنطقة تقع :رمضان من العاشر - أ
 يائيةكمالو  غذائيةال صناعات، تركز على العمل فرصة 13333 نحو بها العمل فرص

 ومواد وخشبية وكهربائية وهندسية ومعدنية ونسيج تجميل وغزل ومستحضرات طبيةالو 
 .بها والمستثمرين الصناعة لخدمة خدمات منطقة وبالمدينة .وجلود وأوراق وزجاج بناء

 

 الصالحية لمدينة العام المخطط تقع هذه المنطقة ضمن :الجديدة الصالحية مدينة - ب
 صناعات بها وتوجد ،المساحة من%  ٠٦ الصناعى ستغاللاإل نسبة متضمن ا ةدالجدي
 لتجميع مصنع أكبر بها يوجد كما للتصدير الخضار الفاكهة ثمار وتجهيز غذائية

 الطبية النباتات وتعبئة تجفيف صناعات، باإلضافة إلى بمصر المرسيدس السيارات
 العطرية للنباتات الحيوية والزراعات النخيل منتجات من البيئية والصناعات والعطرية
 .الزيتون زيت إلنتاج الصغيرة المعاصر بعض يوجد كما والطبيه،

 

 هذه المنطقة وتنقسم بالشرقية الصناعية المناطق ثالث هى :الصناعية بلبيس منطقة - ت
 تحت ٢٥٥و مصنع ا ٥٠٠ الحالى، ويعمل بها فى الوقت ثانية ومنطقة أولى منطقة :إلى

 .اإلنشاء
 

   يدمحافظة بورسع: ثانيا

 نحو ، وعمل بهاهكتار 31مساحة على منطقة الحرة الصناعية التضم المحافظة 
، يعمل هكتار 11مساحة علىمناطق استثمار صناعى محلى  ، باإلضافة إلى عامل5133

  .عامل 3333 نحو بها
 

   محافظة االسماعيلية :ثالثا

 : التاليةالصناعية طق امنالاالسماعيلية محافظة تضم 
تقــع غــرب مدينــة االســماعيلية علــى والثانيةةة باألسةةماعيلية:  االولةةىاعية المنطقةةة الصةةن - أ

الطريق السريع القاهرة / بورسعيد وتتميز بارتباطها بكافة الطرق البرية والدوليـة الموصـلة 
كم وعن 15كم وعن ميناء السويس 11لكافةالموانى المصرية فتبعد عن ميناء بورسعيد ب

( 131كــم وتبلــغ مســاحة المنطقــة الكليــة )553بكــم وعــن العــريش 111القنطــرة شــرق ب
  ( فدانا للمنطقة الثانية.113( فدانا للمنطقة األولى و)311بواقع ) ،فدانا
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يقـــع المشـــروع بالمنطقـــة الصـــناعية الثانيـــة  مجمةةةع الصةةةناعات الصةةةميرة باألسةةةماعيلية: - ب
عية ( وتبلغ مساحة عنابر الوحدات الصـنا5م131311بمدينة االسماعيلية على مساحة )

 ،م(1( والمشروع مخطط على هيئة عنابر بـأطوال مختلفـة بارتفـاع )5م33135المغطاه )
عمـال المناولــة مـن تفريــغ الخامــات وتحميـل المنتجــات وخالفـه ويبلــغ اجمــالى أ تسـتغل فــى 

( وحـدة وتـم 11( وحـدة كاملـة ومجهـزة. وقـد تـم التعاقـد الفعلـى لعـدد )531عدد الوحـدات )
اخـل مدينـة االسـماعيلية للمجمـع الصـناعى وذلـك للقضـاء علـى نقل الـورش الحرفيـة مـن د

 مشكلة الضوضاء والتلوث فى المناطق السكنية .
 

تقع شـمال شـرق مدينـة االسـماعيلية بـالقرب  المنطقة الصناعية الثالثة بالقنطرة شرق:  - ت
فدان( شرق قناة السـويس وهـى منطقـة كاملـة المرافـق  13من القنطرة شرق على مساحة )

  ناعات كيماوية وبالستيكية وأخشاب.وتضم ص
 

تعمــل المنطقــة الحــرة العامــة باالســماعيلية طبقــا المنطقةةة الحةةرة العامةةة باالسةةماعيلية :  - ث
وتتميـــز بـــالموقع المتوســـط بـــين  1111لســـنة 1لقـــانون ضـــمانات وحـــوافز االســـتثمار رقـــم 

رب مدينــة محافظــات القنــاة والــدلتا حيــث تقــع علــى الطريــق الســريع القــاهرة / بورســعيد غــ
فــــدان( والمرحلــــة 153فــــدان( المرحلــــة األولــــى منهــــا )133االســــماعيلية وتبلــــغ مســــاحتها )

وبعــد تشــغيل كــوبرى مبــارك للســالم علــى القنــاة  ( فــدانا كاملــة المرافــق.13العاجلــة منهــا )
 يسهل تنمية المنطقة بالكامل.  أصبحت سيناء مرتبطة بشكل مباشر مع الوادى مما

 

تقـاطع  5,3يقـع مشـروع وادى التكنولوجيـا مـن الكيلـو : باألسةماعيليةوادى التكنولوجيا   - ج
كــم وكــذلك 11كــم ويبعــد عــن مدينــة االســماعيلية مســافة 15طريــق الشــط األوســط بطــول 

ـــــالقنطرة شـــــرق مســـــافة  ـــــة الصـــــناعية ب ـــــر مشـــــروع وادى كـــــم،  31يبعـــــد عـــــن المنطق يعتب
مصــــر ويعتبــــر إحــــدى  التكنولوجيــــا باالســــماعيلية بوابــــة الشــــرق للصــــناعة المتطــــورة فــــى

المشروعات العمالقة فى مصر وهو مشروع  يعتمد على الصـناعات العاليـة التقنيـة التـى 
تدخل فيهـا التكنولوجيـا بشـكل كبيـر وهويواكـب ويسـاير التنميـة الحديثـة المتطـورة والشـاملة 
التى تنادى بها الدولة فى كـل المحافـل. والهـدف االسـتراتيجى منـه هـو تحويـل مصـر مـن 

مستوردة  للتكنولوجيـا الـى دولـة منتجـة ومصـدرة ممايسـاعد علـى خلـق كـوادر بشـرية  دولة
 قادرة على خوض معركة التطور الحديث وزيادة الدخل القومى لمصر .
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 محافظة السويس: رابعا

 التالية: الصناعية المناطق  السويسمحافظة تضم 
شــمال غــرب خلــيج  توجــد :ة الصةةناعية شةةمال خةةرب خلةةيج السةةويسالمنطقةةة الصةةناعي - أ

السـويس / الزعفرانـه بمسـطح  ،العـين السـخنة  –القاهرة  ىنقطة التقاء طريق عندالسويس 
 133العــين الســخنة الــى قطعتــين الشــمالية بمســاحة  –ويقســم طريقــى القــاهرة  5كــم 531
وتعتبـــر منطقـــة شـــمال غـــرب خلـــيج الســـويس مـــن  . 5كـــم 131والجنوبيـــة بمســـاحة  5كـــم

ختيــــار عليهــــا القامــــة قطــــب اقتصــــادى متكامــــل وذلــــك لموقعهــــا المنــــاطق التــــى وقــــع اال
االســتراتيجى بــالقرب مــن مــدخل قنــاة الســويس الــذى يســاعد علــى ربــط مراكــز االنتــاج فــى 

 أوربا وامريكا بأسواق االستهالك فى الشرق األوسط وافريقيا . 
 

نظــام  لــى جانــبإنمطــا اســتثماريا مميــزا  تمثــل هــذه المنطقــة:  المنطقةةة الحةةرة بالسةةويس - ب
يـتم مزاولـة األنشــطة فـى ظـل هــذين النظـامين طبقـا الحكــام  ، حيــثاالسـتثمار داخـل الـبال

وقـد روعـى انشـاء المنـاطق الحـرة  1111لسـنة  1قانون ضمانات وحـوافز االسـتثمار رقـم 
ن تكـــون بـــالقرب مـــن المـــوانى البحريـــة والجويـــة لالســـتفادة مـــن الموقـــع الجغرافـــى ومدينـــة أ

د فــــى محافظــــة ويوجــــتيجى عــــالمى كمينــــاء بحــــرى وتجــــارى. االســــويس ذات موقــــع اســــتر 
، والثالثــة باألدبيــة ، وأخــرىمــة ببــور توفيــقاالمنطقــة الحــرة العمنــاطق حــرة :  3الســويس 

 عامة للصناعة. عبارة عن منطقة حرة 

 
 : محافظة شمال سيناءخامسا

يز ح ل سيناء إال انها لم تدخل إلىبالرخم من االمكانات الواعدة بمحافظة شما
 التنفيذ، وهناك مجاالت صناعية مقترح تنفيذها على النحو التالى: 

تـم اعتمـاد هـذه المنطقـة وذلـك علـى مسـاحة تقـدر بنحـو المنطقة الصناعية ببئر العبةد:   - أ
، وتم عمل تقسـيم لمواقـع هـذه الصـناعات لتحسـين اقتصـاديات النقـل وتقليـل 5ألف م 11

ألــــف عامــــل،  15.1ذه المنطقــــة نحــــوالتلــــوث البيئــــى، ومــــن المســــتهدف أن تســــتوعب هــــ
صـناعات ، صـناعات خشـبية صـغيرة، وتتضمن صناعات قائمة على الخامـات التعدينيـة

وكيميائيــة متوســطة، باإلضــافة إلــى خــدمات صــيانة  صــناعات معدنيــة ،غذائيــة متوســطة
 وورش متنوعة.

 

ص تتمثل وظيفة هذا المجمع والـذى تـم تخصـيمجمع الصناعات الصميرة بالمساعيد :   - ب
فدان له فى اعطاء الفرصة لتفريغ مدينة العريش من كافة األنشطة الصناعية التى  111

أصـــبحت تمثـــل عبـــأ علـــى المدينـــة فـــى الوقـــت الـــراهن واســـتخداما غيـــر رشـــيد المكاناتهـــا  
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باعتبارها العاصمة والمركز الحضـارى للمحافظـة وباالضـافة الـى ذلـك فسـوف يسـهم هـذا 
 لصناعية الصغيرة فى المستقبل فى نطاق المدينة .المجمع فى استيعاب األنشطة ا

، يمكن 5م1333ويقترح انشاء مركز لتنمية الصناعات البيئية بهذا المجمع على مساحة 
يمكــن أن يقــوم المركــز كمــا  ،فرصــة عمــل فــى المجــاالت المختلفــة 513 نحــو يــوفر أن 

حليـة التـى تتميـز بهـا بتدريب المدربين لنشر الصناعات البيئيـة القائمـة علـى الخامـات الم
المحافظة مثل صناعة الكليم البدوى )صوف الماعز والجمال ( والثوب السيناوى وكذلك 
االرابيســك مــن جريــد النخيــل ويمكــن أن يقــوم هــذا المركــز بتشــجيع التصــنيع اليــدوى فــى 
المنازل خاصة فى مراكز الحسنة ونخل بوسط سيناء لتشجيع البـدو علـى البقـاء فـى هـذه 

ذات الثقــل االســتراتيجى فــى محافظــة شــمال ســيناء وســوف يســهم ذلــك المركــز المنطقــة 
 كذلك فى تسويق هذه المنتجات . 

 

مركز الحسنة بمسافة  –المنطقة شرق قرية بغداد هذه تقع  المنطقة الصناعية بالممارة : - ت
ـــاء العـــريش بمســـافة  11 ـــة العمـــل فـــى كـــم 13كـــم وتبعـــد عـــن مين ، ويمكـــن لهـــذه المنطق

اســـتغالل الرمـــال  ، األســـمنتص وســـباكة المعـــادن وحديـــد التســـليح، خالاســـتصـــناعات: 
 والخــزف والصـــينى ، الجيـــر، دباغــة الجلــود، األســـمدة، نشــر وتقطيـــع الرخــام  ،البيضــاء

 سمنتى( . أ –رملى  –صناعة الطوب بأنواعه )طفلى 
 

 الزراعـاتبتتميـز محافظـة شـمال سـيناء  منطقة الصناعات المذائيةة فةى الشةيو زويةد :  - ث
والتــى يتطلــب المزيــد مــن النجــاح فيهــا وجــود صــناعة تســتفيد بالثمــار المتميــزة، البســتانية 

ــم تصــنع بســرعة تتعــرض للفســاد وتفقــد قيمتهــا الصــناعية وبالتــالى  ، الطازجــة التــى ان ل
االنتـاج مـن وفـورات امكانية وجود منطقة للصـناعات الغذائيـة فـى الشـيخ زويـد لالسـتفادة 

ـــة مـــن الثمـــار منخفضـــة الجـــ ـــة الصـــناعات الغذائي ودة فـــى الصـــناعة . وال شـــك أن منطق
بالشـــيخ زويـــد ســـوف تخـــدم الحاصـــالت الزراعيـــة فـــى كـــل مـــن مركـــز الشـــيخ زويـــد ورفـــح 

 باالضافة لمركز العريش . 
 

فــدان 13هــذه المنطقــة مســاحتها االجماليــة المنطقةةة الصةةناعية جنةةوب مركةةز العةةري  :  - ج
يرة القائمــة علــى الخامــات التعدينيــة ويقتــرح ويقتــرح اســتخدامها لتــوطين الصــناعات الصــغ

ويحقق هـذا   ،نقل كافة مصانع البالط والطوب االسمنتى الموجودة حاليا  بالعريش اليها
االســـتخدام لتلـــك المنطقـــة الميـــزات التاليـــة : قـــرب مواقـــع هـــذه الصـــناعات لـــيس فقـــط مـــن 

، والعوجة : الحجر جافة: الرخام والحسنة والجفمواقع الخامات التعدينية جنوبا )جبل يلق
( بـل كـذلك موقـع منطقـة الصـناعات الثقيلـة شـرق قريـة بغـداد ممـا يتـيح االسـتفادة الجيرى
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من مخلفـات هـذه الصـناعات )مثـل بـالط الموزايكـو والتحـف مـن الرخـام والجرانيـت ( مـع 
تفــادى شــغل شــبكة طــرق المدينــة بســيارات نقــل الخامــات التعدينيــة ، و تقليــل نفقــات النقــل

 خمة وتقليل التلوث البيئى المتعلق بالنقل . الض
 

ومخصــص لهـــا العـــريش، مينــاء تقــع هـــذه المنطقــة جنـــوب المنطقةةة الصةةةناعية الحةةةرة :  - ح
لــى جــذب االســتثمار الصــناعى إتهــدف اقامــة هــذه المنطقــة ، فــدان 531مســاحة اجماليــة 

ـــزات المنـــاطق الصـــناعية وتـــوفر ـــك عـــن طريـــق دمـــج مميـــزات التجـــارة الحـــرة مـــع مي  وذل
المنـــاطق الصـــناعية الحـــرة ميـــزات  االعفـــاء الضـــريبى مـــع تقـــديم كـــل الخـــدمات الالزمـــة 
للصناعة كما يتم تنـاول كافـة اجـراءات االسـتيراد والتصـدير فـى نفـس المكـان هكـذا تـوفر 
هـــذه المنـــاطق المنـــال المالئـــم لجـــذب المســـتثمرين ممـــا يســـهم فـــى نمـــو التجـــارة الخارجيـــة 

، ويمكـن لهـذه المنطقـة أن تتميـز بأنمـاط وتوفير فرص العمـلوادخال التكنولوجيا الحديثة 
ــــل:  ــــة مــــن الصــــناعات مث   ،المنتجــــات االلكترونيــــةالماكينــــات  الدقيقــــة واألجهــــزة،  معين

وسائل ومعدات االتصـاالت، مستحضـرات  ،البالستيكيةو المنتجات المعدنية  البصريات، 
 .وأدوات التجميل...الخ

 

يقتــرح أن تتضــمن تلــك المنطقــة والتــى صةةقة للمينةةاء :  المنطقةةة الصةةناعية الحةةرة المال - خ
فدان بعض األنشطة الصـناعية ذات الصـلة الوثيقـة بنشـاط 133تبلغ مساحتها االجمالية 

  .الصيد فى البحر
 

تقـــع مالحــات ســـبيكة غـــرب مدينــة العـــريش بحـــوالى مسةةةتقبل مشةةةروع مالحةةةة سةةةبيكة :  - د
مسـاحة شـرق سـبيكة المخصصـة  وتقـدر ،كم شرقى مدينة بئـر العبـد11كم وعلى بعد 31

تتمثـل  بـأحواض التركيـز والتبلـور.  5كـم51مشغول منها حاليـا  5كم11للمشروع بحوالى 
 513ألــف طــن ملــح خــام ســنويا تنــتج بالغســيل 333المرحلــة األولــى للمشــروع فــى انتــاج 

ألــف طــن ملــح 13ألــف طــن ملــح مغســول و 113ألــف طــن ملــح مغســول ومكــرر )منهــا 
يتضمن المشروع انشاء مصـنع النتـاج الملـح لالسـتهالك  ، المائدة (مكرر يعبأ للمطبخ و 

يعمـــل  ألـــف طـــن ســـنويا يتضـــمن وحـــدات للتكريـــر والتعقـــيم.13األدمـــى بطاقـــة انتاجيـــة 
عـــامال عنـــد اكتمـــال المرحلـــة 113عـــامال فقـــط ينتظـــر زيـــادتهم الـــى  11بالمشـــروع حاليـــا 
يمكـــن فـــى و كـــرر. ألـــف طـــن ملـــح م13ألـــف طـــن ملـــح مغســـول و  113األولـــى النتـــاج 

المســــتقبل االكتفــــاء بانتــــاج الصــــودا الكاويــــة وكربونــــات الصــــوديوم  مراعــــاة  العتبــــارات 
 عامل  .1133الحفاظ على البيئة مما يمكن أن يرتفع بحجم العمالة فى المالحات الى 
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 صناعية:العمالة والمنشأت ال -3/4

وذلك  محافظات معينة إلى التركز فى قناة السويس إقليميميل النشاط الصناعى فى 
حيث تضم محافظة الشرقية  ،(1-1والشكل رقم ) (1-1على النحو المبين بالجدول رقم )

% من عدد المنشآت الصناعية، تليها بورسعيد 15.1% من العمالة الصناعية لإلقليم و11.1
% من حجم 13.5% من عدد المنشآت( ثم السويس )1.5% من حجم العمالة و11.1)

% 1.5% من حجم العمالة و1.1% من عدد المنشآت( تليها اإلسماعيلية )3.1العمالة و 
 من عدد المنشآت(.

 

 (1-6شكل رقم )

 التوزيع النسبى للعمالة والمنشأت واإلنتاج 

 2112بمحافظات اقليم القناة عام 

 
 هيئة التنمية الصناعية. : اعتمادا  على بياناتالمصدر

 

 شبكة الطرق والحركة: 3/5

وتتضم طريق  قناة السويس، اقليم ق الرئيسية الواقعة داخل نطاقشبكة الطر 
طريق ، القنطرة –،  طريق العريشالسويس –طريق اإلسماعيلية  ،بورسعيد –اإلسماعيلية 
 ،طريق الحدود الشرقية من رفح حتي طابا  ،العوجة –بئر الجفجافة  –االسماعيلية 

من مدخل نفق أحمد حمدى، مارا براس  الذى يربط مدن جنوب سيناءطريق باإلضافة إلى ال
 طابا. و نويبع و دهب رم الشيخ، شسدر، 
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 (2-6شكل رقم )
 قليم قناة السويسبإشبكة الطرق الداخلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   5313تقرير جايكا،، نقال عن المخطط االستراتيجى القليم قناة السويسهيئة التخطيط العمرانى، :  المصدر        

 

 :نالسكا 3/6

% من 13.1مليون نسمة، يمثلون نحو  1.1يبلغ عدد سكان إقليم قناة السويس نحو 
% منهم فى محافظة الشرقية وحدها، وذلك 11ويتركز نحو  ، 5315جملة سكان مصر عام 

 (.3-1على النحو المبين فى الشكل رقم )
 

 (3-6شكل رقم )
 2112عام  قليم قناة السويسبإ التوزيع النسبى للسكان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   5315: اعتمادا على بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ، المصدر
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البيئات الجمرافية ، يختلفون في  ويتوزع سكان االقليم على أنماط من متنوعة من
 ى:، وذلك على النحو التالخرى داخل إقليم قناة السويسأخصائصهم من منطقة إلى 

حيث يسود  ،بصورة واضحة في محافظتى شمال وجنوب سيناء تتجسد: صحراويةبيئة 
% من جملة سكان إقليم قناة 1الطابع البدوى القبلى للسكان المحليين، وتضم هذه المنطقة 

، قليماإل% من جملة 11.1تصل مساحته إلى التى  الكبيرةالسويس، بالرغم من مساحته 
 .متنوعة موارد طبيعية وماتمتلكه من

 

السويس )وهما و بورسعيد  :: وتتمثل في منطقة قناة السويس بمحافظاتها الثالثبحريةبيئة 
يغلب على هذه البيئة خصائص سكان الحضر بصورة و  ،محافظتان حضريتان( واالسماعيلية

% من 11.1تصل إلى نحو، بمساحة اإلقليم% من جملة سكان 51عامة، إذ تبلغ نسبتهم 
 ليم.جملة مساحة اإلق

 

حيث تبلغ نسبة سكان الريف  ،في سكان محافظة الشرقية تتجسد: وهى ريفيةبيئة زراعية 
% فقط من 1.1في حين ال تشغل سوى  ،% من جملة سكان إقليم قناة السويس11بها 

  مساحته.
 

 :أنماط العمران السائدة 3/7

قبلية لتنمية عند صياغة الرؤية المست ةمهأحد المحاور الم العمرانية المالمح تمثل
أنماط العمران  بطتتر لتنمية الصناعة بصفة خاصة. و واأقليم قناة السويس بصفة عامة، 

التمييز بين أربعة أنماط بصفة عامة يمكن و  ،باإلقليم والسكانية واإلدارية الجغرافية المالمحب
 ، على النحو التالى:عمرانية بأقليم قناة السويس من حيث الشكل

والمرتبطة لبدو الرحل وطبيعة أنشطتهم اإلقتصادية السائدة هذا النمط باط يرتب: النمط األول
ة وينتشر هذا النمط فى المناطق الرعوية فى المنابع العليا لألودية الجاف .حرفة الرعىب

وتعد الخيام ، وادى سدر ووادى الحاج وغيرها من األودية وبطون األودية مثل وادى العريش
 . النمطلهذه  هى الشكل السائد عمرانيا  

 

وينتشر هذا ، قرون الذين يمارسون حرفة الزراعةالبدو المستهذا النمط برتبط ي: النمط الثانى
النمط فى مجموعة القرى المنتشرة فى شمال وجنوب سيناء ، فضال  عن المناطق األخرى فى 

التخطيط ويتسم هذا النمط ب ،واإلسماعيلية أطراف محافظة الشرقية والسويس )حى الجناين (
 النسبى وتباعد المبانى وتبعثر التجمعات العمرانية.
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: وهو النمط الريفى والذى يتسم بعشوائية التخطيط وكثافة المبانى وضيق النمط الثالث
سكان ، حيث تبلغ نسبة فى محافظتى الشرقية واإلسماعيليةالشوارع، وينتشر هذا النمط 

 . افظة اإلسماعيليةبمح %11,1بمحافظة الشرقية و %11,1نحو الريف
 

ويرتبط ، إلقليمامحافظات كافة تشاره فى ويتسم هذا النمط بإن ، : النمط الحديثالنمط الرابع
 اإلسماعيلية والزقازيق. ،بورسعيد، السويس، العريشمدن النمط الحديث ب

  

 االستراتيجية واألهداف: و الرؤية  -4
وجذب االستثمارات  السويس تنمية محافظات إقليم قناةكز الرؤية المقترحة على تتر 

باعتبار أن تنمية المناطق الصناعية فى نطاق االقليم تمثل قوة دافعة لالقتصاد له، 
كفل تحقيق معدالت بما ي ،فى مصرلتنمية شاملة لاستراتيجية  المصرى،  وذلك فى إطار

مصر من نمو كافية الستيعاب القادمين الجدد إلى قوة العمل وزيادة العائدات التي تحققها 
 التكامل على الصعيدين اإلقليمي والعالمي. 

 

أيضًا على القطاع الصناعي وحده، بل تمتد فقط تقتصر ال  الرؤيةومن ثم فإن 
لتشمل مجموعة متسقة من األهداف ترمي إلى دعم مجمل عملية التنمية مع اعتبار 

 . الصناعة القطاع القائد في هذه العملية
 

الصناعية دور المناطق صائبة لمستقبلية صياغة رؤية وال شك أن نقطة البداية في 
، هي التقدير الواقعي للموارد المتاحة )بما فيها الموارد قناة السويس إقليممحافظات تنمية فى 

البشرية( وسائر العوامل األخرى المساعدة للتصنيع، مثل المهارات، ومستوى التقدم 
ية. لكن هذا ال دولالالمحلية و في األسواق  التكنولوجي، والبنية األساسية، ومدى االندماج

يعني أن تكون الرؤية بعيدة عن الطموح، فاستراتيجيات التصنيع الطموح يمكن ان تحقق 
 نتائج طيبة تماما  إذا ما توافر لها البناء المؤسسي القوي مع إحكام استخدامه. 

 

وظيفها لكل طاقاتها ولما كان دخول مصر إلى هذا الميدان يأتي متأخرا  نسبيا ، فإن ت
خرى التي يمكن ان يتحقق من خالل "قفزات متتالية"، مستفيدة في ذلك من تجارب الدول األ

 سبقتنا على هذا الطريق. 
 

ويمكن بلوغ هذا الهدف عن طريق استراتيجية محكمة الصياخة، تحدد بدقة 
طن القوة مواطن الضعف في األداء الصناعي الراهن، وتستفيد في الوقت نفسه من موا

  .(8-6جدول رقم ) -والفرص المتاحة لتحقيق نمو صناعي متواصل
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  (8-6جدول رقم )
 SWOT Analysisتحليل نقاط القوة والفرص ونقاط الضعف والمخاطر 

  نقاط القوةStrength : 

  يتميةةز اإلقلةةيم بموقةةع اسةةتراتيجي فريةةد، والةةذى يطةةل
علةةى البحةةر األبةةيً شةةمااًل واألحمةةر جنوبةةًا و يضةةم 

نةةةاة السةةةويس، باإلضةةةافة إلةةةى التحامةةةه مةةةن خةةةالل ق
محافظةةةة الشةةةرقية بالةةةدلتا، ممةةةا يةةةوفر مةةةوان  عديةةةدة 
لتصدير اإلنتاج الصناعى لإلقليم )العري  وبورسةعيد 
والسةةويس(، وسةةهولة نقةةل اإلنتةةاج الصةةناعى للعديةةد 

 من محافظات الدلتا.

  مسةةةاهمة اإلقلةةةيم فةةةى النةةةاتج القةةةومى وخاصةةةة قنةةةاة
م حركةةة التجةةارة العالميةةة علةةى وفةةى تةةدعي ،السةةويس

   المستوى القومى اإلقليمى والمحلى.

  يتميةةز اإلقلةةيم بوجةةود العديةةد مةةن الخامةةات التعدينيةةة
والمحجريةة، الزراعيةة النباتيةة، والحيوانيةة والداجنيةةة، 
مما يساهم فى نمو األنشطة الصناعية القائمةة علةى 
 االسةةتفادة مةةن المزايةةا النسةةبية والتنافسةةية المرتبطةةة

 .(1-6جدول رقم ) -بتصنيع هذه الموارد

  مةن 25فةى اإلنتةاج السةمكى )بةوفرة يتميز اإلقلةيم %
لوجةةةود مسةةةطحات مائيةةةة كبيةةةرة  ،إنتةةةاج الجمهوريةةةة(

وكةةذلك خلةةيج السةةويس  ،سةةواحل البحةةر األبةةيً علةى
، باإلضافة إلى بحيةرة البردويةل )شةمال والبحر األحمر

زارع سةةةةيناء( والمنزلةةةةة )بورسةةةةعيد(، فضةةةةاًل عةةةةن المةةةة
السمكية وحقول األرز حيث يمكن أن تقةوم صةناعات 

 إلقليم.باعديدة على اإلنتاج السمكى 

  يتميةز االقلةيم بوجةود قاعةدة صةناعية علةى قةدر كبيةةر
مةةةةن التنةةةةوع، باإلضةةةةافة إلةةةةى  تةةةةوفر بنيةةةةة أساسةةةةية 
متطةةةةورة نسةةةةبيًا، وانخفةةةةاً فةةةةى تكلفةةةةة منخفضةةةةة 
 لمسةةةتلزمات اإلنتةةةاج )الطاقةةةة والمرافةةةق(، ووفةةةرة فةةةي

   العمالة الرخيصة.

 : Weaknessنقاط الضعف  

  صةعوبة  يشةكلالبعد األمنى واإلستراتيجى مما
 .تنمية جميع المناطق باإلقليم 

 ةخصةةةائص السةةةكان بةةةاإلقليم خيةةةر متجانسةةة 
عةةدم مالءمةةة نةةواتج ، ممةةا أدى إلةةى إجتماعيةةاً 

النظةةام التعليمةةي لنوعيةةة المهةةارات المطلوبةةة 
 للصناعة. 

 إلعةةداد الكةةوادر الالزمةةة  نقةص مراكةةز التةةدريب
انخفةةاً مسةةتوى أنشةةطة البحةةث و  ،للصةةناعة

 والتطوير والقدرات التقنية. 

  نوعيةةات المشةةروعات المقترحةةة خيةةر متوافقةةة
، باإلضةةافة إلةةى مةع إمكانيةةات العمالةةة بةاإلقليم

 انخفاً انتاجية العمل في الصناعة. 

  قامةة عدم إستمالل الموارد المتاحةة بةاإلقليم واا
سةواء مةوارد تعدنيةة أو  هاستماللمشروعات إل

 أراضى زراعية، أو انتاج سمكى .

  هيكةةةةةل الصةةةةةادرات الصةةةةةناعية تملةةةةةب عليةةةةةه
الصةةةادرات المعتمةةةدة علةةةى المةةةوارد الطبيعيةةةة 

 والتقنيات المنخفضة المستوى. 

  ظةةةةةروف خيةةةةةر مواتيةةةةةة للمشةةةةةاريع الصةةةةةميرة
 والمتوسطة

  عةةةةدم اإلسةةةةتفادة مةةةةن اإلمكانيةةةةات السةةةةياحية
يم العوائةةةةةةةةد وجةةةةةةةةذب بةةةةةةةةاإلقليم فةةةةةةةةى تعظةةةةةةةة

   .اإلستثمارات

  عةةةةةدم وجةةةةةود شةةةةةركات متخصصةةةةةة لتسةةةةةويق
 المنتجات الصناعية لإلقليم.
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المنةاطق الصةناعية فةى محافظةات وترتكز االسةتراتيجية المصةرية المقترحةة لتنميةة 
 على ثالثة محاور رئيسية:  اقليم القناة

 

 : Opportunitiesالفرص 
  ،االسةةةتفادة مةةةن المزايةةةا النسةةةبية المتاحةةةة بةةةاإلقليم

بالسةةةياحة والثةةةروات التعدينيةةةة خاصةةةة فيمةةةا يتعلةةةق 
المةةةوارد الزراعيةةةة والثةةةروة السةةةمكية، باإلضةةةافة إلةةةى 

، ممةا باتية إلقامة العديد مةن الصةناعاتت النوالثروا
 يفتح بابًا واسعًا للتصدير.

  التحةةول الةةديموقراطى يمكةةن أن يسةةاهم فةةى إحةةداث
االصةةةالحات المرجةةةوة فةةةي السياسةةةات،  وفةةةي بيئةةةة 
 النشاط االقتصادي  مما يشجع االستثمار الخاص. 

  تبنةةةةةةى خطةةةةةةة الدولةةةةةةة خةةةةةةالل المرحلةةةةةةة القادمةةةةةةة
ير ومساهمتها فى تةوف ،قليماإلللمشروعات القومية ب

 فرص العمل على المستوى القومى.
  وجةةود فةةائً كبيةةر مةةن رؤوس األمةةوال فةةي منطقةةة

مكةةةةان  الخلةةةةيج نتيجةةةةة الرتفةةةةاع أسةةةةعار البتةةةةرول، واا
 اجتذابه كاستثمار أجنبي مباشر. 

  تنمية السياحة البيئية فى اإلقليم، خاصة فى سةيناء
القائمةة  مع ربطها عضويًا بتنمية الصناعات البيئيةة

 .  لى الموارد الطبيعية المحلية فى ع
  مسةاهمة اإلقلةيم فةى حركةة التجةارة العالميةة وتةدعيم

 دور مصر فى حركة التجارة العالمية 
  إقامةةةةةة مشةةةةةروعات تشةةةةةجير علةةةةةى ضةةةةةفاف التةةةةةرع

مصةةارف فةةى  134كةةم تةةرع و  2776والمصةةارف )
محافظة الشرقية وحدها( بهدف توفير محصول مةن 

قةةةوم عليهةةةا صةةةناعات األخشةةةاب المةةةوارد الخشةةةبية ت
وبةةةةدائل األخشةةةةاب للوفةةةةاء بالحاجةةةةات المسةةةةتقبلية 

 لسكان اإلقليم.
  إقامةةةةةة الصةةةةةناعات الممذيةةةةةة التةةةةةى تحتةةةةةاج إليهةةةةةا

الصةةناعات المتوسةةطة والكبيةةرة القائمةةة بالعاشةةر مةةن 
رمضةةان وذلةةك فةةى المواقةةع العمرانيةةة المناسةةبة فةةى 

 اإلقليم.

 : Threatsالمخاطر  
 لذى تمثله االخةالل لسةبب أو رخةر التهديد األمنى ا

باتفاقيات السالم مةع دولةة إسةرائيل والةذى قةد يةؤثر 
سةةةةةلبًا علةةةةةى إيقةةةةةاع توجةةةةةه المسةةةةةتثمرين إلقامةةةةةة 
المشةةةةةةروعات الصةةةةةةناعية، خاصةةةةةةة فةةةةةةى سةةةةةةيناء 

 ومحافظات قناة السويس.
  احتةةةدام المنافسةةةة العالميةةةة فةةةي األنشةةةطة رخيصةةةة

 هند(.العمالة من جانب القادمين الجدد )الصين وال
  التهديةةةةةد المسةةةةةتقبلى الةةةةةذى يمثلةةةةةه نقةةةةةص الميةةةةةاه

المتاحة للزراعة: سواء نتيجةة الخةتالل النسةب بةين 
 ،الحصةةص المخصصةةة للشةةرب والصةةناعة والزراعةةة

أو للمسةةةاس بحصةةةة ميةةةاه النيةةةل نتيجةةةة للخالفةةةات 
الحالية بةين دول حةًو النيةل والتةى قةد تسةتمر أو 

ألنشةطة تتفاقم، مما يؤثر بالتةالى علةى العديةد مةن ا
الصةةناعية القائمةةة علةةى المةةوارد الزراعيةةة بةةاإلقليم، 
وخاصةةة مسةةتقبل ترعةةة السةةالم ومةةا يةةرتبط بهةةا مةةن 
خطةةةةةةط لالستصةةةةةةالح الزراعةةةةةةى وقيةةةةةةام األنشةةةةةةطة 

 الصناعية المتعلقة بها.
  إسةةتمالل قنةةاة السةةويس كمعبةةر مةةائى ولكةةن ليسةةت

 كمحور تنموى 
  التوجه المستمر إلى الداخل واالعتماد على السةوق

 المحلية. 
  ًالتهمي  على مستوى االقتصاد العالمي )انخفةا

نصيب مصر في الصادرات العالمية وفي االسةتثمار 
 األجنبي المباشر(. 

  تةةةةةدهور القةةةةةدرة التنافسةةةةةية نتيجةةةةةة القصةةةةةور فةةةةةي
   .التحديث التقنى

  ارثةةةار السةةةلبية للتميةةةرات المناخيةةةة علةةةى المنةةةاطق
لةى إيقةاع والتى يمكن أن تؤثر ع، الساحلية لإلقليم 

 التنمية الصناعية فى المحافظتين.
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 ( في األجل القصيرالمحور األول):  تعتمد التى صناعات الالتركيز على دعم يتم خالله
تكنولوجيا المنخفضة المستوى، أي على الصادرات الكثيفة على الموارد الطبيعية وال

تحقيق معدل نمو أعلى بهدف  زيادة الصادرات والعمالة هذه المرحلة إلى تهدفو ،  العمالة
 في اإلنتاج الصناعي من خالل تنمية الصادرات واجتذاب االستثمار األجنبي المباشر

المحلى في االقتصاد ه المناطق هذ، بوصفهما أداة لتعميق اندماج للمناطق الصناعية
 االقليمي والعالمي.و 

تحقيق قفزات متتالية في االنتاجية الصناعية من (: المتوسطفي األجل ) الثانىالمحور  
خالل مجموعة من السياسات والبرامج المصممة بعناية بغية االرتقاء بالقدرة التنافسية للقطاع 

لصناعة بإقامة المؤسسات الالزمة للتصنيع تعزيز كفاءة ا هدف هذه المرحلةالصناعي. وت
عالي الجودة، باإلضافة إلى تحسين المكون التكنولوجي في اإلنتاج والصادرات من خالل 

 االنتقال إلى مرحلة التصنيع المعتمدة على التكنولوجيا المتوسطة.

  تحول تدريجي في هيكل االنتاج الصناعي  حداثإ(: الطويلفي األجل ) الثالثالمحور
نتقل به من األنشطة القائمة على استخدام الموارد الطبيعية إلى التكنولوجيا المتوسطة ي
هدف بناء القدرة االبتكارية،  وهي المرحلة التي بإلى الصناعات عالية التكنولوجيا،  خيرا  أو 

 يعتمد فيها اإلنتاج والصادرات على التكنولوجيا المتقدمة.
 

بعامة  مصريتحول أقليم قناة السويس بخاصة و  وباتباع هذه االستراتيجية يمكن أن
دولة صناعية رئيسية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، سواء من حيث مستوى إلى 

ويقتضى  األداء الصناعي أو كمصدر رئيسي للمنتجات الصناعية متوسطة التكنولوجيا.
مقارنة بمستوياتها واألجنبية ة زيادة كبيرة في جملة اإلستثمارات المحلي هذه االستراتيجية إتباع

 :إتباع االجراءات التالية مما يتطلبفي الماضي، 
  انطباعًا  ، بما يعطىتهيئة بيئة مشجعة لالستثمارلاإلصالحات إجراء مجموعة من

لتزام الحكومة. و للمستثمرين بجدية   اا
  الرسوم الجمركية  تخفيً، التى تتضمن االصالحات الهيكلية إجراء مجموعة من

 . بما يحقق العدالة االجتماعية إعادة تنشيط برنامج الخصخصة، سعار الضرائبوأ

  توفر مزيدًا من  بما يساهم فى  ،اإلصالحات في القطاع الماليإجراء مجموعة من
 واجهتيذلل عقبة من أهم العقبات التي و  ،لحصول على القرًو المصرفيةافرص 

 المستثمرين. 

إن مالمح مستقبلنا يجري تشكيلها ارن. وال شك أن الطريق أمامنا ال يزال 
طوياًل. لكن تباشير النجاح لن تتأخر طوياًل إذا ما توفرت العزيمة الصادقة، وقوة 

 اإلرادة، وروح المثابرة. 
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 النتائج-1
 

أثر المناطق الصناعية على تنمية المحافظات المصرية  قياس الدراسة تهدفاست
تقييم دور المناطق الصناعية فى تنمية المحافظات ، بهدف بالتطبيق على إقليم قناة السويس

دراسة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات ، و القناة بخاصةإقليم محافظات المصرية بعامة، و 
، المرجوة منه أهدافهانجاح بعض المناطق الصناعية عن تحقيق  أمامالتى تقف حجر عثرة 

متنوع اقتصاديا وبه  كإقليمقناة السويس  إقليمتوضيح الدور الذى تقوم به الصناعة فى تنمية ل
البعد األمني  قوىالتنمية على المستوى القومى، بما ي دعموذلك لتنموية كبيرة  إمكانيات

صياغة رؤية مستقبلية ، ووصواًل إلى بة المتغيرات الدولية واإلقليميةواإلستراتيجي للدولة ومواك
قليمشاملة للنهوض بالمناطق الصناعية فى مصر بعامة   قناة السويس بخاصة، تعتمد على: وا 

 بمحافظات إقليماالقتصادية المختلفة بالمحافظات، وكذلك  تعميق واستغالل التكامل بين األنشطة
االستغالل األمثل لرفع المستوى  باإلقليم الموجودةقناة السويس، بهدف استغالل الموارد 

، وتشجيع الصناعات الحرفية واليدوية والتي يشتهر بها أهالي اإلقليم اإلقليماالقتصادى داخل 
قامة عدد كبير  من المناطق الصناعية والمناطق االقتصادية الخاصة وخاصة بدو سيناء، وا 

)االستثمارية( مجهزة بالخدمات والمرافق مثل المناطق االقتصادية الخاصة واالستثمارية برفح 
 والعريش وشمال سيناء. 

 

 :تتضمن اآلتى أظهرت الدراسة عددًا من النتائج املهمةوقد 
 األجنبية، االستثمارات جذب فى( مسمياتها باختالف) الصناعية أهمية دور المناطق 1-1

 األجنبى، النقد حصيلة زيادةوزيادة الصادرات مما يساهم فى   عمل، فرص توفير وفى
 .مما يحقق التنمية والرفاهية للمواطنين الدول داخل التكنولوجيا ونقل

تعريف محدد متفق عليه للمناطق الصناعية أو  وقد أوضحت الدراسة عدم وجود 1-1
مصطلح مرتبط بالمناطق الصناعية  11اك على األقل أكثر من هنف االقتصادية،

المناطق و  المناطق االقتصاديةيتضمن  المستخدم فى مصر التعريفو ، الموجهة للتصدير
 .المناطق الحرة، و المناطق اإلستثماريةو  الصناعية

، تأثر المناطق الصناعية بمجموعة من المعايير المؤثرة، من أهمها االستقرار السياسي 1-3
تبني سياسة السوق المفتوح، حسن اختيار موقع إنشاء هذه المناطق، توافر شبكة جيدة 
من المرافق والبنية األساسية، توفير المناخ القانوني، مع حسن اختيار المشروعات التي 
يمكن أن تتوطن في هذه المناطق، باإلضافة إلى توفر العمالة المدربة والماهرة، 

قامة هذه المناطق، ونوعية المنافسة التي تواجهها من المناطق االستثمارات المطلوبة إل
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األخرى، باإلضافة إلي الطاقة االستيعابية لألسواق المحلية والدولية التي تتعامل معها 
 منتجات هذه المناطق.

 إال للتنمية، العامة األهداف تحقيق في الصناعة المناطق تلعبه الذى الدور من بالرغم 1-4
 ذلك يصاحب أن يجب بل لألهداف، تحقيقها من للتأكد هذه المناطق ييملتق يكفي ال أنه

تحسين أثر والبعدي، حيث يفيد هذا التقييم في  المرحلي الدوري والتقييم المستمرة المتابعة
 عنها يعبر قد الصناعية  المناطق نجاح لقياس المقاييس من العديد وهناك .ما يتم تقييمه

 متعلقاً  الجزئي المستوى االستثمارات ، وعلى في الزيادة بحجم الكلي؛ المستوى على
 وجودته.  اإلنتاجي األداء بمستوى

 الصناعية المناطق أكدت الدروس المستفادة من دراسة التجارب الدولية فى إنشاء 1-5
 ، باإلضافةعلي أهمية التركيز على الصناعات المتوسطة وعالية المستوي التكنولوجي

اجتذاب  مما يسهم فىعلى شكل مدن متكاملة،  كبرى،ية الصناعالمناطق إلى إنشاء ال
)نموذجى العاشر من رمضان والسادس  العديد من الشركات العالمية إلقامة مصانعها
في السابق للبحث عن بيئة عمل ة هاجر من أكتوبر(، ويساعد على عودة العقول الم

من  المتطورة تكنولوجيًا؛صناعات قوية للبناء قاعدة ، باإلضافة إلي إقامة قامت أفضل
 ايكنولوجخالل التركيز على مجاالت استراتيجية )وهي االتصاالت وتقنية المعلومات والت

 .الحيوية وعلوم الزراعة والبيئة(

حيث ، لى حد كبيرإلمناطق الصناعية فى مصر مجزأ لاالطار القانونى والمؤسسى  1-6
 والتخبط داخلأدي إلي الت ،ةالمناطق الصناعي تعدد الجهات التى تخطط وتنظم وتدير

ات المختلفة تعمل بدرجات مختلفة كمنظمين ومطورين هيئفال ،الجهودو فى المهام 
ومشغلين ومسوقين للمناطق الصناعية فى مصر، مما يخلق صراعا فى المصالح 

لمناطق . مما أدي إلي عدم نجاح كثير من اغير كفء للموارد العامة وتخصيص
 ومقارنة ىفاالستثمارات المحلية واالجنبية بالقدر الكا الصناعية فى مصر فى جذب

العالمية، على الرغم من المحفزات التي تقدمها الدولة من الحوافز  والمؤشرات بالمقاييس
الضريبية والجمركية وتسهيل االجراءات وتوفير األراضى . ولكن تكمن األسباب الحقيقة 

مناطق( في سوء إدارة األراضى الصناعية )باستثناء اإلطار القانوني والمؤسسي لهذه ال
حيث إخفاق سياسات إدارة أراضى الدولة، والتى تضمنت بيع األراضى بأسعار زهيدة 
وما ترتب عليها من قيام بعض المنتفعين بتسقيعها وتحقيق مكاسب رأسمالية ضخمة من 

سارة المالية وراء بيعها دون أن تستفيد منها الدولة، حتى أن المشكلة ال تقتصر على الخ
للدولة، فاألرض أصل من أصول الدولة ال يجب التصرف فيه بالبيع، لذا فإن معظم 
دول العالم تتجه إلى تخصيص األراضى بحق االنتفاع، وهو ما أدركته الحكومة 
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المصرية مؤخرًا. كما أن هناك اتجاه من قبل الحكومة إلصدار قانون جديد لتنمية قطاع 
ى للمستثمرين، حيث تم تشكيل لجنة قانونية لوضع مشروع الصناعة وتخصيص االراض

قانون جديد للصناعة تحت مسمى "قانون تنمية وتنظيم الصناعة" بدال من القانون 
. وذلك لحسم الجدل حول أساليب تخصيص االراضى 1151الحالى والصادر عام 

 عية. الخاصة باالستثمار الصناعى وتبعيتها إلى الهيئة العامة للتنمية الصنا

الوضع الراهن لقطاع الصناعة على المستوى القومى أن إجمالى عدد يظهر تحليل  1-7
ألف منشأة حتى بداية عام  3335نحو منشآت الصناعات التحويلية المسجلة يصل إلى

مليون  1,1مليار جنيه، يعمل بها نحو  354، بلغت جملة استثماراتها نحو 1111
مليار جنيه سنويًا  15331بنحو لهذا القطاع تمثل القيمة المضافة الصافية و عامل، 

تأتى صناعات الغزل والنسيج والمالبس والجلود، مساهمة في االقتصاد المصري. و 
المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، الهندسية واالليكترونية والكهربية، الكيماويات 

م هذه مساهمة فى االقتصاد القومى، حيث تساه ومشتقاتها فى مقدمة الصناعات
مليارجنيه سنويًا، ويعمل  11131الصناعات معا فى زيادة القيمة المضافة الصافية بنحو 

 % من جملة العاملين بالصناعة. 7534بها نحو

محافظة القاهرة ؛ أن تحليل الوضع الراهن للصناعة على مستوى المحافظاتيوضح  و 1-1
جلة، حيث تضم نحو فى مقدمة المحافظات من حيث عدد المنشآت الصناعية المستأتي 
% من جملة عدد المنشآت الصناعية، يليها محافظات الشرقية، القليوبية، الجيزة، 1731

تضم محافظات ، و %( على التوالى134%، 11%، 1136%، 1131اإلسكندرية بنسب )
 . % من جملة عدد المنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية1433قليم القناة نحو إ

 جنيه مليار 543 ؛ حوالىات الصناعية على مستوى المحافظاتبلغت جملة االستثمار  1-1
 تليها ،%1131 منها األكبر بالنصيب اإلسكندرية محافظة تتمتع ،1111 بداية حتى

 والقليوبية ،%131 السويس ،%136 القاهرة ،%1133 الجيزة ،%1136 الشرقية محافظات
 االستثمارات جملة من% 1431نحو على معاً  القنا اقليم محافظات وتستحوذ%. 7

 القبلى الوجه بمحافظات الصناعية لالستثمارات النسبى النصيب يبلغ بينما الصناعية ،
 .  الصناعية االستثمارات من% 1336 نحو

% من جملة العمالة العاملة بالمنشأت الصناعية فى محافظة 5.71يتركز نحو  1-11
%،اإلسكندرية 1336وبية %، القلي14الجيزة  %،5.71القاهرة، يليها محافظات الشرقية 

% من العمالة فى منشآت 7134%، أى أن المحافظات الخمسة الكبرى تضم  13
%، أما باقى 331% ، المنوفية 437الصناعات التحويلية المسجلة، تليها محافظة الغربية 

 % من العمالة الصناعية.1331فتحتوى على  11المحافظات الـ 
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 ساهمت 1111 فى جنيه مليار 71734 التحويلية الصناعات من اإلنتاج قيمة بلغت 1-11
% 11 والشرقية% 1135 والجيزة% 1737 والقاهرة% 1131 اإلسكندرية محافظات
 جنيه، مليار 55335 قدره ما اإلنتاج مستلزمات قيمة بلغت وقد منها، األكبر بالنصيب

 مةالقي لتبلغ جنيه، مليار 5.71 العاملين يتقضاها التى األجور جملة بلغت كما
 .جنيه مليار .5137 نحو الصافية المضافة

يظهر تحليل الوضع الراهن للمناطق الصناعية في مصر أن عدد المناطق الصناعية  1-11
 13 على موزعة ،1151في عام  صناعية منطقة 1.إلى  التابعة للمحافظات يصل

 عامل ألف 111 نحو بها يعمل مصنع 1511 المصانع وبإجمالي عدد محافظة،
 المدن فى الصناعية المناطق يصل عددفى حين جنيه،  مليار 3631 قدرها باستثمارات

 بها يعمل مصنع 6141 فيها المصانع عدد ، يبلغصناعية منطقة 15الجديدة وهي 
 الصناعية المناطق جنيه . أما مليار 11637 قدرها استثمارية بتكلفة عامل ألف 541

 للصناعات باإلضافة موجه نشاطها ، عامة حرة مناطق 51الحرة فيصل عددها إلى 
 لخدمات موجهة أنها حيث اإلعالمية الحرة المنطقة ماعدا والتخزين الخدمى النشاط إلى

  .1111 عام حتى عامل ألف 111 وتوظف 1117 بها المشروعات عدد اإلعالم، وبلغ
 المساحة حيث من الحرة المناطق أكبر اإلسكندرية فى بالعامرية الحرة المنطقة وتعد
 الصناعية المنطقة أما اإلسكندرية، ميناء من بالقرب لوجودها نظراً  المشروعات وعدد
باإلضافة إلى وجود أشكال العمال،  عدد حيث من األكبر فهى القاهرة فى نصر بمدينة

 شمال الخاصة االقتصادية المنطقة ُتعدالخاصة  االقتصادية أخرى من بينها المناطق
 45 حوالي بعد وعلى السخنة ميناء من بالقرب المنطقة هذه وتقع السويس، خليج غرب
 خارج منطقة 17 عدد تحديد تم الثقيلة الصناعية السويس، والمناطق مدينة من كم

 المغذية والصغيره المتوسطة والصناعات والملوثة الثقيلة للصناعات مخصصة الكردون
 الصناعية المنطقة إلى باإلضافة هذا المصرية، الصحارى فى الثقيلة الصناعات لتلك
 ،1م مليون 113 بورسعيد شرق لمشروع اإلجمالية المساحة وتبلغ بورسعيد، بشرق
 الميناء جنوب الصناعية والمنطقة ،1كم 3534 بمساحة المحورى الميناء من ويتكون
 5 بمساحة اإلدارية والمنطقة ،1كم 5 بمساحة السياحية والمنطقة ،1كم 1735 بمساحة

 فدان .  ألف 51 بمساحة الزراعية والمنطقة ،1كم

منطقة صناعية موزعة جغرافيا، تقع معظم هذه المناطق فى نطاق إقليم  511يوجد  1-13
منطقة  13يليها إقليم القاهرة الكبرى ) %(،.117منطقة صناعية بنسبة  33القناه )

%(، وقد يعتبر إقليم القاهرة الكبرى هو األهم من حيث المنشآت 11صناعية بنسبة 
قل يم قناه السويس هو األهم من حيث عدد العمالة، ويليهما من حيث المنشآت والعمالة وا 
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 المناطق أهم من الجديدة للمدن التابعة الصناعية المناطق إقليم اإلسكندرية، وتعد
 والمنشآت. العمالة حيث من الصناعية

 وتوضح نتائج الدراسة الميدانية مايلى: 1-14
من المشروعات المقامة فى محافظات تستأثر المشروعات الصناعية بالنصيب األكبر  . أ

%، ثم جاءت المشروعات  9..3، حيث بلغ نسبتها السويس، االسماعيلية وبورسعيد
كما  % تركز معظمها فى بمحافظة السويس،9.3التخزينية فى المرتبة الثانية بنسبة 

من حجم  (% ...6حيث بلغت نسبتها )رالشركات المساهمة بالنصيب األكب تستحوذ
% من المنشآت المقامة 57المنشأت بمنطقة الدراسة، تركزت غالبيتها فى السويس )
% تركزت غالبيتها فى ....بها(، تليها المنشآت الفردية فى المرتبة الثانية بنسبة 

طة % من المنشآت المقامة بها، وجاءت شركات التوصية البسي7...االسماعيلية بنسبة 
 %.93.3المرتبة الثالثة بنسبة 

تستحوذ صناعتى المواد الغذائية، ومواد البناء على الجانب االكبر من حجم النشاط  . ب
%( لكل منهما، وتأتى صناعتى النسيج والمنتجات 95.5، بنسبة متساوية )الصناعية

ات %، بينما جاءت الصناع99.9المعدنية فى المرتبة الثاني بنسبة متساوية أيضا بلغت 
% 3.9بالكيماويات، والكهرباء، والبالستيك فى المرتبة الثالثة، بنسب متساوية أيضًا )

 لكل منها(. 
غالبية استثمارات المناطق الصناعية استثمارات خاصة، وال تمثل العمالة األجنبية بها  . ت

من اجمالى العمالة بمشروعات المحافظات الثالث، تتركز معظمها فى  %5.0أكثر من 
 السويس واالسماعيلية. محافظتى

% من 5..0غالبية المنشآت اعتمدت فى طريقة ادارتها على الئحتها الخاصة بنسبة  . ث
، يليها المنشآت التى تستند فى إدارتها إلى القانون اجمالى المنشآت بمنطقة الدراسة

%، وأخيرًا طريقة االدارة الذاتية دون 99.9المنظم للمنشأت الصناعية فى مصر بنسبة 
 %. .9وع للوائح المكتوبة بنسبة الرج

، ولكن اعتمدت غالبية المنشآت المقامة على عمل دراسات استثمارية أو تسويقية . ج
ن كانت الدراسات االستثمارية قد  بنسب متفاوتة فى محافظات الدراسة الثالث، وا 

%(، وكانت محافظة االسماعيلية أولى المحافظات ..53استحوذت على النسبة االكبر )
ذة للدراسات بنوعيها، والشك ان لذلك عالقة بزيادة عدد المنشآت والمشروعات بها المنف

 عن محافظتى السويس وبورسعيد.
%، وقادرة على المنافسة بنسبة 25.4غالبية المشروعات كانت متميزة بنسبة  . ح

 %،55.% من مشروعاتها مواد خام محلية بنسبة 4..2%، وتستخدم نسبة 8..5
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% من اجمالى مشروعاتها(، بينما يستخدم نسبة 67.9سماعيلية )يتركز معظمها فى اال
%، تتركز معظمها فى االسماعيلية أيضًا ..9% مواد خام أجنبية بنسبة 96.9

 % من اجمالى مشروعاتها(.  91.1)
، تعانى كافة المشروعات الصناعية بالمحافظات الثالث من مشكالت بدرجات متفاوتة . خ

يف المواد الخام المستخدمة فى االنتاج المرتبة االولى وقد احتلت مشكلة ارتفاع تكال
% من حجم العينة، فى حين جاءت مشكلة ارتفاع بند 73.6حيث تعانى منها نسبة 

% من اجمالى عينة الدراسة، 9..9األجور فى المرتبة الثانية حيث عانت منها نسبة 
انت منها نسبة وجاءت مشكلة ارتفاع تكاليف الصيانة فى المرتبة الثالثة، حيث ع

% من اجمالى المنشآت عينة الدراسة، وجاءت مشكلة عدم توافر قطع الغيار فى 6...
%، وأخيرًا مشكلة 3.6%، ثم مشكلة كثرة األعطال بنسبة 9..9المرتبة الرابعة بنسبة 

 %. 5.7ارتفاع معدل دوران العمل بنسبة 
% من اجمالى 7.75تمثل المنشآت التى تستخدم تكنولوجيا صديقة للبيئة نسبة  . د

%، وتمثل نحو 7..3، ترتفع نسبتها فى محافظة االسماعيلية إلى نحو المنشآت بالعينة
% من اجمالى المشروعات المقامة فى محافظة السويس، فى حين كانت كل 57

 المشروعات المنفذة بمحافظة بورسعيد مستخدمة للتكنولوجيا النظيفة. 
، للبيئة، يأتى فى مقدمتها أنشطة إنتاج مواد البناءنشاط األنشطة الملوثة  4.جد يو . ذ

% من اجمالى األنشطة الملوثة للبيئة، يليها األنشطة المرتبطة 71.6ة حيث يمثل نسب
بصناعة البالستيك، النسيج، واألنشطة المعدنية، والخدمية فى المرتبة الثالثة كملوثات. 

يئة، يليها الكيماويات والكهرباء، وتعد الصناعات الغذائية من أكثر األنشطة صداقة للب
 األخشاب والمصنوعات الجلدية. 

%، مقابل 9..1تمثل المنشآت التى يوجود اجراءات لتوفيق أوضاعها البيئية نحو  . ر
% التتبع اجراءات لتوفيق أوضاعها البيئية من اجمالى المشروعات بالعينة 95.3

من اجمالى المشروعات  %9..9البحثية، يتركز معظمها فى محافظة االسماعيلية )
 المقامة بنطاقها(.

تشير النتائج إلى أن هرم العمالة فى منشآت العينة هرمًا معتداًل يحتل المهندسون  . ز
، قمته والعمالة الفنية قاعدته مما يؤثر ايجابيًا على الفعالية االنتاجية لهذه المنشآت

% ، والعمالة 99.3سبة % ، والعمالة المعاونة بن...6حيث تمثل العمالة الفنية نسبة 
%، أما فئة المهندسين، 1.6%، يليها فئة مشرفى االنتاج ويمثلون 99.9االدارية بنسبة 

 % من اجمالى العاملين بالعينة. 7.1فقد احتلت المرتبة االخيرة بنسبة 
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وفيما يتعلق بمستوى الكفاءة الفنية لفئات العمالة، فتوضح النتائج أن غالبية العمالة  . س
% من اجمالى العمالة، بينما 71.9بمنشآت الدراسة من العمالة العادية، حيث يمثلون 

 % من اجمالى العمالة بمجتمع الدراسة. 69.3تمثل العمالة الماهرة 
 

% من اجمالى .0فضيل لدى القائمين على يأتى تشغيل الذكور على رأس قائمة الت . ش
المنشآت خاصة فى الصناعات الكيميائية والكهربائية ومواد البناء، ويأتى عدم تفضيل 

% من اجمالى 27.4جنس على االخر عند التشغيل فى المرتبة الثانية بنسبة 
المنشآت المدروسة، خاصة فى الصناعات الغذائية وصناعة النسيج والمالبس 

يأتى تشغيل العمالة ذوى الخبرة على رأس قائمة التفضيل لدى القائمين على و  .الجاهزة
% من اجمالى المنشآت بالعينة، تركزت معظمها فى محافظة االسماعيلية، ..53نحو 

 خاصة فى الصناعات التى تعتمد على التطور التقنى. 
ًا، حيث توضح النتائج أن التعيين عن طريق االعالن هو الطريقة األكثر اتباعو  . ص

، يليها طريقة التعيين من خالل % من اجمالى المنشآت المدروسة6.9.تمارسها نسبة 
% من اجمالى المنشآت بالعينة 5.3.ويفضل %، .9جهاز المنطقة الصناعية بنسبة 

تعيين الخريجين الجدد بعد استكمال التدريب الكتساب الخبرات المطلوبة، وفى حين 
ت المدروسة تعيين الخريجين الجدد دون تدريب، % من اجمالى المنشآ9..9تفضل 

 وتتولى هذه المنشآت هذه المهمة. 
، حيث تقدم  غالبية المنشآت الصناعية تقدم خدمات للعاملين بها بدرجات متفاوتة . ض

% من اجمالى المنشآت بالعينة وجبة غذائية يومية للعاملين بها، فى حين تقدم 75.7
% من العينة غرف للمالبس أو دوالب 1.3.بـ % منها خدمات عالجية، ويتوافر 19

% من حجم 5.7خاص لكل عامل، وفى حين التوجد الخدمات الترفيهية سوى فى 
% ...% خدمات النقل والمواصالت للعاملين بها، ووفرت 6..9العينة، بينما قدمت 

 من اجمالى المنشآت بالعينة مساكن. 
ال تتوافر بها وحدات لرصد وقياس  % من اجمالى العينة7.9.توضح النتائج أن نسبة  . ط

أن الغبار واألدخنة واألبخرة التى ربما تكون سامة وذات آثار و التلوث بمنطقة المشروع، 
ضارة على العاملين بالمشروعات من أكثر أشكال الملوثات تواجدًا، حيث تتواجد فى 

 % من حجم العينة.7.
العينة ال تتوافر بها طرق % من اجمالى المشروعات ب48.7أن نسبة تظهر النتائج  . ظ

% من اجمالى العينة، 59.5نسبة  إال فىيوجد سجل بيئى كما ال، للوقاية من التلوث
% من المشروعات فى توفيق أوضاعها البيئية. وقد أظهرت النتائج 9..9وتعانى نسبة 
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% من اجمالى المنشآت لم تحصل على شهادة األيزو فى مجال المحافظة 56.7أن 
 ن التلوث.على البيئة م

بالمحافظات العديد من المشاكل والمعوقات التى تحد من تواجه المناطق الصناعية  . ع
 تطويرها وتنميتها، وترتبط غالبية هذه المشاكل بالجوانب التالية:

   للركود تعثر بعض المستثمرين في تشغيل مصانعهم لعدم توافر سيوله معهم نظرا
بعض  تعثراالنتاج، باإلضافة إلى  عجلةأدى إلى عدم انتظام سير مما  ،االقتصادي
، مما أدى راق السوق بالمنتجات المستوردةغتسويق منتجاتهم نتيجة ا فى المستثمرين 

 .وقف بعض المصانع بسبب االفالس وحجز البنوكإلى 
 مما أدى إلىعدم توفير القروض الكافية من بنك االستثمار الستكمال انشاء المرافق ، 

عدم توافر االعتمادات المالية لبنية األساسية، وباإلضافة إلى وا بطء تنفيذ المرافق
نشاء و  ألساسية من صندوق دعمالالزمة  لتنفيذ أعمال البنية ا وتطوير المناطق  ترفيقوا 

فى بعض المناطق الصناعية التابعة  الصناعية التابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية
نفيذ المشروعات سواء الخاصة بالمحافظة مما يؤثر ذلك علي عدم سرعة ت للمحافظات،

 أو المستثمرين. 
  يناير، مما أسهم فى  7.االضرابات واالعتصمات، خاصة فى الفترة التى أعقبت ثورة

 عدم توافر العمالة المدربة .باإلضافة إلى  ،تحميل المستثمرين أعباء إضافية
  الجديدة .عدم توافر وسائل االنتقال السريعة والمريحة للمناطق 
 . صعوبة تسويق المنتجات 

 

بعامة،  شاملة للنهوض بالمناطق الصناعية فى مصرتعتمد صياغة رؤية مستقبلية و  5-51
ط القوة والضعف والفرص والتحديات المتاحة ل نقايحلوالقليم القناة بخاصة على ت

دفع جهود التنمية تجاه تنمية محور قناة السويس، باعتباره من وذلك ل، باالقليم
األولويات المطلوب تنفيذها بالنسبة لمشروعات التنمية في مصر لما لها من أهمية 

وبالنسبة لتحليل نقاط القوة والضعف ومكامن ، استراتيجية لألمن القومي المصري
 الدراسة النتائج التالية:  توضحأالفرص والتهديدات إلقليم قناة السويس، 

 

  نقاط القوةStrength التالية:: تتضمن الجوانب 
  الموقع الفريد الذى يشغله اإلقليم المطل على مسطحات مائية كبيرة من سواحل البحر

األبيض بمحافظتى شمال سيناء وبورسعيد للقناة )محافظات بورسعيد واإلسماعيلية 
والسويس( وكذلك خليج السويس والبحر األحمر )محافظات جنوب سيناء والسويس(، 

والذى يضم قناة  ،ل )شمال سيناء( والمنزلة )بورسعيد(باإلضافة إلى بحيرة البردوي
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مع  تجاوره، باإلضافة إلى كم .91كمحور حيوى للمالحة العالمية بطول  السويس
عديدة بحرية وجوية ، مما يوفر موانئ غرباً  الدلتامحافظة الشرقية المتاخمة إلقليم 

وما ييسر نقل اإلنتاج  لتصدير اإلنتاج الصناعى لإلقليم )العريش وبورسعيد والسويس(،
 الصناعى للعديد من محافظات الدلتا.

 الموارد  باإلضافة إلى يد من الخامات التعدينية والمحجرية،العدبوجود تميز اإلقليم ي
% من 9.) ىاجن% من إنتاج الجمهورية(، والد7.اإلنتاج السمكى)، و الزراعية النباتية

ية القائمة على االستفادة من الصناعنمو األنشطة  يساهم فىمما ، إنتاج الجمهورية(
 النسبية والتنافسية المرتبطة بتصنيع هذه الموارد. المزايا

  عناصر الضعفWeakness 
 .عدم وجود شركات متخصصة لتسويق المنتجات الصناعية لإلقليم 
  نقص مراكز التدريب إلعداد الكوادر الالزمة للصناعة، باإلضافة إلى غياب المعاهد

 التخصصات التى تخدم التنمية الصناعية لإلقليم.العليا فى 
  الفرصOpportunities: 

  ارتفاع معدل إنشاء المؤسسات غير الحكومية مثل الجمعيات األهلية والمؤسسات
التنموية غير الهادفة للربح فى المجاالت المرتبطة بتنمية اإلقليم، خاصة فى األنشطة 

 الزراعية والصناعية المالئمة لإلقليم.
 بهدف توفير الموارد الخشبية ت تشجير على ضفاف الترع والمصارف، إقامة مشروعا

 للوفاء بالحاجات المستقبلية لسكان اإلقليم.
  تنمية السياحة البيئية فى اإلقليم، خاصة فى سيناء مع ربطها عضويًا بتنمية

 . طبيعية المحليةالصناعات البيئية القائمة على الموارد ال
  المغذية التى تحتاج إليها الصناعات المتوسطة والكبيرة القائمة إقامة الصناعات

 بالعاشر من رمضان وذلك فى المواقع العمرانية المناسبة فى اإلقليم.
  الموارد الزراعية ب ، خاصة فيما يتعلقاإلقليمالمتاحة ب المزايا النسبيةاالستفادة من

يف النباتات الطبية والعطرية قامة العديد من الصناعات مثل تجفإلالنباتية والثروات 
 مما يفتح بابًا واسعًا للتصدير.، الخ ....واستخراج الزيوت والمستخلصات الدوائية 

  المخاطرThreats 
  التهديد المستقبلى الذى يمثله نقص المياه المتاحة للزراعة: سواء نتيجة الختالل النسب

بحصة مياه النيل بين الحصص المخصصة للشرب والصناعة والزراعة أو للمساس 
نتيجة للخالفات الحالية بين دول حوض النيل والتى قد تستمر أو تتفاقم، مما يؤثر 

 بالتالى على العديد من األنشطة الصناعية القائمة على الموارد الزراعية باإلقليم.
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 االخالل لسبب أو آلخر باتفاقيات السالم مع دولة إسرائيل، الذى تمثله : التهديد األمنى
 .توجه المستثمرين إلقامة المشروعات الصناعية فيؤثر سلبًا على إيقاقد مما 

  والتى يمكن أن تؤثر ،اآلثار السلبية للتغيرات المناخية على المناطق الساحلية لإلقليم
 التنمية الصناعية فى المحافظتين. فعلى إيقا

 

 : التوصيات -2
فـى نطـاق  لـى المنـاطق الواعـدة إأكدت الدراسة على أهمية توطين االستثمارات وتوجيهها 

ــيم  ، ممــا يتطلــب معــه تطــوير االمكانــات الدافعــة للنمــو الصــناعى، والتــى تتميــز بقنــاة الســويساقل
وتحديث القطاع الصـناعى فـى عمومـه مـع التركيـز علـى األنشـطة الصـناعية الرئيسـية متمثلـة فـى 

الصــناعات الكيماويــة ، الصــناعات ، الصــناعات الغذائيــة، بــس الجــاهزةالصــناعات النســجية والمال
التعدينيــــة والصــــناعات المعدنيــــة ذات االمكانيــــات التنمويــــة بــــإقليم قنــــاة الســــويس، باإلضــــافة إلــــى 
ـــــدمتها الصـــــناعات الهندســـــية  ـــــة النســـــبية لألنشـــــطة الصـــــناعية الواعـــــدة وفـــــى مق االرتفـــــاع باألهمي

ــــة والنســــجية والخشــــبية، واالهتمــــ ــــة والكيماوي ــــة والغذائي ــــة والكهربائي ــــدة المغذي ام بالصــــناعات الجدي
للســـــيارات والصـــــناعات االلكترونيـــــة واألجهـــــزة الطبيـــــة والهندســـــة الوراثيـــــة والتكنولوجيـــــا الحيويــــــة 

تنميــة الصــناعات ذات المعــدالت  -والبرمجيــات واالتصــاالت وخاصــة بمنطقــة وادى التكنولوجيــا 
، مما يسـهم فـى ى القومى واالقليمىالمتسارعة والمحددة التكلفة وذات العوائد المرتفعة على المستو 

، شـمال خلـيج السـويسو شـرق بورسـعيد  الرئيسـية فـىوتطوير المراكز الصـناعية االقتصـادية تنمية 
 فـــتح مجـــاالت واســـعة لخلـــق فـــرص عمـــل للشـــباب فـــى مشـــروعات انتاجيـــة تتوافـــقممـــا يســـهم فـــى 

االنتاجيــة واالســتغالل  التعبئــة الكاملــة للطاقــاتطاقاتهــا االســتيعابية وعــرض العمــل، ويســاهم فــى 
 :، ويتطلب تنفيذ ذلك تبنى المقترحات التاليةقليماالاألمثل لموارد 

 )الطريق المختلف الربط محاور خالل من السويس قناة إلقليم اإلقليمي الدور تدعيم 9-.
 مجال في سواء لإلقليم التصديرية  األساسية بورسعيد(، واألنشطة ميناء/ الدولي الساحلي
 والمالبس والنسيج الغزل الصناعي المجال الطبيعي أو الغاز اإلستخراجى النشاط
 .والتجميعية والهندسية المعدنية والصناعات الجاهزة

 مدينة رأسها وعلى صناعي، نموأو مراكز  كأقطاب المواقع من عدد على االرتكاز  .-.
 .الرئيسية للصناعات كموطن السويس اإلسماعيلية، بورسعيد،

 والخدمات الصناعات مثل النسبية المزايا ذات الصناعية لألنشطة قوية دفعة إعطاء  9-.
 .المنطقة بها تذخر الذي التعدينية والثروات الطبيعي الغاز استغالل على القائمة

 المناطق مقومات استكمال يتم بحيث المستهدفة الصناعية المناطق تنمية في التدرج  6-.
 مع جديدة، مناطق إقامة في البدء قبل وخدماتها مرافقها بكافة ومدها إنشاؤها الجاري
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هدار لالزدواجية منًعا توطينها المراد للصناعات الدقيق التخّير مراعاة  إنتاجية طاقات وا 
 .رأسمالية وأصول

 اإلقليم قدرة لتعزيز النمو إمكانات لها تتوفر التي العمالة كثيفة المشروعات على التركيز 7-.
 .والمساهمة فى حل مشكلة البطالة، عملال فرص توفير على

 .إعطاء دفعة قوية لألنشطة الصناعية ذات المزايا النسبية للصناعات البيئية .-.

للمناطق التى بها إمكانات للتوسع األفقى للقروض الممنوحة تقديم تسهيالت في السداد  5-.
 .وتشجيع الصناعات الزراعية وخاصة صغيرة الحجم

طة الموانى بالمحافظة، حيث تضم بعض إقامة بعض الصناعات الخادمه ألنش 1-.
 الصناعات المتوسطة و الخفيفة ووحدات

التوسع في مشروعات خط الغاز الطبيعى إلمداد القرى السياحية والمناطق الصناعية،  3-.
نشاء معامل جديدة لتغطية إحتياجات األستهالك  وزيادة طاقة تكرير معمل وادى فيران، وا 

 .المحلى والتصدير
على المناطق المتآخمة للسواحل اعات المرتبطة بنشاط الصيد إقامة بعض الصن .9-.

، وتقطيع  هوبيع م مراكز تجميع وحفظ األسماك، وتضوالمرتبطة بنشاط صيد األسماك
وتصنيع األسماك، ومراكز إصالح وصيانة لمراكب الصيد، وحدات تصنيع شباك وحبال 

 .ومركز تدريب للصيادين
صناعية مع السماح بخصم تكاليف هذا و إنشاء مراكز للتدريب المهنى ومدارس فندقية،  99-.

  .التدريب من الضرائب
تقديم اإلعفاءات الجمركية لمعدات أو وسائل اإل نتاج المتقدمة ، مع إعفاء الصناعات  .9-.

     .الحرفية التى يقل رأسمالها عن حجم معين من الضرائب
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(1رقم ) ملحق  
قائمة األدوات التشريعية التي تحكم موضوع تخصيص األراضي الصناعية    

(.1111)المبادرة المصرية إلصالح مناخ األعمال,  
 موقف التشريع عنوان التشريع م

بشأن إصدار قانون البناء 8002لسنة  111قانون رقم  1  ساري 

بشأن األراضي الصحراوية 1121لسنة  141 قانون رقم 2  ساري ومعدل 

3 

راضي بشأن قواعد التصرف بالمجان في األ 1111لسنة  5قانون رقم 

 تأجيرها أواالعتبارية العامة  األشخاصو أالصحراوية المملوكة للدولة 

للتوسع فيها أومشروعات استثمارية عليها  إلقامة اسمييجار إب  

 ساري

مالك الدولة الخاصةأالمتعلقة ب حكاماألبشأن بعض  1111سنة ل 7قانون رقم  4  ساري ومعدل 

5 
لسنة  141حكام القانون رقم أبشأن تعديل بعض  1122لسنة  55قانون رقم 

في شان األراضي الصحراوية 1121  
 ساري

6 
لسنة  141حكام القانون رقم أبشأن تعديل بعض  1111لسنة  805قانون رقم 

الصحراوية بشأن األراضي 1121  
 ساري

7 
لسنة  141حكام القانون رقم أبشأن تعديل بعض  1115لسنة  11قانون رقم 

في شان األراضي الصحراوية 1121  
 ساري

8 
لسنة  141حكام القانون رقم أبشأن تعديل بعض  1111لسنة  78قانون رقم 

في شان األراضي الصحراوية 1121  
 ساري

المجتمعات العمرانية الجديدة اءإنشبشأن  1171لسنة  51قانون رقم  9  ساري 

11 
 أمالكبشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في  1124لسنة  11قانون رقم 

 الدولة الخاصة
 ساري

11 
بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات  1111لسنة  810قانون رقم 

الفضاء واألراضيالمبنية   
 ساري

12 

لسنة  51 رقميالقانونين  إحكامبعض بشأن تعديل  1117لسنة  21قانون رقم 

في شان  1111لسنة  7المجتمعات العمرانية الجديدة,  إنشاءفي شان  1171

المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة اإلحكامبعض   

 ساري
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13 
لسنة  100بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  1117لسنة  11القانون رقم 

ولة ملكية خاصة والتصرف فيهابتنظيم تأجير العقارات المملوكة للد 1114  
 ساري

14 
لسنة  100بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  1174لسنة  181قانون رقم 

بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها 1114  
 ساري

15 
بشأن تعديل كردون مدينة  8001لسنة  51قرار رئيس الجمهورية رقم 

 العبور
 ساري

16 
بشأن تعديل كردون مدينة  8004لسنة  118رار رئيس الجمهورية رقم ق

 المنيا الجديدة
 ساري

17 

بشأن اعتبار أراضي الدلتا  8000لسنة  102قرار رئيس الجمهورية رقم 

المحصورة بين فرعي دمياط ورشيد والواقعة بين جنوب  -المملوكة للدولة 

ساحل البحر األبيض كيلومترات وحتى  5محور الطريق الدولي بمسافة 

مناطق عمران جديدة -المتوسط شماالً   

 ساري

18 
فدان  4000بشأن تخصيص  1111لسنة  11قرار رئيس الجمهورية رقم 

 إلنشاء مدينة أسوان الجديدة
 ساري

19 

بشأن استبدال نص المادة  1120لسنة  517قرار رئيس الجمهورية رقم 

بتخصيص  1177سنة ل 841من قرار رئيس الجمهورية رقم  األولى

مدينة العاشر من رمضان إلنشاءاألراضي الالزمة   

 ساري

21 

 5القانون رقم  أحكامبسريان  8001لسنة  152قرار رئيس الجمهورية رقم 

على األراضي الصحراوية المقام عليها المناطق الصناعية في  1111لسنة 

 بعض المحافظات والصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء

ريسا  

21 
بشأن التصرف في بيع  1171لسنة  112قرار رئيس الجمهورية رقم 

 األراضي المملوكة للدولة ببندر المنشأة بمحافظة سوهاج
 ساري

22 

بشأن يكون لمحافظة الجيزة  1118لسنة  41قرار رئيس الجمهورية رقم 

التصرف في أراضى المنطقة الصناعية بالمحوالت المملوكة للدولة ملكية 

دون غيرها واستغاللها إدارتهاولها حق  خاصة  

 ساري

23 

بشأن اعتبار مناطق  1111لسنة  452قرار رئيس الجمهورية رقم 

المملوكة للدولة بمنطقة خليج السويس  األرضالمجتمعات العمرانية الجديدة 

 الموضحة حدودها على الخريطة المرفقة

 ساري
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24 

لموافقة على تغيير الغرض با 1111لسنة  411قرار رئيس الجمهورية رقم 

المخصصة من أجله األراضي الواقعة بمناطق األحايوة شرق وجرجا وطهطا 

ثالث مناطق صناعية عليها إلقامةمحافظة سوهاج لمحافظة سوهاج  -  

 ساري

25 

بشأن اعتبار األراضي الواقعة  8007لسنة  41قرار رئيس الجمهورية رقم 

ة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقا في منطقة شمال غرب خليج السويس منطق

8008لسنة  21ألحكام القانون رقم   

 ساري

26 
بشأن تأمين المنطقة المتاخمة  1121لسنة  510قرار رئيس الجمهورية رقم 

 للحدود الغربية لجمهورية مصر العربية
 ساري ومعدل

27 

المنطقة المستقطعة اعتبار  بشأن 8001لسنة  10قرار رئيس الجمهورية رقم 

لسنة  111رقم  الجمهوريمن ارض محافظة الجيزة والصادر بشأنها القرار 

من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وضمها لمدينة الشيخ  8001

 زايد

 ساري

28 

 األحكامبشأن تعديل بعض  8008لسنة  815قرار رئيس الجمهورية رقم 

 1121لسنة  510قم والقواعد المرفقة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية ر

 بشأن تأمين المنطقة المتاخمة للحدود الغربية لجمهورية مصر العربية

 ساري

29 

بشأن اعتبار بعض األراضي  8000لسنة  111قرار رئيس الجمهورية رقم 

المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة شمال تقاطع طريق أسوان / وادي حلفا 

الجديدة من  توشكيمدينة  إلنشاءة مع الطريق المؤدى ألبو سمبل والالزم

مجتمعات عمرانية جديدة إقامةمناطق   

 ساري

31 

بشأن اعتبار األراضي الواقعة  8000لسنة  155قرار رئيس الجمهورية رقم 

 إقامةمن مناطق  الصحراوي إسكندريةرواش طريق مصر / أبو بمنطقة 

صاالت المجتمعات العمرانية الجديدة وتخصيص قطعة ارض لوزارة االت

 والمعلومات

 ساري

31 

بشأن الموافقة على تغيير  8001لسنة  124قرار رئيس الجمهورية رقم 

كفر  -الغرض المخصصة من أجله األراضي الواقعة جنوب مدينة بلطيم 

 الشيخ وتخصيصها لمحافظة كفر الشيخ إلقامة المنطقة الصناعية ببلطيم عليها

 ساري

بشأن قواعد التصرف في  1121لسنة  511قرار رئيس الجمهورية رقم  32

تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها إلنشاء  التياألراضي والعقارات 
 ساري ومعدل
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 مدن ومناطق عسكرية بديلة

33 
بشأن تعديل موقع مدينة  8001لسنة  812قرار رئيس الجمهورية رقم 

الجديدة توشكي  
 ساري

34 

بشأن بعض خاالت االعتداد  1128لسنة  118قرار رئيس الجمهورية رقم 

سيناء والبحر األحمر وبعض  جزيرةبالملكية في الوادي الجديد وشبه 

 المناطق بالصحراء الغربية

 ساري

35 

 أراضىبشأن تخصيص  8001لسنة  110 قرار رئيس الجمهورية رقم

 األهميةذات  اإلستراتيجيةصحراوية لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق 

 العسكرية

يسار  

36 

بشأن تحديد المناطق  8001لسنة  158قرار رئيس الجمهورية رقم 

العسكرية من األراضي الصحراوية والقواعد  األهميةذات  اإلستراتيجية

 الخاصة بها

 ساري

37 

 5القانون  أحكامبشأن سريان  8004لسنة  170قرار رئيس الجمهورية رقم 

ملوكة للدولة أو الم األرضبقواعد التصرف بالمجان في  1111لسنة 

عليها أو  استثماريةمشروعات  إلقامة تأجيرهااالعتبارية العامة أو  األشخاص

 التوسع فيها على المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف

 ساري

38 

بشأن اعتبار األراضي  1115لسنة  185قرار رئيس الجمهورية رقم 

ناطق إقامة المجتمعات المملوكة للدولة الالزمة إلنشاء مدينة الشيخ زايد من م

 العمرانية الجديدة

 ساري ومعدل

39 

بشأن اعتبار األراضي  1115لسنة  181قرار رئيس الجمهورية رقم 

المملوكة للدولة الالزمة إلنشاء مدينة الشروق من مناطق إقامة المجتمعات 

 العمرانية الجديدة

 ساري

41 

ر بعض األراضي بشأن اعتبا 8000لسنة  111قرار رئيس الجمهورية رقم 

والالزمة إلنشاء  الدائريالمملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة شرق الطريق 

التجمعات األول والثالث والخامس ) مدينة القاهرة الجديدة ( من مناطق إقامة 

 مجتمعات عمرانية جديدة

 ساري ومعدل
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41 

بشأن اعتبار بعض األراضي  8000لسنة  118قرار رئيس الجمهورية رقم 

المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة غرب طريق القاهرة / الفيوم 

من مناطق إقامة مجتمعات عمرانية جديدة الصحراوي  

 ساري

42 

بشأن اعتبار بعض األراضي  8000لسنة  111قرار رئيس الجمهورية رقم 

المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة بمنطقة صحراء جبل النعالون في 

( ة إلنشاء )مدينة الفيوم الجديدةلمدينة الفيوم والالزم الشرقي وبيالجنتجاه اال

 من مناطق إقامة مجتمعات عمرانية جديدة

 ساري

43 

بشأن اعتبار بعض األراضي  8000لسنة  114قرار رئيس الجمهورية رقم 

جديد بمنطقة  عمرانيالمملوكة للدولة ملكية خاصة والالزمة إلنشاء مجتمع 

من مناطق إقامة مناطق عمرانية جديدة تحت اسم ) مدينة  األسيوطيالوادي 

 أسيوط الجديدة (

 ساري ومعدل

44 

بشأن اعتبار بعض األراضي  8000لسنة  115قرار رئيس الجمهورية رقم 

كم جنوب شرق مدينة  80المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة على بعد 

يدة ( من مناطق أقامة )مدينة أخميم الجد إلنشاءأخميم الحالية والالزمة 

 مجتمعات عمرانية جديدة

 ساري

45 

بشأن اعتبار بعض األراضي  8000لسنة  111قرار رئيس الجمهورية رقم 

كم غرب مدينة سوهاج  12المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة على بعد 

الحالية والالزمة إلنشاء ) مدينة سوهاج الجديدة ( من مناطق إقامة مجتمعات 

ية جديدةعمران  

 ساري

46 

بشأن اعتبار بعض األراضي  8000لسنة  117قرار رئيس الجمهورية رقم 

المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة شمال شرق مدينة قنا الحالية على 

) مدينة قنا الجديدة ( من  إلنشاءطريق ) قنا / سفاجا ( والالزمة  جانبي

 مناطق إقامة مجتمعات عمرانية جديدة

 ساري

47 

بشأن اعتبار بعض األراضي  8000لسنة  112قرار رئيس الجمهورية رقم 

 18 بحواليالمملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة شمال شرق مدينة األقصر 

) مدينة طيبة الجديدة ( من مناطق إقامة مجتمعات  إلنشاءكم والالزمة 

 عمرانية جديدة

 ساري

48 

بشأن اعتبار األراضي الواقعة  8001لسنة  441قرار رئيس الجمهورية رقم 

شرق طريق الروبيكى من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة لتكون امتداد 

 الكردون مدينة بدر

 ساري
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49 

بشأن اعتبار األراضي  8001لسنة  451قرار رئيس الجمهورية رقم 

جديد بشرق العوينات من  عمرانيالمملوكة للدولة الالزمة إلنشاء تجمع 

امة المجتمعات العمرانية الجديدةمناطق إق  

 ساري

51 
بشأن بعض حاالت االعتداد  1111لسنة  518قرار رئيس الجمهورية رقم 

 بالملكية في الوادي الجديد
 ساري

51 

بشأن اعتبار األراضي المملوكة  1111لسنة  71قرار رئيس الجمهورية رقم 

أسمنت أسيوط للدولة بالمنطقة الصحراوية بين مدينة أسيوط شرق ومصنع 

غرب من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة الالزمة إلنشاء مدينة 

 الصفا

 ساري ومعدل

52 

بشأن اعتبار األراضي  1115لسنة  817قرار رئيس الجمهورية رقم 

مايو من مناطق إقامة المجتمعات  15المملوكة للدولة الواقعة شمال مدينة 

 العمرانية الجديدة

 ساري

53 

بشأن اعتبار األراضي  8008لسنة  887ار رئيس الجمهورية رقم قر

لمدينة القاهرة الجديدة من مناطق  الشرقيالمملوكة للدولة والالزمة لالمتداد 

 إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة

 ساري ومعدل

54 
 استخداماتبشأن تحديد  8001لسنة  154قرار رئيس الجمهورية رقم 

8017م الدولة حتى عا أراضى  
 فهرس

55 

بشأن الموافقة على استخدام  8002لسنة  152قرار رئيس الجمهورية رقم 

األراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في األنشطة الصناعية لصالح وزارة 

 التجارة والصناعة

 فهرس

56 

بشأن تعديل بعض أحكام  1111لسنة  17قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 

بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية  1114نة لس 100القانون رقم 

 خاصة والتصرف فيها

 ساري

57 
بشأن تنظيم تأجير  1114لسنة  100قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

 العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
 ساري ومعدل

58 

بتاريخ  8007لسنة  112قرار رئيس هيئة التنمية الصناعية رقم 

المناطق  أراضىبشأن التكاليف المعيارية الخاصة بتخصيص  15/11/8007

 الصناعية

 ساري
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59 
بشأن تشكيل  8001لسنة  825قرار رئيس هيئة التنمية الصناعية رقم 

 واختصاصات لجنة تخصيص األراضي للمشروعات الصناعية الكبرى
 ساري

61 

بشأن ضوابط التصرف  8001لسنة  8041قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

في العقارات أو الترخيص باالنتفاع بها أو باستغاللها بطريق االتفاق المباشر 

اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصالحها  لواضعي

لى زوائد التنظيمإ، وكذلك بالنسبة المزارعينواستزراعها من صغار   

 ساري

61 
بشأن تخصيص األراضي  1111لسنة  471قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 الالزمة إلنشاء مدينة الشيخ زايد
 ساري

62 
بشأن اعتبار المنطقة  1114لسنة  8011قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

محافظة البحيرة منطقة صناعية -الواقعة غرب مدينة وادي النطرون   
 ساري

63 
ء منطقة حرة بشأن إنشا 1115لسنة  1118قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 عامة صناعية بمنطقة عتاقة بشمال خليج السويس
 ساري

64 

بشأن اعتبار المنطقة  1111لسنة  8101قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

جنوب طريق الفيوم / القاهرة ــ  1050الواقعة بناحية كوم أوشيم بمساحة 

 محافظة الفيوم منطقة صناعية

 ساري ومعدل

65 

بشأن تعديل موقع المنطقة  1115لسنة  401ء رقم قرار رئيس مجلس الوزرا

الصناعية الواقعة خارج الزمام بقرية الزرابي تجاه حوض الحاجز القبلي 

أسيوطقسم ثان بمركز أبو تيج محافظة  81نمرة   

 ساري

66 

( 7بشأن ضم المنطقة )س 1117لسنة  472قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

( بالرسوة بمحافظة 1كي بالكيلو )إلى المنطقة الصناعية بالحوض السم

لسنة  548بورسعيد والصادر في شأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

1114 

 ساري

67 

باعتبار كل من المنطقة  1117لسنة  807قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

محافظة بني سويف ومساحتها  -الواقعة بناحية بياض العرب شرق النيل 

محافظة بني سويف  -احية كوم أبو راضي فدانا ومنطقة ميدوم ن 750

فدانا منطقة صناعية 155ومساحتها   

 ساري
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68 

بشأن اعتبار المنطقة  1112لسنة  1154قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

منشأة الكوم األحمر بناحية  -الواقعة بأمالك الدولة بحدود الجبل الشرقي 

سهما بمركز البدارى  80قيراطا و 81فدانا و 11البدارى والبالغ مساحتها 

 بمحافظة أسيوط منطقة صناعية

 ساري

69 

بشأن تعديل موقع  1112لسنة  4101قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

ومساحة المنطقة الصناعية بناحية هو مركز نجع حمادي بمحافظة قنا 

1114لسنة  8012والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم   

 ساري

71 
بشأن اعتبار المنطقة  1114لسنة  181لوزراء رقم قرار رئيس مجلس ا

 الواقعة بناحية المطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا منطقة صناعية
 ساري

71 

بشأن اعتبار المنطقة  1114لسنة  548قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

( بالرسوة بمحافظة بورسعيد منطقة 1الواقعة بالحوض السمكي )بالكيلو 

 صناعية

دلساري ومع  

72 
بشأن اعتبار المنطقة  1114لسنة  541قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 الواقعة بناحية كفور الرمل مركز قويسنا محافظة المنوفية منطقة صناعية
 ساري ومعدل

73 

بشأن اعتبار المنطقة  1114لسنة  1401قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

ل بمحافظة أسوان منطقة العالقي بمنطقة الشال -الواقعة على طريق أسوان 

 صناعية

 ساري

74 

بشأن اعتبار األرض  8008لسنة  840قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

سبكو الواقعة بمنطقة  وكيماوياتللبترالمخصصة للشركة المصرية السعودية 

بمحافظة اإلسكندرية منطقة  81الذراع البحري طريق الوصلة الكيلو 

 صناعية

 ساري ومعدل

75 
بشأن اعتبار منطقة  1111لسنة  1757س مجلس الوزراء رقم قرار رئي

 شمال غرب خليج السويس منطقة صناعية
 ساري ومعدل

76 

بشأن اعتبار المنطقة  1112لسنة  171قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

فدان  8000محافظة الفيوم ومساحتها  -مركز أبشواى  -الواقعة بناحية قوتة 

 منطقة صناعية

 ساري

77 

بشأن اعتبار المنطقة  1117لسنة  1770ر رئيس مجلس الوزراء رقم قرا

فدانا والمنطقة الواقعة بالساحل  114الواقعة جنوب مدينة بلطيم ومساحتها 

فدانا منطقة صناعية 11110مركز مطوبس ومساحتها  -الشمالي   

 ساري
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78 

بشأن اعتبار )منطقة  8000لسنة  8844قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

بالعامرية بمحافظة اإلسكندرية منطقة  قبليهضة الصناعية( بجهة مرغم الن

 صناعية

 ساري ومعدل

79 

بشأن ضم بعض قطع  8001لسنة  440قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

بالعامرية  قبليمنطقة النهضة الصناعية الواقعة بجهة مرغم  إلىأراضى 

لسنة  8844اء رقم محافظة اإلسكندرية والصادر بشأنها قرار رئيس الوزر

8000 

 ساري

81 
 سيوهبشأن اعتبار منطقة  8001لسنة  1118قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 من المناطق الواقعة خارج الوادي القديم
 ساري

81 

بشأن اعتبار منطقة  8001لسنة  157قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

تقع خارج الوادي  الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة من المناطق التي

 القديم

 ساري

82 

بشأن اعتبار بعض  8000لسنة  851قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

فدانا  850المناطق الواقعة بناحية األحايوة شرق مركز أخميم ومساحتها 

قيراطا  11فدانا و 1021مركز جرجا ومساحتها  -والواقعة بناحية بيت داود 

فدانا  111مركز طهطا ومساحتها  - أسهم والواقعة بناحية غرب طهطا 1و

سهم مناطق صناعية 10,4قيراطا و 81و  

 ساري

83 

بشأن اعتبار المنطقة  8000لسنة  8110قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

الكائنة بطريق بلبيس/ العاشر من رمضان بدائرة مركز بلبيس بمحافظة 

ةفدانا بحوض الجبل المستجد منطقة صناعي 78الشرقية ومساحتها   

 ساري ومعدل

84 

بشأن ضم إلى المنطقة  8001لسنة  224قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

الصناعية بطريق بلبيس/العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية والصادر 

فدانا  112مساحة  8000لسنة  8810بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

الصناعيةفدانا وتسمى منطقة بلبيس  870لتصبح مساحتها اإلجمالية   

 ساري

85 
بشأن اعتبار المنطقة  1111لسنه  871قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 الواقعة شرق مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء منطقة صناعية
 ساري
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86 

بشأن اعتبار المنطقة  1111لسنة  411قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

رية التابعة لمحافظة جنوب طريق مطروح ـ اإلسكند 81الواقعة عند الكيلو 

 مرسى مطروح منطقة صناعية

 ساري

87 
بشأن اعتبار المنطقة  1111لسنه  211قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 الواقعة بمدينة القنطرة شرق منطقة صناعية
 ساري ومعدل

88 

بشأن اعتبار المنطقة  1111لسنه  214قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

ة طريق سوهاج / البحر األحمر بمحافظة الواقعة بحي مبارك على بداي

 سوهاج منطقة صناعية

 ساري

89 
بشأن اعتبار المنطقة  1111لسنه  215قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 الكائنة بجهة العصافرة مركز المطرية بمحافظة الدقهلية منطقة صناعية
 ساري

91 
نطقة بشأن اعتبار الم 1114لسنة  1401قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

مركز أبنوب بمحافظة أسيوط منطقة صناعية -الواقعة بناحية العوامر   
 ساري ومعدل

91 

بشأن اعتبار كل من  1111لسنة  8011قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

المنطقة الصناعية بمركز الخارجة والمنطقة الصناعية بمركز الداخلة منطقة 

 صناعية

 ساري

92 

بشأن اعتبار المنطقة  1117لسنة  141قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 -الواقعة بصحراء البوصيلي بزمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد 

 محافظة البحيرة منطقة صناعية

 ساري

93 

بشأن اعتبار المنطقة  1117لسنة  801قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي لمدينة جمصة جنوب الطريق الدولي 

قيراطا منطقة صناعية 14فدانا و 787الساحلي بمحافظة الدقهلية ومساحتها   

 ساري

94 

منطقة بشأن اعتبار ال 1117لسنة  851قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

بناحية الغريب  80الواقعة خارج الزمام تجاه حوض خارج الزمام نمرة 

محافظة أسيوط منطقة صناعية وتخصيصها كمجمع  -مركز ساحل سليم 

 صناعات صغيرة

 ساري
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95 

بشأن اعتبار المنطقة  1117لسنة  854قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

فدانا  102وط ومساحتها محافظة أسي -مركز ديروط  -الواقعة بناحية دشلوط 

قيراطا منطقة صناعية 88و  

 ساري

96 
بشأن اعتبار المنطقة  1114لسنة  1407قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 الواقعة خارج زمام الباليزة مركز أبو تيج محافظة أسيوط منطقة صناعية
 ساري ومعدل

97 
طقة بشأن اعتبار المن 1114لسنة  1402قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 المخصصة من موقع مدينة الصفا محافظة أسيوط منطقة صناعية
 ساري

98 

بشأن ضم منطقة إلى  1117لسنة  8155قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم والصادر في شأنها قرار رئيس 

1111لسنة  8101مجلس الوزراء رقم   

 ساري

99 
بشأن إنشاء منطقة حرة  1111لسنة  10زراء رقم قرار رئيس مجلس الو

 عامة بدمياط تخصص إلقامة المشروعات الصناعية
 ساري

111 
بشأن اعتبار المنطقة  1114لسنة  8017قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 الواقعة ناحية الكالحين مركز قفط بمحافظة قنا منطقة صناعية
 ساري ومعدل

111 
بشأن اعتبار المنطقة  1114لسنة  8012م قرار رئيس مجلس الوزراء رق

 الواقعة بناحية )هو( مركز نجع حمادي بمحافظة قنا منطقة صناعية
 ساري ومعدل

112 
بشأن اعتبار منطقة  1111لسنة  1751قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 شرق بورسعيد منطقة صناعية
 ساري

113 

عتبار األرض بشأن ا 8008لسنة  1282قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

المقام عليها مجمع الصناعات الصغيرة بالعجمي قبلي البيطاش منطقة 

 صناعية جديدة

 ساري

114 

بشأن إلغاء قرار رئيس  1112لسنة  8874قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

بشأن اعتبار المنطقة الواقعة على  1118لسنة  1101مجلس الوزراء رقم 

للغزل والنسيج على جانبي طريق األراضي المملوكة لشركة العامرية 

 البتروكيماويات باإلسكندرية منطقة صناعية

 ساري
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115 

بشأن اعتبار أربعة  8000لسنة  8011قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

لسنة  2مناطق بمحافظة بني سويف مناطق صناعية طبقا ألحكام القانون رقم 

1117 

 ساري

116 

بشأن ضم بمدينة القنطرة  1117ة لسن 8512قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

لى المناطق الصناعية والصادر بشأنها إ اإلسماعيليةرق الواقعة بمحافظة ش

1111لسنة  211قرار رئيس الوزراء رقم   

 ساري

117 

بشأن تعديل موقع  1112لسنة  4102قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

افظة قنا مركز قفط بمح -ومساحة المنطقة الصناعية بناحية الكالحين 

1114لسنة  8017والصادر في شأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم   

 ساري

118 

بشأن ضم بعض  1112لسنة  4474قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

األراضي إلى المنطقة الصناعية بناحية العوامر مركز أبنوب بمحافظة 

لسنة  1401أسيوط والصادر في شأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

1114 

 ساري

119 

بشأن إضافة بعض  1111لسنة  1128قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 -مركز قويسنا  -المساحات إلى المنطقة الصناعية الواقعة بناحية كفور الرمل 

لسنة  541محافظة المنوفية والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

1114 

 ساري

111 

بشأن إضافة منطقة إلى  8008ه لسن 100قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم منطقة الحوض السمكي 

قرارا رئيس مجلس جنوب بورسعيد الصادر بإنشائهما  بالرسوة 1الكيلو 

1117لسنة  472و 1114لسنة  458الوزراء رقما   

 ساري ومعدل

111 
ضم بعض المناطق  بشأن 8004لسنه  150قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد إلى  
 ساري

112 
بشأن اعتبار مناطق  1112لسنة  8401قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 تنمية جنوب الوادي من المناطق الواقعة خارج الوادي القديم
 ساري

113 

بشأن اعتبار بعض  1128لسنة  801قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

بشأن األراضي  1121لسنة  141اوية في تطبيق القانون المحافظات صحر

 الصحراوية

 ساري
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114 
بشأن إنشاء مجتمع  1128لسنة  115قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

جديد يسمى بدر عمراني  
 ساري ومعدل

115 

بشأن تعديل قرار رئيس  1121لسنة  548قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

جديد يسمى  عمرانيبإنشاء مجتمع  1128لسنة  115مجلس الوزراء رقم 

 بدر

 ساري

116 
نص المادة  استبدالبشأن  1121لسنة  511قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

بشأن مدينة بدر 1128لسنة  115األولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم   
 ساري

117 
بشأن تخصيص  1128لسنة  1810قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

نشاء مدينة العبوراألراضي الالزمة إل  
 ساري ومعدل

118 
بشأن تحديد وتعديل  1110لسنة  1102قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 موقع وكردون مدينة العبور
 ساري

119 
بشأن إنشاء مدينة المنيا  1121لسنة  872قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 الجديدة
 ساري ومعدل

121 
بشأن تخصيص األراضي  1121لسنة  175قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 الالزمة إلنشاء مدينة النوبارية الجديدة
 ساري

121 
بشأن إنشاء مدينة بني  1121لسنة  141قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 سويف الجديدة
 ساري

122 
بشأن تشكيل مجلس إدارة  8008لسنة  17قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 للمناطق الصناعية بالمحافظات
 ساري ومعدل

123 

بشأن تحديد المناطق التي  8007لسنة  150قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

ال يجوز للشركات والمنشآت الحق في تملك األراضي والعقارات على أنه 

 يجوز تملك أراضي شبه جزيرة سيناء عن طريق حق االنتفاع

 ساري

124 

لمادة بشأن استبدال نص ا 1115لسنة  1107قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

بشأن قواعد التصرف  1125لسنة  257األولى من قرار رئيس الوزراء رقم 

 في أمالك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها

 ساري

125 
بشأن تعديل الحدود  1110لسنة  805قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 اإلدارية لمدينة السادات
 ساري
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126 

أن إضافة األراضي بش 8000لسنة  1775قرار رئيس الوزراء رقم 

إلنشاء  1111لسنة  811المخصصة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 

محطة توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس إلى المنطقة الصناعية بمنطقة 

شمال غرب خليج السويس والصادر في شأنها قرار رئيس مجلس الوزراء 

1111لسنة  1757رقم   

 ساري

127 

بشأن اعتبار المنطقة  1111لسنة  4101رقم قرار رئيس مجلس الوزراء 

الكائنة بحوض خارج الزمام تجاه أبي زعبل مركز الخانكة بمحافظة القليوبية 

 منطقة صناعية

 ساري

128 
بشأن قواعد التصرف في  1125لسنة  257قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

مالك الدولة الخاصةأ  
 ساري

129 
بشأن تعديل الحدود  8005لسنة  1111قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 اإلدارية لمدينة السادات
 ساري

131 
بشأن اعتبار منطقة  1120لسنة  540قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 الساحل الشمالي من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة
 ساري

131 
بشأن ضوابط تقنين  8001لسنة  8241قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

ألراضي المملوكة للدولةوضع اليد على ا  
 ساري

132 

بشأن إلغاء قرار رئيس  8001لسنة  1110قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

من اعتبار المنطقة الواقعة  هفيما تضمن 8005لسنة  118مجلس الوزراء رقم 

سماعيلية منطقة صناعيةغرب ) قرية الرياح ( بمحافظة اإل بمركز القنطرة  

 ساري

133 

بشأن ضوابط التصرف في  8002لسنة  151توبر رقم أك 1قرار محافظ 

أكتوبر طبقا  1أراضى أمالك أراضى الدولة الواقعة داخل نطاق محافظة 

 142،  1111لسنة  7،  1121لسنة  141،  1114لسنة  100للقوانين أرقام 

8001لسنة  8041، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  8001لسنة   

 فهرس

134 
بشأن قواعد التصرف في  8001لسنة  14185رقم قرار محافظ الجيزة 

 أمالك الدولة في نطاق محافظة الجيزة
 ساري ومعدل
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135 

ن يتم زيادة نسبة أب 8001لسنة  841رة والصناعة رقم قرار وزير التجا

المخصصة للمشروعات الصناعية  باألراضيالمساحة المسموح بالبناء عليها 

ابل بشروط محددة% ( بدون مق15)  إلىبالمدن الجديدة   

 فهرس

136 

فيذية ( قرار وزير التعمير والدولة لإلسكان واستصالح األراضي ) الئحة تن

لسنة  141صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم إبشأن  1128لسنة  112رقم 

في شأن األراضي الصحراوية 1121  

 ساري ومعدل

137 

بشأن الشروط  8008لسنة  141رقم  الحربيقرار وزير الدفاع واإلنتاج 

تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة في األراضي الصحراوية  التيوالقواعد 

 1121لسنة  141الخاصة بالهيئات والجهات المنصوص عليها في القانون 

1111لسنة  7والقانون   

 ساري

138 
بشأن التصرف بالبيع في  1110لسنة  810قرار وزير الزراعة رقم 

1121لسنة  141عة ألحكام القانون رقم األراضي الصحراوية الخاض  
 ساري

139 

بشأن تعديل  1110لسنة  105قرار وزير الزراعة واستصالح األراضي رقم 

في شان  1121لسنة  141بعض أحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

1128لسنة  112األراضي الصحراوية الصادرة بالقرار رقم   

 ساري

141 
 األولىبعدم دستورية نص الفقرة  81لسنة  101قم دستورية رالمحكمة الحكم 

في شأن األراضي الصحراوية 1121لسنة  141من القانون  88من المادة   
 ساري

صدار قانون تنظيم المناقصات والمزايداتإبشأن  1112لسنة  21قانون رقم  141  ساري ومعدل 

142 
اقصات بشأن تعديل بعض أحكام قانون المن 8001لسنة  142قانون رقم 

1112لسنة  21والمزايدات الصادر بالقانون رقم   
 ساري

143 
نشاء الهيئة إبشأن  8005لسنة  150العربية رقم قرار رئيس جمهورية مصر 

 العامة للتنمية الصناعية
 ساري

144 
 الوطنينشاء المركز إبشأن  8001لسنة  151جمهورية رقم قرار رئيس ال

 لتخطيط استخدامات أراضى الدولة
يسار  

145 
أن تنظيم الصناعة بش 1152لسنة  81قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

المصريقليم وتشجيعها في اإل  
 ساري ومعدل



 
 

 

 

 
169 

 موقف التشريع عنوان التشريع م

146 
بشأن تعديل بعض  1114لسنة  41قم قرار رئيس الجمهورية بالقانون ر

تنظيم الصناعة وتشجيعها بشأن 1152لسنة  81حكام القانون رقم أ  
 ساري

147 

بشأن ضوابط تمتع  8008لسنة  1144جلس الوزراء رقم قرار رئيس م

األنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق العمرانية والصناعية 

 والنائية بضمانات وحوافز االستثمار

 ساري

148 
بشأن اعتبار المنطقة الواقعة  8005لسنة  118قرار رئيس الوزراء رقم 

منطقة صناعية اإلسماعيليةمحافظة بمركز القنطرة غرب )قرية الرياح( ب  
 ملغي

149 
بشأن إعادة تشكيل مجلس  8005لسنة  417قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

لتخطيط استخدامات أراضى الدولة الوطنيإدارة المركز   
 فهرس ومعدل

151 
 144قرار وزير اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية ) الئحة تنفيذية ( رقم 

8002لسنة  111صدار الالئحة التنفيذية لقانون البناء رقم إن بشأ 8001لسنة   
 ساري

151 

بتاريخ  8001لسنة  811قرار رئيس هيئة التنمية الصناعية رقم 

التنفيذية والدورة المستندية الواجب  واإلجراءاتبشأن الضوابط  5/11/8001

 اتباعها لطلبات التنازل عن األراضي الصناعية

 ساري
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(1رقم ) حقمل  
السويس إقليم قناةمحافظات  ةتنميإستمارة إستبيان لتقييم دور المناطق الصناعية في   

 :بالمشروع تعريفالبيانات  -أولا 
 المصنع( اسم المشروع(:      
 : المنطقة الصناعية 
 : تاريخ إنشاء المشروع 
 : أهداف المشروع 

1. ...................................................................................................... 
1. ...................................................................................................... 

  ع : و نوع المشر 
 أخرى يوضح تخزين تجارى صناعى

 
 

 : الشكل القانونى للمشروع 
  نتاج:نوع اإل    

    ةفى السن ةالقيم                       فى السنة الكمية           
 رأس المال المستثمر: ةقيم  

 حكومى                           جنبىأ                    خاص          
 ةإجمالى عدد العمال        : 

 أجنبى     محلى                                       
 ارة المشروع :كيف تتم إد 

 .قانون إنشاء المشروع 
 .وشكل تنظيمى ةخاص ةلئح

 .ةمكتوب ةصحاب المشروع دون لئحأل ةدارة ذاتيإ
 

 :يقتصادال بالتقييم خاصةبيانات  -ثانياا 
  ل           نعم  عن فرص الستثمار: ةع بإعداد دراسهل قام المشرو 
 ل        نعم :حجم الطلب المتوقع ريهل قام المشروع بإعداد دراسة تسويقية وتقد 

 ............. جنيه... أو بال.......بالوحدات كم نصيب المشروع من الطلب المتوقع ف نعمبإذا كانت اإلجابة 
 (مع ذكر النسب المئوية ) إنتاج المشروعمن  المستهدفة العمرية ى الفئاتماه%: 

   كل الفئات           فأكثرسنة  51           سنة 51-11من          سنة   11أقل من 



 
 

 

 

 
171 

  متوسط               جيد             متميز : لمشروعل كميتقيماهو                 
  ل     نعم:  ستمراريةالمشروع قادر على المنافسة والهل 
 ةجنبى بنسبأ            ةبنسب محلى  ة:الخام المستخدم ةماهو مصدر الماد   

 ى الدول مصدر المواد الخام المستوردة ...................................ماه
 ةجنبى بنسبأ         ة بنسب محلى :عدد وآلت()ماهو مصدر المعدات الصناعية 
  المستورد منها(ماهى الدول مصدر المعدات(............................................ 
 المعدات واآللت ........... : األرضبالجنيه ل الثابتةالستثمار فى األصو حجم وماه ............. 
 ل        نعم  :هل توجد خطة للصيانه السنويه لمعدات وأصول المشروع 

 ........................... ة اذكر تكلفه الصيانفى حالة اإلجابة بنعم 
 

 نيه()الكمية بالعدد أو الوزن، والقيمة بالج مخرجات المشروع: 
 القيمة المحققة المحققة الكمية القيمة المستهدفة المستهدفة الكمية البيــــــــــــان

     حجم المبيعات المحلية 
     الصادراتحجم 

     التخزين
     أخرى )من أنشطة فرعية(

 

 الكمية بالعدد أو الوزن، والقيمة بالجنيه( المشروع استثمارات(: 
 القيمة المحققة المحققة الكمية القيمة المستهدفة المستهدفة الكمية البيــــــــــــان

     المحلية  واد الخامحجم الم

      المستوردة واد الخامحجم الم

     المعدات واآللت المحلية

     المعدات واآللت المستوردة

     المرافق األساسية داخل المشروع

     المرافق األساسية خارج المشروع

 

 الكمية بالعدد أو الوزن، والقيمة بالجنيه( المشروعب المدفوعات الممولة(: 
 القيمة المحققة المحققة الكمية القيمة المستهدفة المستهدفة الكمية البيــــــــــــان

     األجور

     أرباح األسهم )إن وجدت(

     الفوائد

     أخرى)الضرائب، التأمين، ..الخ(
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 :الفنية والتكنولوجيةنتاجية اإل الجوانب   -ثالثاا 
 1رض المشروع ...........مأ إجمالى مساحة 

  1م         المخازن  -1م         داره مبانى اإل - 1م          مبانى المصنع
  نتاجنوع اإل 

 التخزين .....................تجاري ...................   .................. صناعي
 فعلية.......... المخططة التصميمية .......... ال :نتاجيه للمشروعاإل  الطاقه ............... 
 متى يستكمل المشروع طاقته التصميمية ................ 

 . ......................................................اإلجراءات المتبعة ذكر انعم ب فى حالة الجابة
 نتاجواجه اإل ى تماهى المشاكل الت 

 عدم توفر قطع الغيار          المواد الخام     رتفاع تكلفةا               األعطال كثرة
 رتفاع تكلفة الصيانةارتفاع معدل دوران العمل              اجور          األ درتفاع بنا

 نتاجستخدمة فى اإل منوع التكنولوجيا ال 
 % 11أقل من  ملوثة بنسبة                                   صديقة للبيئة
 %11كثر ملوثة بنسبة أ                  %11 -11من  ملوثة بنسبة

 جراءا  نعم           ل     : بيئةالت لتوفيق األوضاع هل هناك جهود وا 
 

 :( بالمشروعةخاصه بالموارد البشرية )العمالبيانات  -رابعا 
 مشروع :الب جمالى عدد العمالةإ 

     دارىإ عامل معاون          عامل فنى ماهر             نتاج مهندس          مشرف إ         
 الكفاءه الفنية للعمالة 

 (العادية)العمالة المعاونة عدد            العمالة الماهرة عدد       
 أجنبى إن وجد(: –)محلى  جورفئات األ 

 المشرف الفنى                              المهندس     

   العامل المساعد                       العامل الماهر    

 ة/المعاونالعمالة العاديةدارى                            اإل     

 أخرى تذكر ............            المعارف عالن          اإل          :ن العمالةيتعي طرق...... 
 األثنين           اناث           ذكور  ة:         ين نوع معين من العماليهل يفضل تع           
 ل  نعم                                             ة:ين ذوى الخبر يهل يفضل تع 
 ل  نعم                            يين الخريجين الجدد دون تدريب:هل يفضل تع 
 ل  نعم                    :   لتدريب للمعينين الجددهل يقدم المشروع نوع من ا 
 ل  نعم                              ية معينه للعاملين: هل يفضل المشروع جنس 
 ................................. تفضل  ةأى جنسي ة اإلجابة بنعمفى حال       
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 نعم             ل                   :صف وظيفى لكل عامل بالمشروع و  هل يوجد بطاقة 
 ل نعم                           :العقابة والعالوة والمكافأة والجزاء و هل يوجد نظام للترقى 
 دارة:ت التى تقدم للعاملين من جانب اإلالخدما ما هى 

 إسعافات أوليه –عيادة          غذائية                                   وجبة
 حديقة / مالعب رياضية غرف مالبس / دولب خاص                          

 أخرى تذكر .......................................................................... 

 :الجوانب البيئية للمشروع -خامساا 
 لصناعية للمشروعبالمنطقة ا ةماهى طبيعة المنطقة المحيط: 

 ساحليةزراعية            صحراوية                        صناعية
 نعم               ل                 :  هل يوجد رصد وقياس للتلوث بالمشروع 
 نعم               ل              :هل يوجد مصادر لتلوث البيئة حول المشروع 
  نتاجخل المشروع وتؤثر على العمال واإل نواع التلوث داماهى أ: 

 بخرهالغبار واألدخنة واأل            الرطوبة والبرودة          الحرارة           الضوضاء
 بالمشروع ماهى مصادر تلوث البيئة المحيطة: 

 ....(الماء          المخلفات الصلبة )نوعيتها ........................            الهواء
  ل   نعم                          :للوقايه من التلوثهل توجد طرق 

 فى حالة اإلجابة بنعم اذكر هذه الطرق ..............................................
    (:من التلوث )للحد التى تواجه المشروع لتوفيق أوضاعه البيئيةمعوقات الماهى 

 مؤسسات متخصصةعدم وجود           فنية مالية           
  ل نعم                          :سجل بيئى بالمصنعهل يوجد 
   المشروع لمحافظة على البيئة فى منطقةاالبيئة فى شئون ما مدى فعاليه جهاز 

 غير فعال             فعال جداا            فعال نسبياا   
   نعم             ل:           فى مجال البيئة يزواألعلى شهاده هل تم الحصول 
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