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 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 
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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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