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 :مقدمة
تعدددددد قع وقصددددد  قعمددددد االسك ددددددح   ادظدددددك قميددددد  درسك   ددددددى يسايدددددا  قعت  سدددددك 

 وقعع رق سددك  قمصتمددادسك ل  شددا اها قعتددت ت تهاهددا قع  و ددك قع مددرسك ع دد قمصتمددادسك 
طبسعددح عاوددرول ب اددول اذرسددك  ددن قعادسدددك  ددرد دعددل قع وقصدد  قعمدد االسك  تاددكظهددر  و 
مزد ددام وقرتعدداع قع  ادددك قعيدد ا سك دددت قع دددن قع بسددرك قعخام ددك  و خددص قعوددد ا  وزسددادك ق

 شا ل قعب سك قأليايسك  وقع خص قع بسر دت قع يا ن دت قع دن قعرمسيسك د دان  دن م دم 
الاح قمتياع غسر قع د ظم  م دقف قعتوي  دح   شاء قع وقص  قعم االسك قعادسدك قعيسطرك

سااد قتزقن بسن قعي ن وقعع دل  وتخاسدل قع  اددا  قعيد ا سك وتدوصسر  عا  اطق قع ضرسك  وق 
قع تر ددزك دددت قع رق ددز قع ضددرسك قع بددرى والاددح قمصتمددادسك قعوددد ا   واددذن قأل شددطك 

رميدها صطدداع قعمد االك  عتددودسر قع زسدد  ددن ددرص قعع ددل  و دذعك تشدداس  ال اسدك قعت  سددك 
تعتبدددر  بهدداقع وقصدد  قعمددد االسك تدددوطسن  قع وقصدد صددداعسم قألوددرى  عدددذعك ددد ن يسايدددك دددت قأل

قتااً دددددا  اً دددددا عت ظدددددسم قعت  سدددددك قعع رق سدددددك  سددددد  تشدددددت ل الادددددح قععدسدددددد  دددددن قعتواهدددددا  
  (1) وقمات االسك وقعبسمسك وقعيسايسكقمصتمادسك 
ادددول   وزالددك اارقدسددًا دقودل قع  ادظددكمد االسك  وقصدد  11قميدد  درسك ت تادك و 

قع وقصدد   تاددكتددم ت دداول درقيددك و قع ددرك     قعمدد االسك ب ظددام قع  دداطق  وصعددان  هددا  (1)
تعت دد و   دضاًل الن قعدرقيك قع سدق سك (2)قع عت دك   ن والل قعبسا ا  قعري سكقعم االسك 

 أ دددد م دددم   (GISقعدرقيدددك بمدددعك ميايدددسك الادددح تطبسخدددا   ظدددم قع عاو دددا  قعاارقدسدددك)
  عاعادكقعتح س  ن  ن والعها قوتمار قعوص  وقعاهدد ددح يدبسل و   (3) قع دس ك قألدوق 

                                                           

دقرك قعت  سك قعع رق سك دت  مر  قأل رقم قمصتمادي  قععدد  (1   قعخا رك  اسو 197دقعسا  يسن قعدردسري  قع دن قعادسدك وق 
  52  ص2114

المسجلة بقاعدة االعتماد فى هذه الدراسة على البيانات الرسمية بوزارة الصناعة والتجارة المصرية؛ والبيانات  تم(  2

باإلضافة وبيانات االدارة العامة للمناطق الصناعية العامة، بيانات السجل الصناعى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، 
، وبيانات مشروع المسح الميدانى لخريطة المواقع والمدن والمناطق الحرهالى البيانات المسجلة لدى وزارة االستثمار 

من خالل بيانات مشروع تطوير المناطق الصناعية بمحافظة االسكندرية وهو المشروع  الصناعية بمحافظة االسكندرية
 ، وهى بيانات غير منشورة. 2002الذى نفذته الهيئة العامة للتنمية الصناعية عام 

يف المعلومات المتعلقة بالمحافظة، وتجميع البيانات التى تخدم الدراسة، وتصميم قاعدة المعلومات ( تم تصن 3
الجغرافية التى تعتمد عليها الدراسة، وادخال المعلومات واجراء التعديالت والتنقيقات الضرورية، واجراء الربط 

يات التحليلية الالزمة حسب طبيعة موضوع المعلوماتى بين مفردات قاعدة المعلومات الجغرافية،و اجراء العمل
 الدراسة، وانتاج مخرجات الدراسة ونتائجها، تقييم ونتائج الدراسة، وتطويرها(.
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   (1)قع ارتوارقدسك قعتا ك دح   تال قعورقمط  وقعومول قعح قعدصكقع عاو ا   
دارية بمحافظة األسكندرية ناعية وتاريخ نشأتيا وتبعيتيا اال( توزيع المواقع الص8جدول )

 م0202عام 

 قع  طخك م
 قعتبعسك قمدقرسك صرقر قإل شاء وتارسوه

 
قع يا ك 
 قعي ك رصم قعخرقر باععدقن

 1973 2138 قع  طخك قع رك قععا ك بامي  درسك 1
قعهسمك قععا ك عاليت  ار 

 وقع  اطق قع رك
1357 

 1979 516 قع  طخك قعم االسك ببرل قععرن قعادسدك 2
 سمك قع ات عا  قعع رق سك 

 قعادسدك
5465 

 5 843 قع  ادظك 1991 523 باع  شسك قعادسدكقع  طخك قعم االسك  3
 168 قع  ادظك 1991 672 قع  طخك قعم االسك باع امرسك 4
 3576 قع  ادظك 1991 523 قع  طخك قعم االسك ب رغم صبات وب رى 5
 2851 قع  ادظك 1997 916 قع  طخك قعم االسك بام زغسو 6

7 
قعطرسق 31قع  طخك قعم االسك  ساو

 قعم رقوي
1123 1998 

 قع  ادظك
814 

8 
قعشر ك قع مرسك قعيعودسك 

 عابترو س اوسا  )يسب و(
صرقر  عدل 

441 
2111 

 قع  ادظك
161 

 4611 قع  ادظك 2111 441 قع  طخك قع هضه قعم االسه وتويعاتها 9
 3 قع  ادظك 2112 1828 قععا ح  صباح  بسطاش 11

 -قع مدر: قعادول  ن  الدقد قعبا    الت ادًق الاح بسا ا :
  2114قعهسمك قععا ك عات  سك قعم االسك  قألدقرك قععا ك عاتو سق وقع شر  قعخا رك  مغيطس  -1
  2111قعهسمك قععا ك عات  سك قعم االسك  قألدقرك قععا ك عاتو سق وقع شر   شهرك دقواسك   قععدد قعوا س  س اسر   -2

قعدعتا وتطل ( ض ن مصاسم قمي  درسك ش ال غرن 1وتخ    ادظك قإلي  درسك ش ل )
 م  ن قعشرق  عح قعارن  وت  مر بسن شاطئ قعب ر 71الاح شرسط يا ات بطول 

قألبسض قع تويط ش اًم و  ادظك قعب سرك دت قعا ون وقعا ون قعشرصت  و  ادظك 
 دح قعارن  وتخ  قع  ادظك دا ساً   طروح

                                                           

  7  ص 2117(    د قعوزق ح الزسز: درقيا  تطبسخسك دح  ظم قع عاو ا  قعاارقدسك  دقر قععام  قعطبعك قألوعح  قع وس   1
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 -قع مدر:  ن ال ل قعبا   قالت ادق الاح:

  1996  قعهسمك قع مرسك قععا ك عا يا ك 111:1 51قعورقمط قعطبوغرقدسك  خساس  -1 
  2113قع دود قمدقرسك  قعاهاز قع ر زى عاتعبمك قععا ك وقم ماء  قعخا رك  الام  -2

 ( الحدود واألقسام األدرية لمحافظة االسكندرية 0شكل )
°(  29 ´15ش اًم  وبسن وطح طول )°(  31 ´5و) °(  31 ´15بسن دقمرتت الرض)

(  وتت ون  دقرسًا 2 م77 2818( شرصًا  وتباغ  يا ك   ادظك قإلي  درسك )° 31  ´5و)
 3شساوك(  و)  137صي ًا(  و) 14م ساء( تضم )  6 ن ) ر ز وق د( و) دس ك وق ده(  و)

 عر و ا (  باإلضادك  عت  ر ز و دس ك  157صرى(   و)  9و دق    اسك صروسك(  و) 
 -ارقدح عا  ادظك  خطك قعتخاء ع ال  بسما   وتاعك:برل قععرن قعادسدك  وس  ل قع وص  قعا
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تت  ل دح قعبسمك قعم رقوسك قع  تدك غربح قعيهل قععسضح عدعتا قع سل  :البيئة األولى
وقعتح تم قيتمالح  يا ا  وقيعك   ها وقيتزرقالها وامك دح  رسوط و  ادظك 
قعب سرك   ا سياالد دح ودرك قم تال قعزرقالح وت واله  باإلضادك  عح قيتاالل قع روق  

وتت  ل دح بسمك قعب ر  يئة الثانية:الب قعطبسعسك باع  طخك   ل قع  اار قع ت ا رك 
 م  وقعذى ستم قيتاالعه  12قع تويط وقعب سرق  قع رتبطك به وقعذى م سبعد م  ر  ن 

دح تودسر  ادك ق وقع قمي اك قعب رسك    ا ستسح بعدًق قصتمادسًا وقيت  ارسًا  ا ًا س  ن 
 من تيتعسد   ه قعم االك باع  ادظك 

ح بسمك غربح  هر قع سل قعا سك ب   ا اتها قعزرقالسك  وتوقدر تت  ل د الثالثة:البيئة  -3
قإلسدى قععا اك قعتح س  ن من تيتعسد بها قع  شآ  قعم االسك دح قع  ادظك  وسعتبر 
قعتخاء تاك قعبسما  دح قع وص  قعاارقدح س يبها   ات   ادسد ميايًا قصتمادسًا صوسًا 

 رسك وقزد ار ا  يتخباًل  س  ن من سيهم بدور دعال دح   و وتطور قمي  د
 -الموضوع: أواًل: أسباب إختيار 

تبر  ا ح م بر قع  ادظا  قأل  سك قميترقتساسك ع  ادظك قمي  درسك  س  تع -1
  الاح قعب ر قع تويط قألول مر  ؛ و س اءاً قع مرسك ي ا 

ودرك قعبسا ا  قإل مامسك قعتت س شر ا قعاهاز قع ر زي عاتعبمك قععا ك وقع عاو ا    -2
و سمك قع ات عا  قعع رق سك وزقرك قمي ان وقعتع سر  وودرك قعورقمط قعتت تمدر ا 

ووزقرك قميت  ار     وقعهسمك قععا ك عات  سك قعم االسكقعم االكقعتاارك و قعادسدك؛ ووزقرك 
 وقع  اطق قع رك 

قعم االح باع  ادظك  وت ظس ها قع  ا ح  وقععوق ل وقعتوطسن الوق ل قعتوطن  دهم -3
قع ؤ رك دح ذعك  وت دسد   ط قعتوطن قعم االح  و ل ستوقدق  ذق قعتوطن    صوقالد 
قعتوطسط قعع رق ح قعذى م شم   ن مااه قع وقص  قعم االسك مم م ستوقدق وسان  الادك 

 تواسه 
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اع وقص  قعم االسك  و سعسك  عاعاتها     ب عخاء قعضوء الاح قع شا ل قع تعاخك  -4
 وض  قعتومسا  وقع ختر ا  قع  ايبك عا هوض بها 

  -الدراسة: أىداف ثانيًا: 
  -قعتاعسك: تهدف قعدرقيك قعومول قعح ت خسق قععدسد  ن قأل دقف       

الددقد صاالددك بسا دا  قعمد االسك قع  تشدرك ب  ادظدك قميد  درسك و  قع وقص م م  درقيك - 1 ق 
  ( GIS)يتودقم  ظم قع عاو ا  قعاارقدسك   قعم االسك باقع وقصتاك اارقدسك الن 

  وقعوصدددوف الادددح قعمددددورك ع  ادظددددك قأليددد  درسكقعمددد االسك قع وقصددد  ورسطدددك    تدددال -2
ذق  قع خدل قعمد االت  وقع وقصد  درقيك قع وقصد  قعمد االسك قعععاسك قع اعسك عها      اوعك 

  قعتت ت تال  الادك قعت  سك قعم االسك
رمددد قع شددد ال  قعتددت توقاددده قع وقصدد  قعمددد االسك  ددن اوق بهدددا قع وتاعددك  و  اوعدددك  -3

وض  بعض قع اول قع ختر ك ع ل  ذه قع ش ال  عها وذعك  ن وقص  قعدرقيدك قع سدق سدك 
 ع وقص  قع  ادظك قعم االسك 

 -اسة:مشكمة الدر ثالثًا: 
 تت  ل  ش اك قعدرقيك  ن والل قإلاابك الاح  ا والك  ن قعتياؤم  وقعتت  ن م  ها:

قع وقص  قعم االسك ب  ادظك قمي  درسك؟ و ا قعضوقبط قعاارقدسك قعتت تم   ا  ح -1
قمالت اد الاسها دت قوتسار  ذه قع وقص  قعم االك؟ وقععوق ل قع ؤ رك دت توطسن 

 قعم االك؟
قعم االك دح اذن قميت  ارق  دت قع شاط قعم االت  قع وقص  ا  دى صدرك  -2

 باع  ادظك؟ و ا  دى داالاستها دت ت خسق ت  سك  صاس سك؟ 
قعم االسك ب  ادظك قمي  درسك؟ و ا ت  ذه   وقص قع عت  سك ل تواد  عوصا  -3

 ؟ ويبل قعتاان الاسها؟قإل  ا ا قع عوصا  قعتت ت ول دون قيتاالل تاك 
ك دت قع  ادظك عس ون قعخطاع سقعم اال قع وقص عتوطسن و خو ا    ا    ا ل   اك -4

 قعم االت صطاالا صامًدق ورقمًدق دت قمصتماد قع  ات 



 الجزء األول: التاريخ والجغرافيا   جامعة بنيا - مجمة كمية اآلداب
 

 06 0202 أكتوبر                                              العدد الرابع والخمسون              

 -:وأساليب الدراسةىج امنرابعًا: 
 -مناىج الدراسة: -أ 

 قععدسد  ن قع  ا ج قععا سك  سعت د قعب   الاح
قعم االك  ورسطك قع وقص  ت اولت قع اعسك قعدرقيك التبار منالاح  : المنيج اإلقميمي -0

 قمصداعسمقع  ادظا  قعتدح تخد  ددح عتبر  ن   وتقمي  درسكدت  صاسم   دد و و   ادظك 
 ذق  قعشومسك قع  سزك الن باصح مصاعسم  مر قعاارقدسك قع وتاعك  قعش اعسك

قعبا د  ضداعته دس دا  اس  ن من سادد دسهد سعد  ن قع  ا ج قعتح :المنيج التطبيقي -0 
ستعاق باععدسد  ن قع وضوالا  قعتت تماح ميايًا عاب   دس ا سوص  ال  ن قعاارقدسا 

وقعمد االسك    دا من  دذق قع د هج س  دل بدسن طساتده قعع دل قع سددق ت وقعدذي  قمصتمدادسك 
  وسعت ددد الاددح درقيددك   دداذل  ددن  شدد ال  قع وقصدد  سشدد ل دورق ددداالاًل دددت  ددذق قإلطددار

الددددادك قعمدددد االسك با ع  ادظددددك ووضدددد  قع اددددول عهددددا  وسظهددددر ذعددددك دددددت تخيددددسم قع تددددامج وق 
قعتوطسط وقع ظرك قع يتخباسك عورسطك قع وقص  قعم االسك باع  ادظدك  وسب د  ددح قععالصدك 

 قع تبادعك بسن قإل يان وقألرض  تح س خق مصمح قيتعادك   ها 
 -أساليب الدراسة:  -ب 
وقعددددذي سيددددتودم  قع ه دددكسن قعاارقدسددددك و ددددو م ددددد قأليددداع االسلللموب الكللللارتوجرافى: -0

ورقاهددا دددح مددورك  رمسددك  بيددطك وصددد قيددتودقم  عاتعبسددر الددن قعبسا ددا  وقإل مدداءق  وق 
بدرق ج  وقيدتود   قألياون قع ارتوارقدت قآلعت؛  س  تم ريدم قعودرقمط قعمد االسك اعسدا 

عا وقصدد   (1)دددت  الدددقد وريددم قعوددرقمط  قميتشددعار الددن بعددد و ظددم قع عاو ددا  قعاارقدسددك
  قعم االسك ب  ادظك قمي  درسك

                                                           

ددت ال اسدك  UTM Projection, Datum WGS84, Spheroid WGS84, and Zone36 Northتدم قيدتودقم -
 ARC GIS 10.2 Withقعتم سح قعه ديت  ب س  ت طبق قعمور وقعورقمط بعضها دوق بعدض  وتدم قيدتودقم بر دا ج 

Extensions  و دددو م دددد بدددرق ج  ظدددم قع عاو دددا  قعاارقدسدددك ددددت قعخسدددامOn Screen Digitizing وقع مدددول الادددح  
ورقاها قعخسايا  قع وتاعك     ودت  الدقد قعورقمط وق 
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تم قيتودقم قألياون قإل مامت دت بعض  رق ل  ذه قعدرقيك   األسموب الكمي: -0
وت اسل  ادك قع عطسا  وقعبسا ا  قعتت تم قعتومل  عسها  يوقء  ا   بسا ا    تبسك مو 
رص سك  مو  سدق سك  و ن  م  دواعها وربطها ا سًعا  م ت اساها وريم مورك دصسخك 

 عاوض  قعرق ن 
م د قألياعسن قعاارقدسك قع دس ك   (:GIS) اسموب نظم المعمومات الجغرافية -3

ورقاها دح مورك  رمسك  وسيتودم عاتعبسر الن قعبسا ا  وقإل ماءق  قع  ا سك وق 
(  دت  الدقد ARC GIS10.2 With Extensions بيطك  وتم قيتودقم بر ا ج )

 قأليايسك   قعدرقيكوق  تال قعورقمط   س  تعتبر قعورسطك  مدر  ن  مادر 
 -مصادر البيانات: خامسًا:

تتعدد  مادر قعبسا ا  قعوامك باعم االك دح   ادظك قمي  درسك وم م  ذه    
 قع مادر  ا ساح:

 الخرائط وصور االقمار الصناعية: -م
تم بوقيطتها قع مول الاح قععدسد  ن و  د قعورقمط م د م م  مادر قعدرقيكتع   

بعض قعظا رق  قعطبسعسك  و   قعبسا ا   ن م  ها  خاط قع  ايسن ووطوط قع  تور
  :مالت د  قعدرقيك الاح و 
: ق تال قعهسمك قع مرسك قععا ك عا يا ك 111:1 51 خساس  الخرائط الطبوغرافية -0

   عو ك قمي  درسك 1997قع شروع قعع ا دي الام
  تال وزقرك قإلي ان وقعتع سر   سمك قع ات عا   5111:1 الخرائط مقياس -0

  2111قعع رق سك قعادسدك  قعخا رك 
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 فى إلقاء الضوء عمى النقاط التالية:  الدراسةتتمخص خطة      
 -:تطور الصناعة بمحافظة االسكندرية -أوالً 
 -م:0202التوزيع الجغرافي لألنشطة الصناعية بمحافظة االسكندرية عام : ثانياً 
قعم االسك وقععا اسن بها وقميت  ارق  دح قمي  درسك الام  عا وقص قعتوزس  قعاارقدح  –م 

  م2119
ى فى محافظة االسكندرية علام توزيع األنشطة الصناعية حسب القطاع الصناع -ب

0202:- 
 -:بمحافظة االسكندريةمقومات التوطن الصناعى ثالثًا: 
 -:ة بمحافظة االسكندريةيلصناعا لممنشآت حجمىالتركيب ال -رابعاً 

اإلسللكندرية وكيفيللة التغمللب فللى محافظللة  الصللناعةالمشللك ت التللى تواجللو : خامسللاً 
 -:عمييا

 -:مستقبل التنمية الصناعية فى محافظة االسكندرية سادسًا:
 -:الخاتمة :سابعاً 

 المراجع.

درقيددك  سدق سددك عا  ادظددك دددت شددهرى سو سددو وسوعسددو الددام الت ددد قعبا دد  الاددح قعقو 
وصدددددد قارسددددد  قعدرقيدددددك الادددددح  دددددر اتسن: قألوعدددددح ودسهدددددا زقر قعبا ددددد  قع وقصددددد    م2119

قعمددد االسك قع وتاعدددك باع  ادظدددك عاتعدددرف  دددن قع يدددموعسن الادددح  دددوع قع شددداط قعمددد االت 
قع مددا   قعتددت قعخددامم  وقع شدد ال  قعتددت توقادده  ددذق قع شدداط  وقع ا سددك ودسهددا زقر قعبا دد  

 وص  الاسها قموتسار 
 عا وقص والل درقيك  سدق سك    عك  ن تم تا س  قعبسا ا  قعالز ك عهذك قعدرقيك 

 قيدددتبسان قيدددت ارك  وتطادددن ذعدددك تمددد سم   ادظدددك قميددد  درسكقعمددد االسك قع وتاعدددك ددددح 
ك الاددددح سقعمدددد االقع وقصدددد  تضددددم  ددددل  تاسددددرق  قعمدددد االك  وذعددددك عاوصددددوف الاددددح وضدددد  
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طبخًدا ميدت ارك  وقيت  ال بعدض قعبسا دا  قإل مدامسك الدن قع  شدآ  قعمد االسك ؛قألرض
وصدد بادغ    يدؤقمً  24قميتبسان قع عدك عهذق قعادرض  سد   مادرى قعبا د  قيدتبساً ا  دن 

غسددر مدد س ك  دددت  ددسن باددغ الدددد  قيددتبسا اً  31قيددتبساً ا   هددا  231الدددد قميددتبسا ا  
 عدس قععددد  دن قع  شدآ  قعمد االسك  و دو قيتبساً ا ش ا   211قميتبسا ا  قعم س ك 

  شددأك(  3594%  ددن  ا دداعت قع  شددآ  قعمدد االسك باع  ادظددك قعباعاددك )4 6 ددا سشدد ل 
    والاح ذعك ت ون قععس ك    اك ع  طخك قعدرقيك وقع شاط قعم االت بها م2119الام 
 -:اقع الصناعية بمحافظة االسكندريةتطور الصناعة فى المو  -أوالً 

دهدددم  ب  دددان  دددا د دددن غسدددر قع   دددن  دددن قأل  سدددك تطدددور قعمددد االكتعدددد درقيدددك         
قعوضددد  قع ددداعت دون قعتع دددق ددددت درقيدددك قعواعسدددك قعتارسوسدددك عهدددا  وس  دددن قعتعدددرف الادددح 

 ددن وددالل درقيددك قعتطددور قععددددي  قإليدد  درسك قعمدد االسك  وقصدد موضدداع قعمدد االك دددت 
   سددددد  طدددددرم  الادددددح وقميدددددت  ارق  قعمددددد االسكا اسن بهدددددا وقععددددد  عا  شدددددآ  قعمددددد االسك

قعم االك باع  ادظك قععدسد  ن قعتاسرق  قعم االسك  ن  س  مالدقد قع  شدآ  وقععدا اسن 
 25(  و دح دتدرك ز  سدك ت تدد  عدح م2115 – 1991وقميت  ارق   وذعك والل قععتدرك )

آ   و ددذعك وزسدادك  بسدرك ددت مالددقد قع  شد  الاً دا شدهد  والعهدا تطدوًرق مد االسًا  يدت رقً 
قععا اسن  دضاًل الن زسادك رمس قع ال قع يت  ر  ويدوف تت داول قعدرقيدك تادك قعع امدر 

 :الاح قع  و قعتاعح
التطلللور العلللددى لممنشلللآت الصلللناعية حسلللب القطلللاع الصلللناعى خللل ل الفتلللرة  -أ 
 م(:0202 -0222)

 شددأتها  تظهددر درقيددك تطددور قع  شددآ  قعمدد االسك ب  ادظددك قميدد  درسك   ددذ           
قع وتاعدك وقعتدح  وذعدك الادح  يدتوى قع وقصد  قعمد االسك و ح دح قزدسداد وتطدور  يدت ر 

  ل قع  طخك قع رك قععا ك  مو الادح  يدتوى  1973سعود تارسخ  شأتها قعح  ا بعد الام 
( سوضددح قعتطددور قععددددى وقع يددبح قعددذى 2وقعادددول )قعخطاالددا  قعمدد االسك قع وتاعددك   

 امي  درسك ب الاح قعخطاع قعم االح وزالك  طرم الاح قع  شآ  قعم االسك
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-0222( التطور العددى والنسبى لممنشآت الصناعية بحافظة االسكندرية خ ل المدة )0جدول )
 م(0202
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0222 
 0525 2  87 086 55 087 002 67 555 052 مصانع

% 06.8 30.5 5.5 8.5 03.0 3.0 03.3 7 2 022 

0225 
 0657 2  22 072 53 072 035 22 558 320 مصانع

% 06.0 30.5 5.0 6.6 05.2 3 05.2 7 2 022 

0222 
 0286 5 000 322 72 302 050 020 775 378 مصانع

% 06.7 30.8 5.8 6.0 05.3 0.2 05.8 5 2 022 

0225 
 0355 8 002 350 78 325 075 002 602 532 مصانع

% 08.3 32.7 5.6 6 07.6 0.2 05.5 5 2.35 022 

0202 
 0655 07 006 505 62 522 022 032 825 567 مصانع

% 06.3 02.0 5.6 7.2 08.5 0.2 05.5 5 2.58 022 

0205 
 0268 06 036 576 88 568 023 035 837 508 مصانع

% 06.5 08.0 5.5 7.8 02.5 3 05.6 5 2.56 022 

 -قع مدر: قعادول  ن ال ل قعبا   قالت ادًق الاح بسا ا : 
قعمد االت  بسا دا  غسدر   شددورك  وغسدر  بوبدك  مالدوقم  وتاعددك  قعهسمدك قععا دك عات  سدك قعمد االسك  قمدقرك قععا ددك عايدال  -1

  م2119  2111  1995
  1995وزقرك قميددت  ار  قعهسمددك قععا ددك عاليددت  ار وقع  دداطق قع ددرك  بسا ددا  غسددر   شددورك وغسددر  بوبددك مالددوقم  وتاعددك   -2

 م 2111 21211
  م2119ا عسك  يت  ري  دس ك برل قععرن قعادسدك  بسا ا  غسر   شورك الام  -3
 قع ين قع موسك  ن  يان قعبا   -4
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 (0205-0222( التطور العددي لممنشآت الصناعية بمحافظة االسكندرية خ ل المدة )0شكل )

 
االسكندرية خ ل المدة ( التطور العددي لممنشآت الصناعية حسب القطاع الصناعي بمحافظة 3شكل )

(0222-0205) 

 :سات(  ا 3(  )2( وقعش ل )2ستضح  ن قعادول )
دقول قع وقص  قعم االسك ب  ادظك قمي  درسك بش ل دقمم  قع ما  تزقسد مالدقد   -1

 ما عًا   1414 ان م ستااوز  م1991 س  تبسن من الدد قع  شآ  قعم االسك الام 
  وذعك الاح  م عاً  2978م عتمل قعح 2115 ال ك مضعاف الام  صرقبكزقد  قعح 

 يتوى قعخطاالا  قعم االسك باع  ادظك  و ح زسادك طبسعسك  تساك قعطان الاح 
تااه قعدوعك قعح  قألرقضت قعم االسك  وقمتااه   و قميت  ارق  قعم االسك  وق 

  وس  ن تتب  تطور توزس  قع ما   قعادسدكقعم االسك تومسص قععدسد  ن قع وقص  
  ين قعخطاع قعم االت الاح قع  و قعتاعح:باع  ادظك 

0

1000

2000

3000

4000

1990 1995 2000 2005 2010 2015

 المصانع

0

5000

1990 1995 2000 2005 2010 2015

 المصانع

 والمالبس والنسيج صناعة الغزل الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ
 صناعة الورق ومنتجاته ومنتجاته صناعة الخشب

 األساسية الصناعات المعدنية الصناعات الكيماويات ومنتجاتها
 صناعة مواد البناء والخزف الصناعات الهندسية والكهربائية
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 455وعح  س  تطور   ن الاح قع رتبك قألصطاع م االك قعازل وقع يسج  سيت وذ -2
 836ضعف قععدد قعيابق عتمل قعح قعقعح  ا سخرن  ن  م1991 م عًا الا ا 

%  ن  ا اعت قع  شآ  الام 1 28  و و  ا سوقزى  يبك م2115الام   م عاً 
 عح دوول بعض قعشر ا  قععاع سك قع برى قعح   اطق   وسرا  ذعك م2115

وقعتت تم تومسص   طخك عام االا    قع  ادظك وامك  دس ك برل قععرن قعادسدك
قع يساسك بها تعرف بايم قع  طخك قع مرسك قموربسك عام االا  قع يساسك  وسواد بها 

قع وقد قعوام  باإلضادك قعح توقدرقععاع سك قعتح تع ل بهذق قع شاط   برى قعشر ا  
قعخط سك قعتح تعت د الاسها م االا  قعازل وقع يسج وقعتت تأتح مغابها  ن   ادظا  

 قعدعتا وامك قعدصهاسك وقعب سرك 
 قع ما   تطور و   سأتح صطاع قعم االا  قع س اوسك و  تااتها دح قع ر ز قع ا ت -3

ا سع ح   و و  م2115 م عًا الام  578عتمل قعح  م1991 م عًا الا ا  186 ن 
%  ن  ا اعت 4 19  و و  ا سوقزى  يبك مضعاف 3ق ها تضاالع  قعح  ا سزسد الن 

  وسرا  ق تالعها عتك قع  ا ك قع تخد ك قعح تر ز تاك م2115قع  شآ  الام 
قع س اوسك   ل  ر ز ت رسر قعبترول و  تااته باإلي  درسك باا ن قعم االا  

       سكقعم االا  قع رتبطك بها عيد قم تسااا  قعي ا
س  ل صطاع قعم االا  قعاذقمسك قع رتبك قع اع ك  س  تطور  مالدقد قع ما    -4

  و و  ا 2115 م عًا الام  518م عسمل قعح 1991 م عا الام  311وزدق   ن 
%  ن  ا اعت قع ما   باع  ادظك  وسرا  ذعك قعح ودرك قع وقد 4 17س  ل   و 

وقع  اطق قعم رقوسك قعوقيعك دت  قعاذقمسك قعتت تعت د الاسها قعم االك ب  ادظا  قعدعتا
  ادظك قعب سرك وقعخرسبك  ن قع  اطق قعم االسك بامي  درسك  باإلضادك قعح زسادك 

قع برى ويهوعك قعومول قعطان الاح قع  تاا  قعاذقمسك  وودرك قأليوقق قميتهال سك 
  قعسها
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 س  تطور   ن  قعرقبعكسشال صطاع قعم االا  قعه ديسك وقع هربامسك قع رتبك  -5
مى ق ها تضاالع  م  ر  ن   م عًا  467عتمل قعح  م1991 م عًا الام  187

  وسرا  ذعك  عح دوول بعض قعشر ا  قع برى ب  اطق والل رب  صرن  ضععسن
قع  ادظك وامك  دس ك برل قععرن قعادسدك قعم االسك وقعتت تم تومسص قععدسد  ن 

 وقع هربامسك قألرقضت قعم االسك بها عام االا  قعه ديسك 
سيت وذ صطاع قعم االا  قعورصسك و  تااتها الاح قع ر ز قعوا س دح الدد  -6

م 1991 م عًا الام  121قع ما   دح ا س  ي وق  قعدرقيك  س  تطور   ن 
%  ن  ا اعت 8 6  و و  ا سوقزى  يبك م2115 م عًا الام  213عتمل قعح 

ع تخد ك قعح زسادك قعطان الاسها  عتاك قع  ا ك ق ها  وسرا  ق تالعم2115قع  شآ  الام 
قع ؤق ح قعتاارسك  صرن قع وقص  قعم االسك باإلي  درسك  وصربها  نباإلضادك قعح قن 

 ياالد الاح قيتسرقد قع وقد قعوام  س  تعت د تاك قعم االك الاح قع وقد قعوام قع يتوردك
وعك باع ا ل  ن قعوارل  باإلضادك قعح زسادك قعطان الاسها  وودرك قأليوقق  ويه

   قعومول قعسها
 76س خق صطاع قعم االا  قعوشبسك و  تااتها قع رتبك قعياديك  س  تطور   ن  -7

 قعح قعطان  وسرا  ذعك م2115 م عًا  الام  134عتمل قعح  م1991 م   الام 
قع تزقسد الاح قع  تاا  قعوشبسك   س  ترتبط م االك قعوشن ب ر ك قعع رقن 
قع ت ا سك    ا تيتعسد  ن صربها  ن قع ؤق ح قعتاارسك باع  ادظك  س  تعت د الاح 

 قع وقد قعوام قع يتوردك  ن قعوارل 
سأتت صطاع م االا  م االك  وقد قعب اء وقعوزف دح قع رتبك قعيابعك   س   -8

  و و  ا م2115الام   م عاً  137عتمل قعح  م1991  م   الام 86تطور   ن 
   تساك قع  و قعع رق ت قع تزقسد دح م2115%  ن  ا اعت قع  شآ  الام 5سوقزى  يبك 

قع  ادظك دضاًل الن قعتوي  دح  ر ك قعع رق ت قع رتبطك باعيسا ك وامك الاح ق تدقد 
  تاا   وقد قعب اء  دضاًل يا ل قعب ر قع تويط   ا ق ع س الاح زسادك قعطان الاح 



 الجزء األول: التاريخ والجغرافيا   جامعة بنيا - مجمة كمية اآلداب
 

 66 0202 أكتوبر                                              العدد الرابع والخمسون              

الن توقدر  خو ا  توطن م االا   وقد قعب اء وقعوزف  تساك واود ظهسر م رقوي 
ع ل الاح سواد به قععدسد  ن قعت وس ا  قعطبسعسك قع  ت قمي  درسك بسر تت ت  به 

   دقد تاك قعم االا  باع وقد قعوام 
 44زقد   ن     س  ا  كسشال صطاع قعم االا  قع عد سك قأليايسك قع رتبك قع  -8

 م عًا  وسواد مغابها ب دس ك برل قععرن  88عتمل قعح  م1991   الام  م
  وقعتت تم تومسص قععدسد  ن قألرقضت قعم االسك عهذه قعم االا   قعم االسك

باإلضادك قعح قميتعادك  ن  وص  قع  ادظك الاح قعب ر قع تويط دح قيتسرقد  ا 
واراسك الن وتمدسر قع  تاا  قعح قأليوقق قع ت تااه تاك قعم االك  ن  وقد وام

    م ا قعم االا  قع ت والك دخد ااء  دح قع ر ز قألوسرطرسق قع ؤق ح قعتاارسك
 ومغان تاك قعم االا  م س  ن تم سعها ض ن قعخطاالا  قعيابخك   

تطور توزيع العاممين حسب القطاع الصناعي بمحافظة االسكندرية خ ل المدة  -ب
 :م(0202-0282)

( قعح  عردك 3تهدف درقيك تطور توزس  قععا اسن  ين قعخطاع قعم االت ادول )
م  ر قعخطاالا  قعم االسك تطورًق واذبًا عاعا اسن باع  ادظك  دضاًل الن  عردك م  ر 
قععترق  قعز  سك قعتت تطور  دسها مالدقد قععا اسن يواءق  ان  ذق قعتطور باعزسادك مو 

 قع خمان  و عردك قميبان قعرمسيسك ورقء ذعك  
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 0222الصناعي بمحافظة اإلسكندرية خ ل المدة ) ( تطور توزيع العاممين حسب القطاع3جدول )
 ( م0205-
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م 
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ا 

قم
 

1991 
 115112  7127 7167 6219 22299 4791 1855 44831 21834 ال ال

% 18 1 39 1 6 4 2 19 4 5 4 6 2 6 1 1 111 

1995 
 151174 1 7987 13593 11117 33339 5668 2669 53111 23911 ال ال

% 15 9 35 3 1 8 3 8 22 2 6 7 9 1 5 3 1 111 

2111 
 179178 2498 11623 17131 11166 37119 8117 3392 59747 31495 ال ال

% 17 33 4 1 9 4 5 21 7 5 7 9 5 5 9 1 4 111 

2115 
 211162 4191 11972 17945 11482 44521 8467 4152 64226 36218 ال ال

% 18 31 9 2 1 4 2 22 1 5 2 8 9 5 5 2 1 111 

2111 
 226112 4617 11214 22731 11695 51127 9635 5992 67833 42269 ال ال

% 18 7 31 2 7 4 3 22 6 4 7 11 1 5 2 111 

 242517 4625 11856 29416 11178 55214 11355 6111 69788 44174 ال ال 2115

 % 18 2 28 8 2 5 4 3 22 8 4 6 12 1 4 9 1 91 111 

 -قع مدر: قعادول  ن ال ل قعبا   قالت ادًق الاح بسا ا : 
قععا ددك عايدال قعمد االت  بسا دا  غسدر   شددورك  وغسدر  بوبدك  مالدوقم  وتاعددك  قعهسمدك قععا دك عات  سدك قعمد االسك  قمدقرك  -1

  م2115  2111  1995
  1995سددر  بوبددك مالددوقم  وتاعددك  وزقرك قميددت  ار  قعهسمددك قععا ددك عاليددت  ار وقع  دداطق قع ددرك  بسا ددا  غسددر   شددورك وغ -2

 م 2111 2111
  م2119ا عسك  يت  ري  دس ك برل قععرن قعادسدك  بسا ا  غسر   شورك الام  -3
 قع ين قع موسك  ن  يان قعبا   -4
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- 1991( تطور  ا اعت قععا اسن ب  ادظك قإلي  درسك والل قع دك )4ش ل )

 (م2115

 
المدة ( التطور النسبي لمعاممين حسب القطاع الصناعي بمحافظة اإلسكندرية خ ل 5شكل )

 (م0222-0205)
 (  ا ساح:5(  )4( وقعش ل )3ستضح  ن قعادول )

تطور مالدقد قععا اسن الاح  يتوى قعخطاالا  قعم االسك قع وتاعك باع  ادظك  س   -1
م قعح  ا سزسد الاح  ن 1991معف الا اًل الام  151زقد  مالدقد قععا اسن  ن م  ر 

م   ا سع ح قعزسادك قع طردك دت ا س  ي وق  قعدرقيك دت 2115معف الا اًل الام  241
ء قع وقص  قعم االسك قعادسدك  وتيت وذ م االا  مالدقد قععا اسن  تساك قعتوي  دت   شا

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

1990 1995 2000 2005 2010 2015

 عامل

0

100000

200000

300000

1990 1995 2000 2005 2010 2015

 عامل

 ومنتجاته الخشب  والمالبس والنسيج الغزل  الغذائية والمشروبات والتبغ 

 األساسية المعدنية  الكيماويات ومنتجاتها  الورق ومنتجاته 



 باستخدام تطبيفات نظم المعمومات الجغرافية الصناعة" "دراسة فى جغرافية الصناعية فى محافظة االسكندرية المواقع

 68 0202 أكتوبر                                                           العدد الرابع والخمسون 

قعازل وقع يسج وقعم االا  قع س اوسك و  تااتها  وقعم االا  قعاذقمسك الاح قع رق ز 
 قع ال ك قألوعح دت مالدقد قععا اسن باع  ادظك 

تيت وذ م االا  قعازل وقع يسج وقع البس قعاا زك الاح قع رتبك قموعح دح  – 2
 ن قعم االا  قع  سعك قعع اعك  وتطور  مالدقد قععا اسن  ن  مالدقد قععا اسن  س  تعد

معف الا اًل الام  69م قعح  ا سزسد الاح 1991معف الام  61  و  ا سزسد الاح 
م  وسرا  ذعك قعح تر ز ا باع  ادظك  س  ت تل قع ر ز قمول دح الدد 2115

دظك قعب سرك  قع ما   عاليتعادك  ن قع وقد قعوام قع تودرك ب  ادظا  قعدعتا وامك   ا
وقعدصهاسك  دضاًل الن قميتعادك  ن قعخرن  ن قع ؤق ح قعتاارسك بارض تمرسف 

 قع  تاا  عأليوقق قعواراسك  
سشال صطاع قعم االا  قع س اوسك قع ر ز قع ا ت  ن بسن قعخطاالا  قعااذبك  -3
  م1991معف الا اًل قو  ا سزسد صاساًل الام  22اعا اسن  س  تطور الدد قععا اسن  ن ع

  و ت زسادك  بسرك  تساك واود شر ا  م2115معف الا اًل الام  55 ا سزسد الاح  قعح
بتروعسك  بسرك تاتذن قععدسد  ن قععا اسن  س  قع رتبا  قع ازسك عاعا اسن بهذق 

 س  تم تومسص  قعم االسكقعخطاع  وستر ز قعازء قع بر   ها دت  دس ك برل قععرن 
 ا  قع س اوسك  قععدسد  ن قع  اطق قعم االسك عام اال

تيت وذ قعم االا  قعاذقمسك الاح قع ر ز قع اع  دح اذن قععا اسن باعم االك  -4
  م1991ممف الا اًل الام  21 ن ب  ادظك قمي  درسك  س  زقد  مالدقد قععا اسن 

%  ن  ا اعت 2 18  و و  ا سوقزى م2115معف الا اًل الام  44قعح  ا سزسد الاح 
  م2115الام قععا اسن 

ذ صطاع قعم االا  قعه ديسك وقع هربامسك الاح قع رتبك قعرقبعك دح مالدقد سيت و  -5
  قعح م1991الا اًل الام  امف 7قععا اسن  س  تطور الدد قععا اسن باعخطاع  ن 

%  ن  ا اعت  يبك قععا اسن 8 22معف الا اًل  و و  ا سوقزى  29م  ر  ن 
الاح قع  تاا  قعه ديسك   وسرا  ذعك  تساك قعطان قع تزقسد م2115باع  ادظك الام 

     وزسادك قعطان الاسها  وودرك قأليوققوقع هربامسك



 الجزء األول: التاريخ والجغرافيا   جامعة بنيا - مجمة كمية اآلداب
 

 60 0202 أكتوبر                                              العدد الرابع والخمسون              

سيت وذ صطاع م االا   وقد قعب اء وقعوزف الاح قع ر ز قعوا س دح اذن  -6
ممبح  م1991قمف الا ل الام  7قععا اسن دبعد قن  ان الدد قععا اسن م ستااوز 

%  ن قا اعح 9 4ى  يبك معف الا اًل  و و  ا سوقز  12الدد قععا اسن سخترن  ن 
  وسرا  زسادك قععا اسن بهذق قعخطاع  خار ك بباصت قعخطاالا  م2115قععا اسن الام 

قألورى قعح ق ها تعد  ن قعم االا  قعتت ت تال قعح ال اعك  بسرك  تودرك باع  ادظك  
قإلي  درسك وقع  اطق قع ااورك عها باإلضادك قعح  ر ك قعع رقن وقعتشسسد قعتت تشهد ا 

  قمصاسم دت
تش ل باصح صطاالا    ل قعم االا  قع عد سك قميايسك  وقعورق و  تااته   -7

 3 4%    6 4وقعوشن و  تااته  قع رق ز  ن قعيادس و تح قع ا ن ب ين ال اعك )
  م2115قعتوقعت الام % (  الاح  5 %2   

ستضح   ا يبق قن قعخطاالا  قعرمسيسك قعتح تيت وذ الاح قععدد قأل بر  ن -8 
ععا اسن ت  مر دح م االا  قعازل وقع يسج دح قع ر ز قمول ساسه صطاع قعم االا  ق

قع س اوسك دح قع ر ز قع ا ت  وصطاع م االا  قع وقد قعاذقمسك وقع شروبا  دح قع ر ز 
قع اع   س  تعد تاك قعخطاالا  ذق  ال اعك   سعك بطبسعك قع ال وتيت وذ تاك 

%  ن 7 69  و و  ا سوقزى  يبك معف الا الً  171 ن  سخرنقعم االا  الاح  ا 
  م2115 ا اعت قععا اسن باع  ادظك الام 

تطور قيمة االستثمارات حسب القطاع الصناعى بمحافظة االسكندرية خ ل  -ج
 (:م0205-0222المدة من )

 قعذي دهم قعدور قعح( 4درقيك تطور رمس قع ال قع يت  ر ادول ) ترا  م  سك        
واذن قعم االا  قع وتاعك  و دى تطور ا  وسخمد بها   سؤدسه رمس قع ال دح توطسن

قعت اعسف قميت  ارسك قعتح تت عاها قع  شأك   ذ بدقستها و تح وموعها  عح  ر اك 
ت اعسف  ابتك  ت  اك دح شرقء قمرض قعم االسك وت اعسف قعب اء  و تقإل تال  

 )قإل شاء  قعترقوسص  قعتشاسل  قعع اعك(  وقعتشسسد  وت اعسف  ت ر ك   ل ت اعسف
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 (م0205-0225رية خ ل المدة من)القطاع الصناعي بمحافظة االسكندفى ( تطور االستثمارات 5جدول)
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 -قع مدر: قعادول  ن ال ل قعبا   قالت ادًق الاح بسا ا : 
قعهسمدك قععا دك عات  سدك قعمد االسك  قمدقرك قععا ددك عايدال قعمد االت  بسا دا  غسدر   شددورك  وغسدر  بوبدك  مالدوقم  وتاعددك   -1

 م 2115  2111  1995
  1995وزقرك قميددت  ار  قعهسمددك قععا ددك عاليددت  ار وقع  دداطق قع ددرك  بسا ددا  غسددر   شددورك وغسددر  بوبددك مالددوقم  وتاعددك   -2

 م 2111 2118
  م2119ا عسك  يت  ري  دس ك برل قععرن قعادسدك  بسا ا  غسر   شورك الام  -3
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- 0225( تطور إجمالي االستثمارات بمحافظة اإلسكندرية خ ل المدة )7شكل ) 

  (م0205

 
( التطور النسبي ل ستثمارات الصناعية حسب القطاع الصناعي 6شكل ) 

 (م 0202 -0282بمحافظة اإلسكندرية خ ل المدة )
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 والمالبس والنسيج صناعة الغزل الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ

 صناعة الورق ومنتجاته ومنتجاته صناعة الخشب

 األساسية الصناعات المعدنية الصناعات الكيماويات ومنتجاتها

 صناعة مواد البناء والخزف الصناعات الهندسية والكهربائية
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 (  ا ساح: 7( وقعش ل )6( وقعش ل )4ستضح  ن قعادول )
 اسدار ا سده الدام 25 32ب  ادظدك قميد  درسك  دن باضطرقد زسادك قميت  ارق  قعم االسك  -1

% 111 عدح م  در  ددن  زقدق    دم م2111ا سده الدام  اسار  254 الادح  سزسدد   عدح  دا م1995
  وسرادد  يددبن تاددك قعزسددادك قع بسددرك م2115 اسددار ا سدده الددام 315وومددا  قعددح  ددا سزسددد الاددح 

قعح قالت داد قععدسدد  دن قع وقصد  قعمد االسك باع  ادظدك  و دح قععتدرك قعتدت شدهد  دسهدا قع  ادظدك 
  دا سؤ دد الادح قعمد االسك  دت  دس ك برل قععدرن قدتتاح قععدسد  ن قع  شآ  قعم االسك وامك 

  تطور و  و قميت  ارق  قعم االسك بمدعك  يدت رك ودالل دتدرك قعدرقيدك  تسادك تطدور قعمد االك
 و شأك  وقص  و دن م االسك ادسدك  وزسادك قعطان الاح قع  شآ  قعم االسك باع  ادظك 

قميددت  ارق  قع  عددذك ددددت سددأتت صطدداع قعمدد االا  قع ت والدددك دددح قع ر ددز قألول ددددت  -2
قإليد  درسك  سدد  سشد ل قعخطدداع الاددح قعمد االا  قعتددت س  ددن تمد سعها باع  ادظددك قعددح 
مي  ن قعخطاالا  قعم االسك قعرمسيسك وامك وقن مغان  ذه قع  شدآ  تع دل ددت ق تدال 
قع هربدداء وق  تددال قعبسرعسدد  قعزرقالددت وقعمدد االت  وق  تددال وتاعسددف وت يددسر ودددرز وتعبمددك 

 اسددار  35 222قميددت  ارق  دددت  ددذه قعمدد االا  قعددح  ددا سزسددد الاددح  قعع ددم  وومددا 
 %  ن  ا اعت قميت  ارق  باع  ادظك 1 77م  و و  ا سوقزى 2111ا سه الام 

تأتح قميت  ارق  دح صطاع قع س اوسا  قأليايسك دح قع ر ز قع دا ح ا سد  يد وق   -3
 5 27زسددد الادددح قعدددح  ددا س م1995 اسددار ا سدده الددام  4 5قعدرقيددك  سدد  تطددور   دددن 

  م2115الدددام %  دددن  ا دداعت قميدددت  ارق  قع  عددذك 2 9 اسددار ا سددده  و ددو  دددا سددوقزى 
وسددددرتبط زسددددادك مو  خددددص قميددددت  ارق  دددددح  ددددذق قعخطدددداع بتومددددسص بعددددض قألرقضددددت 

د ا ددددا  ا دددد    دددداك صطدددد   قع وقصدددد  قعمدددد االسكقعمدددد االسك عامدددد االا  قع س اوسددددك دقوددددل 
 س داوي تادذن قععدسدد  دن قميدت  ارق  مرقضت م االسك ادسدك ستم تومسمها   شداط 

 قعادسدك 
سيددددت وذ صطدددداع قعمدددد االا  قع عد سددددك قأليايددددسك الاددددح قع ر ددددز قع اعدددد   ددددن  سدددد   -4

 2 11قميدددت  ارق  ددددح ا سددد  يددد وق  قعدرقيدددك  سددد  زقد  قميدددت  ارق  باعخطددداع  دددن 
  و دو  دا سدوقزى  يدبك م2115 اسدار ا سده الدام  4 13   عدح م1995الدام   اسار ا سه
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   سدددد  تتر ددددز قعمدددد االا  م2115قع  عددددذه الددددام  %  ددددن  ا دددداعت قميددددت  ارق 57 4
قع عد سك قع خساك باع  ادظك   ل  ما   قع دسد وقعمدان و مدا   يدبك قع عدادن  و دح 
م االا  ت تال قعح رمس  ال  بسر   ا اعاها تيت وذ الاح تاك قع  ا ك قع تخد ك دت 

 قميت  ارق  قع  عذك باع  ادظك 
دددت  ددن  سدد  قعتطددور ارق  صطدداع قعمدد االا  قعاذقمسددك قع ر ددز قعرقبدد  ت خددق قيددت   -5

   تددح ومددا  قعددح  ددا م1995 اسددار ا سدده الددام  3قع  ادظددك   سدد  زقد   ددن   ددو 
%  دن  ا داعت 3 3  و و  ا سدوقزى  يدبك م2115 اسار ا سه الام  15 11سخرن  ن 

ق  قع  عدذك باع  ادظدك قميت  ارق   وسرا  ق تالعها عهذه قع  ا ك قع تخد ك دت قميت  ار 
قعدددح قععددددد قع بسدددر  دددن قع مدددا   قعتدددت تع دددل الادددح ق تدددال ق تساادددا  قعيددد ان قع تزقسددددك 
باع  ادظك دضال الن توقدر قع وقد قعوام قعطبسعسك وقعبشرسك قعالز ك عامد االا  قعاذقمسدك 

 وامك قألسدي قععا اك وقأليوقق قع برى  وشب ك قعطرق 
 سد   دن قميدت  ارق  قع  عدذه تأتح قيت  ارق  صطاع قعازل وقع يسج ددت قع رتبدك قعوا يدك  -6

 اسار ا سده  9 9   تح وما  قعح م  ر  ن م1995 اسار ا سه الام  6 3تطور   ن   و 
%  ددن  ا دداعت قميددت  ارق  قع  عددذك باع  ادظددك   25 3  و ددو  ددا سددوقزى  يددبك م2115الددام 

دددت تاددك قعمدد االا  قعددح تددوقدر قع ددوقد قعوددام دددت  وتطور ددا يددت  ارق   وسرادد  زسددادك قمم2115
قع خام قألول باعخرن  دن   ادظدك قإليد  درسك  باإلضدادك قعدح قميدتعادك  دن صربهدا  دن قع دؤق ح 
قعرمسيسك دت قعبالد عاليتعادك  ن تمرسف قع  تاا  قعح قأليدوقق قعواراسدك    دا يداالد دودول 

الاددح زسددادك قميددت  ارق  بهددا  وقعتددح تخددوم الاددح م 2114سددك دددح قتعاصسددك قع ددوسز دددح  ها مددر 
 م االا  قعازل وقع يسج دقول   اطق م االسك  ؤ اه عهذه قعم االك 

تيددت وذ قعمدد االا  قعه ديددسك وقع هربامسددك الاددح قع رتبددك قعياديددك  ددن  سدد  قميددت  ارق   -7
  قعددح  تددح ومددا م1995 اسددار ا سدده الددام  8 2قع  عددذك باع  ادظددك  سدد  تطددور   ددن   ددو 

%  دددددن  ا ددددداعت قميدددددت  ارق   3 4  و دددددو  دددددا سدددددوقزى م2115 اسدددددار ا سددددده الدددددام  27 13
  م2115دت الام  باع  ادظك
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تشال قيت  ارق  صطاع م االا   دوقد قعب داء وقعودزف قع رتبدك قعيدابعك  سد  تطدور   دن  -8
  مي  ددا م2115 اسددار ا سدده الددام  7 3قعددح  ددا سزسددد الاددح  م1995 اسددار ا سدده الددام  2  ددو 
  وتدددددرتبط قيدددددت  ارق  تادددددك م2115قع  عدددددذك الدددددام  %  دددددن  ا ددددداعت قميدددددت  ارق 2 1ى سدددددوقز 

قعمد االا  ب ر ددك قعع درقن قع ت ا سددك باع  ادظددك وامدك دددت قم شداءق  قعمدد االسك  وقعيددسا سك 
 وقعي  سك   ا اعاها ت  و وتتطور بايت رقر  

ددت قميدت  ارق    تش ل م االا  )قعورق و  تااتده  وقعوشدن و  تااتده( قع رق دز قألوسدرك -9
 قع  عدذه وتعت د الاح قع وقد قعودام قع يدتوردك  دن قعودارل  وبداعرغم  دن ذعدك قم قن قميدت  ارق 

 تساددك قعطاددن الاسهددا  وودددرك قأليددوقق  باإلضددادك قعددح قميددتعادك  ددن صددرن  زقد  دددت قعخطدداالسن
 ددال واددود  قع ددؤق ح قعتاارسددك دددت تيددهسل  ر ددك قيددتسرقد قع ددوقد قعوددام  وتمدددسر قع  تاددا  دددت

 دامض 
 م:0202ثانيًا: التوزيع الجغرافي لألنشطة الصناعية بمحافظة االسكندرية عام 

تهددددددف درقيدددددك قعتوزسددددد  قعاارقددددددت عامددددد االك  عدددددح  بدددددرقز قموتالددددددا  قع  ا سدددددك        
عأل شدددددطك قعمددددد االسك  وقعتعدددددرف الادددددح صطاالاتهدددددا قعمددددد االسك قع وتاعدددددك  وطبسعدددددك  دددددل 

وتوضسح  نم االك  دضاًل الن  عردك م  اط قعتوزس  قعاارقدت عهذه قأل شطك قعم االسك
ساح  ت داول درقيدك قعتوزسد  قعاارقددح عا  شدآ   ودس ا، (1) قعمورك قععا ك عاتوزس  قع  ا ت

قعم االسك وقععا اسن بها وقميت  ارق  الاح  يتوى قع  ادظك  وذعك قالت ادًق الادح الددك 
  عاسسر و ح )قع  شآ  قعم االسك  قععا اسن  صس ك قميت  ارق ( 

ة التوزيع الجغرافي لممواقع الصناعية والعاممين بيا واالستثمارات فى االسكندري –أ
 .م0202عام 
تهدف درقيك قعتوزس  قعاارقدح عا  شآ  قعم االسك  وقععا اسن بها  وصس ك     

( قعح قسضاح قعمورك قعتح تبدو الاسها قع وقص  قعم االسك 5قميت  ارق  ادول )
باع  ادظك  و دى ق تشار ا وتباس ها   ا سياالد دح  عردك   اطق قعتر ز وقعتواول 

                                                           

يدد ك قألوسددرك درقيددك اارقدسددك   25قع  دداطق قعمدد االسك غددرن قإليدد  درسك وددالل قعيدد وق  قل  يددام قعدددسن ادداد قعددرن:  (1
    31ص   2111رياعك د تورقه غسر   شورك   اسك قآلدقن  اا عك قعخا رك  ي ك 
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سياالد بدوره دح ال اسك  الادك تخسسم قع  اطق وقع وقص    و ذق (1)دقول قع  ادظك 
 قعم االسك  وقعتوطسط قعم االح باع  ادظك 

 م 0202في االسكندرية  المنفذه ( التوزيع الجغرافى لممواقع الصناعية والعاممين بيا واالستثمارات5جدول )
 المنطقة

 
 االستثمارات العاملين المصانع

 % جنيهالقيمة مليون  % العدد % العدد

 2.2. 4.44554400 3..2 55430 26.2 040 المنشية الجديدة

 5..2 2040004000 2.0 5360. 0.2. 353 الصناعية الحرة العامة

 3.4. 4345054055 3.5 0250 4.2 .5. الصناعية الحرة الخاصة

 6.4 2.40.04205 3.. 3332 4.50 65. .3الكيلو 

 0.0 3242644264 5.2 3600. 4.65 62. الناصرية

 ..5 2642444022 5.3 2.560 4.4 55. النهضة وتوسعاتها

 2.2 ..5404240 0.0 25500 5.35 .30 مرغم قبلى وبحرى

 ..0 2054000 4.0 0340. 05.. 20 سبيكو

 0.2 .204045425 5.2 2.350 6.32 220 العجمى قبلى بيطاش

 ..2 640444255 5.3 2.552 5.54 2.0 أم زغيو

 3.5. 4440004060 22.5 505.3 22.5 520 العرب الجديدةبرج 

 00. 32545424444 00. 260200 00. 3504 االجمالى

 -قع مدر: قعادول  ن ال ل قعبا   قالت ادًق الاح بسا ا : 
 م 2119قعهسمك قععا ك عات  سك قعم االسك  قمدقرك قععا ك عايال قعم االت  بسا ا  غسر   شورك  قعخا رك  يبت بر  -1
 م 2119وزقرك قميت  ار  قعهسمك قععا ك عاليت  ار وقع  اطق قع رك  بسا ا  غسر   شورك وغسر  بوبك  قعخا رك   -2
 قع ين قع موسك  ن  يان قعبا   -3
 

                                                           
1
( Pfizer, M. & krishnaswamy, R., the role of the Food & beverage sector in expanding 

economic Opportunity, Harvard university, Cambridge 2002,p73.  
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 -ع مدر:  ن  الدقد قعبا    الت ادًق الاح  ا ساح:ق

  1996قعهسمك قع مرسك قععا ك عا يا ك  111:1 51قعورقمط قعطبوغرقدسك  خساس -1

  2119قعهسمك قععا ك عات  سك قعم االسك  قمدقرك قععا ك عا  اطق قعم االسك  قعخا رك   -2

 م0202( التوزيع الجغرافى لممواقع الصناعية في محافظة االسكندرية عام 8شكل )
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في محافظة  المنفذه ( التوزيع الجغرافى لممنشآت الصناعية والعاممين بيا واالستثمارات2شكل )

 م0202االسكندرية 
 (   ا ساح:9( )8( وقعش اسن )5ستضح  ن قعادول )

 3594سباغ الدد قع  شآ  قعم االسك باع وقص  قعم االسك ب  ادظك قمي  درسك  -1
معف الا ل  بايت  ارق  تباغ صس تها م  ر  261  شأك م االسك سع ل بها  ا سزسد الن 

وتالدًا  وق 11 اسار ا سه  تتوزع الاح  8 325 ن  ص  م االسك  قإل قن   اك تباس ًا وق 
 بسرًق دح  مسن  ل  وص   ن  ذه قع وقص   ن  س  الدد قع  شآ  وقععا اسن 
وقميت  ارق  قعم االسك  وسرتبط  ذق قعتباسن دح قألياس قعح تارسخ  شأك قع  طخك؛ 

 و دى اا زستها باع رقدق وقعود ا  قععا ك ع ل   طخك الاح  ده 
عتوزس  قعاارقدح عا وقص  قعم االسك باع  ادظك باعتر ز قع  ا ح قعشدسد ست سز   ط ق -2

 س  تيت وذ  ال ك مصيام  دقرسك  ن قع  ادظك و ح )قعدوساك  صيم قععا رسك مول  صيم 
%  ن قا اعح قع وقص  قعم االسك باع  ادظك  ورب ا سرا  81قععا رسك  ان( الاح  يبك 

قع رقدق وقعود ا    ذ  شأك تاك قع وقص  دح ذعك قعتر ز قع  ا ح قعشدسد قعح توقدر 
اذن الدد  بسر  ن قع  شآ  قعم االسك وقععا اسن بها عإليتعادك  ن  ذه قعب سك 
قإليايسك وقعود ا  قع تودرك بها باإلضادك قعح صربها  ن قم ساء قعي  سك ب دس ك 
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 االستثمارات العاملين  المصانع المناطق الصناعية
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 ن  س اء قآلي  درسك وقعتح تيهل  ن ر اك قعع ل قعسو سك  بامضادك قعح قميتعادك 
 قمي  درسك وقعدوساك الاح قعب ر قع تويط     

تيت وذ قع  طخك قعم االسك باع  شسك قعادسدك الاح قع ر ز قمول  ن  س   -3
%  ن  ا اعح 3 21معف الا ل ب يبك  55قععا اسن دخد قيت وذ  الاح  ا سزسد الن 

%  ن 2 26  شأك ت  ل  941الدد قععا اسن باعم االك دح قع  ادظك  ستوزالون الاح 
 اسار ا سه ب يبك 5 41 ا اعح قع  شآ  قعم االسك  ورمس  ال  يت  ر سخرن  ن 

%  ن  ا اعح رمس قع ال قع يت  ر  وسرا   رتعاع قععا اسن وقع  شآ  بهذق 7 12
قع  طخك قعح م ها تعد  ن قع وقص  قعم االسك قعخدس ك  س  سرا  تارسخ  شأتها قعح الام 

رن  ن  دس ك قألي  درسك إل دقد ا باعع ال م  وميتعاد   ن واود ا باعخ1991
باإلضادك قعح توقدر قع رقدق وقعود ا  بها  و خل بعض قعم االا  قعماسرك  ن دقول 

 قع دس ك قعسها 
تأتح  دس ك برل قععرن قعادسدك الاح قع رتبك قع ا سك دح مالدقد قع ما    س   -4

   باع  ادظك  %  ن  ا اعح قع ما8 22 م عًا ت  ل  يبك  821تيت وذ الاح 
%  ن  ا اعح الدد قععا اسن 5 22معف الا ل ب يبك  59وسع ل بها  ا سزسد الاح 

%  ن 8 13 اسار ا سه ب يبك  9 44باع  ادظك  وتوطح رمس قع ال قع يت  ر بها 
 ا اعح رمس قع ال قع يت  ر  وسرا  ذعك قعح واود م االا   بسرك قع ام وضو ك 

سك وقع س اوسك    ا تعتبر  ن قع دن قعم االسك قميت  ارق    ل قعم االا  قعه دي
قعها ك دهح   دى  دن قعاسل قألول قعم االح دح  مر  وسرا  تارسخ قم تال بها 

م  وتويع  قع  شآ  قعم االسك بها  تساك توقدر قع رقدق وقعود ا  1991قعح الام 
 قععا ك  

يت  ارق   وذعك ااء  قع  طخك قعم االسك قع رك قععا ك قع ر ز قألول  ن  س  قم -5
%  ن  ا اعح قع ال قع يت  ر 5 21 اسار ا سه ب يبك  71برمس  ال  يت  ر 

%  ن  ا اعح الدد 7معف الا ل ب يبك  3 18باع  ادظك  وسع ل بها  ا سزسد الن 
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%  ن  ا اعح قع  شآ  7 11  شأك ت  ل  383قععا اسن باعم االك  ستوزالون الاح 
ع  شآ  قعم االسك بها قعح م ها تعد  ن مصدم قعم االسك  وسرا   رتعاع قععا اسن وق

م  دضاًل الن 1973قع وقص  قعم االسك باع  ادظك  س  سرا  تارسخ  شأتها قعح الام 
قع  اطق قع رك  ودس ا ساح تخدسم قعتيهسال  وقإلالعاءق  قعا ر سك عا يت  رسن دقول 

 -قع  و قعتاعح:ي  درسك الاح قعم االسك بام تت اول قعدرقيك باعتعمسل م م قع وقص 

 نطقة الصناعية بالمنشية الجديدة:الم -0
( دت  وص   ت سز  ن 11تخ  قع  طخك قعم االسك قع  شسك قعادسدك ش ل )         

 دس ك قإلي  درسك  س  تتمل ب عظم  دقول قع دس ك يوقء  ن قعطرسق قعم رقوي مو 
قإلي  درسك وقعدوساك و طاري قعزرقالسك مو قعطرسق قعدوعت  ذعك د  ها تخترن  ن  س امت 

قع ز ك وبرل قععرن  وتخ  قع  طخك  عح قعا ون  ن ورش قعوردسان عاي ك قع دسدسك 
عح قعش ال  ن طرسق قعخباري قعيرس   وم شم  قع  طخك الاح مرقضح قعيبوا   وق 
وقع ا ا  قعتت تم تاعسعها وتباغ قع يا ك قإلا اعسك عا  طخك قعم االسك وتويعاتها 

باالت اد قعتوطسط  1991عي ك  523ع  طخك بخرقر   ادظ قمي  درسك رصم ددقن ق 822
  طخك تيتوالن قعم االا     وذعك بهدف  صا ك2115قعشا ل عالي  درسك  تت الام 

و رق ز قعود ك وقعمسا ك  والاح  ذق د ن قع  طخك قعم االسك باع  شسك   قعاماسرك
 قعادسدك تتب   دقرسًا  ت ويط و ت غرن قإلي  درسك قعتابعسسن ع  ادظك قإلي  درسك 



 باستخدام تطبيفات نظم المعمومات الجغرافية الصناعة" "دراسة فى جغرافية الصناعية فى محافظة االسكندرية المواقع

 56 0202 أكتوبر                                                           العدد الرابع والخمسون 

 
 -ع مدر:  ن  الدقد قعبا    الت ادًق الاح  ا ساح:ق
  1996ك قعهسمك قع مرسك قععا ك عا يا  111:1 51قعورقمط قعطبوغرقدسك  خساس -1  
  2119قعهسمك قععا ك عات  سك قعم االسك  قمدقرك قععا ك عا  اطق قعم االسك  قعخا رك   -2
 ( Google Earth Proقعمور قععضامسك قع تا ك دح بر ا ج ) -3

 ( موقع المنشية الجديدة بمحافظة األسكندرية02شكل )
  بموقع المنشية الجديدةالمرافق والبنية األساسية: 
( وقعب سدددك 6قع  طخدددك قعمددد االسك قع  شدددسك قعادسددددك بتدددودر  اددددك قعودددد ا  اددددول )تت تددد  

وتددرتبط قع  طخددك باعشددب ك قعرمسيددسك عاطددرق ب  ادظددك قأليدد  درسك  سدد  تواددد   قأليايددسك
وقعددذى س ددد ا  ددن  ا سددك قعا ددون  م من شددب ا  قعطددرق الاددح طرسددق قعخبددارى قعرمسيددح 

باإلضدددادك  عدددح  اعدددك قعرمدددف  م دددا  قعدقواسدددك ضدددعسعك  دددن  سددد  قآل ادددام وقعتددددراا 
شددددب ا  قع هربدددداء د ظددددرًق عواددددود  شددددروالا   بسددددرك باع  طخددددك د  دددده م سواددددد مي صدددددرق  
 هربامسك دامضك دح قعوص  قع اعح عا شروالا  قعتويعسك  و ذعك قع ال باع يدبك عا سداه   

 وتواد باع  طخك شب ا  مرف م ت  
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 بالمنشية الجديدة( موقف المرافق والخدمات األساسية 7جدول )
 قع مدر قع رقدق

   طك   وم  قع  طخك قع رك  - قع هرباء
  11  طك   وم  قإلي  درسك  -

تودر دددددا قعشدددددر ك قع مدددددرسك عإلتمدددددام  الدددددن طرسدددددق يددددد ترقل  - قعتاسعون
 البدقعخادر 

 قع ساه
 معف  تر   عن / سوم   819 511  طك قع  شسك  بطاصك  -
 سوم( معف  تر   عن /  411 1) ومص عاشرن  -

 معف  تر   عن / سوم(  652 1) ومص عام االك   

 تواد شب ا  عامرف قعم ت  قعمرف قعم ت

الاددح طرسددق قعخبدداري قعيددرس  و تشددرف الاسدده قعهسمددك قععا ددك عاطددرق  - قعطرق
 وقع باري 

 -قع مدر: قعادول  ن ال ل قعبا   قالت ادًق الاح بسا ا : 
 م 2119قععا ك عايال قعم االت  بسا ا  غسر   شورك  قعخا رك  يبت بر  قعهسمك قععا ك عات  سك قعم االسك  قمدقرك -1
 م 2119وزقرك قميت  ار  قعهسمك قععا ك عاليت  ار وقع  اطق قع رك  بسا ا  غسر   شورك وغسر  بوبك  قعخا رك   -2

 : قعتاذسك باعطاصدك قع هربدامت   طدك صدوى قعشدب ك قع و ددك عاا هورسدك    طدك الكيرباء
 دددم   ودددط   دددارك  2ك ف بطدددول 66 سادددا وق   ودددط قعضددداط الدددال صددددرك 21  دددوم  

 .  م21بطول
 : قعتاذسك بوطوط قعااز وامك صطر قعوط قع اذى صطر قعودط قع ادذى الغاز الطبيعي

بدار وقعاددول قعتداعح سوضدح م دم قع رقددق و مدادر تادذستها  7بومك وطاصته  24و 6
 دقول قع  شسك قعادسدك 
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 -الصناعية الجديدة:مدينة برج العرب  -0
(  م دى م م  دن قعاسل قألول 11تعد  دس ه برل قععرن قعادسدك ش ل )        

  1979( ععام 516قعم االح دح  مر وقعتح تم   شامها بخرقر رمسس قعا هورسك رصم )
 م دح  تااه غرن  دس ك قإلي  درسك و تبعد الن شاطحء  61وتخ  قع دس ك الاح بعد 

 م وست سز قع وص  بأ ه سخ  الاح مرض  رتععك  وتم تشاسل  7ب وقعح قعب ر قع تويط 
  وش ا  قع  طخك قألوعح قعم االسك 1988 ود بر  8قع ر اك قألوعح  ن قع دس ك سوم 

 وقع ت قألول قعي  ت  وتت ت  قع دس ك بتوقدر قع رقدق وقعب سك قأليايسك 

 
 -ع مدر:  ن  الدقد قعبا    الت ادًق الاح  ا ساح:ق
  1996قعهسمك قع مرسك قععا ك عا يا ك  111:1 51قعورقمط قعطبوغرقدسك  خساس -1  
  2119قعهسمك قععا ك عات  سك قعم االسك  قمدقرك قععا ك عا  اطق قعم االسك  قعخا رك   -2
 (Google Earth Proقعمور قععضامسك قع تا ك دح بر ا ج ) -3

 بمحافظة األسكندرية( موقع مدينة برج العرب الصناعية الجديدة 00شكل )
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 :المرافق والبنية األساسية بالمنطقة- 
تت سز قع وص  قعم االح ب دس ك برل قععرن قعادسدك باودك شب ا  قع رقدق وقعب سك 

 قأليايسك بها  ودس ا سات بسان قع رقدق وقعب سك قأليايسك باع  طخك:
قعتاذسك باعطاصك قع هربامسك   طك صوى قعشب ك قع و دك عاا هورسك   الكيرباء: -

ك ف بطول 66(  ساا وق   ووط قعضاط الال صدرك  25*9و  طك   وم  )
  م411 م  وط   ارك بطول22
 7بومك وطاصته  21:قعتاذسك بوطوط قعااز صطر قعوط قع اذى  الغاز الطبيعي -

 بار 
قعدقواسك ع  طخك برل قععرن  ن  ا والك  ن تت ون شب ك قعطرق شبكة الطرق :  -

 تر  تعتبر شب ك قعطرق  45 عح  18قعطرق ذق   ظام  وتاط وبعروض تترقوح  ن 
الشوقمسك وتعتخر  عح تدرل وظسعت   دد    واود الدد   دود  ن   اور قعطرق 
قع  تدك عود ك  خل قألدرقد دقول قع  طخك  وس  ن تومسف  ذه قع  اور  ين 

 الاح قع  و قعتاعت:قتاا اتدها 
قمي  درسك قعم رقوى و قعطرسق قعيا اح  -وتت  ل دت طرسق  مر طرق أقميمية:
 تر و ح البارك الن قتاا سن  45قعياوم  و ح طرق ذق  الروض  –قمي  درسك 

 سعمل بس ه ا ازسرك وا سعها  رمودك و ب اعك اسدك  
ا سعها ب اعك   تر و 27-22و تت  ل دح طرق ذق  الروض  ا بسن  طرق رئيسية:

 تويطك و بعض مازقء ا  رموف و قألور غسر  رموف و سخترح تويعك قعطرق 
  تر     35قعرمسيسك  يتخبال ب س  تمبح 

 تر و  اعك رمعها  21-18تت  ل دح طرق ذق  الروض  ا بسن  طرق ثانوية:
  تويط 
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توزيللع األنشللطة الصللناعية حسللب القطللاع الصللناعى فللى محافظللة االسللكندرية  -ب 
 .0202ام ع

 (7ادددول ) تهدددف درقيددك قعتوزسدد  قعاارقدددح عامدد االك  يددن قعخطدداع قعمدد االح      
قعح قعتعرف بش ل وقضح الادح قعد  ط قعمد االح قعيدامد بداع وقص  قعمد االسك  وذعدك  دن 
وددالل درقيددك قععدسددد  ددن قع عدداسسر وقعتددح  ددن م  هددا قع  شددآ  قعمدد االسك ميددهل ومبيددط 
قع عدداسسر دددح درقيددك قعتوزسعددا  قع  ا سددك دددح مى   طخددك مو  دس ددك مدد االسك  دضدداًل الددن 

السك ومالدددقد ا مصددل يددرسك  ددن بدداصح قعبسا ددا  من قع مددول الاددح بسا ددا  قع  شدداآ  قعمدد ا
قألوددرى   ددل  اددم رمس قع ددال قع يددت  ر قعتددح م سيدد ح ب شددر ا  وتيدداالد درقيددك توزسدد  
قع  شآ  قعم االسك دح  درقك الالصك توزس  تاك قع  شآ  باعظا رق  قعاارقدسك قع وتاعدك 

 خار دددك توزسددد    بامضدددادك قعدددح درقيدددك  مالددددقد قععدددا اسن و دددو قع عسدددار قعتخاسددددى ددددح (1)
قعمدددد االا    سدددد  سددددرتبط بهددددذق قع عسددددار   سددددر  ددددن قعومددددامص قعاارقدسددددك عا  دددداطق 
قعم االسك  س   ن مى تاسر دح الدد ال ال قعم االك بأى   طخك م بد ومن سؤ ر الاح 

  (2)الدددد يدد ا ها وتاارتهددا  وويددامل  خاهددا وغسددر ذعددك  ددن قعوددد ا  قألوددرى قع وتاعددك 
ت  ارق  قعمد االسك دقودل   ادظدك قأليد  درسك  وتراد  وقع عسار قألوسر و دو  ادم قإليد

م  سته قعح  عردك قعدور قع بسر قعذى ساعبه رمس قع ال دح توطسن قعخطاالا  قعمد االسك 
 باع وقص  قعم االسك قع وتاعك باع  ادظك 

  

                                                           

1) Sander's, R.L, Industrial Geography, University of Texas, Austin 2002,p.32.  

 –وصساس وت دسد( درقيك تطبسخسك الاح  مر   وعسا   اسك قآلدقن     د    ود قعدسن  قإلصاسم قعم االح) ازى (2
   42  ص 1987اا عك السن ش س  قع ااد قعوا س الشر   طبعك اا عك السن ش س  
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( توزيع األنشطة الصناعية حسب القطاع الصناعى فى محافظة 6جدول )
 م0202االسكندرية عام 

 قعخطاع قعم االح 
 قميت  ارق  قععا اسن قع  شآ  قعم االسك

 % صس ك % الدد % الدد

 3 12 4111811283 1 16 42192 3 23 836 قعاذقمسك وقع شروبا   

 3 4 1319161775 8 26 69818 1 21 721 وقع البس وقع يسج قعازل

 7 1 211871691 3 2 6123 8 3 135 و  تااته قعوشن 

 6 1 211691656 1 4 11355 6 5 213 قعورق و  تااته 

 1 27 8719241925 2 21 55366 2 18 654 قع س اوسا  و  تااتها 

 5 11 3412221818 3 4 11198 4 5 193 قأليايسك قع عد سك 

 5 22 7312771822 3 11 29466 6 16 598 قعه ديسك وقع هربامسك 

 5 16 5317191111 2 12 31856 6 6 237  وقد قعب اء  وقع رقرسا  

 6 5 1813571463 8 1 4625 5 1 17 م االا   ت والك

 111 32518471444 111 261799 111 3594 قما اعح
 -قع مدر:  ن ال ل قعبا    الت ادق الاح بسا ا  :

  2119قعيال قعم االح باعهسمك قععا ك عات  سك قعم االسك بسا ا  غسر   شورك  -1
عات  سدك قعمد االسك  قمدقرك قععا ددك عايدال قعمد االت  بسا دا  غسدر   شددورك  وغسدر  بوبدك  مالدوقم  وتاعددك  قعهسمدك قععا دك  -2

 م 2115  2111  1995
  1995وزقرك قميددت  ار  قعهسمددك قععا ددك عاليددت  ار وقع  دداطق قع ددرك  بسا ددا  غسددر   شددورك وغسددر  بوبددك مالددوقم  وتاعددك   -3

 م 2111 2118
  م2119برل قععرن قعادسدك  بسا ا  غسر   شورك الام ا عسك  يت  ري  دس ك  -4
 قع ين قع موسك  ن  يان قعبا   -5
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( التوزيع القطاعى لممنشآت الصناعية والعاممين بيا واالستثمارات فى محافظة 00شكل )

 م0202األسكندرية عام 
  ا ساح: (12) ( وقعش ل7ستضح  ن قعادول )

قع ر ز قمول  ن  س  قع  شآ  ومالدقد قععا اسن  س تل صطاع قعم االا  قعاذقمسك  -1
%  ن  ا اعح 3 23  شأك م االسك  و و  ا سوقزى  836 س  سيت وذ قعخطاع الاح 

% 1 16معف الا ل ب ا س  ل  يبك   42قع  شأ  قعم االسك  وسع ل بها  ا سزسد الاح 
يت  ارق   ن  ا اعح قععا اسن باع شاط قعم االح  وتيت وذ الاح قع رتبك قعرقبعك دح قم

 اسار ا سه  و و  ا سوقزى  41قعم االسك  س  سباغ  ام قميت  ارق  م  ر  ن 
%  ن  ا اعح قميت  ارق  قعم االسك باع  ادظك  وسرا    تالل صطاع  3 12

قعم االا  قعاذقمسك عهذه قع  ا ك قع تخد ك قعح م ها تعتبر  ن قعم االا  قعتح م غ ح 
 زرقالسك ب  ادظا  قعدعتا قعخرسبك  ن قألي  درسك ال ها عاي ان  وودرك قع  تاا  قع

سيت وذ صطاع قع شروالا  قعاذقمسك الاح قع ر ز قع ا ح  ن  س  قع ما    -2
%  ن  ا اعح قع  شاآ  1 21  شأك  وذعك ب يبك  721وسيت وذ قعخطاع الاح 

معف الا ل   تل بها قع رتبك قألوعح  و و  ا  69قعم االسك  وسع ل بها  ا سزسد الاح  
%  ن  ا اعح قععا اسن  وسرا  ذعك عتوطن قععدسد  ن قع  شآ  8 26سوقزى  يبك 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

 القطاع الصناعى

% 

 االستثمارات العاملين المنشآت الصناعية



 الجزء األول: التاريخ والجغرافيا   جامعة بنيا - مجمة كمية اآلداب
 

 56 0202 أكتوبر                                              العدد الرابع والخمسون              

قعم االسك ب وقص  قمي  درسك قع وتاعك عاليتعادك  ن صربها  ن   اطق   تال قعخطن  
و و قع ادك قعوام قعرمسيسك دح   ادظا  قعدعتا بامضادك قعح صربها  ن قع ؤق ح 

ن قعتمدسر  وودرك قألسدى قععا اك  بامضادك قعح قعرمسيسك دح قألي  درسك عأليتعادك  
تومسص   اطق  يساسك دح قع دن قعم االسك قعادسدك وامك   طخك قع  يواا  

 قموربسك دح  دس ك برل قععرن قعادسدك 
سأتح صطاع قعم االا  قع س اوسك و  تااتها دح قع ر ز قع اع   ن  س  قع  شآ   -3

%  ن 2 18  شأك م االسك مى  ا س  ل  654قعم االسك  وسيت وذ قعخطاع الاح 
معف الا ل  و و  ا س  ل  55 ا اعح قع  شآ  قعم االسك  وسع ل بها  ا سزسد الاح 

 88%  ن  ا اعح قععا اسن باع شاط قعم االح  وذعك بايت  ارق  تخارن 2 22 يبك 
%  ن 27 اسار ا سه    تاًل بها قع رتبك قموعح دح قميت  ارق   و و  ا سوقزى 

ح قميت  ارق  قعم االسك بامي  درسك  وسرا    تالل صطاع قعم االا   ا اع
قع س اوسك و  تااتها عهذه قع  ا ك قع تخد ك قعح واود  ا   قعبترو س اوسا   وودرك 
قألسدى قععا اك  وقميوقق قعوقيعك قع ت  اك دح  دس ك قمي  درسك  بامضادك قعح يهوعك 

 ن قعوارل الن طرسق قع ؤق ح قعرمسيسك دح  قعومول قعح قع وقد قعوام قع يتوردك
 قع  ادظك  

سددأتح صطدداع قعمدد االا  قعه ديددسك وقع هربامسددك دددح قع ر ددز قعرقبدد   ددن  سدد  مالدددقد  -4
  شددأك   و ددو  ددا  598قع  شدآ  قعمدد االسك  سدد  ومددل الدددد قع  شددآ  قعمدد االسك قعددح 

الا دل  معدف  29%  ن  ا اعح قع  شدآ  سع دل بهدم   دا سزسدد الادح  6 16س  ل  يبك 
%  ددن  ا دداعح قععددا اسن باع شدداط قعمدد االح  وذعددك بايددت  ارق  2 11ب ددا س  ددل  يددبك 

 اسار ا سه    تاًل بها قع رتبك قع ا سك دح قميدت  ارق   وسراد    تالعهدا  73تزسد الاح 
عتاددك قع  ا ددك قع تخد ددك قعددح صربهددا  ددن قأليددوقق قع بسددرك وامددك  دس ددك قأليدد  درسك و دددن 

 ك قألسدى قععا اك باع  ادظك  وقميوقق قعواراسك مصاسم قعدعتا  وودر 
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سشدد ل صطدداع  دددوقد قعب دداء وقع رقرسددا  قع ر دددز قعوددا س  ددن  سددد  مالدددقد قع  شدددآ   -5
 6 6  شأك   و و  ا س  ل  يبك  237قعم االسك وومل الدد قع  شآ  قعم االسك قعح 

 يدددبك معدددف الا دددل ب دددا س  دددل  29%  دددن  ا ددداعح قع  شدددآ  سع دددل بهدددم   دددا سزسدددد الادددح 
 53%  ددن  ا دداعح قععددا اسن باع شدداط قعمدد االح  وذعددك بايددت  ارق  تزسددد الاددح 3 11

 اسار ا سده    دتاًل بهدا قع رتبدك قع اع دك ددح قميدت  ارق   وسراد    تالعهدا عتادك قع  ا دك 
قع تخد ددددك قعددددح ودددددرك قع ددددوقد قعوددددام  وقألسدددددى قععا اددددك  وقأليددددوقق قع بددددرى دددددح   ادظددددك 

 م قعدعتا قعي  درسك و  ادظا  مصاس

سيت وذ صطاع قعم االا  قعورصسك و  تااتها الاح قع ر ز قعيادس  ن  س  مالددقد  -6
  شددأك   و ددو  ددا  213قع  شدآ  قعمدد االسك  سدد  ومددل الدددد قع  شددآ  قعمدد االسك قعددح 

معددف الا ددل   11%  ددن  ا دداعح قع  شددآ  سع ددل بهددم   ددا سزسددد الاددح  6 5س  ددل  يددبك 
باع شدداط قعمدد االح  وسرادد    تالعهددا عتاددك  %  ددن  ا دداعح قععددا اسن4ب ددا س  ددل  يددبك 

قع  ا ددددك قع تخد ددددك قعددددح صربهددددا  ددددن قع ددددؤق ح قعرمسيددددسك  سدددد  تعت ددددد الاددددح قع ددددادك قعوددددام 
 قع يتوردك  ن قعوارل 

س  ل صطاع قعوشن و  تااته قع رتبك قعيابعك  ن  س  مالددقد قع  شدآ  قعمد االسك  -7
%  ددن  5 4س  ددل  يددبك   شددأك   و ددو  ددا  135وومددل الدددد قع  شددآ  قعمدد االسك قعددح 

%  دن  5 2معدف الا دل ب دا س  دل  يدبك  6 ا اعح قع  شآ  سع ل بهدم   دا سزسدد الادح 
  ا اعح قععا اسن باع شاط قعم االح 

سددأتح صطدداع قعمدد االا  قع عد سددك قأليايددسك دددح قع رتبددك قعيددابعك  ددن  سدد  مالدددقد  -8
و  دا س  دل   شدأك   و د 193قع  شآ  قعم االسك وومل الددد قع  شدآ  قعمد االسك قعدح 

معف الا دل ب دا س  دل  11%  ن  ا اعح قع  شآ  سع ل بهم   ا سزسد الاح  4 5 يبك 
 34%  ن  ا اعح قععا اسن باع شاط قعم االح  وذعك بايت  ارق  تزسد الاح 3 4 يبك 

 اسددار ا سدده   ددتاًل بهددا قع رتبددك قعوا يددك  ددن  اددم قميددت  ارق  قع  عددذك دددح قع  ادظددك  
  شدأك مد االسك  17عمد االا  قع ت والدك  وقعتدح تيدت وذ الادح تأتح دح قع ر ز قعوسدر ق



 الجزء األول: التاريخ والجغرافيا   جامعة بنيا - مجمة كمية اآلداب
 

 50 0202 أكتوبر                                              العدد الرابع والخمسون              

 سدد  سدددول  ددن ضدد  ها   طددا  توعسددد قع هربدداء ذق  قأليددت  ارق  قع رتععددك ادددق دددح 
 قع  ادظك 
صطاالا  م االسك ميايسك تيت وذ الاح قععدد  4س  ن قعخول  ا اًم م ه سوساد         

 ارق  قع  عددذه  و ددح مدد االا  قأل بددر  ددن  سدد  قع مددا   وقععددا اسن بهددا و اددم قميددت 
)قع شددروالا  قعاذقمسددك  وقعاددزل وقع يددسج  وقعمدد االا  قع س اوسددك و  تااتهددا  وقعه ديددسك 

%  دددددن  ا ددددداعح  15 78وقع هربامسددددك(  وتيدددددت وذ تادددددك قعمددددد االا  الاددددح م  دددددر  دددددن 
%  ددددن  ا دددداعح قععددددا اسن باع  ادظددددك  4 75قع  شددددآ  قعمدددد االسك  وسع ددددل بهددددم   ددددو 

 %  ن  ا اعح قميت  ارق  باع  ادظ  66بايت  ارق  تتااوز 
 -:توطن الصناعى بمحافظة االسكندريةثالثًا: مقومات ال

توضددددد  قعمددددد االك ددددددت صسا هدددددا وتوط هدددددا ددددددح مى  وصددددد  مو   طخدددددك مددددد االسك        
ععوق ددددل و خو ددددا   تعددددددك  وتت  ددددل  ددددذه قععوق ددددل دددددت قع ددددوقد قعوددددام  و ددددوقرد قع سدددداه   

سدددددددددي قععا اددددددددك  و خددددددددل ال امددددددددر قإل تددددددددال  عددددددددح و مددددددددادر قعطاصددددددددك ورمس قع ددددددددال وقأل
قع وصدددد  قعمدددد االت   و خددددل قع  ددددتج قعمدددد االت  عددددح قأليددددوقق   ددددم الا ددددل قعيددددوق  عددددح 
اا ددددن بعددددض قععوق ددددل قألوددددرى  وتوتاددددف م  سددددك  ددددل الا ددددل  ددددن  ددددذه قععوق ددددل دددددت 
قعتددددددوطن قعمدددددد االت تبعددددددًا إلوددددددتالف م ددددددوقع قعمدددددد االك مو عتبدددددداسن قع وقصدددددد  قعاارقدسددددددك 

ب  ادظددددددددددك م ددددددددددم  خو ددددددددددا  قعتددددددددددوطن قعمدددددددددد االت قعدرقيددددددددددك قع اعسددددددددددك ت دددددددددداول وت   (0)
   ا ساح: قألي  درسك 

 السياسات الحكومية: –أ
قعتح تماح من ت ون  دن م االسك  قع وقص  قعم االسكتم  وتسار قععدسد  ن         
  دضاًل الن تأ سر قعيسايك وقعتواسه قع  و ح الاح  تساك رؤسك يسايك ادسدك

قعم االك  وستباسن  ذق قعتأ سر  ا بسن تأ سر  ساابح س ون عه دور وقضح دح قع  و 
                                                           

درقيك ت اساسك دح قعاارقدسا قمصتمادسك  قعطبعك قع ا سك  دقر قع عردك  قعم االسك  قع وقص : يسف    د    ود( 1
   11صم 1991قعاا عسك  قمي  درسك  
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قعم االح باعتشاس   ن والل تشرس  بعض قعخوق سن قعتح تؤدى قعح زسادك قع  و 
ك يابسًا  ن وتواسه   و   اطق  عس ك  مو صد س ون تأ سر قعيسايك قع  و س  قعم االح

  وصد (1)وق قع  و قعم االح وتؤدى م   اشك والل بعض قعخوق سن وقعتشرسعا  قعتح تع
سختمر قعتشاس  الاح بعض قعخطاالا  قعم االسك  والادك  ا سرا    و قعم االك مو 

   ذ تتعاو  قعيسايك قع  و سك دح دوقدعها وم دقدها (2)ك سع  و قعيسايك قتد ور ا قعح 
  وقعذى سوتاف (3)عا شروالا  قعم االسك تبعًا ع ظام قع  م دح قعدوعك ومياعسن ت عسذ ا 

  دقول قعدوعك قعوق دك  ن   و ك قعح مورى
  س  ددددن دور قعيسايددددك قع  و سددددك مو قعتوادددده قع  ددددو ح دددددت تددددوطسن قعمدددد االك و      

وتر سز ددددا دددددت  دددددن مدددد االسك ادسدددددك باددددرض ت خسددددق قععدسددددد  ددددن قأل دددددقف قع سوسددددك 
ك تودسر ددرص قعع دل ووادق بسمدك ال رق سدك ادسددك بعسددًق الدن   داطق وقميترقتساسك وام

قعيددهل قععسضددح ع هددر قع سددل  ددن وددالل تشدداس  قع يددت  رسن  وتخدددسم قع يدداالدق  قع اعسددك 
  (4)وتودسر ود ا  قعب سك قأليايسك

تبرز د رك تدول قعدوعك بتواسه قعتوطن قعم االت   تساك عادالوق  قع تزقسدك         
عضرورك تدول قعدوعك بدراك م بر دت تواسه قع شاط قمصتمادي  دضاًل الن قن تزقسد 
قع هام وقع يموعسا  قع اخاه الاح الاتق قعدوعك دت قععمر قع اعت  ان  و قآلور  ادزًق 

وصد مدر   قع  و ك بأ ه مبد  ن  (5) وعك دت  ذق قع اال سدالو  عح  يتودقم ياطك قعد
وض  يسايك   و سك  درويك عاتوزس  قعاارقدت عام االك دت  مر وقمعتزقم بت عسذ 
 ذه قعيسايك ب ل دصك  وذعك بهدف ضبط  ذق قعتوزس  وقعت  م دت ال اسك قعت  سك 

                                                           

  128  ص 2118( ياطان دوعح: اارقدسك قعم االك  دقر قع ؤسد  قع  ا ك قععربسك قعيعودسك  قعطبعك قألوعح  1
  124  ص 1971(  ر ز قعت  سك قعم االسك عادول قععربسك  قع  شأقك قعم االسك وقععوق ل قع ؤ رك دسها  2
  م1979 قعخا رك  قع مرسك  قم ااو   سك  تطبسخسك درقيك قعم االح قع شروع  وص  سوتار  سف قعدسن     ود    د( 3

  42ص 
   269  ص1986الات و ن: قعاارقدسا قعبشرسك  قع ؤييك قعاا عسك عادرقيا  وقع شر وقعتوزس   بسرو   (4
   24  قع را  قعيابق  ص 1979   د    ود قعدسن:  (5
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والل   شاء  ا والك قإلصاس سك  و ن   ا دخد يع  قع  و ك عت خسق  ذه قعيسايك  ن 
 ن قع  اطق قعم االسك الاح  يتوى قعا هورسك  و اع    ادظك قألي  درسك  ظها  ن 

  اطق  11والل   شاء قععدسد  ن قع دن قعم االسك قعادسدك  س   ان  مسبها 
  (1)م االسك

 المواد الخام : -ب
تعد قع وقد قعوام م د م م قع خو ا  قعرمسيدسك قعتدت تخدوم الاسهدا قعمد االك  وغاعبدًا        

 ا تتوطن قعم االا  باعخرن  دن  مدادر قع دوقد قعودام  ا دا م  دن ذعدك  وتعت دد  خددرك 
قع ادك قعوام الاح اذن قعم االك  عح اوقر ا بش ل  بسر الاح م  سك  خدل قع دادك قعودام 

ال الا دددك  والدددادك  دددا تخدددل م  سدددك ال مدددر  خدددل قع دددادك قعودددام  ذق باع يدددبك عت ددداعسف قإل تددد
    (2)تعدد  مم اف قع ادك قع يتود ك دت قعم االك قعوق دك 

تت وع قع وقد قعوام قعالز ك عام االك  ا بسن وا ا  زرقالسك و سوق سك و        
و  ارسك  وصد ياالد   ذه قع وقد قعوام دت توطن قععدسد  ن قعم االا  وامك 
قعم االا  ذق  قألمل قعزرقالت بشخسك قع باتت وقع سوق ت  وسعد قعخرن  ن قع ادك قعوام 
وض ان قع مول الاسها م ر باعغ قأل  سك دت توطن قعم االك  عذعك تخام قع ما   

  (3)باعخرن  ن قع وقد قعوام قعتت تعخد قع  سر  ن وز ها ال د تم سعها مو م  اء  خاها
د ك دت قعم االك  عت  وقد وام  ن ممل زرقالت  و وقد وت خيم قع وقد قعوام قع يتو

 وام  ن ممل  سوق ت  و وقد وام  ن ممل  عد ت  
  

                                                           

قعهسمك قععا ك عات  سك قعم االسك:  خو ا  قعت  سك قعم االسك ب  ادظك قألي  درسك  قإلدقرك قععا ك عاتو سق وقع شر   (1
          23 ص 2111قعخا رك  سوعسو 

(2 - Dennison, S. The location of industry and the depressed areas, London 1993, p. 45. 
 قعدرقيا   اسك  ااك  مر  الاح قعتطبسق    قعم االت قعتوطن دت قعاارقدسك قععوق ل دور قعمادق     د ال ر( 3

  66  ص م2113 وقععشرون قع ادي قععدد قألز ر  اا عك قإل يا سك
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 المواد الخام الزراعية:  -0
س  دل قععددد قأل بدر و سيتوالن قع شاط  قعم االح قعذى سخوم الاح قعم االا  قعاذقمسك   

قع يدا ك قعز دام   ن قععا اسن ددح ا سد  قعخطاالدا  قعمد االسك دقودل قع  ادظدك  و تبادغ
  ل دسهدا قع يدا ك قع  زرالدك   دو معف ددقن ت 297مي  درسك   و قع اح دت   ادظك ق

  بس  ددا باادد   يددبك قآلقضددح قعبددور %  ددن ا اددك قعز ددام4 88قن ب يددبك معددف دددد 275
   باإلضددادك  عددت من   دداك  شددروالا  (1) %  ددن  يددا ك قعز ددام قع اددح1116وقع  دداد  

  داطق معف ددقن ددت قع 671عا عسا  قأل اسك تخدر ب  و  يتمالح زرقالح ععدد  ن ق
ست ددوع قإل تدددال قعزرقالددت دددت قميدد  درسك   سدد  ت دددتج و  قعمدد رقوسك بددأطرقف قع  ادظددك 

 معدف 255قع  ادظك يبعك   امسل ميايسك تدزرع ددت  يدا ك   مدوعسك تبادغ  دوقعت 
 ددم  ددذه   و ددن م2119%  ددن  ا دداعت قع يددا ك قع  مددوعسك الددام 79ددددق ًا ت  ددل   ددو 

قع  امسل )قعخ ح  قعشعسر  قععول  قعبريسم قع يتدسم   قعخطدن  قعدذرك قعشدا سك قعمدسعح  
  قمرز(

 المواد الخام الحيوانية:  -0
تت تدددد  قع  ادظددددك ب  تددددال  سددددوق ت   سددددز  ددددن  سدددد  قع  سددددك يددددوقء  ا دددد  ع ددددوم       

بسضددددداء مو ع دددددوم   دددددرقء موقعبدددددان مو   تدددددال يددددد  ت  تعددددددد قأل دددددوقع   وت  دددددل قع دددددروك 
قع سوق سددددددك باع  ادظددددددك م ددددددد قعر ددددددامز قأليايددددددسك دددددددت  اددددددال قإل تددددددال قعزرقالددددددت  سدددددد  

تخدددددددوم الاسهدددددددا قععدسدددددددد  دددددددن من تربسدددددددك قع سوق دددددددا  م دددددددد قأل شدددددددطك قعها دددددددك عايددددددد ان  و 
قعمددددددد االا  قعاذقمسدددددددك قعها دددددددك   دددددددل مددددددد االك قألعبدددددددان و  تااتهدددددددا قع وتاعدددددددك  و عدددددددظ 

 قعا وم    ا تدول دح م االك دباغك قعااود وم االاتها وقعارقء وقعموف 
تمل ا اك مالدقد قع روك قع سوق سك قع  تاك عألغذسك قعبروتس سك باع  ادظك 

 ل م وقالًا  وتاعك  ن قع سوق ا    ها وتش  (2) 2119معف رمس الام  713 198

                                                           
 .02، ص 20.2وزارة الدولة لشئون البيئة: التوصيف البيئي لمحافظة االسكندرية،  (.

يتمالح قألرقضت   بسا ا  2   2113غسر   شورك  قعخا رك  ( وزقرك قعزرقالك وق 
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%( وقعورقف وقع االز 3 2 %( وقإلبل )7 33) %( وقعاا وس 9 43)قألبخار
%(   ن  ا اعت مالدقد قع روك قع سوق سك باع  ادظك  وتتر ز قع روك قع سوق سك دح 1 21)

   صي ح قععا رسك وبرل قععرن
ح قع رتبك قع ا سك  وسأتح تيت وذ قمبخار الاح قع رتبك قموعح تاسها قعاا وس د

مغان  ذه قمبخار وقعاا وس دح قع  ادظك  ن تربستها دح  زقرع م اسك  توممك 
باعطرق قععا سك قع دس ك  ن  س   يتودقم يالم   ها ك تعطح   تال مودر  ن 
قمعبان وقعا وم  مو  يتودقم مالالف  ر زك عزسادك تي سن قع وقشح  م ا قألغ ام دت تل 

 اع ك دح قع  ادظك  وستم تربستها مسضًا دح  زقرع م اسك  بسرك  وتأتح قألبل دح قع رتبك قع
 قع ر ز قألوسر 

 لمحجرية:المواد الخام ا -ج
تت سز   ادظك قمي  درسك بتوطن قععدسد  ن قع وقرد قعطبسعسك  ن قعوا ا         

قع تعددك  س  تت  ل دح بعض قع وقرد  ن قع روك قع  ارسك وقعتعدس سك باع  ادظك 
ن قع ار قعاسري وقع ار وامك وا ا  قع  اار قعتت ت توي الات   سا   بسرك  

وقعين قعطبسعح وقعم االح  و اها وا ا   وقعطعاك وقعر ال  وقعزعط   (1)قعدعو ستح
تيا م  عت  د  بسر دت  قأل شطك قعم االسك قع وتاعك   س  تيتودم دح مورتها 

وقعر ال وقعزعط  مو ستم  ارقء ال اسا  م االسك  قموعسك   وقد ب اء   ل قع ار قعاسرى
ن الاسها   ل م االك قعطون قم  ر وقع رقرى وقعطون قععرالو ح  وقعذى   تااه  ال

طرسق واط قعر ال وقعطعاك    قع اء ب ين  عس ك  و ذعك م االك قمي     ن واط 
بعض م وقع قع ار قعاسرى    قعطعاك  دضاًل الن  يتودقم بعض ق وقع قعر ال 
قعبسضاء دح   تال قعزاال ودمل قععدسد  ن   و اتها عتدول دح ال اسا  م االسك 

 مورى  تعددك 
                                                           

ست ون  عدن قعدوعو س  بمعك رمسيسك  ن  ربو ا  قع اعيسوم وقع ا سيسوم  وسطاق  يم قعدوعو س  الاح مي مور س توي ( .
  62ص 1962  رقا  : رشدى يعسد  اسوعواسك  مر  قعخا رك %  ن  ربو ا  قع ا سيسوم91الاح  يبك تزسد الاح 
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قع  ارسك باع  ادظك ز قمول دح ق تال قع وقد قعوام س تل صيم قععا رسك قع ر و       
قعطون   وسدولقعطان قع تزقسد الاسه   تساكقع ار قعاسرى با وقاله قع وتاعك ج  س  س ت

دح م االك قعبالط وقمي     وتأتح  وبعض م وقالهقع ارى دح ال اسا  قعب اء  
وتدول دح قععدسد  ن قعم االا  قع وتاعك   قعطعاك دح قع ر ز قع ا ح  ن  س  قم تال

  ل م االك قعطون قعطعاح وقعيسرق سك  دضاًل الن دووعك دح م االك قمي    
   وقعوزف وقعمس ح

 :مصادر الطاقة -ج
تعتبر  مادر قعطاصك م د م م قععوق دل قع دؤ رك ددت تدوطسن قعمد االك  ووامدك 

قعمددد االا  قع س اوسدددك   قعمددد االا  قعتدددت ت تدددال  عدددت   سدددا   بسدددرك   هدددا    دددل صطددداع
وصطدددداع قعمدددد االا  قعه ديددددسك وقع هربامسددددك  ومدددد االا  قعخطاالددددا  قع عد سددددك  وسعتبددددر 
ذق عدم  رتخاء قعدوعدك  وق   مسن قععرد  ن قعطاصك قع يتها ك ي وسًا دعساًل  خسخسًا الات تخدم وق 
تيددت  ر  بدداعغ  ادسددك ددددت ق تشدداف  مددادر قعطاصددك و خاهدددا وتوزسعهددا بمددورك  صتمدددادسك 

   (1)دتضعف  ر ك قعت  سك قعم االسكيهاك 
تعددد قع هربدداء وقعادداز قعطبسعددح   ددا قع مدددرسن قعرمسيددسسن عاوصددود وقعخددوى قع  ر ددك و      

قعتددت سيددتود ها قعخطدداع قعمدد االت دددت  ددل  وقصدد    ادظددك قأليدد  درسك  وسددتم قع مددول 
الاددح قع هربدداء  ددن صددوى قعشددب ك قع و ددددك عاا هورسددك  سدد  ت مددل قع وقصدد  قعمددد االسك 

 الات قع هرباء دح قعوص  قع اعح 
     -العاممة:األيدى  -د

سعد تودسر قألسدي قععا اك م رًق  سوسًا عاخسام باعع اسا  قعم االسك و اا ها         
وت  ل ت اعك قعع اعك الا اًل  سوسًا دت    (2)وامك  ن  ا سك  عاستهم قععددسك وقعع سك 

                                                           

داروق  ي االسل:  يتخبل قعطاصك دت  مر   ااك قع ا   قععاع ت قع مري  قع ااد قعياب  وقععشرسن  قعخا رك   (.
   64  ص 1999/ 1998

 اسدددك قآلدقن   - ا دددد البددددقععال    دددد السيدددوي: اارقدسدددك قعمددد االك ددددت  ر دددز ط طدددا  ريددداعك  اايدددتسر غسدددر   شدددورك( 2
  29  ص 1991اا عك قإلي  درسك 
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توطن مي م االك وامك  ذق  ا  ا   ت  ل  يبك الاعسك  ن ا اك ت اعك قعم االك  
قعع ال دت مي   طخك الاح الدد  ن قععوق ل    ها  هارك قعع ال قعذسن  وتتوصف ماور

  وتعتبر (1)ديك بسن قعع ال دت   طخك قع م  تتطابها  وع قعم االك ذقتها؛ و دى قع  ا
قألسدي قععا اك قعع مر قعبشري قع سوي قع يمول الن قألدقء دت قعع اسا  قعم االسك  

سايد ال مرًق  ه ا  ن ال امر قعاذن  س  س  ن قعخول م ها ت  ل قألياس قعذي 
قعم االت قع باشر عاتوطن قعم االت  وستوصف ستأ ر  ذق قعاذن الات الدد  ن قععوق ل 
م  ها:   ادك قعي ان   ام قعع اعك قع تودرك الات  يتوى تدرسبها    اطق قيتخرقر ا  

عع ل ت اعك قع اعك قمات االسك  و دى  عاسك مياعسن قيتودقم قألرض قعخام ك ععترك ق
   (2)قع تا ك باع  ادظك مو قع  طخك

من تددوقدر قألسدددي قععا اددك دددت   ادظددك قميدد  درسك  ددان عدده م بددر قأل ددر دددت تددوطن      
  ددددددددو  2121 تخدددددددددسرق قعمدددددددد االا   سدددددددد  باددددددددغ الدددددددددد يدددددددد ان قع  ادظددددددددك  يددددددددن 

(  411521589(  يددد ك  وبادددغ قا ددداعح قعيددد ان ددددح صدددوك قعع دددل   دددو )312 367 5)
 ا ددددددددداعت قعيددددددددد ان ذوي قع شددددددددداط قمصتمدددددددددادي )قع شدددددددددتااون(   دددددددددو وبادددددددددغ    يددددددددد ك 

   (3)(  ي ك9961835 1وباغ قا اعح قع تعطاون   و ) (  ي ك 754 955 1)
 وسائل النقل: -ه

تت سز   ادظك قأليد  درسك  تسادك ع وصعهدا قعاارقددت قع ت سدز ددح قصادسم قميد  درسك      
من ممددب   ت تاددك شددب ك اسدددك  ددن قعطددرق قعبرسددك  وقعيدد ك قع دسدسددك قعتددت تددربط بددسن 
مازقمهدددا قع وتاعدددك بعضدددها بدددبعض  دددن  ا سدددك وب  ادظدددا  قعواددده قعب دددرى  دددن  ا سدددك 

الك بهدددا    ددددا من شدددب ك قعطددددرق وقعيدددد ك مودددرى  و ددددان ذعدددك م ددددد ميدددبان صسددددام قعمدددد ا
قع دسدسك تخوم ب خل قعوا ا  قع وتاعك )زرقالسك   عد سك   سوق سك(  عت قع ما   و ن  م 

                                                           

  99ص  يبق ذ ره   1991   ود    د يسف: ( 1
   79 -72  ص ص 1981 برق سم شرسف واورون: اارقدسك قعم االك  وزقرك قعتعاسم قععاعت  وقعب   قععا ت  بادقد  (2
    237  ص ص  2116ى عاتعبمك قععا ك وقم ماء  قعاهاز قع ر ز  (3
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توزسددد  قع  تادددا  قع هامسدددك  عدددت قأليدددوق قع وتاعدددك وتدددرتبط باععدسدددد  دددن قعطدددرق قعرمسيدددسك 
 دا تت اوعده  وقع ا وسك  و ذعك وطوط قعي ك قع دسدسك  وبعض قع ؤق ح وقع طدارق   و دو

 قعدرقيك   ا ساح: 
( م د م م صوقالد قعب سك 19تعد شب ك قعطرق قعبرسك ش ل )  الطرق البرية: – 0

   (1)قميايسك عات  سك  م و ا   الا ل اذن قعح توطن بعض قع ما   الاسها 

 قع مدر:  ن  الدقد قعبا    الت ادًق الاح :
  1996قع مرسك قععا ك عا يا ك    قعهسمك 51111:1قعورقمط قعطبوغرقدسك  خساس  –م 
 م 1987وزقرك قع خل وقع وقمال   ورسطك طرق قع وقمال   ا هورسك  مر قععربسك   -ن

  ( الطرق الرئيسية والسكة الحديد بمحافظة االسكندرية03شكل )

                                                           

  21   را  يبق ذ ره  ص 1979(    د    ود قعدسن   سف توتار  وص  قع شروع قعم االح  1
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   س  ستم  ن والعها تا س  قع وقد قعوام قعح   اطق قم تال  م  (1)قمصتمادسك 
  دخد ممبح قيتودقم قع خل الاح قعطرق قعبرسك قع رمودك ب عاءك  (2) تمرسف قع  تاا 

ازء م ستازم  ن ال اسك قم تال  وسرتبط مرتباطًا و سخًا باعم االك د ارد ق شاء بعض 
 قعطرق باعخرن  ن قعتا عا  قعي ا سك قعضو ك

و و طرسق رمسيت سعد  ن م م قعطرق دت  طريق القاىرة /اإلسكندرية الصحراوي: -0
 م  وتم تويعته وت وساه  عح  221  وسباغ طوعه 1931 س  تم رمعه الام   مر

عاعدسد  ن قع طاصا  قعتت س ر بها وامك  قمصتمادسك طرسق يرس  بعد تزقسد قأل  سك 
بعد   شاء قععدسد  ن قع شارس  قميت  ارسك الاح طول ق تدقده  ن اهك قعخا رك  و ااح 

اح طول  يادا  الدسدك  ن قعطرسق وقعتت  ن  شارس  قميتمالح قعزرقالت قع  تشرك ال
م  ها قع طاصسن قعا وبت وقعش اعت ع دس ك قعت رسر ووقدي قع طرون وقع زرالك قع  وذاسك  

   (3)و  طخك قع هضك و شروع  رسوط
سعد  ن م م قعطدرق قع مدرسك الادح   طريق االسكندرية/مرسى مطروح الساحمى: – 0

قعيدددا ل قعشددد اعح عاب دددر قع تويدددط  سددد  سدددربط   ادطدددك قميددد  درسك ب  ادظدددك  ريدددح 
 طروح دح غرن قعبالد  وس تد قعطرسق  تح قع دود قعاسبسك   ا سياالد دح ربط قع دس ك 
باأليوقق قعدقواسك وقعواراسك دح قعش ال قعاربح    ا سربطهدا مسضدا بشدرق قعدبالد  سد  
س تددد قعطرسددق بايددم قعطرسددق قعيددا ل قعددددوعح  ددرورًق ب  ادظددا  قعدددعتا  تددح سمددل قعدددح 

  دس ك بوريعسد وقععرسش دح قعشرق  
 كك الحديدية بمحافظة االسكندرية:النقل بالس-0

سعدددد قع خدددل باعيددد ك قع دسدسدددك م  دددر  رو دددك  سددد  تيددد ح قعيددد ك قع دسدسدددك ب خدددل        
                                                           

(    ددد ز ددح قعيدددس ح  قع خددل وقعت  سددك دددح   طخددك اليددسر باع  ا ددك قععربسددك قعيددعودسك   ااددك  اسددك قآلدقن ط طددا  قععدددد 1
  28  ص  2111  ط طا  14
  قععددد ( مبرى    د   د  شب ك قعطرق قع عبدك دح ق ارك اليدسر باع  ا دك قععربسدك قعيدعودسك  قع اادك قعاارقدسدك قععربسدك2

  116  2111قع ا ن وقع ال ون  
  278  ص2111   د و سس قعزو ه  اارقدسك قع خل  دقر قع عردك قعاا عسك  قإلي  درسك  (3
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قع وقصد  وقع ددن قأل در قعدذي سشدا  الادت تدوطن  قعوا ا  وقع  تاا   عت الدد  بسر  دن
قعم االك الات طول وطوطها  وترغن قع ما   دت يهوعك قمتمال باعي ك قع دسدسك 
عدراددك من بعددض قع مددا   ممددبح عهددا ومددال  وامددك بهددا   ددل قع مددا   قعتددح تعت ددد 

   (1)الاح  خل  وقد وام   سرك 
صمح  و وط ي ك  دسد بسن سعد مول وط ي ك  دسد  د دت  مر وقعشرق قم       

)قعخا رك/ قألي  درسك(  و دته شر ك   ااسزسك دت الهد الباس قألول  عسد    د الات 
ي وق  بدقسك  ن الام  6م و ميت ر قعع ل به  1848قعذي توعت   م  مر ي ك 

م   وتم ذعك الاح الدك  رق ل توصع  قع ر اك قموعح دسه ال د 1856قعح الام  1852
  (2)م1854  تمف قع يادك تخرسبًا بسن قعخا رك وقمي  درسك الام   دس ك  عر قعزسا  دح

سخوم قع خل باعي ك قع دسدسك بدور  هم و بسر دح توطن قعم االك دح مى         
 دس ك م االسك  وع ن    ظهور قعطرق قع رمودك وتطور ويامل قع خل الاسها 
تضاءع  صدرك قعي ك قع دسدسك الاح اذن قعم االك عاتوطن الاح ق تدقد وطوطها  قم 

مسيسًا دح توطن الدد  بسر  ن ق ه  ا زقل قعخرن   ها  ا سزقل الا اًل  ه ًا ور 
   (3)قعم االا  

سباغ قا اعح مطوقل قعي ك قع دسدسك دق ل  دود   ادظك قمي  درسك   و        
 م  وتت  ل دح وط قعي ك قع دسد قعرمسيح وقع  تد  ن قعخا رك قعح   ادظك  134

قمي  درسك و و وط  زدول   س  س ر  ذق قعوط باعخرن  ن  دس ك برل قععرن 
 م  و ح  يادك صمسرك   ا سي ح  51ادسدك وقعح قعشرق   ها ب يادك م تتعدى قع

باميتعادك   ه دح  خل قعع اعه   وبعض قع وقد قعوام   س  سعتبر  ن ويامل قع خل 
  وعضك قعت اعسف    ا سيا م دح  خل قع  تاا  قعح قأليوقق وامك قع دن قع بسرك 

                                                           

    119   د    ود  برق سم قعدسن:  سف سوتار  وص  قع شروع قعم االت   را  يابق  ص  (.
صبسدل قعوصد  قع اضدر  مدع ا   دن تدارسخ  مدر   ( ال ر قعي  درى وياسم  ين: تارسخ  مدر  دن قععدتح قعع  دا ح قعدح2

 م 1996  تبك  دبوعح  
  84(    د    ود قعدسن  قعاارقدسا قمصتمادسك   را  يبق ذ ره  ص 3
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/قعياوم(  س ر باعخرن  ن قع دس ك وقعح قعتح س ر بها وط ي ك  دسد )قمي  درسك
 م وسيتود ه 2قعش ال   ها صاد ًا  ن  دس ك قمي  درسك والاح  يادك م سزسد الاح 

بعض قععا اسن  ن قمي  درسك و دس ك قعياوم و ر ز قع  ام دح ر اك قعع ل قعح 
ي  درسك قع دس ك    ا سيا م دح  خل قع  تاا   ن  دس ك برل قععرن قعادسدك و دس ك قم

وقع دن قعم االسك قعتح س ر باوقر ا قعح قأليوقق قععربسك   ل قعيوق قعاسبسك  س  س تد 
 قعوط  تح سمل قعح  دس ك  ريح  طروح قعخرسبك  ن قع دود قعاسبسك 

 والمطارات فى محافظة االسكندرية:المؤانى  -3
 ؤ رك بسن قعدول سعتبر قع خل  ن والل قع ؤق ح وقع طارق   ن م م قعود ا  قعرمسيسك قع

دح  خل  ر ك قعبضام  وقع يادرسن   ا سياالد دح ت خسق قعرواء قمصتمادى 
  وسواد ب  ادظك قمي  درسك  طارقن و  س اءقن سع الن الن (1)عا ات عا  قعبشرسك 

 ربط قعدوعك باععاعم قعواراح  
ازء  بسر سعد قع خل قعاوى  و قعويساك قموعح دح  خل قع يادرسن و خل : المطارات -أ

 ن قعبضام  وامك بعد تطوسر طامرق  قعش ن قع بسرك  وسواد ب  ادظك قمي  درسك 
  طارقن  ت اوعه ا   ا ساح:

سبعد الن ويط  دس ك قإلي  درسك  وقعت  :مطار االسكندرية الدولى )مطار النزىة( -1
بار ا  م دت قمتااه قعا وبت قعشرصت  وس  ل قع طار م  سك  بسرك عإلي  درسك باالت 6

 ا ت م بر  دس ك دت  مر بعد قععام ك قعخا رك  سرا  تارسخ   شاء قع طار  عح الام 
  وصد مصتط  ازءًق  بسرًق  ن ددقن 651م  وتباغ  يا ك مرض قع طار  وقعت 1947

قعماسرك وقع تويطك  قعطامرق   وسيتخبل (2) ن ب سرك  رسوط  قمرض قعتح مصسم الاسها
وقعطامرق  قعوامك  ست ون قع طار  ن  ب ح عار ان س توي الاح ماعتسن وق دك 

                                                           

  1976/1994(  ين يسد  ين  بعدض  ظدا ر قعتاسدر ددح ورسطدك قع خدل قعادوى ددح  مدر ودالل قععتدرك 1
  311  ص 1997تاي  وقععشرسن  قع ااك قعاارقدسك قععربسك  قعازء قمول  قععدد قع

  313  ص 1997قع را  قعيابق  (  ين يسد  ين  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9
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قععا اك دت قع طار  وقععدسد  شر ا  قعطسرقنعايعر وقع ا سك عاومول  وتض ان   اتن 
 ن قعود ا  قألورى   ل قعب وك وقع ادسترسا   وسضم قع طار ماعك عاش ن قعاوي  

د قعر ال  قعتت تخا  وتهبط دت قع طار  ا سخارن و ب ح عايوق قع رك  وسمل الد
   اسون ي وساً  114ر اك ي وسًا  وسودم قع طار  ا سخارن  7818

 قإلي  درسكدوعت وسبعد الن  دس ك   طارسعد : مطار مدينة  برج العرب الدولى -0
  دس ك برل قععرن قعادسدكتااه قعا وبت قعاربت  وسبعد الن  م دت قم 49 وقعت 

م بارض 1998 م دت قإلتااه قعشرصت  وصد تم قعشروع دح ب اءه   ذ الام  14عت  وق
قعذي م تت  ل   رقته قعطامرق  قع بسرك عطبسعك   طار قإلي  درسك قعدوعتقعتوعسف الن 

قألرض قعتح م شأ الاسها  باإلضادك  عح واود الوقمق  ن قع با ت قع واععك ع خوق 
 تر  رب   وسودم  43669قمرتعاع  ول قع طار  تباغ  يا ك مرض قع طار  وقعت 

 ًا معف  يادر ي وس 211  و 
تعد قع ؤق ح قعب رسك  ب  ادظك قمي  درسك  ن م م قع ؤق ح قع مرسك : المؤانى -ب 

 س  تع ل الاح ربط قعدوعك قع مرسك با س  اها  قععاعم وس ر   ها مغان قعتاارك 
  :قع مرسك   وسواد باع  ادظك  س اءقن رمسيسان

قعب ر قألبسض سخ  ال د قعطرف قعاربح عدعتا قع سل بسن : ميناء االسكندرية - 0
قع تويط وب سرك  رسوط   وسعتبر قع س اء قعرمسيت ع مر وت ر بها م  ر  ن  ال ك 
مرباع قعتاارك قعواراسك عابالد و و البارك الن  س اءقن م د  ا سخ  اهك قعشرق وقآلور 
اهك قعارن  وسعرف قألول باع س اء قعشرصت  وقع ا ت باع س اء قعاربح سعمل بس ه ا شبه 

(( وقع س اء قعشرصح ض ل م سيتودم دح قع ال ك بس  ا سؤعف T سمك  رفازسرك الاح 
قع س اء قعاربح  ن قع ا سك قعععاسك  ا قمطاح الاح تي سته ب س اء قإلي  درسك وس د 

 قع س اء قعوط قعو  ح قع ومل بسن  هاستا  اازى قأل وقل قعواراسسن  
درسك قعرمسيح  وصد بدء قعع ل سعتبر   تدقد طبسعح ع س اء قإلي   ميناء الدخيمة: - 0

 س  بدم  1986وبدم قيتودق ه  ر اسا   ذ الام  1981ب س اء قعدوساك   ذ الام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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(  وسشال قع س اء قع وص  قعيابق عا س اء قعاوى 91تشاسل  ريح قع عادن )رمسف 
  م برًق  11 م ب رًق و وقعت  7عخاالدك قعدوساك قعاوسك غرن  س اء قإلي  درسك ب وقعح 

  -المال: رأس -و
( م د م م قععوق ل قعرمسيسك دت قعتوطن قعم االت  و و م 8سعد رمس قع ال ادول )   

سخل م  سك الن الوق ل قعتوطن قمورى   ل قع وقد قعوام مو قعع اعك   ذ بوقيطته س  ن 
سعد رمس قع ال م د قع خو ا  قعم االسك  س   (1)قع مول الات   ل  ذه قععوق ل

قع ه ك إلت ام قعع اسك قإل تااسك  وستم ذعك بوطوق  تبدم بتودسر   تسااا  قعم االك 
 ن قألم  وقع عدق  وويامل قع خل وقع وقد قعوام وم  ان قألرض وقعوصود وماور قعع ال 

  (2)و ذق  اه سيتدالت تودر رمس قع ال صبل قعخسام باع شاط قعم االت 
 11سواد ب  ادظك قمي  درسك قععدسد  ن قع  اطق قعم االسك وقعتح سباغ الدد ا        

  اطق م االسك تيت وذ الاح مغان قميت  ارق  باع  ادظك  وتعد  دس ك برل قععرن 
قعادسدك م د  ذه قع  اطق قعها ك  س  تعد  ن موقمل قع دن قعم االسك باع  ادظك  

ع  طخك قع رك قعم االسك  وقعتح سرا  تارسخ  شأتها قعح وتاسها قععدسد  ن قع  اطق   ل ق
   م ااء  بعد ا  دس ك برل قععرن قعتح ممب   دس ا بعد دح الام 1973الام 

وقعتح سرا  تارسخ  شأتها   بايم برل قععرن قعادسدك   م   طخك قع  شسك قعادسدك 1979
( 31   م توقع  بعد ا ق شاء قععدسد  ن قع  اطق   ل   طخك )قع ساو1991قعح الام 

  وتعد   طختح يبس و وقععا ح صباح 1999  و  طخك قع امرسك دح الام 1998الام 
  2111بسطاش م د  قع  اطق قعم االسك باع  ادظك  س  تم ق شاؤ  ا دح الا ح 

 م 2112و
  

                                                           

    58   را  يبق ذ ره  ص 1991   ود    د يسف:  (.
 دار الجدوى، ودراسة المشروعات وتقييم الصناعية المواقع أقتصاديات السماك، أزهر محمد (2

 .55، ص055. عمان، زهران،
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 م0202 ستثمارات المنفذة فى محافظة االسكندرية عام التزيع الجغرافى ل( 8جدول )

 قع  طخك
 قميت  ارق  قععا اسن
 %)*( قعخس ك  اسون ا سه قععدد

 7 12 4114851411 55431 قع  شسك قعادسدك
 5 21 7111111111 18369 قعم االسك قع رك قععا ك

 4 13 4318151955 9789 قعم االسك قع رك قعوامك
 4 6 2111111298 3337 31قع ساو 

 9 9 3212641264 13691 قع امرسك
 1 8 2612441177 21561 قع هضك وتويعاتها
 7 2 819471911 25811  رغم صباح وب رى

 1 1 2951111 11341 يبس و
 2 9 2919481781 21389 قععا ح صباح بسطاش

 1 2 619441788 21582 مم زغسو
 8 13 4419111969 59513 برل قععرن قعادسدك

 111 32518471444 261799 ققما اعح
 -قع مدر: قعادول  ن  الدقد قعبا    الت ادًق الاح بسا ا :

  م2119قعهسمك قععا ك عات  سك قعم االسك  قألدقرك قععا ك عاتو سق وقع شر  قعخا رك  مغيطس  -1
  م2119قعهسمك قععا ك عات  سك قعم االسك  قألدقرك قععا ك عاتو سق وقع شر   شهرك دقواسك   قععدد قعوا س  س اسر   -2
 قع ين قع موسك  ن  يان قعبا   -3

 
 م0202 ستثمارات المنفذة فى محافظة االسكندرية عام النسبى لتوزيع ال( 05شكل )
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 (  ا ساح:14( وقعش ل )8ستضح  ن قعادول )
  و  2119سباغ  ا اعح قميت  ارق  قع  عذك دح   ادظك قمي  درسك الام   -1

  وقص  م االسك باع  ادظك  11 اسار ا سه  تتوزع الاح  8 325
تيت وذ قع  طخك قعم االسك قع رك قععا ك الاح قع ر ز قمول  ن بسن باصح   اطق  -2

 اسار ا سه  و و  ا سوقزى  يبك  71قع  ادظك  س  باا  ا اك قميت  ار   بها 
%  ن  ا اعح  يبك قميت  ارق  ب  ادظك قمي  درسك  وسرا  ذعك قعح م ها 5 21

  ن مول قع وقص  قعم االسك بامي  درسك وبها م االا   خساك تتطان رمس  ال  بسر 
تش ل   طخك برل قععرن قعادسدك قع رتبك قع ا سك ب يت  ارق    عذك باا    و  -3

 %  ن  ا اعح قميت  ارق  باع  ادظك8 13 اسار ا سه  و و  ا سوقزى  يبك  9 44
ب يت  ارق    عذك باا   قع اع كتأتح   طخك قعم االا  قع رك قعوامك دح قع رتبك  -4

 %  ن  ا اعح قميت  ارق  باع  ادظك 4 13 اسار ا سه  و و  ا سوقزى  يبك  8 43
ب ا اعح  يت  ارق    عذك  قعرقبعكقع رتبك ميت وذ    طخك قع  شسك قعادسدك الاح  -5

%  ن  ا اعح قميت  ارق  7 12 اسار ا سه  مى  ا سوقزى  يبك  4 41باا  
  شأك م االسك بها   ا سيتازم رمس  941بامي  درسك  وسرا  ذعك قعح واود   و 

  ال  بسر  
 اسار  3 32تشال   طخك قع امرسك قع رتبك قعوا يك ب يت  ارق    عذك باا    و  -6

 %  ن  ا اعح قميت  ارق  باع  ادظك 9 9ا سه  و و  ا سوقزى  يبك 
تأتح   طخك قععا ح صباح بسطاش دح قع رتبك قعياديك ب يت  ارق    عذك باا   -6

%  ن  ا اعح قميت  ارق  قع  عذك 2 9 اسار ا سه  قى  ا سوقزى  يبك  9 29
 باع  ادظك 

ا الاح قع ر ز قعياب  ب يت  ارق    عذك باا  تيت وذ   طخك قع هضك وتويعاته -6
%  ن  ا اعح قميت  ارق  قع  عذك 1 8 اسار ا سه  قى  ا سوقزى  يبك  2 26

 باع  ادظك 
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تش ل باصح قع  اطق قعم االسك باع  ادظك   ل ) رغم صباح وب رى  مم زغسو   -7
%  ن  3يبك يبس و( قع رق ز  ن قع ا ن و تح قععاشر ب يت  ار    عذك عم تتعدى  

  ا اعح قميت  ار   قع  عذك باع  ادظك 
 -:م0202عام  التركيب الحجمى لممنشآت الصناعية بمحافظة االسكندرية -رابعاً 

( 9تهدف درقيك قعتر سن قع ا ح قعح  عردك دما  م اام قع  شآ  قعمد االسك اددول )
و اددم  باع  ادظددك قميدد  درسك  و ددذعك  عردددك م ددم قم  دداط قع ا سددك قعيددامدك ب  ادظددك 

قععدا اسن بهدا و تويدط  اددم قع  شدآ  بادرض  عرددك مى قم اددام م  در   تشدارًق  و اددم 
عتمد ف  قعع اعك بها  وتم قمالت اد دح تم سف قع  شآ  قعم االسك دح قع  ادظك طبخداً 

/ 91قعاهداز قع ر ددزى عاتعبمددك قععا دك وقإل مدداء دددح   مداء قإل تددال قعمدد االح الددام ) 
1991)(1)   
 م0202( التركيب الحجمى لممنشآت الصناعية بمحافظة االسكندرية عام 2)جدول 

  
 فئات 
 الحجم

متوسط حجم  االستثمارات )ألف جنيو( العمالة المنشآت
 المنشآت

 (0) عامل % قيمة % العدد % العدد
 6.263 3.5 0020652028 3.0 8052 08.5 0200 (عامل2-0مية )القز 

 08.53 7.0 0220372267 08.5 58038 56.0 0723 ( عامل52-02الصغيرة )
 053.5 00.5 5220262225 02.2 65507 03.6 520 ( عامل022-52توسطة)الم

 050.8 07.3 5322822878 03.8 70052 6.00 057 ( عامل522-022الكبيرة)
 527.5 70.6 02022522326 05.7 77855 3.76 030 فأكثر(522الضخمة ) 
 6.263 3.5 0020652028 3.0 8052 08.5 0200 االجمالى

 -قع مدر: قعادول  ن  الدقد قعبا    الت ادًق الاح بسا ا :
  م2119قعهسمك قععا ك عات  سك قعم االسك  قألدقرك قععا ك عاتو سق وقع شر  قعخا رك  مغيطس  -1
  م2119قعهسمك قععا ك عات  سك قعم االسك  قألدقرك قععا ك عاتو سق وقع شر   شهرك دقواسك   قععدد قعوا س  س اسر   -2

                                                           

ال ال( صز سك   11عاتعبمك قععا ك وقإل ماء قع  شآ  قعم االسك  عح قععما  قعتاعسك: مصل ) ن م ف قعاهاز قع ر زى  ( .
 دأ  ر الا ل( ضو ك  511الا اًل(  بسرك  و)499–211الا اًل(  تويطك  و) 199–51الا اًل( ماسرك  و) 49–11و)
قععا اسن/ الدد قع ما  : رقا  ( تم قع مول الاح  تويط  ام قع ما    ن  س  قععا اسن الن طرسق صي ك الدد 2

 م 1991   ود    د يسف   را  يابق  
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التوزيع النسبى لفئات أحجام المنشآت الصناعية بمحافظة ( 05شكل )

 م0202عام االسكندرية

 (   ا ساح:15(  وقعش ل )9ستضح  ن قعادول )
 :عام ً  (2-0)المصانع القزمية من  -1

 م عًا  1111تأتح دمك قع ما   قعخز سك دح قع رتبك قع ا سك  وسواد بها  ا سزسد الاح      
%(  ن  ا اعت الدد قع  شآ  قعم االسك  وسع ل بها الدد   دود ادًق  ن 4 28ب يبك )

 2 11%(   ن  ا اعح قععا اسن  وقيت  ارق  تزسد الاح 5 3قععا اسن  وذعك ب يبك )
%  ن  ا اعح قميت  ارق   وباغ  تويط  ام قع  شآ  5 3 اسار ا سه مى  ا سوقزى 

ال ال  وسرا  صاك الدد قععا اسن وقميت  ارق  بتاك قععمك  8قعم االسك دت  ذه قععمك   و 
قعح  و ها   شآ   ردسك ماسرك برمس  ال صاسل  وسرا  قعيبن دت   تشار  ذه قععمك 

ك قعتح تيعح قعح قعتوي  دح تاك وق  تالعها تاك قع  ا ك قع تخد ك  عت قعيسايك قع  و س
قع  شآ  قعم االسك قعخز سك قع ام م ها تعد صاالدك  ور سزك م االسك ميايسك ت طاق   ها 
ت  سك  صتمادسك شا اك  وتعت د الاسها قععدسد  ن قعم االا  قمورى  عذق  اد ا تتوزع دت 

مس قع ال ا س    اطق قع  ادظك عيد ازء  ن قم تسااا  قع  اسك  دضاًل الن  خص ر 
 قعذى سخف الامخًا ق ام   و  عظم قع ما   قعماسرك  
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 : ( عام ً 52-02المصانع الصغيرة من )-0
  وسوادددددد بهدددددا م  دددددر قألوعدددددحالادددددح قع رتبدددددك  قعمددددداسرك تيدددددت وذ دمدددددك قع مدددددا          
%(  دددددددن  ا ددددددداعت الددددددددد قع  شدددددددآ  قعمددددددد االسك 1 47 مددددددد عًا ب يدددددددبك ) 1611 دددددددن 

قعمدددددددددد االسك  وسع ددددددددددل بهددددددددددا  يددددددددددبك   وقصدددددددددد قع  وتتددددددددددوزع الاددددددددددح ا سدددددددددد  باميدددددددددد  درسك
 اسددددددار ا سدددددده  1 21%(   ددددددن  ا دددددداعح قععددددددا اسن   بايددددددت  ارق  تزسددددددد الاددددددح 5 18)

%  ددددددن  ا دددددداعح قميددددددت  ارق   وباددددددغ  تويددددددط  اددددددم قع  شددددددآ  2 6مى  ددددددا سددددددوقزى 
الدددددا اًل  ورب دددددا سراددددد  قعيدددددبن ددددددت   تشدددددار  4 28قعمددددد االسك ددددددت  دددددذه قععمدددددك   دددددو 

 دددددذه قععمدددددك وق  تالعهدددددا تادددددك قع  ا دددددك قع تخد دددددك  دددددن  سددددد  الددددددد قع  شدددددآ  وقععدددددا اسن 
وقميددددت  ارق   عددددت قعيسايددددك قع  و سددددك قعتددددح تيددددعح قعددددح قعتويدددد  دددددح تاددددك قع  شددددآ  
قعمدددددددد االسك قعمدددددددداسرك  سدددددددد  تعددددددددد صاالدددددددددك مدددددددد االسك  بسددددددددرك ت طاددددددددق   هددددددددا ت  سددددددددك 

ودددددددرى الاسهدددددددا عدددددددذق  الدددددددن قالت ددددددداد بعدددددددض قعمددددددد االا  قألدضدددددددالً  صتمدددددددادسك شدددددددا اك  
ع  ادظددددددك دضدددددداًل الددددددن تومددددددسص قععدسددددددد  ددددددن  اددددددد ا تتددددددوزع دددددددت ا سدددددد    دددددداطق ق

  قع ا عا  قعم االسك بأغان  وقص  قمي  درسك

 ( عامً : 022-52المتوسطة من )المصانع  -3

%(  7 13ب يبك )  م عاً  492تيت وذ تاك قععمك الاح قع رتبك قع اع ك وسواد بها     
 ن  ا اعت الدد قع  شآ  قعم االسك  وسع ل بها الدد  بسر  ن قععا اسن  ب يبك 

 اسار ا سه  3 41  وقيت  ارق  باا    و باع  ادظك%(   ن   ا اعح قععا اسن 29)
%  ن  ا اعح قميت  ارق    وباغ  تويط  ام قع  شآ  4 12مى  ا سوقزى 

ورب ا سرا   يت وقذ ا الاح  يبك الا اًل   5 153قعم االسك دت  ذه قععمك   و 
الا اسن وقيت  ارق   بسرك قعح  و ها م االا  ت تال قعح ال اعك   سعك   ل م االا  
قعازل وقع يسج  وم االا  قعخطاالا  قع عد سك قميايسك  وقعم االا  قعه ديسك 
وقع هربامسك  وقعم االا  قع س اوسك و ل تاك قعم االا  تعت د الاح قعع اعك قع  سعك 
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  زسادك قعطان الاح   تااتها عتاطسك قعطان دح قميوقق قع  اسك وزسادك وامك  
 درص قعتمدسر 

 ( عامً : 522-022الكبيرة من ) المصانع -5
ب يبك   م عاً  256الاح قع رتبك قعرقبعك  وسواد بها  قع بسركتيت وذ قع ما        

 ن قععا اسن %(   ن  ا اعت الدد قع  شآ  قعم االسك  وسع ل بها م بر الدد 12 7)
%(   ن  ا اعح قععا اسن  وقيت  ارق  م  ر 8 23الن باصح قععما  قمورى ب يبك )

%  ن  ا اعح قميت  ارق   وباغ  تويط 3 16 اسار ا سه مى  ا سوقزى  53 ن 
 الا اًل   8 242 ام قع  شآ  قعم االسك دت  ذه قععمك   و 

 فأكثر( عامً : 522الضخمة من ) المصانع -5
تشال تاك قععمك قع رتبك قعوا يك وقألوسرك  ن  س  ا اك الدد قع  شآ  قعم االسك         
  شأك  132  وباعرغم  ن ضعف الدد  ذه قع  شآ  وقعتت م سزسد الدد ا الن قع  ادظكدت 

%(   ن  ا اعت الدد قع  شآ  قعم االسك  م م ها تيتوالن رب  الدد قععا اسن 67 3ب يبك)
 اسار ا سه  1 211%(  ن  ا اعح الدد قععا اسن  وقيت  ارق  باا  م  ر  ن 6 25ب يبك)

%  ن  ا اعح قميت  ارق   وباغ  تويط  ام قع  شآ  قعم االسك دت 7 61مى  ا سوقزى 
الا اًل  و و م بر قع تويطا   ن  س  الدد قعع ال باع يبك عباصح  4 516 ذه قععمك   و 

قعح من تاك قع  شآ  وقن  ا   تعت د الات تخ سا  قععما  قع ا سك قمورى  وسرا  ذعك 
وال اعك د سك  تطورك  قم ق ها ذق  صاالدك ال اعسك  بسرك  وت تال   ت  وعواسك الاعسك قع يتوى

 عت مسدي الا اك بمورك  بسرك و  سعك  تساك تعدد  رق ل قإل تال قع وتاعك دح تاك 
الك قع  يواا  وقعم االا    وامك بعض قعم االا    سعك قعع ال   ل م ا(1)قعم االا 

قعه ديسك وقع هربامسك وم االا  صطاع قع عد سك قميايسك  وتواد قععدسد  ن قع زقسا قعتح 
 ت خخها قع  شآ  قعم االسك  تساك ع بر  ا ها   ها:

                                                           

  169    را  يابق ص 2117(  يام قعدسن ااد قعرن   1
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يتطس  شرقء   سك  بسرك  ن قع وقد قعوام دح طابسك وق دك ك قع ام ت بسر قع ما    -1
قع وقد بأيعار روسمك تؤدى عتودسر دح  عخا     ا س   ه  ن قع مول الاح  ذه

   (1)قإل تال 
م د قع شروالا  قعخاساك دح قعيوق س ون عه  ر ز    ذق  ا قع ما    بسرك قع ام  -2

 ياو ك   تاز م ام  وردسك باع خار ك    قع شروالا  قعماسرك  و  ال ذعك  م   
  م سواد ببرل قععرن قعم االسك قعشر ك قعوط سك عازسو  قع باتسك دح قع  طخك قع اع ك

  ها قم الدد صاسل سع ل دح   تال قعزسو  وقععاف دح   طخك قعدرقيك   ا س   هم  والا 
   (2) ن قع مول الاح) قع ادك قعوام ( بأيعار روسمك إل عدقم قع  اديك 

قع م   قع بسر قع ام سيتطس  توزسن   سك  بسرك  ن قع  تاا  ب س  سيتطس   -3
  قعماسر قعذى م سيتطس  ذعك قع م  تسااا  قعيوق دح مى وص  ال س قعوداء ب  

وس تال ععترك  ن قعز ن عتودسر قع  سا  قع طاوبك   ه     ا س خق  سزك ت اديسك 
 عا م   قع بسر  

 تساك صسا ه ب  تال   سا  ضو ك  ن قع  تاا   سؤدى ذعك قع م    بسر قع ام  -4
 تاك  د  ال شر ك قعشاى قععاور )عسبتون( دح دح قع هاسك عوعض ت اعك قعو دك قع 

قع  طخك قموعح  تخوم ب  تال   سا  ضو ك  ن قععبوق   دح  سن من  شروع ماسر 
  ا ل س تج   سا  ماسرك  ن  عس قع  تاا    ا سؤدى إلرتعاع ت اعسف قإل تال دح 

 قع ا ح وق  وعاضها دح قع م   قألول إلتبااله مياون قإل تال قع بسر  
ع ما   قع بسرك قع ام تيتطس  قع مول الاح قأل وقل قعالز ك عها عاخسام ق -5

باعتطوسر  وغسر ذعك  ن والل قعب وك وقع ؤييا  قع اعسك قعتح ت د ا باعخروض 
وبأيعار دامدك تخل الن قعيعر قعذى تخرض به قع شروالا  قعماسرك   وذعك ع ختها دح 

ض عها دح قإلصرقض عهذه قع ما    ذه قع شروالا   وعخاك دراك قع واطرك قعتح تتعر 

                                                           

   59ص  1995 عهد قعب و  وقعدرقيا  قععربسك   قعخا رك   ( م  د مبو  ي االسل:  س ل قعم االك قعت وساسك1

  59  قع را  قعيابق  ص 1995( م  د مبو  ي االسل: 2
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ن  ا   قعدوعك دح قععترك قألوسرك م شأ  بعض  ال س قعم االا  قعماسرك  وق 
قع ؤييا  قعت وساسك   ل قعم دوق قمات االح عات  سك عت وسل  ذه قع شروالا  بأيعار 

 دامدك   وعضك  
قع بسر قع ام سيتطس   يتاالل  عظم قع عاءق  قع واودك دح قع م    قع م   -6

  (1) يتاالًم تا ًا  و ا ا زقد  ام قع م     وعض  ت اعسف قإلدقرك 
اإلسللكندرية وكيفيللة التغمللب فللى محافظللة  الصللناعةالمشللك ت التللى تواجللو  خامسللًا:
 -:عمييا

قع وقصددد  قعمددد االسك ب  ادظدددك قميددد  درسك قععدسدددد  دددن قع شددد ال  و  قعمددد االك توقاددده    
ال اسدك قعت  سدك  تيسر الامخًا م اموقع عوصا  قعع سك وقعتخ سك  وبعض قم ار قعيابسك  وقعتح 

 :قع  و قعتاعح ت اوعه الاحس  ن قعم االسك باع  ادظك  و و  ا 
 الحكومية: المشك ت الناجمة عن السياسة -أ
  ش ال  قع اا ك الن قعيسايا  قع  و سك  وتعد  ش اك تواد قععدسد  ن قع

قإلالعاء  ن قعضرسبك الاح  سرقدق  قع شاط قعتاارى وقعم االح مو قعضرسبك الاح )
سيتال بعض مم ان قع ما   و  ( مرباح شر ا  قأل وقل ع دك الشر ي وق 
قعوامك بت مسل  1986عي ه  186قإلالعاءق  قعا ر سك قعمادرك باعخا ون رصم 

  وذعك الاح ا س   ا تيتورد  ن قعخس ك% 5ضرسبك ا ر سك بعمك  و دك  خدقر ا 
   س  سيتال  ؤمء قمشواص تاك الز ك إل شامهاقع ن ام  و عدق  وماهزك 

سعرض قعدوعك قعح  قإلالعاء  دح  يتسرقد بعض قع يتاز ا  عماعح قعاسر   ا
  (2) ويارك  وقرد  اعسك  بسرك

                                                           

   61  قع را  قعيابق   ص1995م  د مبو  ي االسل: ( 1
باستخدام  جغرافيـــة الصنــاعــة مدينـة برج العرب الجديدة دراســـة فـى، 20.6( محمد خليفة سالم،  2

، رسالة دكتوراه منشورة، قسم الجغرافيا، كلية اآلداب، جامعة نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
   . 320بنها، ص 
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  سعد قعتعا ل    م  ر  ن اهك ال د ال اسك تومسص قألرقضح قعم االسك  ن م م
 قع شا ل قع اا ك الن قعيسايا  قع  و سك قع تضاربك   س  سذ ن قع يت  ر قعح

قعترقوسص و   يتالم قمرقضح قعم االسك ميت  ال قارقءق  ق  ر  ن اهك   و سك
 تشاسل وقع

 قع  اطق قعم االسك  تعد  ن م م قع ش ال  قع اا ك الن قعيسايك قع  و سك ت وسل
الن طرسق قع وقز ك قععا ك عادوعك   ا س  اها مالباء  قعادسدك دقول قع  ادظك

قضادسك ادسدك  دضاًل الن قعتأوسر دح  وقالسد تياسم قع رقدق قععا ك باع  اطق 
 ك قعم االسك   ا سؤور تياسم قألرقضح قعم االس

 المشك ت الناجمة عن السياسة الحكومية:  كيفية التغمب عمى
 ددن اهددك   و سددك الاددح صطعددك قمرض قعع ددل الاددح  ددل  شدد اك قعتعا ددل  دد  م  ددر  –1

قعم االسك باعل قعتعا ل    اهه وق دك دخط بدًم  ن قعتعا ل  ن م  ر  ن اهك وذعك 
 دددن ودددالل  دددا سعدددرف باعشدددباك قعمددد االح قع و دددد وقعدددذى ستدددوعح ا سددد  قعتعدددا ال   ددد  

 قع يت  رسسن  سابك الن قعاها  قع  و سك قع وتاعك 
قعم االسك  ن دقول قع وقز ك قععا ك عادوعدك  قعع ل الاح  ل  ش اك ت وسل قع  اطق -2

   ا سع ل الاح تأوسر تياسم قع  اطق قعم االسك 
ساددددن قمتادددداه قعددددح ت وسددددل تاددددك قع  دددداطق ب ظددددام قع طددددور قعمدددد االح  سدددد  سددددتم  -3

تومسص صطعك مرض  بسرك ع يت  ر  بسر ذو وبدرك ددح تخيدسم قمرض وتردسخهدا ب اددك 
ا  د   شدار ك قعاهدا  قع يدموعك  الدن قعمد االك قع رقدق وقعود ا  وقعع ل الادح تيدوسخه

ب يبك  ن قمرباح  وصد م بتد  قعتاربدك  اا هدا ددح بعدض قع ددن قعمد االسك   دل  دس دك 
م توبر وقععاشر  ن ر ضان  و دس ك بدرل قععدرن قعادسددك  وبعدض قع ددن قعمد االسك  6

 (1)قمورى 

                                                           
.
 .23م(، مرجع سبق ذكره، ص 20.6( محمد خليفة سالم ) 
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 شك ت  المتعمقة بالمواد الخام:الم -ب
    تعد  ش اك قيتسرقد قعوا ا   ت قع ش اك قميايسك قعتت تعا ت   ها  ما

 س   ن بعض  ذه قع ما   تيتورد وا اتها باع ا ل  ن قعمسن  قع  ادظك
قعشعبسك وقعومسا  قع ت دك قأل رس سك ودول غرن موربا وقعسابان وقعه د وغسر ا  ن 

  (1)قعدول قألا بسك 
  بال  يت  اء  ن  رتعاع ميعار قع وقد قعوام الاح  قع  ادظكتعا ح قع ما   دت

 يتوى ا س  قعم االا  دضاًل الن ردقءك بعض م وقع قعوا ا  والدم تطابق 
 وقمعاتها ووماممها    قع طاون  الالوك الاح ذعك قع ش ال  قعوامك 
باميتسرقد  س  ستم  عظم قميتسرقد الن طرسق بعض شر ا  قعخطاع قععام 

  س  سع ل  ال  ا الاح  يبك ربح  بسرك  شر ا  قعخطاع قعواص و 
 ك  عح  رتعاع تعا ت قع ما    ن  رتعاع ت اعك  خل قعوا ا    ا سؤدي دت قع هاس

رتعاع ميعار قع وقد قعوام قعالز ك عتم س  قماهزك   ن قع  تج قع هامت  و  ق 
ذق  ا عم ت وعض ميعار  ذه  قع هربامسك وقعه ديسك  وامك وقن مغابها  يتورد  وق 

ا ا   الن طرسق زسادك قميتسرقد  تح سزسد قععرض وس وعض قعيعر  يوف قعو
سؤدي ذعك  عت قيتع ال مم ان قع وقص  قعم االسك عأل وقع قعردسمك  ن قعوا ا   
دسؤ ر ذعك يابسًا الات  يتوى قإل تال وقعاودك    ا سؤدي  عت قعتوات الن   اريك 

  (2)ص  قعم االتقع شاط قعم االت وقعت ول  عت  شاط اور مو غاق قع و 
  

                                                           

قع  اضددرق     ددد    ددود قعدددسن  قعيسايددك قع  و سددك وقعتوزسدد  قعاارقدددت عامدد االك قعت وساسددك دددت  مددر   (1
  1991  قعا عسددددك قعاارقدسددددك قع مددددرسك  قعخددددا رك 1989/1991-1988/1989قععا ددددك عا ويدددد سن قع خددددادسسن 

 .113ص

م  ددد  ا ددت البددد قعاطسددف: قعمدد االا  قعمدداسرك وم ر ددا الاددت  شدد اك قعبطاعددك دددت  مددر  ريدداعك  اايددتسر  (2
   62  ص 1994غسر   شورك   اسك قمصتماد وقععاوم قعيسايسك  اا عك قعخا رك  
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 المشك ت المتعمقة بالمواد الخام:  كيفية التغمب عمى
   قعع ل الاح تودسر قعدالم الاح وقردق  قعخطاع قعواص  ن قع وقد قألوعسك قعالز ك

عإل تال  وذعك  تح تمل قع ادك قعوام بيعر   اين سيتطس   عها قع م   من 
 عح قع يتهاك بيعر س تج بأيعار   وعضك و  ايبك دس  ن من تمل بعد ذعك 

 ست اين    دواه 
   سان قن تشارك قعدوعك قعخطاع قعواص دت تيوسق   تااه باعوارل ب ع ح من

تياالد قع ما   دت تمدسر   تااتها  عح قعدول قألا بسك  و ذعك  عح قعدول 
قععربسك وقألدرسخسك دت  ظسر موذ  يبك الاح ذعك  خابل قعتيوسق   س  سعد 

قعتت سعت د الاسها عض ان  ااح قعم االك وقيت رقر ا الن  قعتيوسق  ن م م قأليس
طرسق قع  ادظك الاح قعيوق والن طرسق دتح ميوقق ادسدك عا  تاا  و ذق  ا 

   (.)تعتخر  عسه قعم االا  دت قمي  درسك
   قعع ل الاح   ح ترقوسص ا عسا   توممك ب شار ك قع يت  رسن وقعدوعك تع ل

بأيعار   ايبك  دضاًل الن  عوام قع يتوردكقالاح قعب   الن تودسر مدضل قع وقد 
تخدسم قعتيهسال  قعتح تياالد تاك قعا عسا  دح قع مول الاح قع يتاز ا  
قع يتوردك الن طرسق   اتن وزقرك قميت  ار مو   اتن وزقرك قعواراسك قع  تشرك 

 دح  ادك ق  اء قععاعم 
  -المشك ت المتعمقة بنقص الطاقة والوقود:  -ج 
  وم د  ن ال امر قإل تال قعم االتت  ل قعطاصك وقعوصود ال مرًق ميايسًا  

قع خو ا  قأليايسك عات  سك قعم االسك   وتأتت م  سك قعطاصك وقعوصود دت  و ه ا 
سدوالن دت  ادك قعخطاالا  قعم االسك قع وتاعك والاسها ستوصف ت عسذ قع شروالا  

ار قع هربامت يببًا  ن ميبان قعادسدك وتويس  قعخام ك   ها  وسعد   خطاع قعتس
                                                           

ريدداعك د تددوره غسددر ضددان  )درقيددك دددت اارقدسددك قعمدد االك(  ر ضددان   دس ددك قععاشددر  ددن ر   بددرق سم   ددد  (1
  312  ص1989  شورك   اسك قآلدقن  اا عك قإلي  درسك 
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 شآ  قعم االسك قعماسرك ق وعاض قإل تال قعم االت  وسظهر  ذق قعوض  دت قع 
   س   ن بعضها م س تاك   طا   هربامسك مو  وعدق   هربامسك وقع تويطك

تيتودم دت  اعك ق خطاع قعتسار قع هربامت   س  سؤ ر ق خطاع قعتسار قع هربامت 
  (1) قع  تاا  قعاذقمسكال  دضاًل الن تاف بعض الات ضعف وتأوسر قم ت

     ن  رتعاع ميعار قع هرباء و وقد قعوصود    ا مدي قع  ادظك تعا ت  عظم  ما 
 عت زسادك  عخا  قإل تال  وباعتاعت  رتعاع ميعار قع  تاا  قعم االسك و   
قيت رقرسك  رتعاع قع عخا  دااعبًا  ا سعضل قع شروع قإلغالق الن قميت رقر دت 

 قإل تال  
 المشك ت المتعمقة بنقص الطاقة والوقود:  كيفية التغمب عمى

   تواسه قع زسد  ن قميت  ارق  إل دقدق  شب ا  قعطاصك ومسا تها دضاًل الن
 مسا ك قعشب ا  وقعتر سبا   وقعتأ د قعدقمم  ن يال تها ويال ك قعتومسال   

  قعع ل الاح  صا ك   طا  توعسد قع هرباء ماسرك وامك ع ل  وص  م االت عتع ل
ادك قعح تومسل شب ا  ق تساطسا دت  اعك ق خطاع قعتسار قع هربامت  بامض

قع هرباء ذق  قعاهد قععاعت  عت قع  اطق قعم االسك قعادسدك وقعتت ت  ل م ل 
 قعت  سك و ددها قألول  

  -المشك ت المتعمقة برأس المال:  -د 
  ن الاز دت رؤوس قأل وقل  قع  ادظكتعا ت   سر  ن قع  شآ  قعم االسك دت 

ن مغان  ذه قع  شآ  ماسرك مو قع خدسك بش ل سعوق   و ا وت  ستها وامك وم
 تويطك وقعخاسل   ها  ن قع  شآ  قع بسرك     ا سعرضها بذعك عاتع ر مو قعتوصف 
ععترك مو قمغالق  هامسًا مو قمصترقض  ن قعب وك وت  اها مالباء  اعسك با ظك  

                                                           

م  د السد:  عاسرك قععخد دت قعطاصك  دأدقك ددت ترشدسد قعت داعسف ددت صطداع قع هربداء   اادك قعب دو  قإلدقرسدك   (1
    25  ص 1996م ادس سك قعيادق  عاعاوم قإلدقرسك  قععدد قعياب   
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 س  سؤدى قععاز دت ال اسا  قعت وسل  عت الدم توقدر قعيسوعك قعالز ك ميتسرقد 
 قع عدق  وقع وقد قعوام قآلم  و 

  سعا ت مم ان قع ما    ن  رتعاع ميعار قععامدك وردض قع  سر  ن قعب وك
 س  تعضل قعب وك قعتعا ل    الدد  وقعاها  قع خرضك ادوعك  ذه قعدسون 

  دود  ن قع  شآ  قع بسرك قع ام  تح تض ن م وقعها  وذعك باع خار ك باعتعا ل 
 قعماسرك       الدد  بسر  ن مم ان قعم االا 

  سؤدى  رتعاع يعر قعدومر والدم  باته قعح قععدسد  ن قع شا ل قع بسرك  ظرًق مالت اد
 عظ ها الات قعت  وعواسا قألا بسك قع يتوردك  دضاًل الن  يتسرقد  يتاز ا  
قم تال  ن قعوارل و ذق قعتعاو  دت ميعار قعع ال  قألا بسك والدم واود ضوقبط 

س  ن قع يت  رسن  ن قعت بؤ قعدصسق عام االك دت دت يوق قعمرف قع مري م 
  قع يتخبل

 المشك ت المتعمقة برأس المال: كيفية التغمب عمى
  قعع ل الاح تهسمك قع  اخ قميت  اري قع  اين وامك دس ا ستعاق باعخوق سن

  عتشاس  رمس قع ال قعواص قعوط ت وقألا بت الات قمصتمادسك وقعتشرسعا  
 ن  شروالا  قعت  سك قعم االسك بعوقمد  سيرك الاح ت وسل م بر صدر    ن 

 قع يت  رسن 
  قع د  ن تدول قع  و ح بعرض تيعسرتها قعابرسك الات قع  تاا  قعضرورسك وترك

  ا ش ربح الات قع  تاا  عسعس ها الات مدقء  ها ها  
   قعع ل الاح تطبسق  زقسا صوق سن قم عتاح الات قعخطاع قععام قعم االت  وامك

باإلالعاءق  قعا ر سك وقعضرسبسك   ت تيتطس  شر ا   دس ك برل دس ا ستعاق 
 قععرن قعادسدك من ت ون دت وض  ت ادس م ام شر ا  قميت  ار قع بسرك  

   قعع ل    قع يت  رسن قعاادسن الن قمبتعاد الن قمصترقض قمضطرقري  ن
ا اف شروطها و عا التها قع اع سك  قعب وك قعتاارسك باعوارل  وذعك عمعوبك وق 
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وقعع ل الاح رد   يوى قمم  وقمدوق  قع يتود ك دح قم تال وتسيسر قع مول 
 الاسها بشروط يهاك وميعار  عخوعك 

 -بالعمالة: المشك ت المتعمقة   -ه 
  ن  خص دت قألسدي قععا اك قع ا رك  وقع دربك  س  تعتخد  عت  قع  ادظكتعا ت 

قع ه ديسن وقع ردسسن وقع يتوسا  قع تويطك دت قإل تال  وصد مدى قمدتخار  عت 
  ل  ذه قع هارق  قعع سك  دضاًل الن  ارك قع عاءق  وقع هارق   ن قعع اعك  عت 

دسد  ن قعم االا  قأليوقق قعواراسك  عت ق وعاض قع عاءك قم تااسك دت قعع
   قع  ادظكقع  تشرك دت 

  تعد  ش اك غسان قععا اسن  ظرًق ععدم توقدر ويامل قع وقمال  والدم قيتخرقر
و ن قع ش ال  قع وقص  قعم االسك  قعع اعك دسها  و ظًرق عبعد  ي ن قععا ل الن 

قعتح توقاه قم ان قع  شا  قعم االسك  الدم شعور قععا اسن بام ان قعوظسعح 
ما   قعوامك وودًا  ن طرد م   ا سؤدى قعح الدم قم ت اء قعح قع م    دح قع 

و ذق سؤدى قعح ترك قعع ل دح  اعك قع مول الاح ال ل   و ح  قو قعيعر 
عاع ل باعوارل    ا سياالد الاح ويارك قمسدى قععا اك قع دربك   ا سؤور ال اسك 

   باع  ادظكقعت  سك قعم االسك 
  دت قعي وق  قألوسرك ماور زقد  قع ا رك  س  زسادك قألاور وامك قعع اعك

قععا اسن دت قعم االك ووامك قع د قألد ت  و ذعك قع وقدز وقع زقسا ب عدم  
داص   عدم  قعزسادك قإل تااسك  وتتعق زسادك قألاور وامك دت قعخطاع قعواص 

   (1) وقتواذ قعوطوق  قعتشاسعسك عاليت  ار قعواص دت قع شروالا    سعك قعع اعك
  

                                                           
(  قعخدددا رك  5 اادددس قعشدددورى: يسايدددك قعتمددد س  ددددت  مدددر  يايددداك تخدددارسر  اادددس قعشدددورى  تخرسدددر رصدددم ) (1

    79  ص 1992
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 المشك ت الناجمة عن العمالة:  كيفية التغمب عمى
   سان قعع ل الاح قن تؤدى قعم االك دورًق رمسيسًا دت  سااد درص قعع اعك قعادسدك

وذعك باعتواه   و قعم االا  قعتمدسرسك قع  سعك قعع اعك   ل قعتواه   و 
 م االا  قعازل وقع يسج  

  وتش ل برق ج قعتدرسن قعع سك  قعع ل الاح قم ت ام باعتدرسن بأ وقاله قع وتاعك
وقإلدقرسك ع ادك  يتوسا  قععا اسن باعم االك  قبتدقء  ن قععا ل   دود قع هارك  عت 
قععا ل  تويط قع هارك  عت قععا ل قع ا ر  عت قععا ل قع  ترف  عت راال قإلدقرك 

 قعويطح وقعخسادق  قععاسا  
 وقع عا د قع تويطك وقععاسا   قعتوي  دح   شاء قععدسد  ن قع دقرس قعع سك قعم االسك

 دضاًل الن  عا د و اسا  قعت  وعواسا   س  سواد   ها الدد   دود دت قع  ادظك 
   قعع ل الاح  ربط  يتوسا  ماور قععا اسن باإل تااسك   تح م ستياوى قععا ل

 قع  تج باععا ل قعاسر   تج دتضس   خوق قععا اسن قع هرك  
   ا ا  قعتا س سك وقمات االسك عاعا اسن باع ما   سان قعع ل الاح تودسر  ادك قعض

 تح سشعر بام ان  دضاًل الن تودسر قعرالاسك قعم سك وقعطبسك وقعتردسهسك 
 عاعا اسن 

  -بالتسويق: المشك ت المتعمقة   -و
  تعد ال اسك قعتيوسق تعد  ن م م قعدالامم قعرمسيسك دت  صا ك قع  شأك قعم االت

مبد   ها عتمرسف قع  تاا  قع هامسك    ا م ه وتطوره  وسعتبر قعيوق ضرورك 
ضرورك إليتسرقد قعوا ا   وبواه الام  ا ا ضعف تأ سر الا ل قع ادك قعوام  
وقعطاصك قع  اسك الات توطن قع م   ممبح تأ سر الا ل قعيوق مصوى الات توطن 

   (1)قعم االك
  شأ ها دح ذعك شأن  ل قع دن   قع وقص  قعم االسك بامي  درسكتعا ت قعم االك دت

                                                           
(1)Bale, J, The Location of Manufacturing Industry, London, 1977, P. 47.   
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قعم االسك دح  مر  ن الدك  ش ال   تعاخك باعتيوسق  وسأتت الات رميها مار 
 ام قعيوق قع  ات  وضآعك صدرته قميتسرقدسك عا  تاا  قعم االسك  ووامك    
ق وعاض  يتوى  عسشك قعي ان   وباعتاعت ق وعاض قعخدرك قعشرقمسك عهم  دضاًل 

ا ون ألا بسك عام االا  قعوط سك ووامك   تاا  دول الن   اديك قع  تاا  ق
 ورسا قعا وبسك   س  ت تاز  ذه قع  تاا  بأ ها و   شرق ايسا والات رميها قعمسن

 ماود  ن قع  تاا  قع مرسك    ا م ها روسمك قع  ن  
  ن  ش ال  قعتيوسق قعوارات ووامك  عت قعيوق قموربسك   ا تعا ت قعم االك 

رًق ع  اديك بعض قع  تاا  قألا بسك عام االا  قع مرسك دت وقعدول قععربسك   ظ
ن  ا   بعض قع ما   قع بسرك صد واد  يوصًا واراسك   قأليوقق قععربسك  وق 

 المشك ت الناجمة عن التسويق:  كيفية التغمب عمى
  سان قعع ل الاح ت يسن  يتوى قعم االا  عوعض ميعار ا عتخوي الات قع  اديك

راسًا   س  بدم    سر  ن قع  شآ  قعم االسك تتب   خاسسس قألا بسك دقواسًا ووا
قعاودك قععاع سك دت قعم االك  تح تيتطس    اديك قع  تاا  قألا بسك وذعك 
ب موعها الات شهادك قعاودك قععاع سك قألسزو   ل قعشر ك قع مرسك عتا سد 

  شر ك وتم س  قعا وم درل قهلل  وشر ك قعس س باك عم االك  وقد قعتعبمك وقعتااسف
قع مرسه قعبرسطا سه عتم س  قعيسارق  ،  دار و  اك عام االا  قعطبسك قع تطورك

EBAM . 
   قعع ل الاح من تخوم قعاها  قع وتمك بدرقيك قأليوقق قعواراسك وال ل  يح الام

وشا ل بش ل دوري  عاتعرف الات ومامص  يتها سها  ن  س  قعذوق قععام عها 
 وطبسعك ق تساااتهم 

  دت قع عارض وقأليوقق قعواراسك قعوامك ب ادك قأل شطك  سان قمشترقك
قعم االسك بمعك دقم ك    تح س  ن تعرسف قع يتهاك  وقع وزع دت قعوارل 
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باإل تال قع  ات  ن قعيا  قع وتاعك    ا سان قم ت ام بامشترقك باع عارض 
 قعدقواسك وتعرسف ي ان قع  ادظك باع  تاا  قعم االسك قعوامك بها 

  عطابا  قعواراسك دت  وقالسد ا دون تأوسر الن  وقالسد قعتياسم قع تعق تابسك ق
 الاسها  وذعك  عاظًا الات قأليوقق قعتت ق تيبها بعض قع  تاسن دت قعوارل   

   قم ت ام باعدرقيا  قعتيوسخسك والخد قع ؤت رق  وقعورش قععا سك عدرقيك قميوقق
 قعدقواسك وقعواراسك وق  تساااتها  ن قعيا  وقع  تاا  

 -:سادسًا: مستقبل التنمية الصناعية فى محافظة االسكندرية
ور  دن  خداسسس قعتطد ت  ل قعت  سك قعم االك وقعتوطسط قعم االت  خسايدًا  ه داً          

  دهدت توادق قععدسدد دور دا قع بسدر ددت قمصتمداد قعخدو تو   قمصتمادي أل  سك قعمد االك
 ن درص قعع ل عألسدي قععا ادك   عدت اا دن مربا هدا قع بسدرك باع خار دك باربداح قأل شدطك 

قألوري  وتودسر ا قع  سر  ن قعيا  قع وتاعك    ا سخال  ن قمالت داد الادت  قمصتمادسك 
ت  دددل   و (1)و دددن   ددا  ا ددد  م  سدددك قعتوطددسط قع يدددتخبات عامددد االك قأليددوقق قعواراسدددك  

قعاارى ت عسذ ا  يتخبل قعت  سك قعم االسك دهح ت  ل قعوطط  قع ما   ت   قم شاء مو
 (11)  وقعاددددول قعتويدددعسك قعادددارى   شدددامها ددددح قعوصددد  قع ددداعح ب  ادظدددك قإليددد  درسك

 :باع  ادظك ت   قم شاء وقعع ال وقميت  ارق  ا ما  ع قعاارقدح توزس قعسوضح 

  

                                                           

 يدددام قعددددسن اددداد قعدددرن: قعمددد االا  قعت وساسدددك ددددت   ادظدددك ميدددسوط  درقيدددك ددددت قعاارقدسدددا قمصتمدددادسك   اادددك  ر دددز  (1
  175  ص   2117قعب و  قعاارقدسك وقع ارتوارقدسك  اا عك قع  ودسك  قععدد قعوا س الشر   دس ك قعيادق    ارس 
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 م0202عام  المواقع الصناعية باالسكندرية( المصانع تحت االنشاء موزعة عمى 02)جدول
  

 م
 قع  طخك 

 رمس قع ال قع يت  ر الدد قععا اسن الدد قع  شآ 
 % قعخس ك  اسون ا سه % قععدد % قععدد

 1 25 119421196 3 25 16231 5 25 216 قع  شسك قعادسدك 1
 8 5 4451758 4 3 2191 8 4 39 قعم االسك قع رك قععا ك 2
 9 1 731111 7 1 1112 1 2 16 31قع ساو  3
 5 5 4231167 5 6 4157 5 1 12 قع امرسك 4
 9 4 3791881 3 3 2116 2 3 26 قع هضك وتويعاتها 5
 2 12 9471911 1 4 2591 1 14 113  رغم صباح وب رى 6
 9 1 1441855 4 2 1568 6 3 29 يبس و 7
 2 3 2481781 1 3 1981 4 4 36 قععا ح صباح بسطاش 8
 2 3 2441788 7 3 2358 2 4 34 مم زغسو 9

 4 37 219111969 5 46 29818 8 36 298 برل قععرن قعادسدك 10
 1 111 717511316 1 111 64111 1 111 819 قإلا اعح

 قعطاعن  الت ادُق الاح بسا ا :قع مدر: قعادول  ن  الدقد 
   2115قعهسمك قععا ك عات  سك قعم االسك  قمدقرك قععا ك عا وقدخا   بسا ا  غسر   شورك  قعخا رك  -1
  م2119قعخا رك  قعهسمك قععا ك عات  سك قعم االسك  قإلدقرك قععا ك عايال قعم االح  بسا ا  غسر   شورك  -2
 قع ين قع موسك  ن  يان قعبا    -3
  

 
 (  8قع مدر:  ن ال ل قعطاعن  الت ادًق الاح بسا ا  قعادول )

المصانع والعمالة واالستثمارات تحت االنشاء موزعة عمى المناطق الصناعية توزيع ( 07شكل )
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 (   ا ساح:16(  وقعش ل )11ستضح  ن قعادول )
 م عًا  وتتباسن تاك  819قألي  درسك باغ الدد قع ما   ت   قم شاء ب  ادظك -1

قع  شآ   ن  وص  قعح اور  و ح ت  ل  يتخبل قعت  سك قعم االسك دح قع  ادظك  
 اسار ا سه   75 7معف الا اًل ب يت  ارق  تتااوز  64ويوف سع ل بهم  ا سزسد الاح 

توزس  قعاارقدح عتاك قع ما   ت   قم شاء دح قع  ادظك الاح قع  و عوس  ن تتب  ق
 قعتاعح:

وعح دح قع ما   ت   قم شاء ألتأتح  دس ك برل قععرن قعادسدك دح قع رتبك ق -2
%  ن  ا اعح قع ما   ت   8 36  شأك  و و  ا سوقزى  298 س  باا    و 

معف الا ل  و و  ا سوقزى   و  29قم شاء  ويوف سع ل بتاك قع ما   م  ر  ن 
 اسار ا سه  و و  9 2  تتااوز   و %  ن  ا اعح قععا اسن  وذعك بايت  ارق5 46

%  ن  ا اعح قميت  ارق  ت   قم شاء  وسرا  ذعك قعح ق ها  ن 4 37 ا سوقزى 
م بر قع  اطق قعتح تضم صط  ارقضح م االسك باع  ادظك  دضاًل الن ت تعها بشب ك 

  رقدق وود ا  اسدك   ا ياالد الاح زسادك قعطان الاسها 
باع  شسك قعادسدك الاح قع ر ز قع ا ح دح قع ما   تيت وذ قع  طخك قعم االسك  – -3

% 5 25  شأك م االسك  و و  ا سوقزى  216ت   قم شاء  س  باا   متها   و 
 ن  ا اعح قع  شآ  ت   قم شاء  وسرا  ذعك قعح ق ها تعد  ن قع  اطق قع دس ك 

  و قع شأك  وقعتح سواد بها صط  ارقضح م االسك شاغرك  وقع يتهدف من سع ل بها 
%  ن  ا اعح قععا اسن باع  ادظك  وذعك 5 25الا اًل  مى  ا سوقزى   و  16231

%  ن  ا اعح 1 25 اسار ا سه  و و  ا سوقزى  9 1بايت  ارق  باا    و 
 قميت  ارق  ت   قم شاء 

الاح قع ر ز قع اع   س  باا    رغم صباح وب رىتيت وذ قع  طخك قعم االسك  -4
قع ما   ت   %  ن  ا اعح 14  شأك  و و  ا سوقزى 113قع  شآ  بها   و 

%  ن  ا اعح 4الا ال  و و  ا سوقزى  2591  ويوف سع ل بها   و قم شاء



 الجزء األول: التاريخ والجغرافيا   جامعة بنيا - مجمة كمية اآلداب
 

 665 0202 أكتوبر                                              العدد الرابع والخمسون              

 %  ن2 12 اسون ا سه  مى  ا سوقزى  947قععا اسن  وذعك بايت  ارق  باا    و 
    وسرا  ذعك قعح ودرك قألرقضح قعم االسك بها ا اعح قميت  ارق  ت   قم شاء

 قعتا عا  قعي ا سك قع بسرك ووصوالها باعخرن  ن 
  شاك م االسك  39دح قع رتبك قعرقبعك ب  و  قع رك قععا كتأتح قع  طخك قعم االسك  -5

  ويوف  ن  ا اعح قع ما   ت   قم شاء %8 4ت   قم شاء  و و  ا سوقزى 
ت  ارق  %  ن  ا اعح قععا اسن  باي4 3الا اًل  مى  ا سوقزى  2191سع ل بها   و 

 ا اعح قميت  ارق  ت    %  ن8 5 اسون ا سه  و و  ا سوقزى  7 445باا    و 
   وسرا  ذعك قعح ودرك قألرقضح قعم االسك بها قم شاء

  ا ك  تخاربك  ن  دح باععا ح صباح بسطاش  ومم زغسوااء  قع  طخك قعم االسك  -6
وعح  ويوف سع ل  م عا عأل 36وذعك بعدد ت   قم شاء    س  مالدقد قع ما   

 2311  و بها ويوف سع ل    م عاً  34الا ال  وقع  طخك قع ا سك بها  1981بها 
 ا اعح قميت  ارق  ت     ن% 2 3 يبك قع  طختسن قيت  ارق   وتباغالا اًل  
وصربه ا  ن   به اقعح ودرك قع رقدق وقعود ا   زسادك قعطان الاسه ا  وسرا  قم شاء

  يوقق قع برىقأل
  31م االسك )يبس و  قع هضك وتويعاتها  قع ساو قع  اطق قعباصح تش ل  -7

  26  29قععاشر ب  شآ  ت   قم شاء باا  )( قع رق ز  ن قعيادس و تح قع امرسك
 (   شأك الاح قعتوقعح 12  16

 الخاتمة: :سابعاً 
صددد وقعتددت  قعتددح تومددا  قعسهددا قعدرقيددك  م ددم قع تددامج وقعتومددسا  قعوات ددكتعددرض        

قعشدددا اك ددددح   ادظدددك قأليددد  درسك  ووامددد  قعدرقيدددك قعدددح  قمصتمدددادسك توددددم قعت  سدددك 
قععدسد   ها قعتح س  ن من تيهم دح  سااد قع اول وقعبدقمل عا ش ال  قعتح تعدا ح   هدا 
قعمدددددد االك  وت خسددددددق قميددددددتعادك قعخمددددددوى  ددددددن  وصدددددد  قع  ادظددددددك  وقع ددددددروك قعمدددددد االسك 
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رق سددك قع تا ددك وقعود سددك وشددب ك قع رقدددق  وععددل بعددض  ددذه قع واددودك  وقم  ا ددا  قعع 
قعتومسا  ت ون   خخك أل دف قعدرقيك  و و  ا سظهر قعاا ن قع ععدح وقعتطبسخدح ععادم 

 قعاارقدسا وامك اارقدسا قعم االك  ودس ا ساح الرض عهذه قع تامج وقعتومسا :
 -النتائج:-أ
 غرن قعدعتا وتطل الاح  تخ    ادظك قإلي  درسك ض ن مصاسم قمي  درسك ش ال

 م  ن قعشرق  عح قعارن  وت  مر بسن شاطئ قعب ر 71شرسط يا ات بطول 
قألبسض قع تويط ش اًم و  ادظك قعب سرك دت قعا ون وقعا ون قعشرصت  و  ادظك 

  طروح دح قعارن 
  3594سباغ الدد قع  شآ  قعم االسك باع وقص  قعم االسك ب  ادظك قمي  درسك 

معف الا ل  بايت  ارق  تباغ صس تها  261ل بها  ا سزسد الن   شأك م االسك سع 
 اسار ا سه  تتوزع الاح قععدسد  ن قع  اطق قعم االسك  8 325م  ر  ن 

وتالدًا  بسرًق دح  مسن  ل  وص   ن  ذه قع وقص   باع  ادظك  قإل قن   اك تباس ًا وق 
ذق قعتباسن دح  ن  س  الدد قع  شآ  وقععا اسن وقميت  ارق  قعم االسك  وسرتبط  

قألياس قعح تارسخ  شأك قع  طخك؛ و دى اا زستها باع رقدق وقعود ا  قععا ك ع ل 
   طخك الاح  ده 

  تعد قعيسايك قع  و سك ما بك قعدور قأليايح دح صسام وتوطسن قعم االك وامك
دح قع دن قعم االسك قعادسدك دهح   دى قع خو ا  قأليايسك دح توسط ها  س  

قعادسدك م د م م قع وقص  قعم االسك برل قععرن   االسك   لقع وقص  قعم شأ  
قألول قعم االح دح  مر  قعم االسك ب  ادظك قألي  درسك   اها   ل  دن قعاسل

 سك  يسايسك وصرقر   و ح دح قع خام قألول  تساك  رؤ 
 وتر سز ا   س  ن دور قعيسايك قع  و سك مو قعتواه قع  و ح دت توطسن قعم االك

دت  دن م االسك ادسدك بارض ت خسق قععدسد  ن قأل دقف قع سوسك وقميترقتساسك 
وامك تودسر درص قعع ل وواق بسمك ال رق سك ادسدك بعسدًق الن   اطق قعيهل 
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قع سل  ن والل تشاس  قع يت  رسن  وتخدسم قع ياالدق  قع اعسك  قععسضح ع هر
 وتودسر ود ا  قعب سك قأليايسك 

 در قعطاصك م د م م قععوق ل قع ؤ رك دت توطسن قعم االك  ووامك تعتبر  ما
قعم االا  قعتت ت تال  عت   سا   بسرك   ها    ل صطاع قعم االا  قع س اوسك  

  وتعت د وصطاع قعم االا  قعه ديسك وقع هربامسك  وم االا  قعخطاالا  قع عد سك
مسك  ن قعشب ك قع وقص  قعم االسك دح   ادظك قألي  درسك الاح قعطاصك قع هربا

  قع و دك الاح  يتوى قعا هورسك وقعااز قعطبسعح
  تت سز   ادظك قألي  درسك  تساك ع وصعها قعاارقدت قع ت سز دح قصاسم قمي  درسك

ت تاك شب ك اسدك  ن قعطرق قعبرسك  وقعي ك قع دسدسك قعتت تربط بسن مازقمها 
 ن  ا سك مورى  قع وتاعك بعضها ببعض  ن  ا سك وب  ادظا  قعواه قعب رى 

و ان ذعك م د ميبان صسام قعم االك بها    ا من شب ك قعطرق وقعي ك قع دسدسك 
تخوم ب خل قعوا ا  قع وتاعك )زرقالسك   عد سك   سوق سك(  عت قع ما   و ن  م 
توزس  قع  تاا  قع هامسك  عت قأليوق قع وتاعك وترتبط باععدسد  ن قعطرق قعرمسيسك 

 قعي ك قع دسدسك  وبعض قع ؤق ح وقع طارق   وقع ا وسك  و ذعك وطوط
  م  ا سزسد 2119سباغ  ا اعح قميت  ارق  قع  عذك دح   ادظك قمي  درسك الام

 وقص  م االسك باع  ادظك  وتيت وذ  11ا سه  تتوزع الاح   اسار 325 الاح
قع  طخك قعم االسك قع رك قععا ك الاح قع ر ز قمول  ن بسن   اطق قع  ادظك 

% 9 21 اسار ا سه  و و  ا سوقزى  يبك  71 س  باا  ا اك قميت  ار   بها 
 ن مول  ن  ا اعح  يبك قميت  ارق  ب  ادظك قمي  درسك  وسرا  ذعك قعح م ها 
 قع وقص  قعم االسك بامي  درسك وبها م االا   خساك تتطان رمس  ال  بسر 

  سعد قعتعا ل    م  ر  ن اهك ال د ال اسك تومسص قألرقضح قعم االسك  ن م م
قع شا ل قع اا ك الن قعيسايا  قع  و سك قع تضاربك    ا تعد  ن م م قع ش ال  

عم االسك قعادسدك الن طرسق قع اا ك الن قعيسايك قع  و سك ت وسل قع  اطق ق
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قععا ك عادوعك   ا س  اها مالباء قضادسك ادسدك  دضاًل الن قعتأوسر دح  قع وقز ك
 وقالسد تياسم قع رقدق قععا ك باع  اطق قعم االسك   ا سؤور تياسم قألرقضح 

 قعم االسك عا يت  رسسن 
   تعد  ش اك قيتسرقد قعوا ا   ت قع ش اك قميايسك قعتت تعا ت   ها  ما  

قع  ادظك  س   ن بعض  ذه قع ما   تيتورد وا اتها باع ا ل  ن قعمسن 
قعشعبسك وقعومسا  قع ت دك قأل رس سك ودول غرن موربا وقعسابان وقعه د وغسر ا  ن 
قعدول قألا بسك    ا تعا ح قع ما   بال  يت  اء  ن  رتعاع ميعار قع وقد قعوام 

بعض م وقع قعوا ا  والدم  الاح  يتوى ا س  قعم االا  دضاًل الن ردقءك
  تطابق  وقمعاتها ووماممها    قع طاون

  تعا ت  عظم  ما   قع  ادظك  ن  رتعاع ميعار قع هرباء و وقد قعوصود    ا مدي
 عت زسادك  عخا  قإل تال  وباعتاعت  رتعاع ميعار قع  تاا  قعم االسك و   

الق الن قميت رقر دت قيت رقرسك  رتعاع قع عخا  دااعبًا  ا سعضل قع شروع قإلغ
 قإل تال 

 التوصيات.-ب
  قعع ل الاح اذن قميت  ارق  قععربسك وقألا بسك وذعك  ن والل   ح قع وقدز

وقإلالعاءق  قعضرسبسك عام االا  قعرمي اعسك والاح رميها م االا   وقد قعب اء 
وقعوزف وقعمس ح وقعم االا  قعه ديسك وقع هربامسك وقإلع ترو سك وقعم االا  
قع س اوسك وقعم االا  قع عد سك قأليايسك   ظرًق مرتعاع  يبك قعخس ك قع ضادك  ن 
 ذه قعم االا   وتودسر قع زسد  ن قعع ال  قعمعبك قعتت تددعها قعدوعك عا مول 

 الاح  ذه قع  تاا  
  تب ح قم ت ام باعتوي  دت قعم االا  قعرمي اعسك قع خساك  أن سمدر صا ون سععح

قعتت تع ل دت  ذق قع اال  ن ا س  قعريوم قعضرسبسك   بعض مم ان قع ما  
الاح من تخوم قعهسمك قععا ك عات  سك قعم االسك ب مدقر مم ك تضم  ذه 



 الجزء األول: التاريخ والجغرافيا   جامعة بنيا - مجمة كمية اآلداب
 

 666 0202 أكتوبر                                              العدد الرابع والخمسون              

قعم االا    تح تيتطس  قع  تاا  قع مرسك قوترقق قعيوق قععربسك وقألدرسخسك 
دس ا سوص  ذه قعم االا    ر اك موعح   م قعيوق قععاع سك والاح رميها دول 

 موروبا   ر اك  ا سك   م قعيوق قععاع سك دول موروبا وم رس ا   ر اك  اع ك:شرق 
  شاء قع زسد  ن قعب وك وقعاها  قع خرضك عا شاط قعم االت    تخاسل  عدل  

قععامدك قعم االسك ب س  تت شح    قألوضاع قععاع سك  وق  شاء دروع عهذه قعب وك 
 ادظك دح ا س  قع  اطق قعم االسك قعي  قعادسدك باع  

  قيت  ال  ادك قع ما   وقع  شآ  قعم االسك وقعتويعا  قعتت بدء قعع ل دسها دت
قع وقص  قعم االسك باع  ادظك  والدم قعووض دت   شاء  وقص  م االسك مورى  م 
بعد ق ت ال  ذه قع  شآ   ألن الدم قيت  اعها يوف سؤدي  عح  زسد  ن   دقر 

قع  ادظك   تح تخوم قعم االك دت  قأل وقل وقعتت س تااها قع شاط قعم االت دت
قع  ادظك باعدور قعتت  اع  به و و قيتسعان قع زسد  ن قعع اعك وقع د  ن قعبطاعك 

 دت قع  ادظك 
  قعتوي  دت قعم االا  قع اذسك وقعتت تودم بعض قعخطاالا  قعم االسك والاح

رميها قعم االا  قعه ديسك وقع هربامسك  ظرًق مرتعاع قعخس ك قع ضادك عهذه 
 عم االا   دضاًل الن قيتسعابها قع زسد  ن قألسدي قععا ك ق
   تيهسل قإلارقءق  ال د قميتسرقد وقعتمدسر وقعب اء وقعتشاسل ووامك عا  شأ

العاء  عظم قآلم  وقع عدق  قعتت تخوم  ذه قع  شآ   قعم االسك قعادسدك  وق 
عا  ميتسرقد ا الاح قألصل مول  رك  ن  ادك قعريوم قعا ر سك وضرقمن قع بس

 وغسر ا 
   الاده قع ظر دت ميعار قعطاصك ووامك قع هرباء باع يبك عا  شآ  قعم االسك   س 

 ت  ل ميعار قعطاصك  يبك  بسرك  ن ت اعك قع  تج قعم االت 
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  ضرورك درقيك   شاء  وق ت اادك ووامك دت قع  اطق قعم االسك قعادسدك دت
باعتوزسن وقعت دسس  قع  ادظك    ا سيهم   سرًق دت  زقعك قع عوصا  قعوامك 

 وقإلارقءق  قعوامك بأال ال قعش ن وقعتعرسغ 
  من تخوم قع ما   قع بسرك دت قع  ادظك باعتيوسق ع  تااتها دت قعوارل الن سان

طرسق   شاء  عارض دقم ك و  اتن تيوسق دت بعض قعدول قألا بسك عتيوسق 
م عيها وقم عرقد   تااتها قعم االسك وقصت ام  ذه قأليوقق بدم  ن قم االق الاح 

  باع يتهاك قع مري
   ضرورك  عزقم قع  شآ  قعم االسك ب رقالاك قعبعد قعبسمت ال د بدقسك  شاطها

قعم االت     قع رص الاح الدم قع وقدخك الاح   شاء مي   شأك م االسك  م 
بدون قع مول الاح قعتمرسح قع يبق  ن اهاز شمون قعبسمك    ضرورك قع رقاعك 

 قعبسمسك ع ل   شأك  ل الام الاح قألصل 
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 -:المراجع: خامساً 

 -أواًل: المراجع العربى:
   1981 برق سم شرسف واورون: اارقدسك قعم االك  وزقرك قعتعاسم قععاعت  وقعب   قععا ت  بادقد  (1
م  ددددد مبددددو  يدددد االسل:  س ددددل قعمدددد االك قعت وساسددددك   عهددددد قعب ددددو  وقعدرقيددددا  قععربسددددك   قعخددددا رك  (2

1995  
م  ددد  ا ددت البددد قعاطسددف: قعمدد االا  قعمدداسرك وم ر ددا الاددت  شدد اك قعبطاعددك دددت  مددر  ريدداعك  (3

   1994 اايتسر غسر   شورك   اسك قمصتماد وقععاوم قعيسايسك  اا عك قعخا رك  
م  د السد:  عاسرك قععخدد ددت قعطاصدك  دأدقك ددت ترشدسد قعت داعسف ددت صطداع قع هربداء   اادك قعب دو   (4

   1996ك قعيادق  عاعاوم قإلدقرسك  قععدد قعياب   قإلدقرسك  م ادس س
   2116قعاهاز قع ر زى عاتعبمك قععا ك وقم ماء   (5
 يدددددام قعددددددسن اددددداد قعدددددرن: قعمددددد االا  قعت وساسدددددك ددددددت   ادظدددددك ميدددددسوط  درقيدددددك ددددددت قعاارقدسدددددا  (6

شر   ااك  ر ز قعب و  قعاارقدسك وقع ارتوارقدسك  اا عك قع  ودسك  قععدد قعوا س ال قمصتمادسك 
  2117 دس ك قعيادق    ارس 

يد ك قألوسدرك  25 يام قعدسن ااد قعرن: قع  اطق قعم االسك غرن قإلي  درسك والل قعيد وق  قل  (7
    2111درقيك اارقدسك  رياعك د تورقه غسر   شورك   اسك قآلدقن  اا عك قعخا رك  ي ك 

وددددالل قععتددددرك  يددددن يددددسد  يددددن  بعددددض  ظددددا ر قعتاسددددر دددددح ورسطددددك قع خددددل قعاددددوى دددددح  مددددر  (8
  1997  قع ااك قعاارقدسك قععربسك  قعازء قمول  قععدد قعتاي  وقععشرسن  1976/1994

دقرك قعت  سدددك قعع رق سدددك ددددت  مدددر  قأل دددرقم قمصتمدددادي   (9 دقعسدددا  يدددسن قعددددردسري  قع ددددن قعادسددددك وق 
  2114  قعخا رك  اسو 197قععدد 

  1962رشدى يعسد  اسوعواسك  مر  قعخا رك  (11
ح: اارقدسددك قعمدد االك  دقر قع ؤسددد  قع  ا ددك قععربسددك قعيددعودسك  قعطبعددك قألوعددح  يدداطان دددوع (11

2118  
مدددبرى    دددد   دددد  شدددب ك قعطدددرق قع عبددددك ددددح ق دددارك اليدددسر باع  ا دددك قععربسدددك قعيدددعودسك   (12

  2111قع ااك قعاارقدسك قععربسك  قععدد قع ا ن وقع ال ون  
ادرقيددددا  وقع شددددر وقعتوزسدددد   بسددددرو  الاددددت و ددددن: قعاارقدسددددا قعبشددددرسك  قع ؤييددددك قعاا عسددددك ع (13

1986   
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ال در قعيدد  درى ويدداسم  يددن: تددارسخ  مددر  دن قععددتح قعع  ددا ح قعددح صبسددل قعوصدد  قع اضددر   (14
 م 1996مع ا   ن تارسخ  مر    تبك  دبوعح  

ال دددر    دددد قعمدددادق  دور قععوق دددل قعاارقدسدددك ددددت قعتدددوطن قعمددد االت  ددد  قعتطبسدددق الادددح  (15
 م 2113 سك اا عك قألز ر  قععدد قع ادي وقععشرون  مر   ااك  اسك قعدرقيا  قإل يا

دددداروق  يددد االسل:  يدددتخبل قعطاصدددك ددددت  مدددر   اادددك قع ا ددد  قععددداع ت قع مدددري  قع اادددد  (16
   1999/ 1998قعياب  وقععشرسن  قعخا رك  

(  5 ااس قعشورى: يسايك قعتم س  دت  مر  ياياك تخارسر  ااس قعشورى  تخرسر رصدم ) (17
   1992قعخا رك  

برق سم ر ضان   دس ك قععاشدر  دن ر ضدان  )درقيدك ددت اارقدسدك قعمد االك(  ريداعك    د   (18
  1989د توره غسر   شورك   اسك قآلدقن  اا عك قإلي  درسك 

   د مز ر قعي اك  قصتمادسا  قع وقص  قعم االسك وتخسسم قع شروالا  ودرقيك قعادوى  دقر  (19
  1988ز رقن  ال ان  

خسددك دددح  ظددم قع عاو ددا  قعاارقدسددك  دقر قععاددم  قعطبعددك    ددد قعوزق ددح الزسددز: درقيددا  تطبس (21
  2117قألوعح  قع وس  

   دس ددددك بدددرل قععدددرن قعادسددددك درقيددددددك دددددح اارقدسددددددك قعم دداالدددددك 2116   دددد واسعدددك يدددالم   (21
بايتودقم  ظم قع عاو ا  قعاارقدسك وقميتشعار الن بعد  رياعك د تورقه   ششورك  صيم قعاارقدسا  

   اا عك ب ها    اسك قآلدقن
   2111   د و سس قعزو ه  اارقدسك قع خل  دقر قع عردك قعاا عسك  قإلي  درسك  (22
   ددد ز ددح قعيدددس ح  قع خددل وقعت  سددك دددح   طخددك اليددسر باع  ا ددك قععربسددك قعيددعودسك   ااددك  (23

  2111  ط طا  14 اسك قآلدقن ط طا  قععدد 
دسدد( درقيدك تطبسخسدك الادح  مدر     د    ود قعدسن  قإلصادسم قعمد االح) ازى وصسداس وت  (24

اا عك الدسن شد س  قع اادد قعودا س الشدر   طبعدك اا عدك الدسن شد س   – وعسا   اسك قآلدقن 
1987   

   د    ود قعددسن  قعيسايدك قع  و سدك وقعتوزسد  قعاارقددت عامد االك قعت وساسدك ددت  مدر   (25
عاارقدسدددددك   قعا عسدددددك ق1989/1991-1988/1989قع  اضدددددرق  قععا دددددك عا ويددددد سن قع خدددددادسسن 

  1991قع مرسك  قعخا رك 
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   د    ود قعددسن   سدف سوتدار  وصد  قع شدروع قعمد االح درقيدك تطبسخسدك   سدك  قم اادو  (26
 م 1979قع مرسك  قعخا رك  

  قعطبعدك قمصتمدادسك    ود    د يسف: قع وقصد  قعمد االسك  درقيدك ت اساسدك ددح قعاارقدسدا  (27
 م  1991قع ا سك  دقر قع عردك قعاا عسك  قمي  درسك  

 م 1971 ر ز قعت  سك قعم االسك عادول قععربسك  قع  شأقك قعم االسك وقععوق ل قع ؤ رك دسها   (28
 ا ددد البدددقععال    ددد السيددوي: اارقدسددك قعمدد االك دددت  ر ددز ط طددا  ريدداعك  اايددتسر غسددر  (29

  1991  اسك قآلدقن  اا عك قإلي  درسك -  شورك
قعهسمددك قععا ددك عات  سددك قعمدد االسك:  خو ددا  قعت  سددك قعمدد االسك ب  ادظددك قأليدد  درسك  قإلدقرك  (31

          2111قععا ك عاتو سق وقع شر  قعخا رك  سوعسو 
  2117وزقرك قعدوعك عشمون قعبسمك: قعتومسف قعبسمت ع  ادظك قمي  درسك   (31
يتمالح قألرقضت   بسا ا  غسر   (32   2113 شورك  قعخا رك  وزقرك قعزرقالك وق 
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