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جتاري  صناعي و   مركز ك حمور قناة السويس    ستفادة من تعظيم اال 
 دراسة مقارنة"   "   العاملية تجارب  يف ضوء ال لوجيستي عاملي  و 

 إبراهيم  د. أحمد عيد

 :حثبال ملخص

الخدمات يمثل   مجال  في  عالميا  يتنافس  مستداما  محورا  السويس  قناة  محور  تنمية  مشروع 

والسيا والتجارة  المتطورة  والصناعات  جذب    ةحاللوجستية  امكانيات  به  يتوافر  من للعديد  حيث 

ت الالنقل واللوجستيات، والسياحة، والطاقة، واالتصا  مثلالمجاالت واألنشطة األكثر نموا في العالم  

المعلومات،   لو وتكنولوجيا  المصرية  الدولة  االستفادةتسعى  السويس  من    تعظيم  قناة  ليصبح إقليم 

 الممرات أهم من السويس قناة القتصاد العالمي حيث تعدقاطرة لتنمية االقتصاد المصري وربطه با

ثة قارات ثال   نمثل حلقة الربط بيتحتل أهمية كبرى على المستوى العالمي إذ  تو  العالم في المالحية

 بخلق االستفادة منهاتعظيم   البد من مستغلة غير اقتصادية امكانيات هناك لكن  ،أسيا وأفريقيا وأوروبا

 قناة محور تنمية مشروع ضمن  لوجستية مناطق انشاء فإن  لذلك  بالقناة، سفنلمرور ال مضافة  قيمة

إعادة توزيع السكان وغيرها من وتنموية تساهم في توليد الدخل والتشغيل   نقطة انطالق يعد السويس

العالم   المناطق اللوجستية في  البحث إلى تحديد مقومات نجاح  من خالل اآلثار االقتصادية، ويهدف 

تجربتي منطقتي جبل علي وميناء سنغافورة كدارسة   وباألخص  الناجحة  العالمية  جاربلتا  استعراض

المستفادة  المقارنة   الدروس  من  مجموعة  نوستخالص  اللوجستيةجعوامل  المناطق  واقتراح   اح 

تواجه   التي  المعوقات  على  للتغلب  السياسية   اإلقليمخيارات  للتحوالت  السلبية  اآلثار  من  والحد 

بالرغم من وجود معواالقتصادي أنه  البحث  ثم يستنتج  العالمية، ومن  إنة  إال  المكان   وقات  مقومات 

 .متكاملةدعم اقامة مشروعات لوجستية ت

 اإلطار العام للبحث: -1

 مقدمة:   1-1

قارات وأسواق  ملتقى في له نظير ال  فريد بموقع استثنائي السويس قناة  منطقة متعتت

تس،  العالمية التجارة وخطوط  ذات المنطقة تبقى لكن ينبغي كما الموقع مصر تغلولم 

 وبين والتأمين بيها النقل نفقات  بانخفاض استراتيجية تتميز منطقة باعتبارها وضعية خاصة

الرئيسية  دول  من وكل مصر بين حرة تجارة مناطق وجود أن  كما ،عالم لا في األسواق 

 المطلوبة  النسب تتضمن والتي فيها الُمنتَجة السلع  يعفى العربية والدول األوروبي  االتحاد

 مصر أقامت  كما ،األسواق تلك دخول عند الجمركية  الرسوم من المصرية، المكونات من

(  الكوميسا )و (سادك)  االقتصادية عاتمالتج في إفريقية دولة  62مع حرة تجارة منطقة

 لهذا رةصدالم البلدان من صناعية  استثمارات الستقطاب حهايرش الذي  األمر إفريقيا وشرق

 والصين، اليابان، مثل :العالم  في  األطراف مناطق من وبالذات االستثمارات،  من النوع

 . واألميركتين األقصى، والشرق وكوريا،
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 لمنظمة   Liner shipping connectivity indexيالبحر الربط وطبقاً لمؤشر

 دولة157بين من12 ةرتبالم مصر تحتل)األونكتاد(    والتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمر

  وجودة شبكة إلى استنادا البحري النقل لنظام التنافسية القدرة البحري الربط   مؤشر ويقيس 

احتل,  للحاويات الموانئ اتقدمه التي الخدمات على ا  توقد  إفريقيا  األولى  المرتبة  لمغرب 

ب الربط  المنتظمةمؤشر  البحري  النقل  المتوسط  حيث  2020خطوط  طنجة  ميناء  احتل 

اإلفر الموانئ  أفضل  خالليقيصدارة  ووصولها    2020ة  البواخر  ربط  قياس  على  بناًء 

في    احتل ميناء شنغهايبينما    حلت ثانيا متقدما على مصر التي    وآجال التعامل مع الحاويات

إفريقيا بفضل ميناء طنجة واكتسب المغرب هذه المكانة في  ،  لمرتبة األولى عالمياالصين ا 

الذي يعتبر    مضيق جبل طارق   موقعه الجغرافي على  االستفادة منمن  الذي مكنه    المتوسط

لشبكة   الرئيسية  الحلقات  وهي إحدى  العالم،  في  البحري  وبن   النقل  جبل  ماالجا  ما ومضيق 

اطارق   الربط سويسلوقناة  على مؤشر  المغرب  تنقيط  انتقل  الضخم  الميناء  هذا  وبفضل   .

م لألونكتاد  المنتظمة  البحري  النقل  في    10ن  بخطوط  في    70إلى    2007نقاط  نقطة 

رة، إذ ، وتجدر اإلشارة إلى أن مصر بدورها أحرزت تقدما ملموسا خالل نفس الفت2020

ة من ديناميكية قناة السويس وموقعها  دنقطة مستفي  67إلى40رفعت معدل تنقيطها من نحو

اتب الخمسة  تصدرت النمور اآلسيوية الصاعدة المروعلى المستوى العالمي    االستراتيجي،

تتقدمها   تليهااألولى عالميا،  الجنوبية   الصين  ثم كوريا  ،  وهونج كونج  وماليزيا  سنغافورة 

ا التجارية  والمالحة  التجارة  ثقل  مركز  تحول  يعكس  الذي  القوى  لالشيء  أما  عالمية، 

  تتصدرها   االقتصادية التقليدية الغربية فجاءت في الترتيب خلف القوى اآلسيوية الصاعدة،  

المتحدة  لنهو فالواليات  السابعة  المرتبة  في  ألمانيا  تليها  عالميا  السادسة  المرتبة  في  ثم  دا 

 ،بالمغربوعة بتصدرت دولة اإلمارات العربية الترتيب متبريطانيا. وعلى الصعيد العربي 

في  األ  توشرع المنتظمة  البحري  النقل  بخطوط  الربط  مؤشر  إصدار  في  ،  2004ونكتاد 

على   اعتمادا  بالحاويات، وذلك  البحري  للنقل  العالمي  لألسطول  الزمنية  الجداول  معطيات 

المت الخيارات  النقل وقياس  خطوط  شبكة  من خالل  الخارجية  باألسواق  بلد  كل  لربط  احة 

المنتظ عدد السفن    عناصر هي:ة التي تعبر موانئه. ويرتكز المؤشر على خمسة  مالبحري 

والع بلد  كل  موانئ  إلى  الذاهبة  من المستخدمة  المتراكمة  حمولتها  وطاقة  منها،  ائدة 

وع الخدمات الحاويات،  وعدد  الموانئ،  تلك  في  منتظمة  خدمات  تقدم  التي  الشركات  دد 

استقبالها. يمكنها  التي  السفن  أكبر  جائحة  مو  وحجم  وبسبب  آخر،  جانب  فقد كورونا  ن 

العالمية، بل وأُجبرت على البق اء على المخطاف  تراجعت أعداد السفن التي ترتاد الموانئ 

تراجعا في  2020ول من عاملمدة أسبوعين كاملين قبل دخولها ألي ميناء. وشهد النصف اال

الحاويات وبنسبة أساس  % 6حركة سفن  الصب  كفيما تراجعت نسبة حرسنوي  على  ة سفن 

في حين كانت سفن الدحرجة هي المتضرر األكبر من الجائحة، حيث بلغت نسبة   %10إلى

 على أساس سنوي. %23ا بين الموانئ إلى التراجع في حركته
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  2020لقد شهد النقل البحري العالمي بين مطلع شهر فبراير وحتى نهاية شهر مايو

الفترة    %15لتراجع إلى  اتراجعا كبيرا بسبب جائحة كورونا، ووصلت نسبة   بالمقارنة مع 

العام   عن  توقفت  2019نفسها  فقد  التفصيل  من  وبشيء  حاويات    402.  عن  سفينة  تماما 

مليون حاوية نمطية مع بداية شهر مارس    2.46وبحمولة إجمالية بلغت    Laid upالعمل  

إلى  2020 مايو  شهر  منتصف  في  األرقام  هذه  لتزداد  خاملة    524،    Laid upسفينة 

بلغت   إجمالية  من    2.65وبحمولة  أكثر  يشكل  ما  وهو  نمطية،  حاوية  من    % 12.5مليون 

ا  األسطولحجم   لنقل  وبالعالمي  بحرا  من  لحاويات  أكثر  بلغت  العام    %7.7زيادة  عن 

المجدولة بين موانئ شرق وجنوب شرق آسيا  2019 الرحالت  أكثر من ثلث  إلغاء  ، تبعه 

من الرحالت المجدولة    %59توسط، وإلغاء أكثر من موموانئ شمال غرب أوروبا والبحر ال

 .1ةبين موانئ شرق وجنوب شرق آسيا وموانئ قارة أمريكا الجنوبي

فإن  السويس،  قناة  الصادرة عن هيئة  الرسمية  من جانب آخر، ووفقا لإلحصائيات 

العام   خالل  المالحي  المجرى  عبرت  التي  الحاويات  سفن  عدد  بلغت   2020إجمالي 

في مقابل عبور    4710منها    ةسفين  18829   5375سفينة منها    18880سفينة حاويات، 

إن هذه اإلحصائيات تؤكد أن عبور السفن خالل  ، وبالتالي ف2019سفينة حاوية خالل العام  

د سفن الحاويات العابرة للقناة قناة السويس لم يتأثر كثيرا بالجائحة. وبالرغم من تراجع أعدا

 زالت تحتل المركز األول بين كل أنواع السفن التي تعبر هذا الإال أنها    2020خالل العام  

 المجرى المالحي المهم. 

ا أحجام  منظور  من  للقناة  أما  العابرة  شهر  لسفن  من  األخير  األسبوع  بحلول  فإنه 

عبرت القناة في اتجاه البحر المتوسط وموانئ غرب أوروبا أكبر سفينة لنقل   2020أبريل  

والتابعة للعمالق الكوري، والتي ُصممت لتحمل    HMM Algecirasالحاويات في العالم  

عبرت في الثالث والعشرين    طن. كما  234000حاوية نمطية وبوزن    23.756أكثر من  

السفينة   األقصى  الشرق  اتجاه  وفي  أكتوبر  كأول   CMA CGM Jacques Saadéمن 

الطبيعي، و بالغاز  الكبير وتعمل  الحجم  العالم من  في  بين  هسفينة حاويات   8ي سفينة من 

للتعبئة  المركزي  الجهاز  أوضح  وقد  اقتنائها،  على  الفرنسي  العمالق  تعاقد  قد  كان  سفن 

  575.2مة واإلحصاء في جمهورية مصر العربية أن قيمة إيرادات قناة السويس بلغت  العا

ية  ا، يُذكر أن أعلى إيراد حققته القناة في تاريخها كان في نهسنوات  10مليار جنيه في آخر  

مليار دوالر   5.7و  5.3مليار دوالر مقارنة مع    5.8بمبلغ إجمالي وصل إلى    2019العام  

 .2على التوالي   2018و 2017امي تم تحصيلهما خالل ع

 المشكلة البحثية:   1-2

لبعض  السلبية  واآلثار  العالمية  والمنافسة  التحديات  من  العديد  السويس  قناة  تواجه 

واالقتصاد السياسية  لعبور يالتحوالت  جاذبة  مزايا  إنتاج  السويس  قناة  على  تفرض  التي  ة 

األسعا ومنافسة  الخدمة  كفاءة  مثل  العالمية  المتغيرات  التجارة  مع  المرن  والتجاوب  ر 

 
1   Review of Maritime Transport 2021, UNCTAD/RMT/2021(18Nov 2021 ( 
2www.capmas.gov.eg  2020،2022,2021  النشرة السنوية للتجارة البينية  
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ية، وتستطيع القناة أن تحقق مكاسب اقتصادية متصاعدة على مستويين:  االقتصادية والسياس

التجار الطريق  دور  أداء  في  االستمرار  هو  زمنا    ياألول  واألقصر  تكلفة  األوفر  الدولي 

لق مناطق لوجستية واألكثر كفاءة وأمان بما يسهم في سرعة تدفقات التجارة ، والثاني هو خ

اً  واقتصادية تتبادل التعاون واألنشطة االقتصادية مع المجرى المالحي، وبما أن القناة حالي 

مشروعات   من  منافسة  أقوتواجه  يعد  هذا  فإن  بديلة  فرص    ى وأنشطة  عن  للبحث  حافز 

هذا   وفي  المنافسات.  لهذه  السلبية  اآلثار  لتالفي  السويس  قناة  محور  لتنمية   ر اإلطاجديدة 

 يمكن طرح عدد من التساؤالت: 

 تنمية محور قناة السويس؟مشروع ما هي السمات االقتصادية واألبعاد المكانية ل -

 ماهي المشروعات المطروحة لتنمية محور قناة السويس؟  -

 ما هي تجارب الناجحة للدول في إنشاء مناطق لوجستية وأهم مقومات النجاح؟  -

 لة لهذا المشروع؟ما هي التحديات والفرص المحتم -

 ؟ مركز لوجستي عالمي   لىحويل محور قناة السويس إ لت   هي االجراءات واآلليات المقترحة ما -    

 فرضية البحث:  1-3

  " أنه  في  البحث  فرضية  اتتمثل  في  سيؤدي  الكامنة  االقتصادية  االمكانيات  تغالل 

إلى   المستغلة  وغير  السويس  قناة   كمركز  السويس  اةنق  محور  من  االستفادة  تعظيممنطقة 

 "  باالستفادة من التجارب العالمية الناجحة عالمي ولوجيستي تجاري

 أهمية البحث:  1-4

تمثل في بيان أثر تتنبع أهمية هذا البحث من أهمية ودقة إشكالية هذا البحث والتي  

العالمية على   التجارية  الخريطة  في  االقتصادية والسياسية والتغيرات  التحوالت  انعكاسات 

 قليم قناة السويس واالقتصاد المصري بصفة عامة. ا

لقناة  كما   المتميز  الجغرافي  الموقع  من  االستفادة  كيفية  في  البحث  أهمية  تتمثل 

السويس بما يعمل على توليد قيمة مضافة بدالً   ةالسويس عن طريق تطوير وتنمية محور قنا

اتخاذ خطوات جادة نحو    من االكتفاء بتحصيل رسوم المرور فقط للسفن العابرة، وضرورة

االقتصاد   على  ينعكس  مما  الدولية،  التجارب  من  واالستفادة  السويس  قناة  محور  تنمية 

اا أن  حيث  مصر.  في  االقتصادية  التنمية  وعملية  المصري  اللوجستية للقومي  خدمات 

والمالحية المقدمة من الموانئ الواقعة على محور قناة السويس للسفن والبضائع تؤثر على 

الخدمات اال تؤثر  كما  التنمية.  عملية  يدعم  بما  إيجابياً  تأثيراً  المصري  القومي  قتصاد 

 .ميناء سنغافورة تأثيراً إيجابياً على االقتصاد السنغافورياللوجستية المقدمة من 
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ومن هنا جاء الدافع وراء إعداد هذا البحث إلبراز أهمية محور قناة السويس        

في   الكبير  واالقتصادية  صاد  القتاودوره  السياسية  التحوالت  تأثير  ولتوضيح  المصري، 

مقارنة   السويس  قناة  بإقليم  التنمية  فرص  على  الجديدة  المنافسة  بالعالمية  االقليمية  المراكز 

اتخاذها لكي    وما يستتبع ذلك المنافسة واقتناص    تضمنمن إجراءات يجب  االستمرار في 

 الفرص المتاحة أمام هذه المنطقة.

 الهدف من البحث:  1-5

 إلي: البحث هذا يهدف 

الحالي إلقليم  تقييم  - السويس والتعرف    الوضع  العالمية واالقليمية    علىقناة  التحديات  أهم 

 تواجههالتي 

واآلث  -  النتائج  الجديدة اتقييم  العالمية  والسياسية  االقتصادية  التحوالت  على  المترتبة  ر 

 ة. والتغيرات في الخريطة التجارية العالمي

هذه    علىالتعرف    - تحقق  وشروط  الجديد  العالمي  التنافسي  للوضع  المحتملة  المكاسب 

 المكاسب. 

ذ - يستتبع  وما  السويس  قناة  محور  لتنمية  المقترحة  االجراءات  على  من  لالتعرف  ك 

إجراءات يجب على الحكومة اتخاذها لكي تتمكن من اقتناص الفرص المتاحة والتغلب على 

 التحديات.

 لبحث: هجية امن  1-6

المنهج االستقرائي  الستقراء العالقات واالتجاهات ودراسة وتحليل    الباحث  استخدم

االقتصادية   عالمالجوانب  ولوجيستي  تجاري  كمركز  السويس  قناة  محور  وكذلك    يلتنمية 

المتشابكة, والتعرف علي اآلثار المحتملة   البداية مالحظة   للمشروع العالقات  حيث يتم في 

الم وهي  وتحديد   ( التحوالت  شكلة  لبعض  السلبية  واآلثار  العالمية  والمنافسة  التحديات 

واالقتصادية الالسياسية  المختلفة  المؤشرات  حول  البيانات  تجميع  ثم  بمتغيرات  (  متعلقة 

عدد  الدراسة    إشكالية حول  بيانات  تجميع  تم  وااليرادات )حيث  العابرة  السفن   وأحجام 

االستثمار البحري وغيره من  و  والعمالة وكذلك حجم  الربط  االقتصادية  مؤشر  المؤشرات 

مجم إلى  وتصنيفها  البيانات  تحليل  ثم  باإلشكالية(  أهداف  المتعلقة  لخدمة  مختلفة  وعات 

الفرضية وضع  تم  كما  التحليل مال  الدراسة,  أساليب  خالل  من  واختبارها  بالظاهرة  تعلقة 

 والقياس المقارن بواسطة منهج دراسة الحالة. 

أن   منهج نه وبما  استخدام  يأتي  فسوف  لذا  الناجحة  الدولية  التجارب  من  عدد  اك 

أسلوب المقارنة كأحد أكثر األساليب استخداماً في ضوء    علىدراسة الحالة نظراً العتماده  

المنهج   كحالة  وهذا  الدول  لبعض  الناجحة  العالمية  التجارب  دراسة  للباحث  يتيح  ما  هو 

بالنتائج التي تحدث في الحالة المصريةمقارنة ينبغي االستفادة منها ومقار   من ناحية،   نتها 

  المشروع من ناحية أخرى.قبل وبعد تنفيذ النتائج مقارنة و
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 الدراسات السابقة:  1-7

الدراسة   اتخذته  الذي  زمني ا المسار  عرض  هو  السابقة  الدراسات  لعرض  لحالية 

تناولت   التي  المتخصصة  وللدراسات  السويس  من  قناة  بطقة  منالاالستفادة  ها المحيطة 

الموانئظاهرة  و وتطوير  اللوجستية  السويس  المناطق  قناة  محور  تنمية  مشروع    وكذلك 

البحرية المستجداتو  والتجارة  البحرية عامة و   أثر  التجارة  السويسنقعلى  على    خاصة   اة 

سواء في صورة تقارير أو دراسات متخصصة، ولقد تعددت الدراسات في هذا السياق على  

 تي:النحو اآل

 الدراسات العربية السابقة:  1-7-1

،   دراسة  - الجزار  السويس والمنطقة بعنوان  (  2021)سارة  قناة  االستفادة من  "تعظيم 

تحليل الوضع الحالي  و المنافسة لقناة السويس    ة الطرق البحري  تناولت الدراسة  االقتصادية لها"

  . والمنطقة االقتصادية  ن قناة السويس تعظيم االستفادة م   وآليات للمنطقة االقتصادية لقناة السويس  

ها  تقييم  واعادةقيمة الرسوم المدفوعة من السفن  في  إعادة النظر  ضرورة  وتوصلت الدراسة إلى  

   .التي تخدم السفن العابرة لقناة السويس  خدمات البحريةلالتوسع فـي إقامة محطات اوإلى ضرورة 

-  ( حسن  دراسة  الدين  نور  مصر...  اةقن  "بعنوان  (  2019،نسرين  في  بين   السويس 

السويس في مصر وأهم خصائصها ومزايا    "الواقع والمأمول قناة  الدراسة أهمية  تناولت 

ودور قناة السويس الجديدة   السويس،منطقة قناة السويس وأهم التهديدات التي تواجهها قناة  

لبحرية. ومشروع  في إنهاء هذه التهديدات. واالستراتيجية العامة لتعزيز التنافسية للموانئ ا

قد  مشروع قناة السويس الجديدة  ، وتوصلت الدراسة إلى أن  قناة السويس الجديدة وأهم أهدافه

رفع من درجة التصنيف  و  وات المماثلة ن تعظيم القدرات التنافسية للقناة وتميزها على القفي    ساهم  

حقيق أكبر  السفن، وبت   أثناء مرور  المالحي   األمان   معدالت نتيجة زيادة    المالحيالعالمي للمجرى  

من   بنسبة  االزدواجية نسبة  وزيادتها  السويس  قناة  المجرى  %50في  طول    حيث المالحي  من 

  االتجاهين   الالمتوسط يوميا في ك  سفينة في  49أصبحت القناة تسمح بالعبور المباشر لمتوسط عدد  

إلى للقناة  السفن  جميع  عبور  زمن  وقل  توقف  بدال 11دون  وكذلك18من  ساعة  زمن    ساعة،  قل 

بالمجرى    انتظار حتى  11من  المالحي السفن  تكلفة  اما  وهو  ساعات    3ساعة  تقليل  على  نعكس 

قدم في    66غاطس حتى    كما سمحت القناة الجديدة بعبور السفن ذات  الرحلة البحرية لمالك السفن،

 ة بهاعدد ضخم من السفن المار استيعابدى إلى قدرة القناة على أ األمر هذا  القناةجميع أجزاء 

تنمية محور قناة السويس وانعكاسه على    "بعنوان  (  2016دراسة )أيمن نبيل سليمان،  -

قتناولت    "المصري  القومياالقتصاد   محور  على  الواقعة  الموانئ  أهمية  اة نالدراسة 

بورسعيد، شرق  ميناء  وباألخص  تناول  السويس  وفقاً الدراسة    تكما  مصر  تصنيف 

المتميز لقناة السويس وذلك عن    الجغرافية استغالل الموقع  لمؤشرات التنمية الحديثة وأهمي

القناة بتقديم الخدمات اللوجستية والمالحية الحديثة، كما   ضفتيعلى    األراضيطريق تنمية  

التجات  تناول العالمية  ربعض  الخد  في ب  وتقديم  الموانئ  تنمية  المالحية  مجال  مات 

الحديثة الدراسة  واللوجستية  وتوصلت  األساسية العم  ضرورةإلى  ،  البنية  تحسين  على  ل 

البضائع   ف  بأنواعهالتداول  الحديثة  التكنولوجية  المعدات  باستخدام  وذلك  تداول    يللموانئ 
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وا مناالحاويات  بأسعار  وتوفيرها  التل  سةفلبضائع،  العابرة  التجارة  حركة  تسعى    يجذب 

إلى جذب خطوط باإلضافة  المنافس،  والسعر  المقدمة  الخدمة  العالمية   وراء جودة  الشحن 

العالمية. التجارة  لحركة  الدراسة  كما    الناقلة   في   االستثماراتضرورة ضخ  إلى  توصلت 

الشركات   لجذب  وذلك  واللوجستيات  والتخزين  للنقل  التحتية  مجاالت   فيلعاملة  االبنية 

هدف إلى التصنيع ت  والتيالخدمات اللوجستية المختلفة. مع التوصية بإنشاء المناطق الحرة  

 وتقديم حزمة من التسهيالت والحوافز لجذب الشركات متعددة الجنسيات.  ن أجل التصديرم

خليل،  - كامل  )مصطفى  منطقة بعنوان    (2011دراسة  إلقامة  االقتصادية  "األهمية 

السويسيلوجست قناة  شرق  الدراسة  " ة  و  تناولت  وخصائصها   السويس  إقامة  قناة  كيفية 

السويس وكيفية االستفادة من    لقناةقامة منطقة اقتصادية  مراكز للخدمات اللوجستية ومشروع ا 

االقتصادية  الدراسة  ،  المنطقة  الخدمات    إلىوتوصلت  مؤشر  تطوير  في  مصر  ترتيب  أن 

تأخراً على الرغم من الموقع الجغرافي والمزايا األخرى ، كما ماللوجستية وتقرير التنافسية  

أ بنية  لخلق  التخطيط  إلى ضرورة  الدراسة  وتوفير  توصلت  المعلومات  لتكنولوجيا  ساسية 

 مناخ جاذب لالستثمارات لجذب الشركات العالمية. 

محمد   )وائل   دراسة  - مشروعات  بعنوان  (2008،فوزى  في  المصرية    "التجربة 

B.O.O.T  الموانئ دو البحري  النقل  قطاع  على  التطبيق  مع  تمويلها  في  البنوك  ور 

الدراسة  التخصصية"، التجربة   تناولت  مش   تقييم  في  الـ  المصرية  فـي    T.O.O.Bروعات 

النقـل   علي تجربة مصر في قطاع  التركيز  مع   ، المختلفة  والتطبيق علي    البحـريالقطاعات 

قد توصلت الدراسة إلي نتيجة مفادها أن تجربة تطبيـق  و تجربة إنشاء ميناء شمال العين السخنة. 

د  الخارجي وبالمحدودية على الصعي .اتسمت بالفاعلية على الصعيد   T.O.O.Bمـشروع ات الــ 

 الداخلي. 

"استراتيجية التنمية لمحافظات    بعنوان  (2008دراسة)الهيئة العامة للتخطيط العمراني  -

قناة السويس  للتنمية لتناو  "الجمهورية: اقليم  المكانية  العامة واألبعاد  الدراسة المالمح  ت 

القوميةبمصر   المكانية  لالستراتيجية  العامة  محافظات   واألهداف  لتنمية  اإلقليمي  واإلطار 

ا قناة  تنمية  لسويس  إقليم  )بورسعيد  محافظات وخطط  السويس  قناة  -االسماعيلية-إقلـيم 

 تم   نتائجال  منإلى عدد    الدراسة  لتصتو  وقد  الشرقية(-جنوب سيناء-شمال سيناء-السويس

 على   زاارتكا  اإلقليم  محافظات  من  محافظة  لكلالمشروعات    مـن  عـدد  ها في صورةطرح

 .التنافسية وميزاتها والبشرية الطبيعية مواردها

  والمنافسة:قناة السويس والطرق البديلة " بعنوان (1986، جالل  السيد حسين) دراسة -

مرات المالحية المنافسة والبديلة لقناة السويس، وكذلك الم  ة تناولت الدراس"1869-1985

وخطوط أنابيب البترول  ،  قناة السويسخطوط السكك الحديدية والطرق البرية وأثرها على  

الطرق السويس بكل هذ  قناة  الدراسة مقارنة  أنه رغم    الدراسة  توصلت  وقد.  وتناولت  إلى 

متلك مقومات طبيعية وهبها هللا لها تؤكد تفوقها  ت وجود الطرق البديلة والمنافسة إال أنها ال  

ورا العالمية  والتجارة  البحري  النقل  خدمة  في  لخزانة  واستمراريتها  الصعبة  للعملة  فدا 

 . الدولة
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 الدراسات األجنبية السابقة:  1-7-2

 بعنوان 2021عام  ALEXBANK)دراسة ) -

"The Suez Canal: Evolution of traffic and current trend in ship 

movement during the covide-19 pandemic, competitiveness 

indicators and the role of industrial and infrastructural 

development projects" 

الدراسة   وتناولت  السويس  المرورقناة  حركة  كورونا  تطور  جائحة  وتأثير  -)كوفيد    فيها 

العالمية كما  مؤشرات التنافسية    استعراضخالل  من    ناالتجاه الحالي لحركة السف( على 19

 .ة التحتيةالصناعية وتطوير البني دور المشاريعتطرقت الدراسة إلى 

التغلب  كورونا وتمكنت من  قد اجتازت فترة جائحة  قناة السويس  إلى أن  وتوصلت الدراسة   

الجائحة    على تلك  واحتداعيات  ومرونة  بنجاح  الدولية  التجارة  حركة  عندما تعلى  راف 

  .جديدة أسعار حزم وطرحتاستحدثت تخفيضات 

 بعنوان 2020عام ( ( Khaled Gaber Abdalla دراسة -

"A Comparison Study Between the Suez Canal and the Panama 

Canal on the International Container Shipping" 

تدفقات   زيعزوتعلى إمكانية الوصول    تناولت الدراسة أهمية الموقع بالنسبة للموانئ وتأثيره

العالمية الحاويات  تأشحن  الدراسة  تناولت  كما  القنواتيث،  اعل  المالحية  ر    لشحن ى 

المتاحة  الخطوط  وخيارات  وال الموانئ.  مالحية  توسعة  أجل ووخطط  قناتين من  اختيار    تم 

وهماهذا   بنما    الغرض،  وقناة  السويس  فيكل    أهميةبسبب  قناة  البحرية   ةالتجار  منهما 

  تأثير قناة السويسأوضحت الدراسة  مقارنة  االستراتيجي، ومن خالل الا  مقعهوموالعالمية  

 . لدولي للحاوياتعلى الشحن ا وقناة بنما 

مزيد من إمكانية الوصول إلى عدد أكبر من   أن قناة السويس توفرإلى  الدراسة  وتوصلت   

 نما. ب قناة  منأكثر المهيمنة  يةالمحوروالموانئ منافذ ال

 بعنوان 2018عام  ALEXBANK)) دراسة -

"The Suez Canal after the expansion, Analysis of the traffic, 

competitiveness indicators, the challenges of the BRI and the role 

of the Free Zone" 

وتصنيف القناة  توسعة  بعد  السويس  قناة  في  العبور  اتجاهات  الدراسة  وفقاً    تناولت  مصر 

والمنطقة  اللوجستية  والخدمات  البحري  بالربط  يتعلق  فيما  الدولية  األداء  لمؤشرات 

لقنا السويساالقتصادية  الدراسة إلى نتائج هامه منها حدوث زيادة في مرور ،  ة  وتوصلت 

السفن سواء على مستوى العدد أو الحمولة بقناة السويس نتيجة التوسعات كما أن مؤشرات 
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يت فيما  األمر  عمصر  األخيرة وكذلك  التوسعات  تنامي خاصة مع  في  والربط  باالتصال  لق 

 .بالنسبة لتحسن الخدمات اللوجستية

 بعنوان 2014عام (Marwa Tarek and Khaled EL Sakty) دراسة -

"Transportation Sustainable Development in Egypt: A case 

Study of New Suez Canal Project"   

المستدامة  لدراسة  اتناولت   التنمية  وأهمية  المستقبليةلمفهوم  االحتياجات  المشاريع  و  تلبية 

بدأت التي  الجديدة  تنفيذها    الضخمة  في  الجديدةالحكومة  السويس  قناة  مشروع    ،مثل 

النقل المستدام ) النقل التي   (STواستخدمت مصطلح  لوصف وسائل النقل وأنظمة تخطيط 

في  وفعاليته    النقل المستدام  وأوضحت الدراسة دور  ،ستدامةالتتفق مع االهتمامات األوسع ل

 ال القادمة.  حركة البضائع لدعم االزدهار االقتصادي لألجيدعم 

أن   إلى  واالجتماعية  واالقتصادية  البيئية  المؤشرات  عدد من  الدراسة من خالل  وتوصلت 

م في  المستدامة  التنمية  تحقيق  نحو  يتجه  الجديدة  السويس  قناة  ويدعم  جمشروع  النقل  ال 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية ويقلل من التأثير البيئي السلبي.

 بعنوان 2013عام (Khaled EL Saktyدراسة ) -

"Suez Canal Logistics Hub : Competition and Challenges"  

الدراسة   اللوجستية تناولت  السويس والخدمات  قناة  مراكز    كيفية إقامة وخصائصها و   محور 

  قتصادية لقناة السويس وكيفية االستفادة من المنطقة االقتصادية اال منطقة  وال اللوجستية    لخدماتل

حركة   دعم  وتحقفي  ومواجهة  البضائع  التحديات  على  والتغلب  االقتصادية  التنمية  يق 

 المنافسة،  

وتوصلت الدراسة من خالل عدد من المؤشرات االقتصادية ذات الصلة باالتصال والربط  

 ي إلى أن مشروع محور قناة السويس يدعم التنمية االقتصادية.رالبح

 ابقة: التعليق على الدراسات الس والفجوة البحثية   1-8

على مقارنة النتائج التي  الباحث جاء تحليل الفجوة البحثية بمثابة األداة التي تساعد

التي بحثت في تنمية محور قناة السو البحوث السابقة  إليها  المتوتوصلت  النتائج  قع  يس مع 

 . التوصل إليها في البحث الحالي

والدراسات   البحثية  الفجوة  بتحديد  الباحث  قام  وقد البحوث  استعراض  خالل  من 

االسابقة   سويس وخصائصها ومزايا منطقة قناة السويس والمالمح  ل التي تناولت أهمية قناة 

العامة واألهداف  بمصر  للتنمية  المكانية  واألبعاد  القومية   العامة  المكانية  لالستراتيجية 

إ محافظات  تنمية  وخطط  السويس  قناة  إقليم  محافظات  لتنمية  اإلقليمي  قناة واإلطار  قلـيم 

فسة التي تواجهها قناة السويس ومشروع قناة  االسويس وأهم التهديدات والطرق البديلة والمن

ا واالستراتيجية  التهديدات  هذه  إنهاء  في  ودورها  الجديدة  التنافسية السويس  لتعزيز  لعامة 

 للموانئ البحرية وأهمية الموانئ الواقعة على محور قناة السويس.  

https://www.manaraa.com/post/5775/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%9F
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ابقة سالتجارب العملية الإلى توضيح  هذه الدراسة الحالية  من خالل  ويسعى الباحث  

لالستفادة منها ومقارنتها بالنتائج التي تحدث في  وكذلك التجارب العالمية والتي تم دراستها  

ال والحالة  التطبيق  مصرية  على  تلك  تجاري  مشروع  نتائج  كمركز  السويس  قناة  محور 

 غير قتصاديةاال مكانياتاال منوتعظيم االستفادة    منهاصلح  ما يلتحديد  ولوجيستي عالمي  

السفن مضافة قيمة خلقل مستغلةال  ضمن لوجستية مناطق انشاء فإن لذلك بالقناة، لمرور 

على  تغلوال السويس قناة محور تنمية مشروع العالمية  ب  التجارية  الخريطة  في  التغيرات 

توضيحه في ذلك    إلىهو ما نسعى  على اقليم قناة السويس واالقتصاد المصري  وتداعياتها  

ذلك يكون قد توصل الباحث إلى ما يمكن أن يتوصل إليه بمن وجهة نظر الباحث و والبحث 

 بحثه من نتائج تسد هذه الفجوة.

 الخطة البحثية:  1-9

 الخطة البحثية عدة نقاط حيث يتناول البحث العناصر التالية باإلضافة للملخص:  ملتش

أهمية   - البحث،  من  الهدف  الفرضية،  البحثية،  المشكلة  المقدمة،  للبحث:  العام   اإلطار 

 ومنهجية البحث والدراسات السابقة والخطة البحثية. 

و  ميةأهللبحث:    التطبيقياالطار    - السويس  القناة  وأهالنقل   مناطقالاقامة  مية  بحري 

تنمية االقتصادية الثاروا اللوجستية العالمية  السويس قناة لمحور  المستجدات  والتحديات،  ، 

 ذهه نجاح مقومات واستخالص ةلوجستي مناطق انشاء في  الدول بعض تجارب دارسة

 المستفادة.  والدروس المناطق

 التوصيات و النتائج -

 ق اللوجستية: أهمية النقل البحري والمناط -2

األخرى   واألنشطة  التخزين  تخدم  متكاملة  خدمات  مناطق  هي  اللوجستية  المناطق 

ى مخازن لالمكملة لها لضمان سالمة المنتجات ووصولها للمستهلك بجودة عالية وتشتمل ع

والتعبئة والتغليف،  الفرز  أنشطة  مغلقة، ساحات تخزين مفتوحة ومجهزة، مخازن تجميد، 

  .3لة ونصف الجملة، مركز منافذ بيع للمصانع المجاورةأنشطة تجارة الجم

لل المتزايدة  األهمية  حوالي  وترجع  يستوعب  الذي  البحري  حجم    %98نقل  من 

ة بأنواع النقل األخرى ولذلك نجد أن معظم تجارة نالتجارة العالمية إلى رخص تكلفته مقار

ة والنامية في النقل البحري في  العالم تنقل بحرا، ويتمثل الفرق األساسي بين الدول المتقدم

ج النهائي،  % من تكلفة المنت  40الخدمات اللوجستية التي تقدمها وتحقيق قيمة مضافة تمثل  

ا اللوجستية ساهمت في خفض سعر  الخدمات  الخدمات  لهذه  تقديم  سلعة ومن ثم تعد كفاءة 

وال للصناعة  التنافسية  القدرة  تعزيز  في  حيوية  أهمية  ذو  أمر  واستدامة  اللوجستية  تجارة 

المحلي الناتج  توليد  في  اللوجستية  الخدمات  لمساهمة  النسبية  االهمية  وتتزايد   االقتصاد. 

 
 23ص ,  السويس  قناة شرق لوجستية منطقة إلقامة االقتصادية ميةاأله, (2011) خليل كامل مصطفى 3
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 أن المتقدمة الدول طاعتت اس حيث النامية الدول في عنها المتقدمة الدول في اإلجمالي

  4لديه  العامل أجر ارتفاع النامية لتعوض الدول تنافس

 االقتصادي التطور عناصر أهم إحدى تعد  تيات اللوجس صناعة يتضح أن سبق مام

الشاملة لتحقيق  بالتسهيالت والتجارة النقل مجال في وتعرف والمستدامة، التنمية 

 آمن نقل تحقيق خالليا من التي يمكن والتكنولوجية ةوالتنظيمي والبشرية المادية واإلمكانات

 من مع االستفادة المحددة المواعيد وفي تكلفة وأقل ممكن وقت أقصر في للبضائع وسليم

 التخزين بأعمال تقوم لوجستية مناطق بإنشاء المضافة القيمة بتحقيق  البضائع مرور

 الخفيفة الصناعات بعض إقامة عليها يترتب أن يمكن والذى والتعبئة والتجميع والتغليف

تقوم بالقرب الطبيعية الموارد على التي  ومما هذه من الموجودة   نيمك سبق المناطق، 

 :5وتشمل  اللوجستية المناطق إنشاء جراء من الفوائد بعض توضيح

 .المدفوعات ميزان موقف تحسين في المساعدة -

 المناطق من القريبة الموانئ طورب الدول بين االقتصادي للتكامل جيده آلية تقديم  - 

 اللوجستية

 .البشرية الموارد تنمية في المساعدة -

 .النمو عجمة ودفع ةمتكامل اقتصادية تنميةخلق  -

 .الدول بين تربط التي الجغرافية المناطق من واالستفادة اإلنتاج تكلفة خفض -

 .االقتصادي والتوسع الداخلي التعاون تشجيع -

 تشجيع  طريق عن جديدة ووظائف فرص وخلق واالستثمارية التجارية الحركة تشجيع  - 

 .جستيةلوال بالخدمات والصناعية المرتبطة التجارية االنشطة

 .أرباحهم وزيادة المستثمرين على تعود الفوائد التي -

 إقليم قناة السويس  -3

بورسعيد محافظات  السويس  قناة  إقليم  سينا،  السويس  ،اإلسماعيلية،  يضم   ،ءشمال 

إجمالية   بمساحة  والشرقية  سيناء  تمثل 19,18)  2كم   80588,73جنوب  فدان(  مليون 

مساحة  7,98نحو من  الجمهورية،    %11نحو  به  طنيقو  الجمهورية،%  سكان  إجمالي  من 

ويشغل إقليم قناة السويس الجزء الشمالي الشرقي للجمهورية، ويعتبر مدخل مصر الشرقي، 

لهما أهمي  السويس ذات األهمية    ةويضم اإلقليم منطقتين  قناة  استراتيجية كبيرة هما منطقة 

المتوسطالدولية فتربط الشمال بالجنوب ومنطقة شبه جزيرة سيناء    مر(بالبحر األح  )البحر 

 
4 World Bank (2014), "The Logistics Performance Index and Its Indicators 2014" 

-2012 سنوات  عشر لفترة استراتيجي إطار  الدخل،  لمضاعفة القومية الخطة الدولي, والتعاون التخطيط وزارة 5

 2012 يونيو  التخطيط،  ،لجنة 2022
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والتاريخية االستراتيجية  األهمية  السويس    .  6ذات  قناة  إلقليم  اإلداري  الهيكل  ويتكون 

السو6من اإلسماعيلية،  )بورسعيد،  هي:  سيناء،  يمحافظات  جنوب  سيناء،  شمال  س، 

 بتحليل استخدامات األراضي بإقليم قناة السويس يتضح أن األراضي الصحراوية والشرقية( 

إلى مساحتها  تصل  حيث  األكبر  المسطح  إجمال51,4بنسبة    2كم  41396تشغل  من  ي  % 

بمساحة   الزراعية  األراضي  وتليها  لإلقليم،  الكلية  وبنسبة   2كم16428,13المساحة 

بنسبة  20,4% البور  األراضي  ثم  المساحة 18,6،  الكلية، وتمثل  المساحة  إجمالي  % من 

نسبة   الكل48,6المأهولة  المساحة  من  يحتل  %  السويس  قناة  إقليم  أن  ويالحظ  لإلقليم.  ية 

% من جملة  8والي المرتبة الرابعة على مستوى الجمهورية من حيث المساحة حيث يمثل ح

محاف وتمثل  الجمهورية،  باإلقليم ظمساحة  األكبر  المساحة  سيناء  وجنوب  شمال  تي 

كبير74,7بنسبة صحراوية  مساحات  لتضمنهما  وذلك  الكلية  المساحة  من  وتصل %  ة، 

نسمة/فدان(، حيث يحتل    41)  2نسمة/كم  97الكثافات السكانية الكلية بإقليم قناة السويس إلى

الثاني للجالمرتبة  الكلية  السكانية  الكثافة  انخفاض  حيث  من  قناة مة  إقليم  وباعتبار  هورية، 

الكثاف انخفاض  فيالحظ  للسكان  المستقبلي  لالستيعاب  الواعدة  األقاليم  أهم  أحد  ة  السويس 

من  كل  تقارب  يالحظ  كما  الشرقية،  محافظة  باستثناء  اإلقليم،  محافظات  كافة  في  الكلية 

ظتي شمال وجنوب  فالمأهولة في كل محافظات اإلقليم باستثناء محاالكثافة السكانية الكلية و

 .7سيناء مما يدل على قدرتهما على االستيعاب المستقبلي للسكان

 السويس قناة محور تنميةمشروع  -4

 كمعبر السويس لقناة االستراتيجي   الموقع وتوظيف استغالل ميةأه سبق مما يتضح

 ةياللوجست الخدمات لتقديم عالمي مركز إلى القناة  منطقة تحويل في العالمية تجارةلل

 يساعد بما العالم،  دول بجميع مصر تربط  إقليمية لوجستية منطقة إنشاء دفبه والصناعية،

 خاصة اقتصادية طبيعة ذات مناطق شاءإب  المصري  ادقتصلال نوعية ة نقل إحداث ىعل

 .تنافسية تارقد إلى اوتحويله لمصر النسبية تازالمي الستغالل

السويوقد   لقناة  االقتصادية  المنطقة  المناطق    سأنشئت  لقانون  تخضع  عامة  كهيئة 

  2015لسنة    27وتعديالته الصادرة بقانون رقم    2002  لسنة  83االقتصادية الخاصة رقم  

الواقعة   األراضي  ليشمل  السويس بمساحة  منط  في،  قناة  العين  2كم  460.  6قة  يبدأ من   ،

الج سيناء  محافظة  وجنوب  السويس  محافظة  إلى  يمتد  ثم  السويس  جنوب  ثم  نالسخنة  وبية 

مناطق، منها اثنتان: األولى   4محافظة اإلسماعيلية ومحافظة بورسعيد. وتنقسم المنطقة إلى  

السخنة، العين  تكونا   في  أن  على  وإعدادهما  تجهيزهما  وتم  بورسعيد،  شرق  في  والثانية 

ومنطقة صناعية ومنطقة سكنية،   لوجستيةمناطق متكاملة بحيث يكون بهما ميناء ومنطقة  

غرب القنطرة، والثانية في شرق اإلسماعيلية   في طقتان أْخريان تنمويتان األولى  نوهناك م

باعتبارها هيئة حكومية   ،الهيئة العامة لتنمية المنطقة االقتصادية لقناة السويس .كما تم إنشاء

 
  والتجارة االقتصادي النمو على وأثره تنافسية كونية مدن إلى  المصرية دنالم تحويل " 2015إبراهيم،  عيد أحمد 6

 101ص   حلوان  جامعة ،   التجارة كلية  منشورة،  غير دكتوراه  رسالة  ، "الدولية 
 31ورية : اقليم قناة السويس  ص الجمه  التنمية لمحافظاتاستراتيجية (، 2008) العمرانيالهيئة العامة للتخطيط  7

https://www.elwatannews.com/news/details/5290535
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إدارة لها في نوفمبر  أذات طبيعة خاصة، وتم تعيين   ، بعد اإلعالن عن  2015ول مجلس 

المنطقة العامة لتنمية  الهيئة  االقتصادية لقناة السويس   مشروع محور قناة السويس .وتتمتع 

لتحقيق   واللوائح  السياسيات  بوضع  الهيئة  إدارة  مجلس  يقوم  حيث  االستقاللية  من  بقدٍر 

لعمراني، والقواعد المتعلقة بإدارة الموانئ  اف المنطقة مثل: معايير التخطيط واإلنشاء  أهدا

يق وتقنين وضع والمطارات وكفاءة تشغليها، باإلضافة إلى الشروط المتعلقة بتوثيق وتصد

القطاع   نمو  لفرص  داعمة  األعمال  لممارسة  أفضل  بيئة  خلق  في  يسهم  بما  العقارات 

  :-8ي تبنى عليها مشروع تنمية المنطقة على اآل وتقوم األسس التي الخاص

عمالقة ذات قيمة اقتصادية استراتيجية لدعم االقتصاد  احتياج مصر الشديد لمشروعات  *  

 واعده لتستفيد من عائداته األجيال الحالية والمستقبلية . المصري وتثبيت أركانه وق

والمناطق  *   المشروع  موانئ  في  االستراتيجية  والمواقع  المتاحة  اإلمكانات  استغالل 

  ولوجستية ها واستغالل الظهير الجغرافي لها في إنشاء مناطق صناعية  تالصناعية في تنمي

 .إنشاء هذه الكيانات  تعتمد على استثمار البضائع المارة في القناة في

القناة واستنفار طاقة العقل المصري وإبداعاته في استغالل   جانبيالتركيز على استثمار  *  

منت وذهب وفحم، ومواد الصناعات في  سثروات سيناء من بترول ومواد تعدينية وحديد وأ

 البناء واإلسكان، وكذلك التركيز على تصنيع الرمال السوداء وتصديرها للخارج.  

األموال الوطنية والعربية، وجذب أكبر قدر من االستثمارات للمشاركة في   رؤوستشجيع  *

م إلى  مصر  يحول  بالمنطقة  اقتصادي  رواج  وخلق  للمنطقة،  العام  المخطط  كز رتنفيذ 

القناة من  العالمية وزيادة معدل دخل  التجارة  يؤثر في حركة  اقتصادي ولوجيستي عالمي 

 العملة الصعب.

ق* منطقة  السويس  جعل  وأضخم  ناة  صناعيا،  ومركزا  البحرية،  للخدمات  عالمياً  مركزا 

الدولية،   التجارة  وتنمية  التصدير  وزيادة  وإفريقيا.  آسيا  قارتي  بين  وخدمي  تجارى  معبر 

القائسوتو األنشطة  نطاق  مساحة  يع  على  المنطقة  في  مع2كم  200مة  نقل    ،  حجم  زيادة 

الوس متعدد  النقل  دْور  وتفعيل  معيشة البضائع،  مستوى  ورفع  الحياة  نمط  وتحسين  ائط، 

 أرض مصر. المواطن على  

ويضم المشروع سلسلة من المشروعات المتكاملة صناعية وزراعية وسياحية وبنية 

تأسيس جيل جديد من المدن جاذبة للسكان مما يساهم ت تنموية عمرانية لاومشروعأساسية،  

  ( 2025-2020) مسية طموحةة خخط ضعت الحكومةقد وو .في إيجاد فرص عمل للشباب

عدد توطين  على  المحلي   ترتكز  السوق  لخدمة  الصناعات  مع    من  يتفق  بما  والتصدير 

 9اآلتي  أهداف المنطقة تتمثل أهدافها فياستراتيجية و

 قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة.  فيـدة ـارية جديخلق فرص استثم -

 
 . السويس قناة  محور لتنمية التنفيذية الخطة ,(2014) العمرانية  والتنمية والمرافق  ناإلسكا وزارة 8
  القرن لمسته في واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية القومية  االستراتيجية  (,2017)الدولي والتعاون التخطيط وزارة 9

 والعشرين  الحادي
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 ات. توطين الصناعات ذات األولوية بهدف إحالل الوارد -

المتكاملة  - الصناعية  التجمعات  الصناعية  اعتماد سياسة   industrial cluster والعناقيد 

 ارية وخدمية. مراكـز مالية وتج وإنشاء

 والمناطق الصناعية طبقا للمعايير الدولية.    للموانئية تاالهتمام بالبنية التح -

 .المالحة الدولية في ومحوري عالمي لوجيستيتعظيم دور المنطقة االقتصادية كمركز  -

 :المتكاملةالتنموية  لمناطقا -5

التنموية التي تهدف الى  المناطق  المتكاملة إنشاء عدد من  التنموية  يقصد بالمناطق 

صادية وإنجاز العديد من المشروعات العمالقة وتوفير منظومة متكاملة من تإقامة أنشطة اق

الشركات وتطورها. نمو  تدعم  للمستثمرين  المناطق    وتنظم  الخدمات  االستثمار عمل  هيئة 

متعددة   لمجاالت  وهي مخصصة  الجمهورية،  أنحاء  مختلف  في  الحرة  والمناطق  التنموية 

 جات المستثمر من بنية تحتية وخدمات. امن األعمال والصناعات، ومجهزة باحتي

وتشرف على هذه المناطق شركات تطوير تعمل على تهيئة البنية التحتية وتسهيل   

المعلومات      المستثمرين.أعمال   المستقبلية بمركز  الدراسات  إلى توصيات مركز  وبالنظر 

لمستقبلية اودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نحو صياغة رؤية مستقبلية لمصر" الرؤية  

األولوية    "2030لمصر ذات  المناطق  تحديد  التنميةنالحظ من خالل  تنمية   في  أن محور 

 .10ولىقناة السويس يحتل المرتبة األ

وتهدف المناطق التنموية إلى توزيع مكتسبات التنمية االقتصادية وخلق فرص عمل  

متكام منظومة  وتوفير  التخصص  على  مبنية  تنافسية  ميزة  الخدمات لمن خالل خلق  ة من 

من  تعزيز مركز مصر التجاري    تساهم فيللمستثمرين تدعم نمو الشركات وتطورها، كما  

و  خالل البضائع  عبور  االقتصادتسهيل  الحركة  في ،  يةتنشيط  االستثمارية  النافذة  وتقدم 

في  العاملة  للشركات  وسريعة  مبسطة  وترخيص  تسجيل  خدمات  لالستثمار  العامة  الهيئة 

 ومن ببن هذه المناطق التنموية المتكاملة :نموية، تالمناطق ال

اء محوري على إنشاء وتطوير ميناء السخنة وتحويله ألكبر مين  تم :السخنةالعين    ميناء  -

تعتــبر منطقــة وة حركة التجارة بين الشرق والغرب،  البحر األحمر والشرق األوسط لخدم

يساعد    الذيالميــة لعمليات الترانزيت، األمر  عالســخنة الصناعيــة مــن أفضــل المواقــع ال

الصناعات  الستيعاب  المنطقة  تصميم  تم  وقد  والواردات.  الصادرات  حركة  تسهيل   على 

اري  الثقيلة والمتوسطة والخفيفة فضاًل عن المرافق التجارية. كما توجد فرص للتطوير العق

البحري وبناء السفن، وخدمات   وبناء المجمعات السكنية. وتشمل األنشطة ذات الصلة بالنقل

 اإلصالح، وتزويد السفن بالوقود، وتكهين الحاويات وإعادة تدويرها. وتضم المنطقة منطقة

 
  لمصر  المستقبلية الرؤية - الوزراء بمجلس  لقرارا  اتخاذ ودعم المعلومات مركز - المستقبلية اساتالدر مركز 10

 7 ص( العام اإلطار)2030
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ا ب»تيدا«  االلصينية  للتعاون  نموذج  وهي  السخنة،  مصر العين  بين  والتجاري  قتصادي 

 .دوالر نمليو 350، بتكلفة 2كم7التي ساهمت في تطوير المنطقة وتنمية أكثر من  والصين

من    ةالمرحل  :بورسعيد شرق    منطقة الاألولي  عنمشروع  هذا   رصيف   عبارة 

لتدا  م500وعرضم  1200بطول السويس  قناة  المحطة وتقوم شركة  بتشغيل  الحاويات  ول 

والتشغيل، ووت المعلومات  ونظم  التداول  الجسرية ومعدات  األوناش  تطويرها  وريد  يجري 

ل ومركزا  رئيسيا  شحن  إعادة  مركز  المنطقة جستيولتصبح  في  وتقع  الوسائط،  متعدد  ا 

قدرها   بمساحة  بورسعيد  شرق  لميناء  العام  2كم  5.75المتاخمة  للمخطط  وطبقًا  لهذه  . 

تمنطقالم المتوسطة    2كم  40تخصيص    ة  والصناعات  التجارية  لألنشطة  المنطقة  من 

عل  تركز  صناعية  منطقة  إلنشاء  المصرية  الحكومة  خطط  إلى  باإلضافة    ى والخفيفة. 

فرصالصنا من  العديد  موفرة  والمتوسطة  الخفيفة  الصناعات  عات  هذه  ومن   العمل. 

التصدير. الصناعات األخرى بغرض  المنسوجات وتجميع السيارات واألدوية، كذلك بعض  

ميناء شرق    وقد تحقيقاستطاع  إلى    بورسعيد  يصل  بالميناء  الحاويات  لتداول  قياسياً  رقماً 

، وهو ما لم يسبق تحقيقه منذ افتتاح المحطة، 2020طس  سألف حركة خالل شهر أغ  220

ميناء    ويوضح الشكل التالي مقترح تطوير،  2019% مقارنة بأغسطس  15.1بزيادة بنسبة  

 11شرق بورسعيد

شرق    - جد  وهي :اإلسماعيليةمنطقة  الفائقةمركز  التكنولوجيا  لصناعات  مؤسسات  و  يد 

كم من    10منطقة شرق اإلسماعيلية على بعد    البحوث العلمية والمؤسسات التعليمية. وتقع

  . ومع تمديدات الكهرباء وإمدادات المياه، فإن 2كم  71شرق قناة السويس، وتغطي مساحة  

سطة، ومراكز البحث  ا وافرة للصناعات الخفيفة والمتوشرق اإلسماعيلية تقدم فرص  طقةمن

الخدمات  والتطوير، فضال التجارية. و عن  سماعيلية ط شرق اإلبرنفق  سيؤدي  والمشاريع 

مخطط  و  ةكبير  بدرجةإلى خفض وقت النقل من الشرق إلى الغرب   بالبر الرئيسي المصري

اإلسماعيلية   مدينة  تصبح  وتستضيفأن  للمنطقة،  اإلداري  مجموعات    المركز  المدينة 

والمعلومات   االتصاالت  تكنولوجيا  مجاالت  في  والتطوير  البحث  ألنشطة  متخصصة 

المتجددة   الزراعية  بوالطاقة  التجارية  األعمال  مثل  الخفيفة  الصناعات  إلى بعض  اإلضافة 

مدينة اإلسماعيلية الجديدة، والمنسوجات. كما سيتم إنشاء منطقة سكنية في كل من القنطرة و 

 .نسمة 350000ومن المقرر لهما استيعاب أكثر من 

الصناعية    -  في    وقعت :الروسيةالمنطقة  والقاهرة  منطقة إل  ااتفاق  2018موسكو  نشاء 

مليار دوالر  6.9تبلغ    وباستثمارات  2كم5.25تمتد على مساحة    صناعية روسية في مصر

على   لمدة    3تنفذ  بحي13مراحل  ينتهي  عام،  الصناعيةث  المنطقة  بالكامل   تنفيذ  الروسية 

وبوابة لدخول المنتجات الروسية إلى أوروبا   لتمثل منصة للصادرات الروسية  2031خالل

تعد  و والشرق األوسط، اعتمادا على موقع المنطقة االقتصادية في شرق بورسعيد.    وإفريقيا

من المستثمرين فهناك  اقباال كبيرا  رج روسيا، وتشهد  هذه المنطقة هي األولى من نوعها خا

شركة روسية ضخ استثمارات بالمنطقة الصناعية الروسية الجديدة بمصر.    32لنحو  رغبة  
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المنطقة، مجاالت   بين  توتشمل  في    سنغافورةعاون  بناء   الموانئوفيتنام، خاصة  وصناعة 

استثم مشروعات  إقامة  في  رغبتها  أبدت  الهندية  الشركات  بعض  أن  كما  ارية  السفن، 

بالمنطقة   ويوجد  االقتصادية  بالمنطقة    192بالمنطقة  تعمل  وخدمية  صناعية  بين  شركة 

للفيبرجاال ألفا  مصانع  مثل  المنتجالقتصادية  ومصانع  الزجاج اس،  ومصانع  الورقية،  ت 

 .والسيراميك واألدوات الصحية ومستلزماتها وغيرها من الصناعات

 :والموانئرصفة األ 5-1

شرق و الخليجياون ويس الى دول مجلس التعالبوابة الجنوبية لقناة السـ ووه خنةميناء الس-

إنش تم  وقد  الثالإفريقيا،  بالحوض  السائل  الصب  رصيف  بطول  اء  إنشاء ومتر    424ث 

الحاويات تداول  بإجم  محطة  بلغتالثانية  استثمارات  )  مليار10الي  مصري    560جنيه 

 .مليون جنيه 140لمتحركة باستثمارات مليون دوالر( وتجهيز الساحات بأحدث الرافعات ا

أرصفة بطول    5إنشـاء سـاحات التـداول الخلفيـة لعـدد    وتشمل :بورسـعيدمنطقـة شرق    -

 .مليار جنيه 1,4م بتكلفة   17إلى14ائر جديدة لها وتعميق الغاطس منتمتر، وإنشاء س500

 .متر 5.17 م وعمـق670وتضم تطويـر رصيـف عبـاس بطـول  :دي ميناء غرب بورسع -

تم االنتهاء من إعداد المخطط العام لميناء العريش وجار استكمال   وقد :العريـشمينـاء    - 

بالتنس  واألرصفة  الميناء  تطوير  رصيف  يأعمال  إلنشاء  المصرية،  البحرية  القوات  مع  ق 

أمواج بطول    250بطول   الطور   1250م وحاجز  م، ورفع كفاءة مباني وإنشاءات ميناء 

 .مليون جنيه 29% بتكلفة  80بة البحري بنس

  :البنية التحتية والمرافق 5-2

وتجديد  ل إنشاء  تم  و  3قد  للمنطقة   4طرق  المحيطة  الطرق  شبكة  ضمن  أنفاق 

صادية لربطها بالمحاور االستراتيجية بالدولة، كما تم تنفيذ أعمال تحسين التربة وشبكة تاالق

ه، فضالً عن تنفيذ شبكة الطرق وأعمال مليار جني  12الطرق بشرق بورسعيد بتكلفة بلغت  

بتكلفة   بالقنطرة غرب  مدربة    جنيه.مليار    1.2المرافق  عمالة  توفير  على  العمل  تم  كذلك 

االق بإجمالي تبالمنطقة  الصينية  الحكومة  مع  بالتعاون  فني  تدريب  مركز  وإنشاء  صادية، 

تحليـة ميـاه  ء محطـة  تم إنشا  المياه،مليون جنيه. وفى مجال توفير    110استثمارات بلغت  

القنطرة،  والحريـق بغرب  الميـاه  إنشاء شـبكة  السخنة، كذلك  بميناء  الناقـل  والخـط  البحـر 

شـبكات   أعمـال  بورسعيدتوتنفيـذ  بشرق  الميـاه  إنشاء    .وزيـع  تم  الكهرباء،  مجال  وفى 

الكهربــ شــبكة  أعمــال  وتنفيــذ  السخنة،  بمنطقة  محــوالت  والجهمحطــة  المتوساء  ط د 

بورسعيد تيار    بشرق  وات غرب    20بطاقة    كهربائيوتوصيل  أماميجا  بالنسبة   القنطرة. 

ف الصحي والمطر بغرب بورسعيد،  رصفقد تم إنشاء شبكة ال  الصحيإلى شبكات الصرف  

 .12كم بشرق بورسعيد  55محطــات رفــع وشــبكات رصف بطول  4وتنفيــذ 

 

 
12 obtained fromwww.sczone.eg المنطقة االقتصادية  لقناة السويس  
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  :2025-2020لمتعاقد عليها خالل خطة أهم المشروعات االستراتيجية ا 5-3

وقعت المنطقة االقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادي المصري عقد تأسيس 

مليار دوالر خالل السنوات 10الحديدية باستثمارات قدرها  ك“نيرك” لصناعة السكشركة  

  عمل فرصة  2000عربة سكك حديدية سنويا وتوفير300يقام على مرحلتين إلنتاج  ل  المقبلة

لقناة   االقتصادية  الهيئة  وقعت  كما  الحديدية في مصر.  السكك  توطين صناعة  إلى  ويهدف 

يقام   للبتروكيماويات  مجمع  أكبر  إنشاء  عقد  بالعبالسويس  الصناعية  السخنة، المنطقة  ين 

مليار دوالر أمريكي، في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات 7.5بتكلفة استثمارية  

البترولية والبتروكيماويةالسوق المحلية   ل مشترك طويل  كذلك تم عقد تموي  .من المنتجات 

عمال التطوير أمليارات جنيه، موجهة الستكمال  10بنوك يصل إلى6األجل مع تحالف يضم

في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة االقتصادية. وقد 

ل االقتصادية  المنطقة  لحازت  الالزمة  الموافقة  على  السويس  المنطقة  لقناة  بين  الموقع  عقد 

صة من صالمكون من مشغلي المحطات المتخ  العالمياالقتصادية لقناة السويس، والتحالف  

 .13الشركات الفرنسية واليابانية لبناء األرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد

 :العوائد االقتصادية 5-4

المنطقة االقتصادية   التعتبر  قناة  إقليم  المناطق لتنمية محور  أهم  سويس، واحدة من 

دع من  تعكسه  وما  العالمية  التجارة  لحركة  تقدمه  لما  نظرا  وذلك  بالعالم    م االقتصادية 

المشروعات كسب وثقة   نالت هذه  المنطقة. وقد  العالمي، بعد تشغيل مشروعات  لالقتصاد 

مة مشروعات عديدة بمحور القناة، بما  المستثمرين المحليين واألجانب الذين يرغبون في إقا

له من مميزات جغرافية مع العالم، باإلضافة إلى ما تحظى به هذه المنطقة الحيوية من دعم  

من   السنوات  يالقكامل  خالل  المصري  االقتصاد  قاطرة  باعتبارها  بمصر  السياسية  ادة 

ا االستثمار  قانون  بإصدار  سليمة  تشريعية  بيئة  خلق  تم  حيث  رقم  المقبلة.  لسنة    72لجديد 

الحوافز الضريبية، فبجانب   فيتتمثل    والتي، عالوة على لوائح المنطقة االقتصادية،  2017

بـ”صف أيضاً  تتمتع  و  ضريبة  ”  رصفر% جمارك،  إعفاء من ضريبة    %50قيمة مضافة، 

قادرة  فنية متطورة  إقامة مراكز  المدربة من خالل  الفنية  العمالة  الشركات، وتوفير  أرباح 

 .ى تلبية احتياجات المستثمرينعل

وقد حققت الموانئ التابعة للهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس في مصر 

مليار جنيه، فيما جذبت   9.4بلغت نحو    2020-2015من    نواتس  5إيرادات قياسية خالل  

المنطقة   مليار دوالر.    17المنطقة استثمارات تجاوزت   ل  ألف فرصة عم   80كما وفرت 

مطور صناعي داخل المنطقة، كما   15مباشرة وغير مباشرة، فضالً عن إقامة شراكات مع 

على رأسها،  عات حيوية مهمة،افي مجاالت مختلفة وصنشركة  250أنه تم إنشاء أكثر من 

المعادن والمنسوجات والصناعات  السيارات وصب وتشكيل  الزراعة والصناعة وصناعة 

 
13 www.investinegypt.gov.eg 
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، وتلك الصناعات موزعة على  تيات وتكنولوجيا المعلوماتوجساللالدوائية وتموين السفن و

 : 14التالي المدن المتكاملة بالمنطقة كما هو موضح بالجدول 

الصناعات المتكاملة داخل المدن الصناعية للمنطقة   توطين( مواقع 1جدول )

 االقتصادية لقناة السويس 

المنطقة الصناعية  

 بورسعيد  شرق

  منطقة الصناعيةلا بالسخنة  المنطقة الصناعية

 شرق االسماعيلية

 مراكز البيانات  ودعم خدمات النقل اللوجستيات الغزل والنسيج 

ساسية  االالمواد الكيميائية  عربات السكك الحديد 

 والمتخصصة 

 اللوحات الشمسية

 لألدويةالفعالة  ةادالم مواد البناء  والخدمات المائيالنقل 

تموين السفن وخدمات  

 دعم النقل 

 معدات االتصال ن وخدمات دعم النقلالسف تموين

قدره   فائضاً  المنطقة  حققت  االقتصادية  للمنطقة  المالية  القوائم  مليار    1.7وبحسب 

للعام   )2020\ 2019  اليمالجنيه  صافي   107  حوالي،  وارتفع  أميركي(  دوالر  ماليين 

االستث  التكلفة  إجمالي  ارتفاع  للهيئة عن  المالية  القوائم  لمشروعات  الربح. وأفصحت  مارية 

مليون دوالر أميركي(    250  حواليمليار جنيه )  4تحت التنفيذ وبنية تحتية قامت بها الهيئة  

استثمارية   بـتكلفة  )م  3.2مقارنة  جنيه  المالي   200ليار  العام  في  أميركي(  دوالر  مليون 

ادة  .%. ويرجع ذلك بشكل كبير الى حسن إدارة أصول القناة، وزي25السابق وبنسبة قدرها  

 8,5بلغت نحو    التيإليرادات قناة السويس    النسبيعوائدها االقتصادية ، فضالً عن التزايد  

بفعل جائحة كورونا ،    2020عام    في  ، وانخفضت بشكل ضئيل  2019مليار دوالر عام  

كما أصبحت    .202115عام  الربع األول من    في  التدريجيوان كانت قد عاودت االرتفاع  

تجاري بين مصر ودول الشرق األوسط افذ االستراتيجية في التبادل الالمنطقة أحد أهم النو

نفيذها من خالل  توالدول األفريقية، خصوصاً مع انتهاء شبكة الطرق األفريقية التي يجرى  

القاهرة الوصول لألسواق    -طريق  في  المنطقة  في زيادة فرص  تاون، وهو ما يسهم  كيب 

مية الشاملة من أجل تلبية طموح المنطقة في المنافسة  األفريقية وفتح آفاق جديدة لتحقيق التن

 .العالمية

لقناة    ةإطار المنطقة االقتصادي  في  المبذولةيتضح أن الجهود   وتأسيسا على ما سبق

جذب   على  كبير  بشكل  ساعدت  االالسويس  من  وساهمت  األجنبيةستثمارات  المزيد   في ، 

ها ساعدت على تشغيل عدد كبير من  توطين صناعات هامة داخل المنطقة، باإلضافة إلى أن

المحلية و العمل.الشركات  أنها    توفير عدد من فرص  اإلنتاج  كما  على رفع مستوى  تعمل 

ال إطار  وفي  المنطقة تالصناعي.  قامت  المصرية،  الدولة  شهدته  الذي  الرقمي  حول 

إلكتروني  بتدشين موقع  السويس  لقناة  الدائم مع مج  16االقتصادية  التواصل  تمع  للعمل على 

 
14 obtained fromwww.sczone.eg المنطقة االقتصادية  لقناة السويس  
15 www.suezcanal.gov.eg 
16 www.sczone.eg 
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ي جميع أنحاء العالم، لتقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونياً،  رجال األعمال والمستثمرين ف

المنطقة   تقدمها  التي  بالخدمات  على اواالنتقال  يعتمد  مبتكر  عمل  نموذج  إلى  القتصادية 

تشهد خريطة االقتصاد المصري تحوالت قد    يتوقع أنومن هذا المنطلق،    التقنيات الرقمية،

إطا  تُصنّف في  الحديث،  تاريخها  في  التحوالت  أكبر  العائد بين  تعظيم  نحو  السعي  ر 

المالحي الممرات  أهم  أحد  باعتباره  السويس  قناة  لممر  ما   ةاالقتصادي  وهو   ، العالم  في 

 2030، ويخدم أهدافه التنموية ورؤيته الشاملة المصري االقتصادالنهاية لصالح   فييصب 

 :نجاحال مقومات واستخالص لوجستية مناطق إنشاء في الدول بعض تجارب -6

لمؤشر  مصر تحتل  Liner shipping connectivity البحري الربط طبقاً 

index   المرتبة  مصر تحتل17)األونكتاد(    والتنمية للتجارة متحدةل ا األمم مؤتمر لمنظمة 

الربط ويقيس   دولة157  بين من12  حريالب النقل لنظام التنافسية القدرة البحري مؤشر 

للحاويات. وقد احتل المغرب المرتبة   الموانئ تقدمها  التي وجودة الخدمات شبكة إلى استنادا

، حيث احتل  2020األولى إفريقيا على مؤشر الربط بخطوط النقل البحري المنتظمة لسنة  

المو أفضل  المتوسط صدارة  اإلفريقية خالل سنة  انميناء طنجة  قياس   2020ئ  على  بناًء 

البواخر   تحتل مصر  ربط  كما  الحاويات،  مع  التعامل  وآجال  ً  62 المرتبةووصولها   وفقا

 الصادر من    Logistics Performance Index (LPI) اللوجستية الخدمات أداء لمؤشر

 الجغرافي اموقعه وطبيعة مصر بإمكانيات مقارنة متدنية مرتبة يوه 18الدولي  البنك

 التي العبور رسوم في فقط السويس قناة ديتركز عائ كما ااضيهبأر مالحي ممر مأه  ووجود

 خدمات من على سبيل المثال  دبي هتحقق بما مقارنة  ، 2019الر عام  مليار دو  8,5بلغت  

بحوالي    موانئال  وادارة البحري نقللل لوجستية تحققه  وماسنويا،   دوالر يارلم 18تقدر 

 والمقومات العوامل ةاسدر المفيد من  فإنه لذلك سنويا دوالر يارلم 35 حدود في سنغافورة

 :ييل كما المنطقتين نهاتي في العائد تعظيم إلى ادت التي

 :بدبي ىعل جبل منطقة6-1

وتأسست منطقة جبل   السويس، لقناة  اللوجستية المناطق أقرب من ىلع جبل منطقة

عام   ودعم   1985على  التجارة  تعزيز  بهدف  العالمية  دبي  لموانئ  مملوكة  شركة  وهي 

اطق الحرة على  أحجام مناولة الحاويات في ميناء جبل علي وتعد اليوم واحدة من أكبر المن

بين   دبي،  في  الفريد  الموقع  المنطقة.  في  كفاءة  األكثر  اللوجستي  والمركز  العالم  مستوى 

 اء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، يوفر للمنطقة أفضل ربط متعدد الوسائط. مين

اال  % 23.9بحوالي   على جبل منطقةتساهم  و تدفق  إجمالي  األجنبي  من  ستثمار 

دبي إلى  بنسبة  وتسا  المباشر  الحرة  المنطقة  إجمالي  %23.8هم  المحلي    من  لدبي،  الناتج 

المتحدة.  شخص في دولة    150,000توظيف أكثر من  وتدعم العام واإلمارات العربية  في 

تجارة  2017 حجم  دوالر.  93إلى   على جبل منطقة، وصل  مركز  و  مليار  لكونها  نظًرا 

 
17 www.unctad.org 
18 World Bank , 2014, Connecting to Compete Trade Logistics in the Global Economy 
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أسرع أسواق اإلنتاج واالستهالك نمواً ل  وإفريقيا فهي تمثاألعمال الرائد بين آسيا وأوروبا  

ً  العالمي الترتيب في 27 المرتبة المتحدة العربية ا راتاالما وتحتل على مستوى العالم،   وفقا

 من الصادر Logistics Performance Index (LPI) اللوجستية  الخدمات أداء لمؤشر

ً  واألولى الدولي البنك  حرة منطقة 12 ىعل جبل منطقة وتدعم المؤشر،  لنفس وفقا عربيا

 إلى أدى ذلك ،ومتطورة متخصصة  مالية كزاومر ومطار وتجارية وصناعية تكنولوجية

  :19حققت فقد العالم، في نموا الحرة المناطق أسرع من واحدة رهااعتبا

 % 60ىعل تزيد بنسبة اعمالئه قاعدةفي  اً نمو -      

 . سنوي أساس ىعل% 34 غليب وسطي بمعدل في إيراداتها زيادة       -

 . سنوي أساس ىعل% 25بنسبة  لدبي اإلجمالي المحمي الناتج في اإسهاماته في زيادة -      

 . المتحدة العربية اإلمارات في عمل فرصة150.000 من أكثر أحدثت -      

 . دبي صادرات إجمالي من % 50 من أكثر ىعل استحوذت  -     

 .يعل جبل ميناء  عبر المارة لحاوياتا جميع من% 25 ىلع استحوذت -      

   . وليالد دبي مطار في الجوي الشحن إجمالي من% 12 نسبة ىعل استحوذت -      

 . اإلمارات إلى المباشر األجنبي االستثمار تدفقات جميع من% 20نسبة اجتذبت -      

 امتيازات تقديم إلى  ىعل جبل لمنطقة المتسارع والنمو التطور هذا ويرجع

 األموال رؤوس يلوحت إمكانيةو % 100بنسبة األجانب  كلتم إمكانية في لثتتم ستثمارلال

 قيود ال عاماً،50 لمدة الشركات  ىعل ئباضر الو   ،% 100ةبنسب الخارج إلى واألرباح

 او  الشخصي الدخل ىعل ضريبة ال الكفالة، أو التوظف ىعل قيود ال العمالت، ىعل

 األولية المواد ىعل جمركية رسوم ال ردات،والوا الصادرات او الشركات ضرائب

 الشركات كلتم انيةإمك .الشركات  إلنشاء وسريعة  مبسطة إجراءات المستوردة، والمعدات

 أو العقارية  نخيل شركة اهكلتم التي العقارات من أي أو النخيل جزر في للعقارات

 .يلع بجبل الحرة المنطقة طةسل اهيلع وافقت التي العقارية المتملكات

 وخاصة االستثمار لجذب المقدمة الحوافز بجانب ابأنه ىلع جبل تجربة وتميزت

 توافر بجانب االساسية والبنية فقاروالم الخدمات في  كفاءة تحقق اهفإن االجنبي االستثمار

 عالي وتكنولوجي  ادارى وتطور وتشريعي وسياسي منىواستقرار أ مستقر استثماري مناخ

 ميناء مثل خارجية موانئ انشاء خالل من الدولة لحدود اهوعبور مبالعال االتصال خالل من

 والمؤسسات التحويلية الصناعات حتاللبا تميزت كما ،بجيبوتي وميناء مصر  في  السخنة

 .اللوجستية االنشطة تغذية في مميزة مكانة المتخصصة المالية

 
19 www.jafza.ae 
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أكثر من   جذب في ىلع جبل منطقة نجاح) اإلمارات تنافسية سلمج ( تقرير ويرجع

 :20الى  شركة 3000

 .التنافسية القدرة تعزيز في االستراتيجي الموقع ميزة ميةأه تضاعف -

 .العمالء خدمة ىلع مرتكزة ألعمالل قوية تيجيةاسترا وجود -

 .والخاص الحكومي القطاعين بين المبتكرة الدمج طرق تعزيز -

 :سنغافورة  لميناء اللوجستية المنطقة 6-2

ً  عالميا الخامس لمركزا سنغافورة تحتل  (LPI) اللوجستية الخدمات أداء لمؤشر وفقا

 المرتبة تلاحتسبق لها أن    كان  وان سياآ شرق جنوب ومنطقة النامية  الدول في واالولى 

ً  األولى  سنغافورة ان  الدولي  البنك  من الصادر  التقرير اوضح  حيث 2007 عام عالميا

 النقل خدمات  شركات وكفاءة  الجمركي يصللتخا وكالء كفاءة نتيجة المرتبة ذهه في جاءت

 جداول لل طبقا اشحنه واتمام الصادرات شحنات ىعل يصالتخل ومدى الحديدية، بالسكك

   )رشوة ( بمدفوعات والمطالبة السعي أو إجرامية أنشطة حدوث ومدى المحددة، والمواعيد

 و مشغل ثقة غافورةسن  ميناء  اكتسب  لذلك مشروعة، غيرتسهيالت   أو ومات معل تقديم مقابل

 العالية التنافسية لدرجةا  نظر  البحري النقل شركات  وأصحاب البضائع، ومناولو  الموانئ،

 مناسبة أساسية بنية وتوفيره الحاويات، نقل ى عل المفروضة الرسوم ونظام ا،به يتمتع التي

 ،لمستقبليةا بالمتطلبات وفاءلل الجديدة األساسية البنية في المالئم واالستثمار حاويات،لل

 كوتل اللوجستية الخدمات فقامر ذلك في بما المساندة الخدمات  وتوفير لتسهي ىعل عالوة

 . الشحنات ناولةبم قةالمتعل

ً  (World Bank)21 التقرير  ويضيف  االول المركز سنغافورة احتالل ىلع تعميقا

 مثل (النقل تكلفة في األمر واقع في يتمثل ال تكاليف مصدر أكبر إن 2007 عام عالميا

 دكالتعه اإلجرائية  والرسوم البضائع، مناولة وتكلفة الميناء ورسوم ،)الشحن تكاليف

 مدفوعات أية أو الجمركي، يصالتخل وكالء  يتقاضاها التي األتعاب  ىحت أو الجمركي،

 اكله تعتبر التي المقدمة الخدمات ونوعية التنبؤ إمكانية في المصدر ذلك  يتمثل بل جانبية،

 ا هنفس التكاليف من حتى ميةأه كثرأ عوامل

 وقد شجعت منافسة القطاع الخاص أطراف الصناعة الفاعلين على أن يصبحوا أكثر

 .مهارة من الناحية التجارية، وجعلت قطاع الخدمات اللوجستية في سنغافورة أكثر كفاءة

المستثمرين   الحكومة  المناخ  كما جذبت  توفير  وتقديم  المواتي من خالل    لالستثمار 

شركة للخدمات    25من أكبر    20الحوافز المالئمة إلشراك القطاع الخاص.  وأصبح هناك  

عملياتها العالمية أو اإلقليمية من سنغافورة. وقد حفز وجود العديد    اللوجستية في العالم تدير

 .من الشركات ذات الثقل الكبير الشركات المحلية على محاكاة المعايير الدولية

 
20www.fcsc.gov.ae/ar-ae/Pages/Competitiveness/UAE-Rankings.aspx 
21 World Bank , 2014, Connecting to Compete Trade Logistics in the Global Economy 
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القطاع الخاص على االستثمار في البنية التحتية التكميلية. فعلى   كما تشجع الحكومة

المثال، استثمرت شركة خدمات مطار سنغ وشركة فيديكس  SATS افورة المحدودةسبيل 

مع   السريع،  اإلقليمي  الشحن  ومرافق  البارد  الشحن  كمراكز  الجوي،  الشحن  مرافق  في 

ستثمارات. وتضمن الشراكة القوية مع  مساعدة الحكومة في تشجيع اإلقدام على مثل هذه اال

الناحية التجارية على المدى الطويل المبادرات من  ، وعدم تحولها القطاع الخاص استدامة 

 .إلى عبء على األموال العامة

الخاص   القطاع  ومشاركة  واإلجراءات،  التحتية  والبنية  الربط،  شبكات  تواجد  إن 

الخدما نجاح  على  تساعد  متكاملة  منظومة  يثبتت  يشكل  حققته    اللوجستية  الذي  النجاح 

المزيد من العزيمة  سنغافورة أن أي بلد نام محدود الموارد يمكنه من خالل الرؤية الثاقبة و

سنغافورة   قصة  تلهم  أن  في  األمل  ويحدونا  اللوجستية.  للخدمات  متقدما  مركزا  يصبح  أن 

 التجربة المصرية الصاعدة 

 :لوجستية منطقة اقامة نجاح وعوامل مقومات -7

 :22ييل فيما اللوجستية المناطق ونجاح اختيار ىعل ثرتؤ التي العوامل همأ استنباط يمكن

 بالنسبة اوموقعه ،واإلقليمية العالمية والمالحة التجارة حركة من هوقرب فيارغالج الموقع  -

 .والصناعية الرئيسية مدنلل

ً وإقليمي عالميا كنولوجياوالت المال سأر وحركة التجارة تحرير مع التعامل فاءةك -  .ا

  ريق ط عن ىوالمحل االجنبي االستثمار وتحفيز  االجنبية االموال رؤوس جذب ىعل القدرة -

 حوافز تشمل بحيث الشركات ذهه طبيعة مع متالئمة العالمية  شركاتلل مقدمة حوافز

 .ومالية وجمركية ضرائبية

 من الكبير الحجم اقتصاديات تخدم يوالت المتطورة التحتية البنية ذات للمناطق ولويةاأل  -

 كلالتم نظم وتنوع مشروعاتلل سيأوالر االفقي التوسع وامكانية  ضياراأل اتساع خالل

 .التحتية البنية خدمات وتوصيل ضيا راأل اسعار وانخفاض وااليجار

 المنطقة اهب المقامة والدولة منطقةلل االداري ازالجه حيث من مؤسسية بخصائص التمتع  -

 ،اإلجراءات وتبسيط البيروقراطية وازالة االدارية اإلجراءات  وكفاءة ولةسه ثحي من

 .والتشريعات القوانين  ومرونة االعمال وتيسير

 والخدمات يملالتع توافر حيثمن   والمستثمرين ينلعاملل االجتماعية الخدمات توفر  -

  .الترفيهية واالجتماعية الصحية

 في متكاملة استراتيجيات  من تحتاجه وما  الكبير جمالح اقتصاديات مفاهيم ظل في العمل  -

 .مع المشروعات التعامل

 
22 Khaled EL Sakty,2013, "Suez Canal Logistics Hub : Competition and Challenges" pp 15-19 



 

 ( 2023 يناير، 4، ج1، ع4)مالمجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية 

 إبراهيم أحمد عيد. د

- 384 - 

 

 الفنية العمالة لتوافر باإلضافة والتطوير، البشرية اردالمو تنمية مجالبر مدعمة تكون نأ  -

 التعامل لمواكبة ةمؤهل تكون وان إنتاجيتها  وارتفاع  اهاجور معقولية  مع رةوالماه المدربة

 .والمعلوماتي وجيالتكنول التطور مع

 .اله المغذية البحثية كزاوالمر التكنولوجيا فائقة التحويلية الصناعات في التطور -

 التجارية المعامالت في واالنفتاح والتشريعي  واالقتصادي واألمني السياسي تقراراالس  -

 .ةوالتمويلي المالية البنية تطورو ةاهوالنز الشفافية من عالي بمناخ التمتعو الخارجية

 وعدم ،التكاليف يدازت إلى تؤدي التي والرشاوى الفساد انخفاض باألحرى أو انعدام  - 

 .لواالستغال الرؤية وضوح

 :السويس قناة تنمية بمحور لوجستيةال مناطقال مقومات -8

 تاارزالو من العديد من والتنفيذية االقتصادية الخطط  من العديد وضعت لقد 

 ولوجستي تجاري كمركز السويس قناة  لمحور املمتك تخطيط مشروع بطرح  المعنية

 كمركز القناة رلمحو ةلكام تنمية عن عبارة المشروع  ان الخطط كلت واوضحت عالمي

بورسعيد   العالمية تجارةلل  البحري نقللل واللوجستيات  والتجميع للتصنيع   مركز معفي 

 وادى سماعيليةاإل  محافظة في أيضا اكوهن السويس، يجخل غرب شمال عند النشاط ونفس

  ية والدقهل والشرقية سيناء  في العريش ا منه أخرى مدنا ليشمل نشاطه يمد قدو التكنولوجيا 

 .23المطلوبة بالعمالة للمشروعات مغذية محافظات اكونه لخال من

ً  40أكثر من   تضمني عام بوجه السويس قناة إقليم تنمية   6  امنه أولوية، ذا مشروعا

  –يةاإلسماعيل- السويس /رةالقاه طرق تطوير :ىوه قصوى   ميةأه ذات مشروعات

 والربط يماإلقل ءازأج  بين والتحرك النقل ولةسه ىعل عمللل حرة، طرق إلى بورسعيد 

 شرق" القناة ضفتي بين ربطلل السويس بمحور المار يةاإلسماعيل  نفق وانشاء بالعاصمة،

 بين واالتصال بطالر ولةلسه السويس قناة أسفل بورسعيد جنوب نفق وانشاء،  وغرب

 كمنطقةنويبع   ميناء تطوير إلى باإلضافة  السويس، قناة يمإلقل والغربي الشرقي القطاعين

 موقع حتىاإلسماعيلية  ترعة ىلع جديد مياه مأخذ  وانشاء الشيخ شرم مطار وتطوير ،حرة

 .الجديدة التنمية مناطق لدعم القناة شرق تنقية محطة

ً  28 الخطة وحددت  منطقة :هي السويس قناة إقليم لتنمية رئيسيين آخرين مشروعا

 والنشاط التجارة منطقة ،برفح الحرة المنطقة بورسعيد،  شرق اللوجيستي  النشاط و التجارة

 السويس، شرق شمالاللوجيستي   النشاط  و التجارة منطقة ،اإلسماعيلية شرق اللوجيستي

 السويس، جنوب الحرة نطقةالم رمضان، من بالعاشر اللوجيستي النشاط و التجارة منطقة

 العمرانيةو السياحية التنمية زويد، الشيخ/العريش بين منطقةلل والعمرانية السياحية  التنمية

 قرى إقامة الشيخ، بشرم سياحية ومنتجعات قرى  إقامة محمد، سأر/الطور بين للمنطقة

  نويبع،/بهبد  سياحية ومنتجعات قرى إقامة نبق، محمية جنوب سياحية ومنتجعات

 
 . السويس قناة  محور لتنمية التنفيذية الخطة (2014) ,العمرانية  والتنمية والمرافق  اإلسكان وزارة 23
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 للبتروكيماويات صناعي مجمع طابا،بنويبع/ سياحية ومنتجعات قرى إقامة إلى باإلضافة

 شمال الصناعية بالمنطقة للبتروكيماويات صناعي مجمع ساعيد،بالم  الصناعية بالمنطقة

 زويد، بالشيخ  الصناعية بالمنطقة الغذائيةصناعات  لل  صناعي مجمع السويس، يجلخ غرب

 لمنتجاتصناعي   مجمع بالسويس،  الصناعية بالمنطقة سماكاأل  لمنتجات صناعي مجمع

 والكهربائية الميكانيكية ناعاتللص ومجمع .سعيد بور  بشرق الصناعية بالمنطقة األسماك

 والكهربائية الميكانيكية للصناعات مجمع السويس، يجخل غرب بشمال  الصناعية بالمنطقة

 شمال بمنطقة البناء ومواد لتعدينيةاللصناعات   مجمع بورسعيد، شرق الصناعية بالمنطقة

 .رديس بأبو الصناعية بالمنطقة البناء ومواد التعدينية  للصناعات مجمع سيناء،

 األولوية ذات المشروعات إطار في داعمة مشروعات إلى التنمية خطة وأشارت

  :24هي  السويس قناة إقليم لتنمية

 تكنولوجية جامعة إقامة متكامل، قومي مشروع خالل من المقدسة ةالعائل طريق  استثمار  -

 ،باإلسماعيلية التكنولوجيا ديوا بمنطقة

 طبلل مدينة إنشاء زويد، الشيخ /العريش بين حصورةالم بالمنطقة فندقية مدارس إقامة  -

  .بورسعيد بشرق دولية جامعات مع بالتعاون وملوالع

 400 استصالح ،اتميجاو 2500 قدرة الشمسية بالطاقة الكهرباء  لتوليد محطة انشاء  -

 مياه ىعل  فدان ألف 50 استصالح مشروع السالم، ترعة عبر سيناء  بشمال فدان ألف

 .العريش وادى بسيل فدان يونمل 1.659 استصالح ومشروع  البروك، نبوديا السيول

 من عالمية لوجستية خدمية كمنطقة السويس قناة محور  تنمية مشروع ويتكون

 :25هي رئيسية تنمية كزامر

 :الطينة وسهل شرق القنطرة وشمال بورسعيد شرق منطقة مع بورسعيد تنمية  :أوالا 

 وذلك عالمية، لوجستية خدمية  منطقة إلى رسعيدبو في المحددة  المناطق تحويل يتضمنو

 القنطرة وشمال فدان،  ألف 70  بمساحة بورسعيد شرق منطقة مع بورسعيد تنمية خالل من

 مناطق تحديد الخطة تضمنت كما القناة، أسفل ديدج نفق إنشاء مع الطينة، وسيل شرق،

 و صناعية مناطق نشاءإ إلى  باإلضافة السمكية، رعازالم وانشاء ،الزراعي  االستصالح

 . وبحرية سياحية أنشطة وتنفيذ حرة، مناطق

ا ثاني  واإلسماعيلية التكنولوجية وادى مع القناة غرب األمل وضاحية اإلسماعيلية  تنمية :ا

 أن ىعل القناة، أسفل اأيض جديد نفق إنشاء مع فدان، ألف 66 مساحتها غلبت و:  الجديدة 

 تصنيع تصدير،الو االستيراد تشمل لوجستية منطقة  إنشاء المنطقة ذهه في التنمية تتضمن

 وجامعة صناعية  منطقة إنشاء إلى  باإلضافة  حاويات، وصناعة وشحن مخازن وتوزيع،

 . ةوطبي سياحية  أنشطة وتنفيذ تكنولوجية،

 
  القرن مستهل في واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية القومية  االستراتيجية (, 2017)الدولي والتعاون التخطيط وزارة 24

 والعشرين  الحادي
 . يسالسو  قناة  محور لتنمية التنفيذية الخطة (2014, )العمرانية  والتنمية والمرافق  اإلسكان وزارة 25
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ا ث  فدان، ألف 46مساحتها   غ وتبل  :السخنة وميناء  السويس يج خل غرب شمال تنمية :الثا

  الحاويات،  تداول السفن، وبناء  البحرية الترسانة تتضمن جستيةلو منطقة إنشاء ويتضمن

 إنشاء عمى عالوة . فنى وتفتيش شحن  والصيانة، اإلصالح خدمات ،الترانزيت تجارة

 والخدمات  السفن تموين ومشروعات البتروكيماوية،  صناعاتبال خاصة  صناعية منطقة

 واألسماك، األعالف  وتعبئة صنيعت المعدنية، والهياكل البحرية المعدات تصنيع البحرية،

 تنفيذ المنطقة ذهه تنمية تضمنت  كما. وتصديره واإلسمنت الكيماوية األسمدة تعبئة وكذلك

 وسينمات،  مسارح مطاعم، ،ترفيهيه ناطق م ،وفندقي سياحي إسكان بإنشاء سياحية أنشطة

 ساتاروالد بحوثلل مركز بإنشاء بحرية أنشطة تنفيذ عن فضالً  عالمية، رياضية وأنشطة

 البحرية، المنتجات تسويق العائمة، الوحدات بناء واليخوت، القوارب  صناعة البحرية،

 .السفن وتقطيع وتخريد األلمونيوم، منتجات تصنيع

 المشروع  حلامر  8-1

 تصديرها واعادة اهوتخزين الحاويات لتفريغ اواعداده نزيتراالت محطات األولى: ةلالمرح

 .دوالر 100 و 75 بين الحاوية عائد يكون الحالة ذهه وفي جديد من

 التوزيع  كزارم :انيةالث ةالمرحل 

 واللوجستية الخدمية كزالمرا تشمل :ةثالثلا ةالمرحل 

 ما إلى الواحدة الحاوية من العائد تعظيم تمي حيث يةالصناع كزاالمر :بعةالرا ةالمرحل 

 كزامر كل لربط الطرق من ةلعام شبكة ذلك ويتبع دوالر 3000و    2000 بين وحايتر

 . القناة وغرب شرق لربط معابر9 و الرئيسية والموانئ اإلقليم

 :المشروع مقومات8-2

 مع  بالمقارنة والغرب قالشر بين طريق أقصر ا يجعله السويس  لقناة الجغرافي الموقع  -

 والجنوب الشمال موانئ بين  المسافة في تاوفور القناة  طريق  ويحقق ،الصالح الرجاء سأر

 ، السفينة تشغيل وتكاليف  الوقود الكواسته الوقت في كوفر يترجم الذي األمر القناة، نم

 اله يعطيوهو     العالم في الرئيسية التجارة طرق تقيلم في السويس قناة منطقة تقع كما

 .اموقعه في متكررة غير أفضلية

 اطريقه في لخاما والمواد المصنعة ونصف المصنعة البضائع من هائل كم القناة عبر  تمر -

ً  اً مركز المنطقة تصبح نأ ويشجع لهيس مما لالستهالك أو تصنيعى للأخر دول إلى  رئيسيا

 مع تصديرلل نهائية عسل إلى المكتملة غير  اآلخرين منتجات تحويل يةلبعم بالقيام صناعةلل

 .روالسع الجودة حيث من التنافسي التميز طريق عن العالمية ألسواقل للنفاذ مكثفة ودجه

في شهر  المارة السفن عدد غلب فقد السفن أنواع  فتلمخ من كبيرة  أعداد السويس قناة  تعبر  -

قدرهاس1713االتجاهين كال في2022فبراير صافية  حموالت  بإجمالي  مليون 100.1فينة 

عبور مقابل  فبرايرسفي1532طن،  خالل  قدرها2021نة  صافية  حموالت     97.6بإجمالي 

قيا أرقاماً  وهي  طن.  السفن مليون  عبور  معدالت  صعيد  على  مسبوقة  وغير  جديدة  سية 
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 على بطل حجم يشكل والحاويات السفن من الكبير الحجم وهذاالصافية،  والحموالت  

 .فةلالمخت األنشطة من ذلك وغير السفن وتموين يانةوص إصالح من اللوجستية الخدمات

 اكبر تصبح الن ايؤهله لذيا المتميز الجغرافي الموقع حيث من السويس  قناة منطقة تفوق  -

 ممر ولديها دبى في علي جبل من افضل يهف االوسط، الشرق  منطقة في لوجستية منطقة

 كممر القناة دور من يعظم سوف  لوجستية وخدمات صناعي مركز وجود ومع مهم،  مالحي

 .مالحي

 المماثلة نواتالق عن ايزهوتم  قناه لل التنافسية تاقدرلل تعظيم الجديدة السويس قناة  حفر يعد  -

 المشروعات كتل تنفيذ في التفكير جدوى من يصعب مما والعالم بالمنطقة البديلة والمشاريع

  26انجاحه فرص من لويقل

ً  الرخيصة الكثيفة ةلالعام واأليدي ةالبشري القوى بتوافر مصر تتميز  -  عمل قوة كأكبر نسبيا

 بكفاءة عمللل اهلهتؤ أن يمكن مالةعلل تدريبية تاردق وجود مع  العربية المنطقة في موجودة

ً  متطورة تكنولوجيا بطاقات مصر وتتمتع المنطقة، في  .والتحديث تطورلل ةوقابل  نسبيا

 الصناعية  المناطق عدد  نم  %28ة أي حواليصناعي منطقة  27السويس قناة بإقليم يوجد  -

و و مستوى على الحرة المناطق عدد من% 43بالجمهورية   عدد من  %17الجمهورية 

 بالمدن المنتجة المصانع عدد  من% 35الجمهورية، و الجديدة في بالمدن الصناعية المناطق

الجمهورية  في الجديدة بالمدن المستثمر اجمالي رأس المال من  %48بالجمهورية و الجديدة

 اجمالي من  %47الجديدة بالجمهورية و بالمدن السنوي االنتاج  قيمة اجمالي من% 48و

  27الجمهورية  في الجديدة بالمدن العمل فرص

 :السويس قناة تنمية محور مشروع  تنفيذ معوقات  8-3

طرحت السويس قناة محورتنمية   مشروع فكرة ن أ من بالرغم  تاعشر من قد 

 األن إلى المشروع ان اال والتفصيل  بالشرح تناولتها  التي والخطط  رساتالدا ورغم السنين

 :28مشروع لل التنفيذي موقفال ضااستعر خالل من ذلك ويتضح ومؤثر قوى بشكل يولد لم

 والتسويق الترويج ودجه لفشو السخنة، ميناء تنمية معدالت تواضع إلىتشير التقارير    -

 والتي دولةلل التابعة السويس يجخل غرب لشمال االقتصادية يئةلهل المخصص  القطاع في

 .األساسية والبنية فقراالم لكافة تفتقر

  محافظة  في قناةلل الشرقية للتفريعة الشمالي المدخل في ورسعيدب شرق ناءفيما يتعلق بمي  -

 فشل مع بالتوازي بورسعيد شرق ميناء  تنمية معدالت تواضع إلى تشير التقارير بورسعيد

 
 . السويس قناة  محور لتنمية التنفيذية الخطة (2014) ,يةالعمران  والتنمية والمرافق  اإلسكان وزارة 26
 المستقبلية،   الدراسات ،مركز 2030 لمصر المستقبلية الرؤية. القرار  اتخاذ ودعم المعلومات الوزراء, مركز مجلس 27

28 Khaled EL Sakty,2013,"Suez Canal Logistics Hub : Competition and Challenges" pp 25-27 
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 لم والتي بالميناء حقةالمل  الصناعية  منطقةلل والتسويق ترويجلل  الصناعية تنميةال يئةه ودجه

 .29األساسية والبنية فقا رالم لكافة رهاافتقا ظل في صناعي مشروع أي تشيد

 واالتصال  الدولي الفكر مع تتواكب ال  التي والبيروقراطية إدارية  والعقبات اإلدارة سوء  -

 .الفعالة والحوافز الشفافية وافرت وعدم المجال ذاه في بالعالم

 مشروعات رتهظ حيث أفقي وأ سيرأ تكامل سواء المشروعات وتكامل بطاتر عدم  -

 .رابط بينها ليس ةمنفرد

 .المصريين او االجانب المستثمرين لدى للمشروع الفعال الترويج عدم -

 حيث  من روعالمش في لالستثمار االموال رؤوس لجذب مواتي  االستثمار  مناخ يكن لم  -

 .يةلوالتموي والجمركية الضريبة الحوافز

 .مةه الم المنطقة ذهه تنمية ىلع المحفزة والتشريعات القوانين ضعف -

 .التخزين انشطة المنطقة ىلع بتلغ وقد والتكنولوجيا التحويلية  الصناعات تطور دمع -

 .واجتماعي يانعمر تجمع نيتكو ومقومات االساسية بنيةلل مفتقرة المنطقة لازت ال 

 الموانئ، في طاتلالس مختلف بين االختصاصات تداخل مثل  التنظيمية القواعد  قصور  - 

 القطاع هيمنةو الخدمات، أسعار  تحديد في الحكومة وتحكم التنظيم، عن كيةالمل فصل وعدم

 30اللوجستية الخدمات تقديم ىلع العام

 العالمية واإلقليمية المحيطة والتغيرات  التحديات -9

وأخرى م سلبية  آثار  هناك  أن  واضحاً  بات  األوكرانية  الروسية  األزمة  بداية  ع 

ا السويس، وكان من ضمن  قناة  على  البحر  إيجابية  منطقة  تجارة  تراجع  السلبية هو  ألثار 

أسيا   شرق  من  القادمة  للسفن  المالحة  حركة  تأثر  مع  السويس  قناة  من  العابرة  األسود 

 قناة السويس.  وروسيا وأوكرانيا وباتت ال تعبر 

المتجهة من  ومنتجاته  الخام  البترول  تجارة  زيادة  فأهمها  اإليجابية  لآلثار  وبالنسبة 

التأثير اإليجابي بات ظهر الخليج العربي أل للبترول الروسي، ولكن  وروبا وأمريكا كبديل 

. أفضل نسبيا من التأثير السلبي خاصة مع زيادة عدد السفن والحموالت والعوائد الدوالرية

السويس   لقناة  العابرة  السفن  فبرايرفقد بلغ عدد  فينة س  1713  في كال االتجاهين2022في 

قدرها مقابل عبور100.1بإجمالي حموالت صافية  فبراير  سفينة خالل  1532مليون طن، 

قدرها  2021  عام صافية  حموالت  جديدة  97.6بإجمالي  قياسية  أرقاماً  وهي  طن.  مليون 

معدالت على صعيد  مسبوقة  عدد   وغير  قارنا  ما  وإذا  الصافية،  والحموالت  السفن  عبور 

 
 24-23ص ص  ,لها  االقتصادية والمنطقة  السويس  قناة من االستفادة  تعظيم , 2021, ارالجز سارة 29

30 Ghoneim , A. and Helmy.O, 2007 , An assessment of maritime transport and related 
logistics services in Egypt , ECES , Working Paper No. 125. 



 

 ( 2023 يناير، 4، ج1، ع4)مالمجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية 

 إبراهيم أحمد عيد. د

- 389 - 

 

 % 23بزيادة  لعام الماضيعن ا %10لسنوات السابقة نالحظ نسبة زيادةالسفن العابرة خالل ا

 .31ثار اإليجابية أعلي من األثار السلبيةاآللذلك يمكن القول أن  في العوائد الدوالرية

 من وضع عددا  سية األوكرانية إلى  األزمة الرووبسبب  السويس  هيئة قناة  وقد لجأت  

  قناة.الحوافز والتخفيضات للسفن التي لن تعبر لقناة السويس من أجل جذبها وعبورها من ال

السويس  و قناة  هيئة  اكتسبت  كورونا  قد  أزمة  من  التحديات  خبرة  مواجهة  من  وتمكنت 

ال التجارة  حركة  على  كورونا  جائحة  وتداعيات  العاجلة  والمتغيرات  بنجاح  الدولية  دولية 

نجاحات كبيرة    حزم جديدة وحققت   وطرحتحدثت تخفيضات  است  عندما ومرونة واحتراف  

  2022  زيادة في فبرايرقامت الهيئة ب  أضعاف  6ة أسعار الشحن ومع زيادفي فترة كورونا،  

 تماشي مع السوق العالمي.لت %15وفي مايو زيادة  %15وفي مارس زيادة  6%

، تم ضخهم في  2021مليون دوالر في عام   363و  يارمل  6ت قناة السويس  حققوقد  

ال يخفى على  ، و% 16مليار بزيادة حوالي    5  حققت  2020  زانه الدولة، وفي العام السابقخ

أن   السويس من  أحد  المصري والعملة  القناة  القومي  للدخل  األساسية  أما   الصعبة.مصادر 

البحري   )النولون  النقل  أجور  أسعار  يخص  انتعاشا  (،  Freightفيما  األسعار  حققت  فقد 

العام   النمطية سعة    2020طفيفا خالل  للوحدة  النولون  أسعار  ا من قدم  20، وقد وصلت 

$ في نهاية العام بعد أن كانت  850لصين الى موانئ البحر المتوسط الى أكثر من  موانئ ا

  ومن موانئ الصين إلى موانئ شمال غرب أوروبا إلى   2019$ في نهاية العام  822عند  

من   العام  900أكثر  نهاية  في  عند    $2020  كان  أن  العام  867بعد  نهاية  مع   $2019  .

ه في نهاية الربع األول  المهم قد سجل أقـل مستوى ل  يُذكر أن سعر النولون عند هذا الخطو

في حين انخفضت أجرة النقل من موانئ الصين إلى سنغافورة   $680عند    2016من العام

 32. 2019$ مطلع العام 148وبلغت  2016ل من العام ربع األو$ فقط في نهاية ال70إلى 

للحاولكن   العالمي  البحري  النقل  إن  القول  يمكننا  المجمل  أرباحا  في  حقق  قد  يات 

العام   من  فقط  والرابع  الثالث  الربعين  خالل  وبالتحديد  طفيفة  بسبب    2020فصلية  وذلك 

،  2019عن الفترة نفسها من العام  جائحة كورونا، لكن تبقى هذه االرباح أقل من نظيراتها  

العا نهاية  التي سجلتها في  للحاويات لن تصل لألرباح  البحري  النقل  م  وأن أرباح شركات 

 مليار دوالر أمريكي.  7والتي بلغت حينها  2018

فقد سجلت موانئ    33الدوليةبحاث  واأل تقارير  الأما على مستوى الموانئ، وبحسب  

التداول معدل  في  انخفاضا  العام    العالم  العام    2020خالل  منذ  األسوأ  العام  يُعد  والذي 

 . 2008والثاني منذ األزمة االقتصادية العالمية في   2016

 

 
31  

32 Global links to regional networks: Trade logistics in MENA countries. Paper presented at 
the Annual Mediterranean Development Forum , 6 – 9 October, 2021 
33 International Exhibition Logistics Associates (IELA) obtained from www.iela.org. 
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شهدت موانئ العالم تراجعا كبيرا في معدل مناولة الحاويات وباألخص في   االوإجم

 مع تفشي فيروس كورونا واالحتفاالت برأس السنة الصينية،   2020الثلث األول من العام  

وبالتحديد خالل األسبوع األخير من شهر أبريل. لكن النمو    %53والتي شهدت تراجعاً بلغ  

الرابع ساهم في محو أغلب خسائر الربعين األول والثاني، فعلى الكبير في الربعين الثالث و

العام   مطلع  منذ  مجتمعة  الصينية  الموانئ  ناولت  المثال  شهر    2020سبيل  نهاية  وحتى 

مليون حاوية عن الفترة نفسها خالل   218ـمقابل مناولتها ل  حاوية مليون    217أكتوبر منه  

 . 2019العام 

ثالثة أرقام قياسية    2020هاي الصيني خالل العام  وفي المقابل فقد سجل ميناء شنغ 

قياسياً في عدد الحاويات التي ناولها خالل يوم  في عدد الحاويات التي ناولها، وحقق رقماً 

، ورقما قياسيا آخر في عدد  2020يوليو    30حاوية وذلك بتاريخ    149.565واحد والبالغة  

والبالغة   واحد  شهر  خالل  ناولها  التي  أكتوبر    4.2الحاويات  شهر  خالل  حاوية  مليون 

بمناولته ل2020 ثالث  فقد    43.5، ورقم  آخر  جانب  واحد. ومن  مليون حاوية خالل عام 

خالل  COSCOتصدرت   المشغلين  نمو  قائمة  سنوي    2020العام    الصينية  نمو  وبنسبة 

 APMثم  %4.8تلتها موانئ سنغافورة وبنسبة نمو سنوي تقريبي بلغت    %5تقريبي بلغت  

بلغت  وبنسب تقريبي  سنوي  نمو  تحقق  %4.5ة  لم  نمو    Hutchison  فيما  أي  هوتشيسون 

العام   خالل  بنسبة  2020يُذكر  دبي  موانئ  نمو  وتراجع  هذا  نفسه.    0.6%.  العام  خالل 

حيث   2020ر بالذكر أن شركات المناولة العالمية حققت تحسنا في أدائها خالل العام  الجدي

بالم السفن  مكوث  زمن  متوسط  وبالتحديد  انحسر  واحد،  يوم  من  أقل  إلى  ساعة    23وانئ 

 دقيقة.  18و

الرسميةاألوبحسب إحصائيات   فإن  34ونكتاد  أكثر من    21،  بتشغيل  تقوم  من    %80شركة 

الحاويات حول   رأسها  موانئ  على  بلغت    COSCOالعالم  وبنسبة  تليها   %13.7الصينية 

وبنسبة   Hutchisonثم  ،% 10.5وبنسبة  APMثم  %10.6موانئ سنغافورة وبنسبة بلغت 

، ولقد ناولت أول  %8.7، فيما حلت موانئ دبي العالمية خامسة وبنسبة بلغت  %10.3بلغت  

 . 2019العام  مليون حاوية خالل   645.8شركة مجتمعة ما مجموعه  21

العالمي بين الخطوط المالحية وموانئ الحاويات، فقد  أما فيما يخص مؤشر الربط 

أن مين أعلى نسبة أوضحت اإلحصائيات  قد حقق  العربية  اإلمارات  دولة  في  اء جبل علي 

يتبعه ميناء كولومبو   2020و 2006صعود في المؤشر، وذلك في الفترة الواقعة بين عامي 

يناء فالنسيا اإلسباني يليهم ميناء طنجة المغربي. وفي السياق نفسه فقد حل  في سريالنكا ثم م

أفريقيا وللعام الثاني على التوالي كأكثر الموانئ   ميناء طنجة المغربي كأول ميناء في قارة

ربان  ياإلفريقية ربطا مع الخطوط المالحية، يليه ميناء شرق بورسعيد المصري، ثم ميناء د

Durban  قيا، في حين ال زال ميناء شنغهاي الصيني ولعدة سنوات يتربع على بجنوب أفري

 عرش هذا المؤشر.

 
34 obtained from www.unctad.org 
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شركة   أكدت  فقد  آخر،  جانب  لميناء    PSAمن  التركي  مرسين    Mersinالمشغلة 

MIP    العام    2أنها كسرت حاجز مناولة وهو رقم غير    2020مليون حاوية نمطية خالل 

التركية. وفي ذات السيا الموانئ  ق ووفقا إلحصائيات رسمية صينية، فقد ناول مسبوق في 

  37.6و  38.9و  43.3بالمقارنة مع    2020مليون حاوية خالل العام    43.5ميناء شنغهاي  

قد ناولها خالل األعوام   ليحافظ    2017و  2018و  2019مليون حاوية كان  التوالي،  على 

 .11على مركزه األول للسنة 

لتقارير   انئ اآلسيوية التي حازت على تراتيب ضمن ونكتاد فإن نسبة المواألووفقاً 

إلى    20أول   وصلت  العالم  حول  حاويات  نسبة    16ميناء  يعادل  ما  وهو  ،  %80ميناء 

التسعة االولى عالميا، في حين   المراكز  وجاءت موانئ شرق آسيا وجنوب شرق آسيا في 

بقية، وهي  المت  %20حل ميناء جبل علي اإلماراتي في المركز الحادي عشر، أما نسبة الـ  

النحو االتي: حل    4تعادل   الشمالية وعلى  فقد توزعت بين قارتي أوروبا وأمريكا  موانئ، 

عالميا،    13في المركز    Antwerp  أنتويرب  عالميا، وميناء  10لترتيب  ميناء روتردام في ا

أنجلوس  وميناء   المركز  لوس  المركز    16في  في  األلماني  هامبورغ  وميناء    17عالميا، 

 عالميا. 

استحوذت  و فقد  ميناء(،  مائة  أول  )قائمة  عالميا  الحاويات  موانئ  ترتيب  حيث  من 

على   وحدها  موا  6الصين  أول عشرة  بين  في  من  الصينية  الموانئ  وجاءت  العالم  في  نئ 

في حين حل ميناء سنغافورة   والثالث والرابع والخامس والسابع والتاسع،  األول:  المراكز 

الجنوبي س الكوري  وبوسان  تذبذبت  ثانيا  فقد  العربية  الموانئ  أما  ثامنا،  ادسا وهونغ كونغ 

العام   خالل  إيجابية،  2020مراكزها  نتائج  أغلبها  سجلت  صاللة   وإن  ميناء  صعد  فقد 

الى    47عالمياً، وميناء طنجة المغربي من المركز    44الى المركز    51العُماني من المركز  

ال  35المركز   من  المصري  بورسعيد  وميناء  المركز    57مركز  عالميا،  عالمياً،   46الى 

المركز   من  أبوظبي  إمارة  في  خليفة  المل  71الى    75وميناء  ميناء  حافظ  فيما  ك  عالميا، 

على مركزه   السعودي  المائة    87عبدهللا  قائمة  أيضا  السعودي  الدمام  ميناء  عالميا، ودخل 

ر إلى الحادي  علي من المركز العاش  عالميا، في حين هبط ميناء جبل  93وحل في المركز  

غادر    2020عالميا، وخالل العام    41الى المركز    40شر عالميا، وميناء جدة من المركزع

 ميناء حاويات في العالم. 100كان اإلماراتي العربية قائمة أول خورف Khorfakkanميناء  

بدأ تطبيق  حيث  ،  2020بحلول األول من ينايرحدث    تحول جذري وتاريخيوهناك  

ال المنظمة  والمعروف  قرار  الدولية  غازات   IMO 2020بحرية  انبعاثات  حدد  والذي 

والذي زاد من أسعار النولون  ،  %3.5نزوال من نسبة    %0.5الكبريت من السفن عند نسبة  

، وهذا ناتج عن كمية االنبعاثات من السفن، والتي تستهلك وحدها ما يزيد  %20وبأكثر من  

النفط يوميا. وحده    4.4عن   بين  مليون برميل من  يستحوذ على نسبة  االستهالك    50هذا 

الي  من إجمالي مصاريف تشغيل أي سفينة؛ فقد قدرت مراكز األبحاث أن تصل إجم  %60و

ما ترتب من مبالغ مالية لتتماشى السفن مع القواعد الجديدة خالل السنة األولى فقط لتطبيق  

بمنقيات أو تكاليف الفارق    مليار دوالر، والمتمثلة في تزويد السفن  15هذا التشريع أكثر من

تم   قد  أنه  إلى  االشارة  وتجدر  الكبريت،  منخفض  والوقود  العادي  الوقود  بين  السعر  في 
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لعددتركي وقود  مصفيات  متطلبات 212ب  مع  لتتالءم  فقط  فضلت    IMOسفينة  حين  في 

بدال من  %0.5أغلب الشركات اللجوء الى شراء الوقود الجديد بتركيز غازات الكبريت عند 

 .35كيب مصفيات وقود، أو تغيير محركات سفنها لتعمل بالغاز الطبيعي تر

العام  و شهد  كا  2021و  2020لقد  عديدة  بحرية  منها  حوادث  الحاويات  لسفن  ن 

مارس   23"إيفرجيفن" في    Ever Given  حادثة جنوح سفينة الحاويات  نصيب، نذكر منها

و2021 الحاويات  ،  سفينة  بين  تصادم  الصب  والناق  SHAHRAZحادثة  البضائع  لة 

SAMUDRA SAKTI I    في سنغافورة  مضيق  الى    2020  مايو  10في  أدت  والتي 

الحا سفينة  منتصف  في  كبير  أفريقيا  تصدع  غرب  في  القرصنة  حوادث  أن  كما  ويات. 

العام  ماالج  Malagaومضيق   قد زادت خالل  أبريل، حيث    2020ا  وباألخص منذ شهر 

ي” قبالة سواحل نيجيريا واختطفوا تسعة بيرجي  ندجسي“  هاجم قراصنة السفينة النرويجيّة

  25عاصف يوم  في جو    APL Englandنيجيريّين من بين طاقمها، في حين فقدت السفينة

 حاوية من حمولتها بالقرب من السواحل األسترالية. 40مايو من السنة نفسها 

في آخر يوم من   ONE APUSولكن يبقى حادث سقوط حاويات من سطح السفينة  

هو الحادث األكبر من نوعه منذ سنوات، حيث سقطت من على ظهر    2020هر نوفمبر  ش

المذكورة   جو عاص  1816السفينة  في  الى  حاوية  الصين  من  مبحرة  وهي  عاٍل  وبحر  ف 

البحري  للنقل  العالمي  المجلس  المتحدة. وبحسب إحصاءات  الواليات  بيتش في  ميناء لونغ 

WSC  ليس البحر  في  الحاويات  سقوط  السفن    فإن  من  النوع  لهذا  األكبر  التحدي  هو 

يأت ثم  الحاويات،  لسفن  تحٍد  أكبر  يمثالن  البحر  عرض  في  واالنقالب  سقوط  فالحرائق  ي 

الحاويات من على ظهر السفن كثالث تحٍد لهذا النوع من السفن. وفي هذا اإلطار أوضحت  

نويا متوسطا قدره  إحصائية رسمية للمجلس أن فقدان الحاويات في البحر قد سجل معدال س 

وحتى   2017، فيما شهدت الفترة بين مطلع العام  2019و  2008حاوية بين عامي    1382

العام   سنوي    2019نهاية  وبمعدل  البحر  بعرض  المفقودة  الحاويات  أعداد  في  انخفاضا 

 36حاوية. 779متوسط قدره 

وتقرير  و البحثية  المراكز  تقارير  أكـدت  قائمةاأللقد  وأخرى    ونكتاد وجود مخاطر 

قادمة ستؤثر سلبا على النقل البحري للحاويات، منها ما هو خارجي )األخطار الخارجية( 

التجا التوترات  في  كزيادة  اقتصادين  كأكبر  األمريكية  المتحدة  والواليات  الصين  بين  رية 

األوكرانية  العالم،   الروسية  والتحول واألزمة  والمتكررة،  الكبيرة  البحرية  والحوادث 

ف التنفيذ  العالمي  حيز  دخل  والذي  السفن  من  الكبريت  غاز  انبعاثات  من  والحد  الطاقة،  ي 

العام   ووا  2020مطلع  مباشر  أثر  له  إلى جانب وكان  البحري،  النولون  أسعار  على  ضح 

أخطر المناطق البحرية في   خطر القرصنة وباألخص في منطقة غرب أفريقيا والتي تعتبر

 . العالم

 
35 UNCTAD/RMT/2021 (Overview) obtained from www.unctad.org   

  www.imo.org (IMO) الدولية البحرية المنظمة  36
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الى األخطار   باإلضافة  للحاوية،  هذا  )الفعلي(  الحقيقي  الوزن  في  القديمة والمتمثلة 

وش البحري  النقل  بشركات  دائم  كمتربص  السيبرانية  بالموانئ  والهجومات  تشغيل  ركات 

على حد سواء، والذي سبب ويسبب لها خسائر فادحة، ولكن يبقى الخطر األكبر على هذا  

الداخلي )األخطار  نفسه  القطاع  داخل  من  النقل  من  احتكار النوع  وجود  في  والمتمثل  ة( 

الى حرائق الحاويات، وحوادث   باإلضافةواضح وصريح للنقل البحري العالمي للحاويات،  

وسرقة  معد السفن،  وحوادث  أنواعها،  بمختلف  والشاحنات  كالرافعات  والنقل  التداول  ات 

الحاويات،   سف   باإلضافةمحتويات  على  وتأثيره  العالي  والبحر  الجوية  األحوال  ن الى 

 الحاويات وحموالتها. 

 محور قناة السويس  تعظيم االستفادة منالرؤية المستقبلية ل -10

ا  من  المصرية  الدولة  والرصيد  تمتلك  والمقدرات  الطبيعية  والموارد  لمقومات 

العقود  خالل  والشامل  الطموح  التنموي  اإلنجاز  تحقيق  على  قادرة  يجعلها  ما  الحضاري 

تو أن  لها  تتيح  كما  العالمية القادمة،  المنافسة  ومتطلبات  المنافسة،  تيار  تحديات  اجه 

العل بالمنهج  تأخذ  أسس  على  العالمي  االقتصاد  مع  القدرات  واالندماج  وبناء  السليم،  مي 

 الذاتية، وزيادة رصيد المعرفة الداعم إلحداث عملية التنمية.

الحك  الجهود  كافة  تضافر  من  البد  السويس  قناة  بمحور  التنمية  ومية  ولتحقيق 

على   قادرة  وتكون  والمستقبلية،  التنموية  التحديات  مواجهة  على  قادرة  لتكون  المتميزة 

المقدرا تلك  من  مختلف االستفادة  تتناول  ومتواصلة؛  مطردة  تنموية  إنجازات  لتحقيق  ت 

ال لعوائد  العادل  التوزيع  من  إطار  وفى  السويس،  قناة  منطقة  في  الحياة  لكل جوانب  تنمية 

ب المجتمع  بالرؤية المنطقةفئات  معنية  أساسية  محاور  ثمة  هناك  بأنه  القول  ويمكن   .

مركز لوجستي وصناعي عالمي تتحدد في  المستقبلية للتنمية الشاملة بمحور قناة السويس ك

في   متميز  عالمياً  يمثل مركزا  ومكانياً  بيئياً  متزن  وعمرانياً  اقتصادياً  متكامل  كونه محور 

والصناعية   اللوجستية  لرؤية  الخدمات  وفقا  الشاملة  للتنمية  أفضل  لنموذج  الوصول  بهدف 

   2030مصر للتنمية المستدامة 

الهائلة لقناة السويس من خالل إنشاء مركز تعظيم االستفادة من اإلم ن  كموي كانيات 

أقاليم  السويس وباقي  قناة  إقليم  بين  الرابطة  الطرق  لوجيستي عالمي وتدعيم وتقوية شبكة 

العا خاصة  اإلقليم  الجمهورية  هذا  يكون  أن  في  المشروع  رؤية  وتتمثل  المحور.  لهذا  برة 

ً   متكامال  إقليما بيئيا في الخدمات البحرية  اقتصادياً وعمرانياً ومتزناً   ومركزاً عالمياً متميزاً 

عالم التجارة العالمية بحلول  واللوجستية والصناعية والسياحية ومحوراً مشاركاً في تشكيل م

  2030عام

ة السويس بمساحة األراضي الواقعة في منطقة قنا  قناة السويستنمية    يضم محورو

طبيعةو  2مك  460حوالي   ذات  اقتصادية  منطقة  غرب    تعتبر  ميناء  من  وتتكون  خاصة 

غرب،   ميناء  بورسعيد، بالقنطرة  الصناعية  المنطقة  الصناعية،  والمنطقة  بورسعيد  شرق 

مين الجديدة،  اإلسماعيلية  شرق  التكنولوجيا  السخنة، وادي  العين  وميناء  منطقة  األدبية،  اء 

سويس التي ميناء العريش، ميناء الطور. ويشمل المشروع تنمية منطقة شمال غرب قناة ال
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السخ العين  بالقرب من ميناء    200نة، ويغطي مساحة  تشتمل على منطقة صناعية كبرى 

متصلة    2م ك 22.5، ومساحة  2مك  176.5ساحة  ، ويشتمل على متنزه صناعي على م2مك

 .237مك 20.4ادية على مساحة بالميناء وتضم منطقة اقتص

اسة نستطيع القول بأنه الدر  خاللضوء ما تم استعراضه    فيصة القول فإنه  وخال 

مستقبلية   رؤية  السويسيمكن صياغة  قناة  محور  تنمية  العامة   لمشروع  الرؤية  في ضوء 

ضوء  يةالمستقبل  مصر  لخريطة المستدامة للتنمية  المقترحة    االستراتيجيةالتوجهات    في 

 . 2050 و2030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج والتوصيات:  -11

 النتائج: 11-1

الس العرض  خالل  قناة  من  محور  تنمية  مشروع  أن  تبين  البحث  هذا  ألجزاء  ابق 

محورا مستداما يتنافس عالميا في مجال الخدمات اللوجستية    من الممكن أن يصبح  السويس

المتطور من والصناعات  أربعة  جذب  امكانيات  به  يتوافر  حيث  والسياحة،  والتجارة  ة 

وا النقل  وهي  العالم  في  نموا  األكثر  واألنشطة  والطاقة،  المجاالت  والسياحة،  للوجستيات، 

و المعلومات،  وتكنولوجيا  خاللواالتصاالت  تجربتي  من  علي   منطقتي  استعراض  جبل 

سنغافورة   الدروميناء  من  مجموعة  استخالص  المستفادة  يمكننا  التقاريروس  ضوء   وفي 

 الية الت للنتائجيمكن التوصل  اللوجستيةعوامل نجاح المناطق  ضوئهافي  تحدد الدولية التي

في منطقة قناة السويس ادى إلى ضآلة العائد    مستغلةوجود امكانيات اقتصادية كامنة غير    -

 لمصر والقناة.  من الموقع المتميز

 
  لمصر  المستقبلية الرؤية - الوزراء بمجلس  القرار اتخاذ ودعم المعلومات مركز - المستقبلية الدراسات مركز 37

 7( ص العام اإلطار)2030
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تنمية قناة السويس معوقات متشابكة    ي مصر وخاصة محورف  اللوجستيةالمناطق    تواجه  -

عام مما ادى إلى   بوجه  االستثمارى  علمصر والمناخ غير المحفز    في  األعمالخاصة ببيئة  

 . االقتصادية ى جدواهعلبطء تنفيذ المشروع ومن ثم 

الرؤية    - تكامل   متكاملة  الستراتيجيةة  الشاملغياب  تتضمن  وتجاريا  وتكنولوجيا   صناعيا 

 قناة السويس.  يشمل محور تنمية  تنموي

حور تنمية  في م لالستثمار ق ميزة تنافسية عالية لخفي مشروع قناة السويس الجديدة ساهم  -

 فريد الموقع. عالميالتنمية بتحويل مصر لمركز لوجستي  ةعجلقناة السويس ودفع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التكنولوجيوالتطور    اإلدارة  ص من تجارب نجاح اقامة مناطق لوجستية ان كفاءةيستخل  -

 . اللوجستيةعوامل نجاح المناطق  ماهمن   األداءوكفاءة 

ن مقومات المكان أ  الا  يةلوتموي  بيروقراطيةوجود معوقات    بالرغم من  نهأيستنتج    إجماال  - 

راسيا وافقيا خاصة    متكاملةاقتصادية يدعم اقامة مشروعات لوجستية    من اثار  سيقدمهوما  

 زيادة عدد السفن المارة بالقناة. ولقناة السويس  المالحيلممر بعد ازدواج ا

 التوصيات:  11-2

السابقة يمكن وضع بعض النتائج   مخطط تنفيذي   في صورة  االقتراحات  في ضوء 

Action Plan  المشروعات من  من  ل  واآلليات  لعدد  االستفادة  قناة تعظيم  تنمية  محور 

 ي : صناعي عالمتجاري وكمركز لوجيستي و السويس 

  المسافة   إجمالي  من  %25  بواقع  المالحة   حركة   في   ازدواجا   تشهد  التي  المسافة   زيادة لمشروع      - 

  يمثل "  المزدوج "  السويس  لقناة  المالحي  لمجريحيث أن ا  للقناة" الجنوبي   قطاعال"بـ  المزدوجة  غير

  ة القنا  طول  يبلغ  فيما  م،ك  113.3  بواقع   السويس   قناة  طول  إجمالي   منفقط  %    58.6  نحو

 . مك 193.30 اإلجمالي
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حيث    السويس  قناة  تطويرل  مشروع   -   الكيلومتر   من  بداية   الجنوبية،  المنطقة   وتعميق   توسعة من 

 . قدما  66 من بدال قدما  72 وعمق  شرقا   م 40 وعرض  كلم 30  بطول ،162 الكيلومتر حتى 132

  الساحات و  لالستخدامات  بالنسبة  خاصة    والعريش  السخنة  العين  مينائي  تطويرلمشروع    -

 البحرية.  واألرصفة  والمخازن   والصوامع

 . السويس  قناة لشركة  الحاويات تداول محطة  لتوسعة مشروع  -

 . البحرية للخدمات عالمي مركز  اءإنشمشروع  -

 .ةاللوجيستي والخدمات الحديثةالتجزئة  ارةلتج الالزمة اطقالمن إقامةمشروع  -

عالمية من شأنها تطوير العمل بمحور قناة    إنشاء مركز بحثي للدراسات ومراكز تدريب  -

لتوفي البشرية  الموارد  وتطوير  منه  والتنموي  االقتصادي  العائد  وتعظيم  العمالة  السويس  ر 

الماهرة والمدربة عن طريق مراكز التدريب مع االستعانة بالعمالة الخارجية ذات الخبرات  

ا المحلية  العمالة  إلكساب  محلياً  المتوفرة  غير  واالستفادة من العالية  المهارات  ونقل  لخبرة 

 .الخبرات التي تولدت من تجارب المناطق اللوجستية العالمية

ل  - قناةمشروع  محور  المرور   ربط  إجراءات  وتسهيل  المجاورة  الشقيقة  بالدول    السويس 

 واالتصال الفعال بالعالم الخارجي وموائمة نظم العمل. 

آلية ال  - العالمية  الفعالة تو  اإلدارةختيار  ايجاد  التطورات   األعمالتتسم بتيسير    والتياكب 

 . األموالؤوس في المنطقة بجذب ر لالستثماروتفعيل الترويج  لجذب الشركات العالمية

جاذب    - مناخ  العالمية    لالستثمارتوفير  الشركات  تطوير  لللجذب  حيث  من   األداءمنطقة 

فيما    والمؤسسي  اإلداري خاصة  المنازيتعلوالتشريعي  بفض  التقاضي  ق  وسرعة  عات 

  الستقطابمخاطر  لل  مالئمالمستثمرين بما يكفل توزيع    مع مراجعة عقود  االستثماروحوافز  

 ي المحطات العالميين والمستثمرين. لمشغالمزيد من 

استقرار  علالعمل    -  - قوانين   المالية  المعامالتى  لتعديل  الجمارك  مصلحة  مع  والتنسيق 

المرك باعتبار  يسمح  بما  بمرور  الجمارك  يسمح  بحيث  جمركية،  منطقة  اللوجيستي  ز 

الجم اإلجراءات  اتخاذ  ثم  اللوجيستي  المركز  إلى  مباشرة  الميناء  من  عند  البضائع  ركية 

 خروج البضائع من المركز اللوجيستي.  

أسعار   للمشاريع  الالزمة  األراضيتقديم    -  في  المضاربة  من  الحذر  مع  تنافسية  بأسعار 

ذات مستوى عالمي وسرعة    المعلوماتبنية أساسية لتكنولوجيا    قلالتخطيط لخو  األراضي

 الذكية المتطورة  األنظمةا وتطبيق واالستفادة منه المعلوماتتداول 
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Maximizing The Utilization of the Suez Canal Hub as 

a Global Industrial, Commercial, and Logistical 

Center in the Light of Global Experiences 

By  

Dr. Ahmed Eid Ibrahim 
 

Abstract: 
The Suez Canal Axis project represents a sustainable hub that 

competes globally in the field of logistics, advanced industries, trade and 
tourism, as it has attractive possibilities for many of the most growing fields 
and activities in the world such as transport and logistics, tourism, and 
energy, communications and information technology, and the Egyptian state 
seeks to maximize the benefit of the Suez Canal region to become a 
locomotive for the development of the Egyptian economy and linking it 
with the global economy, as the Suez Canal is one of the most important 
shipping lanes in the world and has a great importance at the global level, as 
it represents the link between the three continents, Asia, Africa and Europe. 
but there are untapped economic potentials that must be maximized by 
creating an added value for the passage of ships through the canal. 
Therefore, the establishment of logistical parks within the Suez Canal Axis 
development project is a development starting point that contributes to 
generating income, employment, resettlement of the population and other 
economic effects. This research aims to Determining the ingredients for the 
success of the logistical regions in the world by reviewing the successful 
global experiences, especially the experiences of the regions of Jebel Ali 
and the port of Singapore, as a comparative study to extract a set of lessons 
learned and factors for the success of the logistical parks and to suggest 
options to overcome the obstacles facing the region and reduce the negative 
effects of global political and economic transformations. Hence, this 
research concludes that despite the presence of obstacles, the elements of 
the place support the establishment of integrated logistical projects. 

 


