المناطق الحرة ودورها فى التنمية االقتصادية فى مصر
مقــدمـــة:
تولى الدولة اهتماما ً كبيراً بتشجيع االستثمار باعتباره مدخالً أساسيا ً لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية فى إطار السياسة العامة
للدولة وخطتها القومية .ولهذا اتجهت الدولة إلى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتوفير المناخ المالئم لعمل هذه المناطق مع
إتاحة فرصة اكبر وضمانات أكثر ومزايا عديدة يستفيد منها رأس المال المستثمر ،هدفها زيادة القيمة الحقيقية لرأس المال فضالً عن
وجود عائد من استثمارات هذه األموا ل للمستثمرين ولالقتصاد القومى ككل يتمثل فى تشغيل العمالة وزيادة اإلنتاج وتخفيض الواردات
وزيادة فى الصادرات ،وزيادة القدرة التنافسية للنشاط االقتصادى ،وتحسين أداء الميزان التجارى لها مما يؤدى إلى رفع دورها فى
التنمية االقتصادية.

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من أن المناطق الحرة فى مصر نمط استثمارى متميز يوفر سوق مفتوح لالستثمار ،ويبرز دورها األساسى فى إقامة
صناعات تصديرية وجلب التكنولوجيا الحديثة ،وتوفير فرص للعمالة وزيادة الموارد من النقد األجنبى ،فالبد من توفير البنية التحتية
لتشجيع تدفق المشروعات االستثمارية ،وإزالة معوقات االستثمار ووضع السياسات والبرامج واإلجراءات التنفيذية التى تتكامل مع
بعضها لتحقيق األهداف بصدور ضمانات وحوافز لتشجيع االستثمارات المصرية والعربية واألجنبية.

أهداف الدراســة :
تهدف الدراسة إلى التعرف على:
1ـ مفهوم وأهداف المناطق الحرة.
2ـ وظائف ومجاالت ومقومات وعوامل نجاح المناطق الحرة.
3ـ أنماط المناطق الحرة وعدد المشروعات والتكاليف االستثمارية وفرص العمالة.
4تدفقات رؤوس األموال ومساهمات الدول العربية واألجنبية فى مشروعات المناطق الحرة.5ـ حركة التجارة الخارجية من خالل تطور الصادرات والواردات للمناطق الحرة.
6ـ تطور الصادرات السلعية واإليرادات المحصلة للمناطق الحرة.
7ـ الميزان التجارى للمناطق الحرة فى مصر.

منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفى للتعريف بموضوع المناطق الحرة فى مصر وأبعادها ،وتحليل البيانات ،والخروج بمؤشرات تبرز
أهمية المناطق الحرة فى مصر ودورها فى التنمية االقتصادية.

محتويات الدراسة:
تحـتوى الدراسـة على ثالث فصـول بخالف المقـدمة والتوصيات:
الفصل األول:
أبعاد المناطق الحرة فى مصر ويتناول نشأة المناطق الحرة وماهيتها ومفهومها وأهدافها والوظائف والمجاالت المصرح بها ومقومات
إنشائها وعوامل نجاحها والمزايا واإلعفاءات الممنوحـة لالستثمار بها.
الفصل الثانى:
الوضع الراهن للمناطق الحرة ويتناول أنماط المناطق الحرة وعدد المشروعات والتكاليف االستثمارية وفـرص العمـالـة ورؤوس
األمـوال ومسـاهمـات الـدول العـربيـة واألجنبيـة فـى مشـروعـات المنـاطـق الحرة خالل الفترة ( 2007/2006ـ ( 2002/ 2002وعدد
الشركات التى تم تأسيسها عام .2002/2002
الفصل الثالث:

حركـة التجـارة الخارجيـة للمناطـق الحـرة ويتنـاول الصــادرات والــواردات للمناطــق الحـرة خالل الفترة ( 2004/2003ـ
 )2002/2002والصادرات السلعية واإليرادات المحصلة لمشروعات المناطق الحرة خالل الفترة (2007/2006ـ ( 2002/2002
والميزان التجارى للمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية مقارنة بين عامى 2002/2002.، 2004/2003

إعـداد الـدراســة:
تـم إعداد الدراسـة بمعرفـة المختصـين العاملـين بالجهـاز المركـزى للتعبئـة العامــة واإلحصــاء وقد شـارك فى اإلشراف على هـذه
الدراسـة الدكـتورة  /نيفين حسـين شمت ـ مدرس اقتصاد بالجامعـة المصرية للتعلم األلكترونى .
وإذ نتقـدم بجزيل الشكر للدكتورة المشـرفة على الدراسـة وكذلك لكل من ( وزارة االستثمار ـ الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ـ
قطاع المناطق الحرة ) على توفير البيانات والتى كان لها عظيم األثر فى إثراء الدراسة.

ملخص الدراسة:
تعتبر المناطق الحرة أحد وسائل جذب االستثمارات العربية واألجنبية إلقامة المشروعات بمصر فضالً عن فاعليتها فى التأثير على
معدالت التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ذلك لما تحققه هذه المشروعات من فوائد مباشرة وغير مباشرة لالقتصاد القومى.
يوجد فى مصر عدد (  ) 2مناطق حرة عامة بإجمالى مساحة 1007مليون م ،2تشمل مجاالت أنشطتها مشروعات صناعية باإلضافة إلى
خدمات التخزين بغرض إعادة التصدير وخدمات إدارة الموانى.

وفيما يلى أهم المؤشرات اإلحصائية التى تتضمنها الدراسة:
زاد إجمالـى عـدد مشروعـات المناطـق الحـرة مـن  1077مشروع عـام  2007/2006إلى  1160مشـروع عام  2002/2002بنسبة
 ، %707منها  602مشروعا ً صناعيا ً بنسبة  ،%5204المشروعات الخدمية  322مشروع بنسبة  ، %3302المشروعات التخزينية
 160مشروع بنسبة  13021من إجمالى عدد المشروعات بالمناطق الحرة عام .2002/2002
انخفـض إجمالى قيمـة التكاليـف االستثماريـة لمشروعـات المناطـق الحـرة مــن  2307مليـار دوالر عام  2007/2006إلى 1401
مليار دوالر عام  2002/2002بنسبة  ،% 4002بلغت مشروعات النشاط الخدمــى منهم  705مليـار دوالر بنسبـة ،%5304
مشروعـات النشـاط الصناعـى  502مليار دوالر بنسبة  ، %4201مشروعات النشاط التخزينى  637مليون دوالر بنسبة  %405من
إجمالى التكاليف االستثمارية لمشروعات المناطق الحرة عام2002/2002 .
انخفض إجمالى عدد العاملين بمشروعات المناطق الحرة من  220217عامل عام  2006/2007إلى  216722عامـل عـام
 2002/2002بنسبـة  ،%102وفر النشـاط الصناعى منها  121522فرصة عمل بنسبة  ،%2302النشاط الخدمى  32722فرصة
عمل بنسبة  ،%1501النشاط التخزينى  2422فرصـة عمـل بنسبـة  %101مــن إجمالـى عــدد العاملين بمشروعات المناطق الحرة
عــام .2002/2002
انخفـض إجمالى رؤوس األموال لمشروعات المناطق الحرة من  1001مليار دوالر عـام  2006/2007إلــى  704مليار دوالر عام
 2002/2002بنسبة  ،%2607بلغت رؤوس األموال المستثمرة فى النشاط الخـدمى منهم  404مليار دوالر بنسبة  ،%60رؤوس
األموال المستثمرة فى النشاط الصناعى  20626مليار دوالر بنسبـة  ، %3603رؤوس األموال المستثمرة فى النشاط التخزينى 272
مليون دوالر بنسبة  %307من إجمالى رؤوس األموال لمشروعات المناطق الحرة عام .2002/2002
انخفض إجمالى حجم تدفقات رؤوس األموال العربية من  702مليار دوالر عـــام  2006/2007إلــــى  602مليــار دوالر عــام
 2002/2002بنسبــة % .2103
انخفض إجمالى حجم تدفقات رؤوس األمـوال األجنبية مــن  202مليـار دوالر عــــام  2007/2006إلــى  102مليار دوالر عام
 2002/2002بنسبة % .4506
انخفض إجمالـى تدفق رؤوس األموال المستثمرة بالمناطق الحرة مـــن االستثمار األجنبى المباشر مــــن  302مليار دوالر عام
 2007/2006إلى  102مليار دوالر عام  2002/2002بنسبة % .4102

زاد إجمالــى قيمــة صــادرات المناطــق الحـــرة مــن  305مليـــار دوالر عـــام  2004/2003الـى  607مليـار دوالر عام
 2002/2002بنسبة % .2202
زاد إجمالى قيمة الصادرات السلعــية مــــن  203مليـار دوالر عـام  2007/2006إلى  1105مليار دوالر عــام  2002/2002بنسبــة
% .3706
زاد إجمالــى اإليـــرادت المحصلـــة مــن مشروعـات المناطـــق الحرة من  76مليـون دوالر عام  2007/2006إلى  26مليون دوالر
عام  2002/2002بنسبة % .3603
بلغ إجمالــى الصادرات  6710مليون دوالر عام  ، 2002/2002بينما بلـــغ إجمالــــى الواردات .6604مليــــون دوالر عام
 ،2002/2002ينعكس ذلك على الميزان التجارى ليصبح  106مليون دوالر.
انخفض فائـــض الميــــــزان التجـــارى مـــن  37203مليون دوالر عـــام ، 2003/2004إلــى  106مليـــون دوالر عـــام
 2002/2002بنسبـة % .72
إن زيادة الصادرات سوف تؤدى إلى القضاء على اإلختالل فى الميزان التجارى ،وبالتالى تؤدى إلى زيادة النقد من العملة األجنبية
واإلستقرار فى قيمة العملة المحلية.

