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وإمكانية  المنطقة الحرةد. عبد االمير رحيمة العبود*: 
 إقامتها في منطقة سفوان في محافظة البصرة

 
 مقدمة هيئة التحرير

هةه  الوراسةة  كتب استاذ االقتصاد السابق في جامعةة الصصة ا الةورتعر  اةو االمحة  رايعةة العاةعد
.  تعضةة  1987، العةةود االول لسةةنة مجلةةة دراسةةاخ ال لةةيب العر ةةيونشةة ت فةةي  1987فةةي  ةةا  

الوراسة معنى وفعائو العناطق التجارية والصناعية الح ا بشكل  ا  و لى االراضي الع اقية بشكل 
 خةةةاب قاةةةل أكثةةة  مةةةً    ةةةحً  امةةةاج.  ومةةةً الععةةة ون للجعيةةةا ا   ةةة و ال عيةةة  مةةةً قاةةةل الن ةةةا 
الشععلي السابق والح وب الناجعة  ً ذلك والحصار  طل تنفحه مثل هةه  االف ةار.  واال  ودعةو 

 اما مً ابادا الن ا  السابق ن ى تعجهات مً الحكعمة الع اقية نحةع تانةي مثةل هةه  االف ةار  16
ها تة ى  لى الحوود الع اقية االردنية مً جانب و لى الحوود الع اقية االي انية مً جانةب خخة .  لة

 هحئة التح ي  فائوا مً ا ادا نش  هه  الوراسة.
 د. بارق شا  رئيس هحئة التح ي 

20/3/2019  
 

 الدراسة
تنتشةةة  ال ثحةةة  مةةةً العنةةةاطق الحةةة ا، بنعاذجهةةةا العنتلفةةةة، فةةةي ال ثحةةة  مةةةً دول العةةةال ، وقةةةو 

تقةا  فحهةا، بسةاب أسف ت تطايقات العناطق الح ا في تلك الوول  ً ال ثح  مً الفعائو للوول التي 
دور هةةةه  العنةةةةاطق فةةةةي تنعيةةةة التصةةةةوي  وو ةةةةادا التصةةةوي ، واصةةةةعل الةةةةوول  لةةةى العةةةةعارد بالنقةةةةو 
األجناي، وتنعية الصنا ة، وتشةيحل األيةوا العاملةة، والحصةعل  لةى الت نعلعجيةا، و حة  هةه  مةً 

 النشاطات ذات اآل ار اإليجابية  لى اقتصاديات تلك الوول.
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دراسةةةة مشةةة وة مقامةةةة منطقةةةة اةةة ا تجاريةةةة و ةةةناعية فةةةي سةةةفعا   ولهةةةها يهةةةون هةةةها الصحةةة 
 بعحاف ة الصص ا، رأاو العشاريا التي تقيعها الوول خ ل فت ا ما بعو الح ب.

وانسةةةةةجاما مةةةةةا هةةةةةها الهةةةةةون اةةةةةاول الفصةةةةةل األول مةةةةةً الصحةةةةة  التع يةةةةة  بالعنطقةةةةةة الحةةةةة ا 
قةةةة الحةة ا الصةةةناعية، ودعةةةو ذلةةةك وتطايقاتهةةا، فتنةةةاول التع يةةة  بالعنطقةةةة الحةة ا التجاريةةةة،  ةةة  العنط

اسةةتع م مقعمةةات منشةةاط العنطقةةة الحةة ا، وانتهةةى باسةةتع ام تطايقةةات العنةةاطق الحةة ا فةةي العةةال  
 وفي األقطار الع دية.

أما الفصةل الثةاني مةً الصحة  فقةو اةاول دراسةة جةووى مقامةة منطقةة اة ا تجاريةة و ةناعية 
فةةي منطقةةة سةةفعا  بعحاف ةةة الصصةة ا فابتةةوأ بتعضةةي  أسةةصاب اختيةةار منطقةةة سةةفعا  ليةة م مقامةةة 
منطقة تجارية و ناعية فحها،    أوض  أبعاد العنطقة الح ا التجارية العقت اة وفعائوها واألض ار 

تت تب  لحها،    أوض  أبعاد العنطقة الح ا الصناعية العقت اة وفعائوها وأض ارها، ودعو التي قو 
لسةنة  23ذلك أوض  األساس القانعني الها تستنو مليه في ضةعط مةا ورد فةي قةانع  ال عةار  رقة  

 ، وأخح ا تناول ريفية مدارا هه  العنطقة وما تقتضيه مً مج اطات.1984
ص فحهةةا الصااةة  أهةة  اسةةتنتاجاته والعقت اةةات التةةي أراد تثاحتهةةا وانتهةةى الصحةة  بناتعةةة شةةن  
 بشأ  م اال تطاحق هها العش وة.

والصحةة  مذ تنةةاول دراسةةة العنطقةةة الحةة ا  لةةى هةةها النحةةع، منعةةا اةةاول تسةةلي  الضةةعط  لةةى 
أهعية مقامة العناطق الح ا في ب دنةا ومةا ينصيةي أ  ي افةق هةها العشة وة مةً نشةاطات ووجة اطات، 

ه مً العنطقة الح ا في سفعا  رنععذج للتطاحةق، وال يعنةي ذلةك، فةي ن ة  الصااة ، أ  مقامةة واتن
هها العش وة ينصيي أ  ي ل محصعرا  لى منطقة سفعا  بعحاف ة الصص ا، وو  ران  مقامتها في 
هه  العنطقة تح ى باألهعية واألولعية، في ن   الصاا ، خ ل الفت ا ما بعو انتهاط الح ب، منعةا 
باإلمكا  مقامة مثلها في مناطق أخ ى داخل الجعهعرية الع اقية، فهنالك أقطار   دية ودول  حة  

   دية رثح ا معً تقي  أكث  مً منطقة ا ا داخل أراضحها.
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 التعريف بالمنطقة الحرة وتطبيقاتها

ينص ن ا ط ح العنطقة الح ا ملى ذلةك الجة ط أو األجة اط مةً أراضةي الوولةة التةي تعة ل 
 ً العنطقة ال ع رية أو الح   ال ع ري، لي م استثنائها مً مج اطات السياسة االقتصادية التي 

(، بععنةى خخة  م  العنطقةة الحة ا هةي منطقةة مةً 1تحك  النشاطات االقتصةادية داخةل الالةو رلةه  
تع ل وتسي ج لي م استثناط الععليات التجارية والصناعية التي تحصل داخلهةا مةً مجة اطات الالو 

السياسةةةة التجاريةةةة أو الصةةةناعية أو النقويةةةة التةةةي تطاةةةق فةةةي ذلةةةك الالةةةو، والقصةةةو مةةةً مقامتهةةةا هةةةع 
 تحقحق مجعع ة مً األهوان والفعائو االقتصادية واالجتعاعية.

 Freeينتلة   ةً ا ةط ح منطقةة التجةارا الحة ا ومً هنا فةن  ا ةط ح العنطقةة الحة ا 
Trade Area  مذ يعنةةي اال ةةط ح الثةةاني مجةة اط ت ةةاملي بةةحً دولتةةحً أو أكثةة  يسةةتهون مليةةاط

القحةةعد ال ع ريةةة  ةةً السةةلا التةةي يجةة ا تصادلهةةا بةةحً هةةاتحً الةةوولتحً، و ععمةةا فةةن  العنطقةةة الحةة ا 
 تتنه أاو النععذجحً التالححً أو رلحهعا:

 قة الحرة التجارية:المنط -أ
ينحصةة  نشةةام العنطقةةة الحةة ا التجاريةةة فةةي اسةةتح اد السةةلا مةةً خةةارج الوولةةة التةةي تقةةا  فحهةةا 
العنطقةةة الحةة ا أو مةةً داخلهةةا بقصةةو خ نهةةا وديعهةةا فةةي العقةة  العناسةةب، ومةةً الناايةةة التارينيةةة 

الصةةناعية مبةةا   كانةة  العنةةاطق الحةة ا التجاريةةة هةةي التةةي اهةة ت فةةي الاوايةةة، فعنةةه ا دهةةار الثةةعرا
القةةة   التاسةةةا  شةةة  رااةةة  بعةةةز الةةةوول تقتطةةةا جةةة طا مةةةً أراضةةةحها العتاخعةةةة لععانئهةةةا الصح يةةةة 
وتحودها وتسيجها لي م م فاط السلا التي يج ا تصادلها داخل هه  األراضي مً القحعد التجارية، 

ملحً فةي النقةل ورا  الساب وراط منشاط تلك العناطق هع منساني بح  يتعثل في تعفح  السةلا للعةا
 الصح ا بأسعار  هحوا  ً ط يق م فاط تلك السلا مً القحعد ال ع رية.

مال أ  أاجةةا  العنةةاطق الحةة ا التجاريةةة وواائفهةةا مةةا لاثةة  أ  تعسةةع  وتطةةعرت  يعةةا بعةةو، 
بسةةةاب الفعائةةةو االقتصةةةادية واالجتعاعيةةةة التةةةي رافقةةة  اسةةةتنوا  تلةةةك العنةةةاطق، فأ ةةةصح  العنةةةاطق 

تةةةةأل  مةةةةً مسةةةةااات واسةةةةعة تتضةةةةعً العنةةةةا   والعسةةةةتعد ات التةةةةي تةةةةعدة فحهةةةةا الحةةةة ا التجاريةةةةة ت
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الصضةةائا، والسةةااات التةةي تنجةة  فحهةةا  عليةةات التف يةةا والشةةحً ودعةةز الععليةةات التحعيليةةة التةةي 
تتنةةةاول شةةةكل الصضةةةا ة دو  التةةةأ ح   لةةةى جعه هةةةا رةةةالتيلي  والتعائةةةة والتج ئةةةة والعةةة ج، وتاةةةويل 

ل ثحةة  مةةً النةةومات الضةة ورية إلنجةةا  هةةه  الععليةةات رنةةومات العاةةعات، رعةةا أ ةةصح  تتضةةعً ا
 ال ه داط والعاط والتا يو والهات  والنومات العص  ية، بل وخومات الفنوقة واللهع أايانا.

وتصعةةا لةةهلك تعةةودت نعةةاذج العنةةاطق الحةة ا التجاريةةة فلةة  تعةةو محصةةعرا  لةةى العنةةاطق الحةة ا 
بل أ ص  بعز منها ينشأ في العطارات والحوود الا يةة  التي تنشأ في الععانىط أو الحوود الا ية،

وداخةةل العةةو . وأايانةةا تشةةعل العنطقةةة الحةة ا موينةةة بأسةة ها، وهةةع مةةا يحصةةل فةةي العةةعانىط الحةة ا. 
كعةا انتشةة  نعةةعذج األسةةعاق الحة ا بشةةكل واسةةا وخا ةةة فةةي الةوول االشةةت اكية والةةوول الناميةةة التةةي 

جناةةةي ليحةة  العقيعةةحً  لةةى وجةةةه يتضةةعً االسةةتثناط مةةةً ينحصةة  دورهةةا فةةي بيةةةا السةةلا بالنقةةو األ
 مج اطات السياسة التجارية والنقوية السارية في تلك الالوا .

وتصعةةةا لهةةةةها التعسةةةةا والتعةةةةود فةةةةي نشةةةةاطات العنةةةاطق الحةةةة ا لةةةة  تعةةةةو وايفةةةةة العنطقةةةةة الحةةةة ا 
ط محصةةةعرا  لةةةى تحقحةةةق األهةةةوان اإلنسةةةانية سةةةابقة الةةةهر  بةةةل أ ةةةصح  الةةةوول تسةةةتهون مةةةً ورا

 مقامتها تحقحق ال ثح  مً األهوان االجتعاعية واالقتصادية.
وتعخيا لتحقحق الع يو مً الفعائو االقتصادية واالجتعاعية مً وراط مقامة هه  العناطق وفةي 
سةةاحل اختةة ال األضةة ار والعنةةاط  التةةي ت افةةق نشةةاطاتها رااةة  الةةوول تنضةةا نشةةاطات العنةةاطق 

ت الصةةةةةارمة وتةةةةةوي ها  ةةةةةً ط يةةةةةق هحئةةةةةات أو أجهةةةةة ا مداريةةةةةة الحةةةةة ا التجاريةةةةةة للقةةةةةعانحً والتعليعةةةةةا
متنصصةة، والععتةةاد أ  تتنةاول القةةعانحً والتعليعةات التةةي تحكة  نشةةاطات العنةاطق الحةة ا التجاريةةة 
ال سةةع  والاةةوالت التةةي تسةةتعفى داخةةل العنطقةةة، والت امةةات األطةة ان الععنيةةة وشةة وم االسةةتثعارات 

 (2 ي تص  بهلك مً أاجا  مالية ونقوية ومص  ية ورع رية.واإل فاطات والتسهي ت الععنعاة وما 
 المناطق الحرة الصناعية: -ب

ات مً هها الق  ، والعقصعد منه يهها النععذج اه  ق يصا، و لى وجه التحويو في النعسحن
أ  تقتطةةا الوولةةة مسةةااة مةةً أراضةةحها ليةة م مقامةةة الصةةنا ات، واأل عةةال التجاريةةة والعصةة  ية 
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تصطة بها  لى وجه يتضعً االستثناط مً مج اطات سياسةة التنعيةة االقتصةادية، ذلةك والنومية الع  
أ  قعانحً التنعية الصناعية أو التش يعات االقتصةادية السةائوا فةي بعةز الةوول تحةود الصةنا ات 
التةةي تسةةع  بنقامتهةةا داخةةل اةةوودها، أو تحصةة  مقامةةة تلةةك الصةةنا ات  لةةى العقيعةةحً فحهةةا فتعنةةا 

ل  حةةة  العقيعةةةحً تعشةةةيا مةةةا أهةةةوافها االقتصةةةادية واالجتعاعيةةةة، وهنةةةا ي هةةة  دور مقامتهةةةا مةةةً قاةةة
العنطقةةة الحةة ا بنقامةةة الصةةنا ات والنةةومات الع افقةةة لهةةا  حةة  العسةةععح بنقامتهةةا داخةةل الالةةو، أو 
تسع  ليحة  العقيعةحً بنقامةة هةه  الصةنا ات اسةتثناطا مةً قةعانحً التنعيةة االقتصةادية، فضة   ةً 

نا ات التةةي تنشةةأ داخةةل العنطقةةة الحةة ا ورةةهلك النةةومات الع افقةةة لهةةا منعةةا تح ةةى ذلةةك، فةةن  الصةة
بالتسهي ت والحعاف  الضة ياية وال ع ريةة والنقويةة والعصة  ية التةي تةنص  لحهةا قةعانحً وتعليعةات 

 .(3 العناطق الح ا، وهي تتضعً استثناطات  ً القعانحً والتعليعات السائوا في الالو
ً وراط مقامةةةة العنةةةاطق الحةةة ا الصةةةناعية الحصةةةعل  لةةةى العةةةعارد بالنقةةةو وتسةةةتهون الوولةةةة مةةة

األجناةةي  ةةً ط يةةق تةةأجح  أراضةةحها ومنا نهةةا ال ائنةةة فةةي العنطقةةة الحةة ا. أو  ةةً ط يةةق تشةةيحل 
معاطنحها في هه  العناطق، ورهلك بيا سةلعها وخةوماتها ومعادهةا األوليةة فحهةا فضة   عةا تحصةل 

يةة  ةً ط يةق تشةيحل معاطنحهةا فةي هةه  العنةاطق، وهةي فةي العقة   ليه مً خا ا ومهةارا ت نعلعج
 لةى مةا ينةتج فةي هةه  العنةاطق مةً سةلا وخةومات بةوال مةً  -م  ر اة  -ذاته تستطيا الحصةعل

 استح ادها مً الوول األخ ى الصعحوا  نها.
فالعنطقة الح ا الصناعية والحال هه ، منطقةة  ةناعية مع ولةة  ةً التةأ ح   لةى نشةاطات 

صةةاد الةةعطني، فهةةي تعامةةل معاملةةة القطةةاة النةةارجي وو  رانةة  داخةةل اةةوود الوولةةة، فالسةةلا االقت
والنةةومات التةةي تةةوخل ملةةى الالةةو مةةً العنطقةةة الحةة ا تعامةةل معاملةةة االسةةتح اد والسةةلا التةةي تةةوخل 

 العنطقة الح ا مً الالو تعامل معاملة التصوي .

 مقومات إنشاء المناطق الحرة ونجاحها

العنةةةاطق الحةةة ا ال بةةةو مةةةً تةةةعف  بعةةةز العقعمةةةات التةةةي تضةةةعً نجةةةاح هةةةه  ليةةة م منشةةةاط 
 العناطق وتحقيقها لألهوان الع جعا منها:



 
 

 في السياسات التجارية والصناعيةأوراق 
 

 

 

 
ي منطقة سفوان المنطقة الحرة: عبد االمير رحيمة العبود

 25من  6 صفحة وإمكانية إقامتها ف 
 

 الموقع الجغرافي المناسب: -1
ينصيةةي أ  تنشةةأ العنةةاطق الحةة ا فةةي الععاقةةا الجي ا يةةة الع ئعةةة مةةً احةة  سةةهعلة االتصةةال 

العنطقةةةة الحةةة ا، أ  يكةةع  الععقةةةا فةةةي العكةةةا  بالعويةةو مةةةً الةةةوول، وهةةها يعنةةةي  نةةةو اختيةةةار معقةةا 
الق يةةب مةةً طةة ق الععا ةة ت الووليةةة الصح يةةة أو الجعيةةة أو الا يةةة الق يصةةة مةةً الةةوول التةةي تشةةكل 
أسةعاقها طلصةةا واسةةعا بالنسةةصة للسةلا التةةي تعةة م فةةي هةةه  العنةاطق، رةةهلك ينصيةةي أ  يكةةع  الععقةةا 

خةل العنطقةةة الحةة ا. ذلةةك أ  العنطقةةة الحةة ا هةةي م ئعةا بالنسةةصة للةةوول التةةي تقةةع  بعةة م سةةلعها دا
منطقة للتجارا وو ادا التصوي  ومعقعها ينصيي أ  يكع  م ئعا بالنسصة لقعى الع م والطلب ذات 

 االرتصام بالسلا والنومات التي يج ا تصادلها فحها.
 توفر ال دماخ: -2

ل  مةة لتسةهحل التعامةل م  نجاح العنطقة الح ا ي تص  وولى او بعحو بعةوى تةعف  النةومات ا
داخةةةةل هةةةةه  العنطقةةةةة، مثةةةةل تةةةةعف  األبنيةةةةة والعنةةةةا   والطةةةة ق والسةةةةااات الجحةةةةوا، وخةةةةومات العةةةةاط 
وال ه دةةةةةاط ووسةةةةةائل االتصةةةةةال السةةةةةل ية وال سةةةةةل ية رالا يةةةةةو والهةةةةةات  والعةةةةةايك وي ، والنةةةةةومات 

ً فةةةي هةةةه  العصةةة  ية وخةةةومات النقةةةل والتةةةأمحً، فضةةة   ةةةً النةةةومات الضةةة ورية لع يشةةةة العةةةاملح
 العناطق رالفنادق والعطا   ووسائل الت  يه.

 توفير التسهيالخ المالية واالقتصادية: -3
العنطقةةة الحةة ا هةةي قطةةاة معةة ول  ةةً االقتصةةاد الةةعطني، وو  نجااهةةا يةة تص  بالتسةةهي ت 
ط التي تعف ها القعانحً والتعليعات التي تن   التعامل في هه  العنطقة ومةا تنطةعا  ليةه مةً اسةتثنا

مةةةةً القةةةةعانحً والتعليعةةةةات السةةةةارية داخةةةةل اةةةةوود االقتصةةةةاد الةةةةعطني، مثةةةةل التسةةةةهي ت ال ع ريةةةةة 
والعصةة  ية، والضةة ياية وتسةةهي ت التحعيةةل النةةارجي وتسةةهي ت االسةةتثعار، ف لعةةا اتسةةع  هةةه  
التسهي ت  اد الحاف  للتعامل داخل العنطقة الح ا، ومً هنا فن  هه  التسهي ت ينصيي أ  ت ةع  

 افسية ومي ية للعتعاملحً داخل العنطقة الح ا.تن
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 تنظيم المنطقة الحرة وحسن إدارتها: -4
يتأ   الععل في العنطقة الحة ا بعسةتعى تن ةي  العنطقةة الحة ا واسةً مدارتهةا، وهةها يقتضةي 
تةةةعفح  جهةةةا  مدارا متنصةةةص  لةةةى قةةةور مةةةً ال فةةةاطا والناةةة ا، وأ  يةةة تص  هةةةها الجهةةةا  بناةةةوى 

ة أو الةع ارات. وينصيةي أ  يتعتةا الجهةا  العشة ن  لةى مدارا العنطقةة الحة ا بقةور العؤسسات العام
مً الص ايات التي تضعً له اسةً مدارتهةا وأ  تنطلةق تلةك الصة ايات مةً قةعانحً وتعليعةات 

 واضحة.
 إحكام السيطرة الحكومية على العالقاخ بين المنطقة الحرة واالقتصاد الوطني: -5

أ  ت ةةل قطا ةةا اقتصةةاديا معةة وال  ةةً االقتصةةاد الةةعطني، بععنةةى أ   العنطقةةة الحةة ا ينصيةةي
الع قات االقتصادية بحً العنطقة الح ا واالقتصاد العطني هي تعاما مثل الع قات بحً االقتصاد 
العطني واالقتصاد النارجي، فالسةلا التةي تةوخل ملةى االقتصةاد الةعطني مةً العنطقةة الحة ا ينصيةي 

ح اد والسلا التي توخل ملى العنطقة الح ا مً الالو ينصيي أ  تعامل معاملة أ  تعامل معاملة االست
التصوي  مةً احة  خضةع ها إلجة اطات السياسةة التجاريةة، وتاةوو هةه  العسةألة فةي  ايةة األهعيةة 
احنعا تقا  العنطقة فةي الةوول ذات االقتصةاد الععجةه احثعةا تعةارس الوولةة ال قابةة واإلشة ان  لةى 

قتصةةةاد الةةةعطني، ذلةةةك أ  العشةةةاكل التةةةي ت افةةةق العنةةةاطق الحةةة ا هةةةي مشةةةاكل مجعةةةل نشةةةاطات اال
ته يةةب السةةلا والععةة ت والتةةي تسةةاب منةةاط  جعةةة ل قتصةةاد الةةعطني، لهةةها فةةن  مقامةةة العنطقةةة 
الح ا يقتضي تعفح  ال قابة االقتصادية واألمنية ال املة  لةى الع قةات التةي تحصةل بةحً العنطقةة 

ي رافةة، معةا يتطلةب مةً الناايةة الفنيةة ماكةا  تسةحيج هةه  العنطقةة تسةحيجا الح ا واالقتصاد الةعطن
دقيقةةةا، وتةةةعفح  ال ةةةادر العتنصةةةص والةةة    مةةةً األجهةةة ا ال ع ريةةةة واألمنيةةةة القةةةادر  لةةةى ماكةةةا  
السةةيط ا  لةةى نقةةام الةةوخعل والنةة وج مةةً العنطقةةة الحةة ا فةةي سةةاحل تفةةادا اةةاه ا الته يةةب و ح هةةا 

 ذات الض ر بالنسصة ل قتصاد العطني والن ا  الواخلي. مً الع قات االجتعاعية

ي العالم: 
 
 تطبيقات المناطق الحرة ف
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تنتشةةةةةة  العنةةةةةةاطق الحةةةةةة ا فةةةةةةي ال ثحةةةةةةة  مةةةةةةً دول العةةةةةةال  بةةةةةةاخت ن أن عتهةةةةةةا االجتعاعيةةةةةةةة 
واالقتصادية، ففي الوول ذات التعجه ال أسعالي احثعا تقل مج اطات توخل الوولة فةي تن ةي  الحيةاا 

تتنةةةه العنةةةاطق الحةةة ا شةةةكل العحنةةةاط الحةةة  أو العوينةةةة الحةةة ا، مثةةةل محنةةةاط هعنةةةا رعنةةةا  االقتصةةةادية
ومحنةةاط سةةنيافعرا احةة  يعةةو هةةها  العحنةةاطا  منفةةهيً مهعةةحً للتجةةارا الووليةةة للصةةحً ودول جنةةعب 
شةة قي خسةةيا وال ثحةة  مةةً الةةوول اآلسةةحعية ودحنهةةا ودةةحً بقيةةة دول العةةال ، وفحهعةةا تعفةةى السةةلا مةةً 

 رية وتتعتا بال ثح  مةً التسةهي ت والنةومات، ولهةها تةأتي السةلا ملةى هةهيً العحنةاطيً القحعد ال ع
مةةً منتلةة  دول العةةال  ليةة م خ نهةةا وو ةةادا تعائتهةةةا  ةة  م ةةادا تصةةوي ها ملةةى بقيةةة دول العةةةال ، 
ويعتعةو نشةةام هةةهيً العحنةةاطيً أساسةةا  لةةى م ةةادا التصةوي ، ل نهعةةا تعسةةعا فةةي اآلونةةة األخحةة ا فةةي 

 .(4 استح اد الععاد األولية لي م تصنيعها وو ادا تصوي هانشاطات 
وهةةها النعةةعذج مةةً العنةةاطق الحةة ا يحصةةل أيضةةا فةةي محنةةاط رعدنهةةاجً فةةي السةةعيو ومحنةةاط 

 .(5 هاماعرغ وم فأ ب يً في ألعانيا الي دية ومحناط شتحتحً في ألعانيا الويعق اطية
وولةةى جانةةب هةةه  النعةةاذج تعجةةو منةةاطق اةة ا تتنةةه شةةكل العنطقةةة الحةة ا العحةةوودا والعسةةيجة 
والعع ولةةة سةةعاط داخةةل العةةو  وخارجهةةا وهةةع مةةا يحصةةل فةةي العنطقةةة الحةة ا فةةي موينةةة رعلةةع  فةةي 
جعهعريةةة بنعةةا والعنةةاطق الحةة ا ال ثحةة ا فةةي أسةةصانيا التةةي تنتشةة  فةةي العةةو  ال احةة ا والعةةو  السةةيااية 

 في موينة لن  في النعسا.ورهلك 
أمةةةا فةةةي الةةةوول االشةةةت اكية فحنتشةةة  نعةةةعذج األسةةةعاق الحةةة ا، احةةة  ال ينحصةةة  وجةةةعد هةةةه  
األسةةةعاق فةةةي العطةةةارات رعةةةا هةةةي الحةةةال فةةةي بقيةةةة دول العةةةال  وونعةةةا تنتشةةة  فةةةي العةةةو  ال ئيسةةةية 

مةً سياسةة  والفنةادق ال اة ى احثعةا تصةاة الصضةائا األجنايةة والعطنيةة  لةى وجةه يتضةعً االسةتثناط
 األسعار الواخلية ووج اطات السياسة االقتصادية.

ي األقطار العربية: 
 
 المناطق الحرة ف

يعجةةةو  ةةةود مةةةً العنةةةاطق الحةةة ا فةةةي األقطةةةار الع ديةةةة، بنا ةةةة فةةةي تلةةةك التةةةي تتةةةعف  لةةةويها 
مقعمةةات هةةه  العنةةاطق وال  صةةة فةةي االسةةتفادا منهةةا، ففةةي الجعهعريةةة الع ديةةة السةةعرية تعجةةو سةةصا 
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ا ا تجارية و ناعية، وفي األرد  تعجو   ث مناطق ا ا تجارية و ناعية أيضا، وفةي  مناطق
كةةل مةةً الجعهعريةةة اللانانيةةة وجعهعريةةة مصةة  الع ديةةة تعجةةو منطقةةة اةة ا تجاريةةة و ةةناعية وااةةوا، 
أمةا فةةي رةةل مةً الجعهعريةةة الع اقيةةة ودولةة اإلمةةارات الع ديةةة العتحةوا وجعهعريةةة الةةيعً الويعق اطيةةة 

ية فتعجةةو منطقةةة تجاريةةة وااةةوا، وو  رانةة  هةةه  العنطقةةة قةةو أليحةة  فةةي العةة اق فةةي اآلونةةة الشةةعا
األخحةة ا، وتنفةة د الععل ةةة العي ديةةة فةةي وجةةعد محنةةاط اةة  تجةةارا و ةةنا ي هةةع محنةةاط طنجةةة. وولةةى 
جانب هه  العناطق الح ا التجارية والصناعية تنتش  في رافة األقطةار الع ديةة األسةعاق الحة ا فةي 

 .(6 رات، وفي بعضها تعجو ف وة لألسعاق الح ا في الفنادق ال ا ى وداخل العو العطا
 لةةةةى أ  طايعةةةةةة هةةةةةه  العنةةةةةاطق وواائفهةةةةةا تنتلةةةة  تصعةةةةةا الخةةةةةت ن األن عةةةةةة االجتعاعيةةةةةة 
واالقتصةةةةادية فةةةةي هةةةةه  األقطةةةةار، ففةةةةي بعضةةةةها ينحصةةةة  دور العنطقةةةةة الحةةةة ا  لةةةةى مجةةةة د تةةةةعفح  

دور ينطلةةةق مةةةً متطلصةةةات االقتصةةةاد الةةةعطني، فةةةي اةةةحً  التسةةةهي ت التجاريةةةة دو  أ  يكةةةع  لهةةةا
 تعتا  في الصعز اآلخ  وسحلة مً وسائل التنعية االجتعاعية واالقتصادية.

ي سفوان بمحافظة البرصة
 
 جدوى إقامة منطقة حرة ف

تقتةةة ح هةةةه  الوراسةةةة مقامةةةة منطقةةةة اةةة ا تجاريةةةة و ةةةناعية فةةةي خ  وااةةةو فةةةي منطقةةةة سةةةفعا  
فحهةةةةا النشةةةةاطات والنةةةةومات ال  مةةةةة لنجااهةةةةا، وأ  تجةةةة ا مقامةةةةة هةةةةه  بعحاف ةةةةة الصصةةةة ا تت امةةةةل 

العنطقةة  لةى مسةةااة واسةعة ال تقةل  ةةً ملحةعني متة  م دةةا، ضةعً الشة ي  الحةةوودا فةي منطقةةة 
سةةفعا ، و لةةى وجةةه التحويةةو، فةةي األراضةةي الع اقيةةة العحاذيةةة للععقةةا الحةةوودا فةةي موينةةة سةةفعا  

ه  العنطقةةة مةةً الععقةةا الحةةوودا فةةي سةةفعا  باتجةةا  النلةةيج باتجةةا  الحةةوود ال عيتيةةة، وأ  تعتةةو هةة
الع دةةي جنعدةةا،  لةةى أ  يةة تص  نشةةام هةةه  العنطقةةة بعتطلصةةات االقتصةةاد الةةعطني الع اقةةي وخطةة  

 التنعية القعمية و لى العجه التالي:
 أوال: أسباب اختيار منطقة سفوان بمحافظة البصرة إلقامة المنطقة الحرة التجارية والصناعية:

رحلعمت    ب موينة الصص ا وهةي  لةى الحةوود الا يةة بةحً  45تقا منطقة سفعا   لى بعو 
الع اق وال عي ، و ا ها يع  الط يق الا ا الوولي الها ي د  الع اق بال عي  ودقية أقطار النليج 
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الع دةةي، و لةةى مشةةارفها تتعاجةةو األجهةة ا ال ع ريةةة واألمنيةةة التةةي تعةةارس السةةيط ا واإلشةة ان  لةةى 
رحلةعمت ات فقةة   ةً محنةةاط أ  قصةة   35قطةة الحةةوود بةحً العةة اق وال عية ، ومنطقةةة سةفعا  تصعةةو ن

وهةع العحنةةاط الة ئيس للنقةةل الصحة ا فةةي محاف ةة الصصةة ا احة  ت سةةع السةفً ال احةة ا التةي تةةأتي ملةةى 
الع اق محعلة بالسلا العستعردا لي م نقل الصةادرات الع اقيةة، أمةا أسةصاب اختيةار منطقةة سةفعا  

 قامة العنطقة الح ا التجارية والصنا ي العقت اة فهي:إل
م  منطقة سفعا  هي نقطة االلتقاط بحً الع اق وأقطار النليج الع دي، وهةي أقة ب منطقةة  -1

 اوودية ب ية مً دول مجلس التعاو  النليجي.
أنهةةا تقةةةا  لةةةى الط يةةةق الاةة ا الةةةوولي الةةةها يةةة د  دول مجلةةس التعةةةاو  النليجةةةي بةةةالع اق  -2

دقيةة دول الشة ق األوسةة  وأورودةا، وهةةي م رة  ت ان يةة  دولةي تعةة  بةه وسةةائل النقةل الا يةةة و 
 الوولية التي تتح   بحً دول هه  العنطقة.

م  هه  العنطقة ق يصة مً أه  الععانىط الصح ية الع اقية مثل محناط أ  قص ، ومً الععكً  -3
سةفً ال اسةية فةي هةها العحنةاط ردطهةا بعحنةاط أ  قصة  بط يةق بة ا قصةح ، ودةهلك تسةتطيا ال

الت ود بعا تحتاجه مً سلا داخل العنطقةة الحة ا رعةا تسةتطيا العنطقةة الحة ا التة ود بالسةلا 
 التي تنقل بح ا  ً ط يق هها العحناط.

في هه  العنطقة أه  الع اك  الحوودية الا ية الع اقية، وهي نقطة الحوود بحً العة اق تعجو  -4
وال عيةة ، التةةي يتةةعف  فحهةةا جهةةا    اقةةي يتعتةةا بةةالنا ا واإلمكانيةةات العاسةةعة لل قابةةة  لةةى 
الحوود مةً مةعافي ال عةار ، واة س الحةوود، واألجهة ا األمنيةة، ولةهلك فةن  مقامةة العنطقةة 

لععقا يسا و  لى ماكا  السح ا واإلش ان  لحهةا، فالةها يةوخل ملةى العنطقةة الح ا في هها ا
الح ا يكع  قو خ ج مً األراضي الع اقية  ا  أجه ا اوود منطقة سفعا  والها ينة ج مةً 

 العنطقة الح ا ال يوخل األراضي الع اقية مال  ا  تلك األجه ا الحوودية.
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 ثانيا: المنطقة الحرة التجارية في سفوان:
م  األهةةوان ال ئيسةةة للعنطقةةة الحةة ا التجاريةةة العفتعاةةة فةةي سةةفعا  هةةي تشةةجيا تجةةارا م ةةادا 
التصوي  والحصعل  لةى مةعارد بالنقةو األجناةي وتنعيةة الصةادرات ووتااةة العجةال أمةا  العؤسسةات 

 الع اقية للحصعل  لى السلا العستعردا بش وم ميس ا.
نطقة الح ا التجارية فةي سةفعا  نحةع الجعانةب وانط قا مً هه  األهوان ينصيي أ  تتجه الع

 التالية:
أ  تقةةةع  مؤسسةةةات االسةةةتح اد ودنا ةةةة مؤسسةةةة األسةةةعاق الحةةة ا بتةةة ويج جةةة ط مةةةً سةةةلعها  -1

العسةةتعردا داخةةل العنطقةةة الحةة ا فةةي سةةفعا  تعخيةةا لتطةةعي  تجةةارا م ةةادا التصةةوي ، وتحقحةةق 
 م اياها  ً ط يق العؤسسات التجارية الحكعمية الع اقية.

أ  تقةةةةع  العؤسسةةةةات الع اقيةةةةة الحكعميةةةةة والنا ةةةةة بتسةةةةعيق منتاجهةةةةا الةةةةعطني لقةةةةاط النقةةةةو  -2
 األجناي في هه  العنطقة الح ا.

أ  يقع   ح  العقيعحً بن   سلعه  العستعردا مً خارج العة اق أو تعائتهةا أو تج ئتهةا أو  -3
داخلةةه وفقةةا للقةةعانحً تصةةنيفها بقصةةو م ةةادا تصةةوي ها بح يةةة تامةةة ملةةى خةةارج العةة اق أو ملةةى 

 والتعليعات الع عية.
وفي ضعط هه  األبعةاد لنشةاطات العنطقةة الحة ا التجاريةة تقتضةي مقامتهةا فةي سةفعا  منشةاط 
مجعع ةةةة مةةةً العسةةةتعد ات والعنةةةا   السةةةتنوامها أل ةةة ام  عليةةةات خةةة   السةةةلا أو تعائتهةةةا أو 

هحئةةة  ةةود مةةً السةةااات ليةة م تجعيعهةةا  ةةً ط يةةق تأجح هةةا ملةةى العةةاملحً فةةي العنطقةةة الحةة ا، وت
تأجح ها  لى العاملحً في العنطقة الح ا ال ا احً في مقامة العستعد ات مً قةاله  أو السةتنوامها 
كععارم لايا السيارات واآلليات العستععلة مً قال  ح  العقيعحً ولصالحه ، ورهلك مقامة بناية 

تة ويج بضةائعها سةعاط العسةتعردا كاح ا لي م استنوامها مً قاةل مؤسسةة األسةعاق الحة ا لية م 
أو مةةً العنتجةةات العطنيةةة القابلةةة للتصةةوي ، وولةةى جانةةب ذلةةك ينصيةةي تهحئةةة مجعع ةةة مةةً الانايةةات 

لشة رة التةأمحً   ةاج والعنا   الصيح ا لي م استنوامها فنوقا ومطععا وف  ا لعص ن ال افةويً وف  
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العنطقةة الحة ا، فضة   ةً تةعفح   والنقل، و ح هةا مةً النةومات الضة ورية التةي ينصيةي أ  تحعيهةا
الط ق العالطة وخومات ال ه داط والعاط والا يو والاة ق والهةات  والعةايك وي  والصااة  هنةا يكتفةي 
باإلشارا ملى مةا ينصيةي أ  يتضةعنه هةها العشة وة مةً بنايةات وخةومات رنطةار  ةا  أمةا تفصةي ت 

ل  تصةارات السياسةية واالجتعاعيةة  هها اإلطار فهةع متة و  للفنحةحً وهةع ينضةا فةي تحويةو أبعةاد 
 ذات الصلة بهها العش وة.

ي سفوان: 
 
 فوائد المنطقة الحرة التجارية ف

 ةً  -بتصةعرنا -م  مقامة منطقة ا ا تجارية فةي سةفعا  بعحاف ةة الصصة ا سةعن يةتعنز
 تحقحق الفعائو التالية:

 تطوير إعادة التصدير العراقية: -1
العنطقةةةة التجاريةةةة الحةةة ا فةةةي سةةةفعا  مةةةً النقةةةو األجناةةةي سةةةعن ت ةةةع  الفعائةةةو التةةةي تحققهةةةا 

بالتأكحةةو أكثةة  مةةً تلةةك التةةي يحققهةةا أا مةةً األسةةعاق الحةة ا داخةةل القطةة ، فهنةةا تسةةتطيا مؤسسةةة 
األسةةعاق الحةة ا، ورةةهلك العؤسسةةات الحكعميةةة االسةةتح ادية األخةة ى م ةةادا تصةةوي  جةة ط مةةً السةةلا 

هه  العنطقة الح ا سعن تح ى بعح ا تنافسية بالقياس العستعردا لقاط النقو األجناي، ذلك أ  مثل 
ألسعاق النليج الع دي، ن  ا إلمكانية بيةا السةلا العع وضةة فحهةا بأسةعار تقةل رثحة ا  ةً مثي تهةا 
فةةي سةةعق ال عيةة  ودقيةةة أسةةعاق النلةةيج الع دةةي، بةةالن   الرتفةةاة بةةوالت اإليجةةار واتسةةاة هةةام  

% مةةةةً ال لةةةة  الحقيقيةةةةة للسةةةةلا 100التةةةةي تتجةةةةاو   الةةةة د  التجةةةةارا فةةةةي أسةةةةعاق النلةةةةيج الع دةةةةي
العسةةتعردا فةةي رثحةة  مةةً األايةةا  فةةي تلةةك األسةةعاق، فةةي اةةحً يفتةة م أ  ت ةةع  بةةوالت اإليجةةار 
وهعام  الة د  فةي العنطقةة الحة ا التجاريةة فةي سةفعا  مننفضةة بالقيةاس ملةى مثي تهةا فةي أسةعاق 

والنليجحع   لى العنطقة الح ا في سفعا  النليج الع دي، ودناط  لى ذلك سعن يتوفق ال عيتحع  
لي م الت ود بعا يع م فحها مً سلا وهع مةا يتةي  ف  ةة الحصةعل  لةى  عائةو بالنقةو األجناةي 

 مً ج اط معارسة هها النشام.
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 تنمية الصادراخ العراقية: -2
اد مذا ران  تنعية الصادرات الع اقية  ح  النفطية مً األهوان التي تقتضحها تنعية االقتص

الع اقةي فةةي العسةةتقال، فةن  مقامةةة منطقةةة اة ا تجاريةةة فةةي سةفعا  سةةت ع  أاةةو ال وافةو التةةي تسةةا و 
 لى تحقحق هها الهون، ذلك أ  العؤسسات الع اقية التصوي ية تستطيا تسعيق ج ط مً منتجاتها 

ً لقاط النقو األجناي في هه  العنطقة، سعاط  ً ط يق   م تلك السلا في السةعق الحة ا، أو  ة
ط يق فت  م اك  تسعيقية للعؤسسات النقوية ال اح ا سعاط الحكعمية أو النا ة في هه  العنطقةة، 
وال يقةةة  دور العنطقةةةة الحةةة ا  نةةةو اةةةوود  عليةةةات الايةةةا العصاشةةة  للسةةةلا الع اقيةةةة، منعةةةا تسةةةتطيا 

الحة ا  العنطقة الح ا أ  تعارس دور الو اية واإل ة   للصةادرات الع اقيةة وتع ية   دةائً العنطقةة
 التجارية  لى نععية هه  الصادرات وأسعارها وم اياها.

 سد حاجة االقتصاد الوطني إلى السلع المستوردة: -3
طالعةةا أ  العنطقةةة الحةة ا تحةةعا مسةةتعد ات ومنةةا   تضةة  مجعع ةةة مةةً السةةلا العسةةتعردا 

قتصةةادية التةةي تةةأتي ملةةى العنطقةةة الحةة ا ليةة م م ةةادا تصةةوي ها خةةارج العةة اق، فةةن  العؤسسةةات اال
الع اقية تستطيا االستح اد منها، ودةهلك تسةتطيا مؤسسةاتنا اسةتح اد السةلا التةي تنضةب مةً السةعق 
العحليةةة، ومجابهةةة االةةة االختناقةةات فةةي السةةعق العحليةةة بفتةة ا  منيةةة وجحةة ا وردعةةا بشةة وم ميسةة ا، 

دطها بط يق بة ا ومعا يععق هها الوور ق ب هه  العنطقة مً الععانىط الع دية الصح ية وومكانية ر 
بتلك الععانىط الصح ية وهع ما يشجا  ح  العقيعحً مً معثلي الش رات األجناية ال ا ى العاملحً 
فحها  لى نقل سلعه  بح ا لي م خ نها في هه  العنطقة الح ا لي م م ادا تصةوي ها ملةى داخةل 

العجةه الةها يتجةاوب الع اق وخارجه، ومً الععكً تعجيه نشام العنطقة التجاريةة الحة ا هةه   لةى 
مةةا هةةها الهةةون،  ةةً ط يةةق تفضةةحل قاةةعل تلةةك السةةلا فةةي العنطقةةة الحةة ا التةةي تةةت ط  مةةا ااجةةة 
االقتصاد العطني مثل الععاد االاتياطيةة وسةلا الايةار والسةلا االسةته كية الضة ورية و ح هةا مةً 

 السلا االستح ادية التي يكث  تواولها في األسعاق الع اقية.

 ارد من النقد األجنبي:توفير المو  -4
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م  النشاطات االقتصادية في الفق ات الث ث أ    تعني الحصعل  لى  عائو للقط  بالنقو 
األجناي وال يق  دور العنطقة الح ا التجارية في تعفح  الععارد بالنقةو األجناةي  لةى هةه  الفقة ات، 

جح  منا نهةةا وسةةاااتها بةةل تةةعف  العنطقةةة الحةة ا ف  ةةة الحصةةعل  لةةى تلةةك العةةعارد  ةةً ط يةةق تةةأ
يح  العقيعحً العتعاملحً فةي هةه  العنطقةة، ومةً هةها ي هة  دور العنطقةة لوديا خوماتها العنتلفة 

الحةة ا فةةي تحقحةةق العفةةعرات بالنقةةو األجناةةي التةةي ال تنفةةي أهعحتهةةا بالنسةةصة ل قتصةةاد الع اقةةي فةةي 
 ا فةي تحقحةق هةها الهةون منعةا العق  الحاض  وفي العستقال وال شك فن  ا ديةاد دور العنطقةة الحة

يتعق   لى نشاطات تلك العنطقة التي تتعق  بوورها  لى اجعها ومستعى النومات التي تتةعف  
 فحها.

 إنعاش الوضع االقتصادي واالجتماعي في محافظة البصرة: -5
طالعةةةا أ  العنطقةةةة الحةةة ا التجاريةةةة تشةةةكل منطقةةةة جةةةهب ليحةةة  العقيعةةةحً بنا ةةةة مةةةعاطني 

وأقطةةار النلةةيج الع دةةي ليةة م التعامةةل فةةي العنطقةةة الحةة ا، فننهةةا سةةتعارس بالتأكحةةو أ ةة ا ال عيةة  
ايجابيا  لى العضا االجتعا ي واالقتصةادا فةي محاف ةة الصصة ا، ذلةك أنهةا سةتؤدا ملةى تشةجيا 
السيااة ملى هه  العحاف ة وتحقحق الع ايا التةي تت تةب  لحهةا، فضة   ةً تشةيحل بعةز العةاملحً 

لعنطقةة واصةعله   لةى الناة ا والعهةارا فةي األمةعر ذات الصةلة بأ عةال العنطقةة الحة ا مةً أبنةاط ا
كاأل عال التسعيقية والنومية العتعودا، وقو تنطعا  لةى ال ثحة  مةً الفعائةو للعؤسسةات الصةناعية 
وال راعيةةة العتعاجةةوا بةةالق ب منهةةا مثةةل مةة ارة ال دحةة  والشةة رة العامةةة للتعةةعر والعويةةو مةةً العصةةانا 

ط يةةةق تسةةةعيق جةةة ط مةةةً منتجاتهةةةا داخةةةل العنطقةةةة الحةةة ا، أو التةةة ود بعةةةا يحتاجةةةه مةةةً مةةةعاد   ةةةً
 ااتياطية وأولية معا تع م داخل العنطقة الح ا.

 وأخيرًا:  -6
فةةن  مقامةةة منطقةةة اةة ا تجاريةةة فةةي سةةفعا  قةةو تحةةو مةةً اةةاه ا تةة دد  حةة  العقيعةةحً بنا ةةة 

التةة ود بالسةةلا  حةة  العتةةعف ا فةةي األسةةعاق العةةاملحً فةةي الشةة رات األجنايةةة  لةةى ال عيةة  ليةة م 
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الع اقيةةة، ومةةا يت تةةب  لةةى ذلةةك مةةً محةةاذي  رثحةة ا ذلةةك أ  هةةؤالط سةةعن يحصةةلع   لةةى جةة ط معةةا 
 يحتاجعنه مً السلا داخل العنطقة الح ا بأسعار م ئعة.

ي تواكب المنطقة التجارية الحرة: 
ار الت   األض 

الحة ا التجاريةة  لةى بعةز األضة ار، التةي  ملى جانب الفعائةو أ ة  ، تنطةعا مقامةة العنطقةة
تاةةوو خطحةة ا أايانةةا، وفةةي مقةةومتها تفشةةي اةةاه ا ته يةةب السةةلا والععةة ت، مذ يلجةةأ العتعةةاملع  فةةي 
العنطقةةة الحةة ا أايانةةا ملةةى ته يةةب السةةلا مةةً العنطقةةة الحةة ا ملةةى داخةةل الالةةو ورةةهلك ته يةةب الععلةةة 

ملى الواخل تجاو ا للقعانحً والتعليعات السارية في العطنية ملى النارج، وته يب العع ت األجناية 
القطةة  أو تلةةك التةةي تحكةة  نشةةاطات العنطقةةة الحةة ا، ودالتةةالي ي هةة  تهافةة  العةةعاطنحً  لةةى شةة اط 
السةةةلا العتواولةةةة فةةةي العنطقةةةة الحةةة ا بصةةةعرا  حةةة  مشةةة و ة، ورةةةهلك التهافةةة   لةةةى النقةةةو األجناةةةي 

ة الح ا بأسلعب  ح  شة  ي، ومةا يت تةب  لةى لي م الحصعل  لى السلا العع وضة في العنطق
ذلك مً اةعاه  اقتصةادية خطحة ا مثةل م ة اط  حة  العقيعةحً  حة  العشة وة  لةى اسةاب االقتصةاد 
الةةةعطني والعةةةعاطنحً، وولةةةى جانةةةب ذلةةةك وطالعةةةا أ  العنطقةةةة الحةةة ا قطةةةاة معةةة ول  ةةةً االقتصةةةاد 

تتة دد  لةى العنطقةة الحة ا بعةز  العطني واإلج اطات فحها لوخعل  ح  العقيعةحً  حة  معقةوا، فقةو
 القعى التي يشكل تعاجوها خط ا  لى الن ا  االجتعا ي والسياسي في القط .

 ح  أ  اج  هه  األض ار منعا يتعق   لى موى السيط ا واإلشة ان  لةى العنطقةة الحة ا، 
يط ا فالعنطقةةة الحةة ا هةةي منطقةةة مسةةيجة ومع ولةةة، ورلعةةا تةةعف ت ال ةةعادر القةةادرا  لةةى ماكةةا  السةة

 لةةى الةةوخعل ملحهةةا والنةة وج منهةةا، قلةة  تلةةك العنةةاط ،  لةةى أ  تلةةك العنةةاط ، فةةي رةةل األاةةعال 
 منعا تتضاطل أما  الفعائو والع ايا سابقة الهر  التي يعف ها قيا  العنطقة الح ا.

 ثالثا: المنطقة الحرة الصناعية في سفوان:
ا هةةةع منجةةا  التنعيةةةة الصةةةناعية م  الهةةون ال ئيسةةةي للعنطقةةة الحةةة ا الصةةةناعية العقت اةةة هنةةة

داخةةل العنطقةةة الحةة ا  لةةى نحةةع يت امةةل مةةا التنعيةةة الصةةناعية داخةةل القطةة ، فضةة   ةةً تشةةجيا 
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التصةةةوي  وو ةةةادا التصةةةوي  والحصةةةعل  لةةةى العةةةعارد بالنقةةةو األجناةةةي، وانط قةةةا مةةةً هةةةه  األهةةةوان 
تت امل مةا الصةنا ات  ينصيي أ  يتجه نشام العنطقة الح ا الصناعية نحع مقامة الصنا ات التي

القائعةةة داخةةل القطةة ، ورةةهلك النةةومات ذات الصةةلة بهةةا، سةةعاط مةةً قاةةل  حةة  العقيعةةحً، بنا ةةة 
العةة ب والعةة اقححً العقيعةةحً فةةي النةةارج، أو مةةً قاةةل العةة اقححً الةةهيً لةةويه  مةةعارد بالنقةةو األجناةةي 

 .خارج القط  استثناطا مً قعانحً التحعيل النارجي والتنعية االقتصادية
أمةةا اختيةةار تلةةك العشةةاريا الصةةناعية فحتعةةحً أ  تفضةةل تلةةك التةةي تت امةةل مةةا الصةةنا ات 
العطنية القائعة أو التي تعتعو الععاد األوليةة العحليةة، واإلنتةاج التقنةي الحةوي ، أو تلةك التةي تلاةي 
ااجة االسته   العحلي وتسا و  لى االستيناط  ً االستح اد، ومً الععكةً اإلشةارا  لةى سةاحل 
العثةةةةال ال الحصةةةة  ملةةةةى  ةةةةنا ات العطةةةةعر ومةةةةعاد التجعحةةةةل، و ةةةةنا ات الص سةةةةتيك، و ةةةةنا ة 
العن فةةات ال يعياويةةة، و ةةنا ة ال حةةعل، و ةةنا ة األدوات االاتياطيةةة، و ةةنا ة مةةعاد مكافحةةة 
األودئةةةة ال راعيةةةة، و ةةةنا ة تجعيةةةا األجهةةة ا االل ت ونيةةةة وال ه دائيةةةة و ةةةنا ة األلصسةةةة الجةةةاه ا، 

 يات والععجنات.و نا ة الحلع 

ي سفوان: 
 
ي تحققها المنطقة الحرة الصناعية ف

 الفوائد الت 

م  العنطقة الح ا تسا و  لى تنعية التصوي   ً ط يق تسعيق بعةز العنتجةات العحليةة  -1
 لي م استنوامها رععاد أولية للصنا ات التي تقا  فحها لقاط النقو األجناي.

العطنيةة فةي الصةنا ات التةي تقةا  فحهةا واكتسةابه   منها تسا و  لى تشيحل األيوا العاملةة -2
 للعهارا الفنية العالية في شؤو  الصنا ة والتسعيق.

منهةةا تسةةا و  لةةى تنعيةةة تجةةارا م ةةادا التصةةوي  للسةةلا الصةةناعية التةةي تنةةتج فحهةةا واصةةعل  -3
 القط   لى النقو األجناي مً ج اط ذلك.
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ي منطقة سفوان المنطقة الحرة: عبد االمير رحيمة العبود

 25من  17 صفحة وإمكانية إقامتها ف 
 

  مةةةً مةةةعارد للقطةةة  بالنقةةةو األجناةةةي فةةةن  باإلضةةةافة ملةةةى مةةةا تحققةةةه الفقةةة ات الةةةث ث أ ةةة  -4
نشةةاطات العنطقةةة الحةة ا الصةةناعية األخةة ى هةةي مةةعارد للقطةة  بالنقةةو األجناةةي مثةةل تةةأجح  

 السااات والعنا   لأل  ام الصناعية ورهلك النومات العنتلفة.
م  العنطقةةةةة الحةةةة ا الصةةةةناعية تسةةةةا و  لةةةةى تيطيةةةةة جةةةة ط مةةةةً ااجةةةةة القطةةةة  ملةةةةى السةةةةلا  -5

 تجة فحها بش وم أفضل مً استح ادها مً النارج.العصنعة العن
يفتةة م أ  تسةةا و العنطقةةة الحةة ا الصةةناعية  لةةى منعةةاا التنعيةةة الصةةناعية داخةةل الالةةو  -6

بحةةوود معحنةةة، طالعةةا أ  الصةةنا ات القائعةةة فحهةةا تسةةتنو  العنتجةةات الع ضةةية للصةةنا ات 
عةةو الصةةنا ة العطنيةةة بسةةلا العطنيةةة ورةةهلك جةة ط مةةً منتجاتهةةا رعةةعاد أوليةةة، أو ألنهةةا قةةو ت

 الايار أو الععاد ذات الصلة باإلنتاج.
اسةةةتقطاب ر وس األمةةةعال العيت دةةةة ور وس األمةةةعال النليجيةةةة والع ديةةةة واألجنايةةةة ليةةة م  -7

 استثعارها داخل هه  العنطقة وفقا لعا ينو  أهوان التنعية االقتصادية الع اقية.
في منعاا محاف ة الصص ا اقتصاديا واجتعاعيا  يفت م أ  تسه  العنطقة الح ا الصناعية -8

ليس  ً ط يق دورها في تنعية السةيااة فةي هةه  العحاف ةة وتشةيحل أبنائهةا فحسةب، وونعةا 
 ةةةةً ط يةةةةق خ ارهةةةةا العصاشةةةة ا و حةةةة  العصاشةةةة ا  لةةةةى العؤسسةةةةات االقتصةةةةادية العتعاجةةةةوا فةةةةي 

الات وريعياويةةات العحاف ةةة ودنا ةةة مجعع ةةة العؤسسةةات الصةةناعية الق يصةةة منهةةا رعجعةةا 
 ومجعا الحويو والصلب ومصانا األسعوا والعرق وتصفية النف .

ي سفوان: 
 
ي تواكب المنطقة الحرة الصناعية ف

ار الت   األض 

قو تسف  العنطقة الح ا الصناعية  ً مقامة  نا ات منافسة للصنا ات العطنيةة، رعةا قةو 
قةةةة التجاريةةةة الحةةة ا مثةةةل تفشةةةي تسةةةف  هةةةه  العنطقةةةة  ةةةً اهةةةعر ذات األضةةة ار التةةةي تعاكةةةب العنط

ااه ا ته يب السلا والعع ت،  ح  أ  اج  هه  األض ار وخ ارهةا، منعةا يتعقة  فةي العقةا  األول 
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ي منطقة سفوان المنطقة الحرة: عبد االمير رحيمة العبود

 25من  18 صفحة وإمكانية إقامتها ف 
 

 لى األسلعب الها مً خ له تجة ا  عليةة اختيةار الصةنا ات التةي يسةع  بنقامتهةا فةي العنطقةة 
منافسة الصنا ات العطنيةة  ةً الح ا، فأسلعب االختيار هها يستطيا رعا اش نا أ  ينت ل ااه ا 

ط يق اص  الصةنا ات التةي تقةا  فةي العنطقةة الحة ا  لةى تلةك التةي تضةعً تحقحةق الت امةل مةا 
الصةةةنا ات العطنيةةةة القائعةةةة و ةةةو  السةةةعاح لتلةةةك التةةةي يت تةةةب  لةةةى قيامهةةةا الضةةة ر للصةةةنا ات 

قة   لةى اسةلعب العطنية، أما تفشي ااه ا ته يةب السةلا والععة ت ملةى الةواخل، فةن  اجعهةا يتع 
 ال قابة واإلش ان  لى العنطقة الح ا وهي تتضاطل  نو ماكا  السيط ا وال قابة  لحها.

 رابعا: اإلطار القانوني للمنطقة الحرة:
ال يعجةةو  نةةونا فةةي العةة اق قةةانع  خةةاب بالعنةةاطق الحةة ا رعةةا هةةع الحةةال فةةي بقيةةة األقطةةار 

تضةةعً  1984لسةةنة  23الع ديةةة، ل ةةً الفصةةل ال ابةةا مةةً الصةةاب الثةةامً مةةً قةةانع  ال عةةار  رقةة  
 122مجعع ة مً الععاد التي تناول  تن ي  شؤو  العنةاطق واألسةعاق الحة ا احة  أشةارت العةادا 

منشاط منةاطق اة ا وأسةعاق اة ا فةي الجعهعريةة الع اقيةة بقة ار مةً و ية  العاليةة بعةو منه ملى جعا  
اسةةةتع اج رأا و ارا التجةةةارا والجهةةةات العنتصةةةة األخةةة ى، وذلةةةك بتنصةةةيص أجةةة اط مةةةً العةةةعانىط 
واألمكنةةةة الواخليةةةة وا تصارهةةةا خةةةارج العنطقةةةة ال ع ريةةةة، ومةةةً هةةةها ي هةةة  بةةةأ  العشةةة ة الع اقةةةي لةةة  

 العنطقة الح ا  لى الععانىط وونعا أجا  مقامتها في أا مكا  داخل القط . يحص  مكا  مقامة
مةةً القةةانع  العةةهرعر أ  يتضةةعً قةة ار منشةةاط  123وقةةو اشةةت ط  الفقةة ا ال ابعةةة مةةً العةةادا 

العنةةةاطق واألسةةةعاق الحةةة ا اةةةوودها ومسةةةااتها والضةةةعانات العاجةةةب تقةةةويعها مةةةً الجهةةةة العسةةةتثع ا 
والجعالة العاجب تأديتها ملى مدارا ال عار  سنعيا وموا استثعارها وط يقة تسعي ها ووسائل م اقاتها 

 وش وم هها االستثعار ون امه.
وقةةو أوضةةةح  مةةةعاد هةةةها القةةةانع  النشةةةاطات االقتصةةةادية التةةةي تجةةة ا داخةةةل العنطقةةةة الحةةة ا 

ملى جعا  مدخال جعيا الصضائا األجناية مً أا نعة ران   123فأشارت الفق ا األولى مً العادا 
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ي منطقة سفوان المنطقة الحرة: عبد االمير رحيمة العبود

 25من  19 صفحة وإمكانية إقامتها ف 
 

 ح  العنطقة ال ع رية دو   أيا را  منشأها ملى العناطق الح ا واألسعاق الح ا ووخ اجها منها ملى
أ  تنضةةا لقحةةعد االسةةتح اد أو لقحةةعد م ةةادا التصةةوي  أو التحعيةةل النةةارجي أو العنةةا أو ال سةةع  أو 
الضةة ائب  ةةوا مةةا يفةة م لعصةةلحة الجهةةة العسةةتثع ا مةةً رسةةع  النةةومات وأجعرهةةا، وقةةو اسةةتثن  

للن ةةا  والصضةةائا الفنيةةة  مةةً القةةانع  العةةهرعر مةةً ذلةةك الصضةةائا الععنع ةةة لعنالفتهةةا 124العةةادا 
واألسلحة والعتفج ات والعنورات والصضائا التي منشأها بلو تق ر الوولة مقاطعته اقتصاديا ورةهلك 
الصضةةائا العنلةةة بقةةعانحً العل يةةة التجاريةةة والصةةناعية واألدبيةةة والفنيةةة، احةة  منعةة  مدخةةال هةةه  

 السلا ملى العنطقة أو السعق الح ا.
مةً القةانع  العةهرعر مدخةال الصضةائا  123ق ا الثانيةة مةً العةادا فض   ً ذلك أجا ت الف

العطنية ملى العنطقة أو السعق الح ا بشة م أ  تنضةا لقحةعد التصةوي  والعنةا والتحعيةل النةارجي 
وال سةةةع  ال ع ريةةةة والضةةة ائب التةةةي تفةةة م  نةةةو التصةةةوي  ملةةةى النةةةارج باإلضةةةافة ملةةةى مةةةا يفةةة م 

 النومات وأجعرها.لعصلحة الجهة العستثع ا مً رسع  
مةةً القةةانع  العةةهرعر بالقيةةا  بجعيةةا األ عةةال  لةةى الصضةةائا فةةي  128وقةةو سةةعح  العةةادا 

 العناطق الح ا مثل جععها وتج ئتها و يانتها وتصنيفها.
مقامةةةة مؤسسةةةات  ةةةناعية فةةةي  129و يعةةةا يتعلةةةق باأل عةةةال الصةةةناعية فقةةةو أجةةةا ت العةةةادا 

ا الصةنا ي بتة خيص مةً و ية  الصةنا ة والععةاد  أو العناطق الح ا أو تعسيعها أو تيح    ضةه
و يةة  الصةةنا ات النفيفةةة، بعةةو أخةةه رأا لجنةةة مؤلفةةة مةةً معثلةةحً  ةةً و ارا الصةةنا ة والععةةاد ، 
وو ارا الصنا ات النفيفةة، وو ارا التجةارا وودارا ال عةار   لةى أ  يحةود فةي التة خيص إلقامةة تلةك 

 التي تقع  بها واآلالت التي ستشيلها.الصنا ات نعة العؤسسة الصناعية واأل عال 
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ي منطقة سفوان المنطقة الحرة: عبد االمير رحيمة العبود

 25من  20 صفحة وإمكانية إقامتها ف 
 

مةةةً القةةةانع  العةةةهرعر فقةةةو سةةةعح  بندخةةةال الصضةةةائا األجنايةةةة اتةةةى لةةةع  133أمةةةا العةةةادا 
اشةةتعل   لةةى مةةعاد أوليةةة محليةةة أو  لةةى أ ةةنان سةةاق وأ  دفعةة  ال سةةع  والضةة يصة  نهةةا قاةةل 

 مدخالها ملى العنطقة.
نع  العشةةار مليةةه قةةو سةةع  بندارتهةةا مةةً قاةةل و يعةةا يتعلةةق بةةندارا العنطقةةة الحةة ا فحاةةوو أ  القةةا

هحئةةة خا ةةة منعلةةة بععجةةب القةةعانحً واألن عةةة ل نةةه مةةن  مدارا ال عةةار   ةة ايات متعةةودا  يعةةا 
مً القانع  العهرعر  125يتعلق بجصاية ال سع  والتفتي  داخل العنطقة الح ا. اح  نص  العادا 

هةةة العنعلةةة بةةهلك بععجةةب القةةعانحً واألن عةةة  لةى أ  تقةةع  باسةةتثعار العنطقةةة أو السةةعق الحةة ا الج
ويجةةةع  أ  تقةةةع  مدارا ال عةةةار  باسةةةتثعار العنطقةةةة أو السةةةعق الحةةة ا وفةةةق شةةة وم االسةةةتثعار التةةةي 
يحودها الع ي . بحنعا اشت ط  الفق ا الثانية مةً العةادا ذاتهةا  لةى الجهةة العسةتثع ا للعنطقةة الحة ا 

و   ةةحً سةةا ة مةةً تةةاري  اإلدخةةال واإلخةة اج،  ةة  أو السةةعق الحةة ا أو مةةا ينةة ج منهةةا خةة ل سةة  
مةةً القةةانع  سةةابق الةةهر  ملةى أ  للةةوائ ا ال ع ريةةة القيةةا  بأ عةةال التفتةةي  فةةي  130أشةارت العةةادا 

العنةةةاطق واألسةةةعاق الحةةة ا للتحةةة ا مةةةً الصضةةةائا الععنةةةعة دخعلهةةةا ملحهةةةا، رعةةةا أجةةةا ت لهةةةا تةةةوقحق 
بعجعد  عليات ته يب، وولى جانب ذلك اشت ط  العستنوات وال ش   لى الصضائا لوى االشتصا  

تة خيص الجهةة العسةتثع ا للعنطقةة الحة ا  نةو منة ال الصضةائا مةً الصحة  ملةى العنطقةة  131العادا 
 الح ا والسعق الح ا أو مدخالها ملحها ب ا.

الجهةةةة العسةةةتثع ا للعنةةةاطق واألسةةةعاق الحةةة ا مسةةةؤولة  ةةةً  136وأخحةةة ا فقةةةو ا تاةةة ت العةةةادا 
لفةات التةةي ي ت اهةا معافعهةا و ةةً تسة ب الصضةةائا منهةا بصةعرا  حةة  مشة  ة. ودشةةأ  جعيةا العنا

( فقةو 191معاقصة مً يقع  بته يب السلا مً العنطقة الح ا ملى الواخل  الفق ا العاش ا مً العةادا 
والتةي تةنص  لةى  196و 195و 194أخضعه القانع  العةهرعر ملةى العقعدةات الةعاردا فةي العةعاد 

 بالحصس والي امة والعصادرا لألمعال العه دة.  قعدات منتلفة



 
 

 في السياسات التجارية والصناعيةأوراق 
 

 

 

 
ي منطقة سفوان المنطقة الحرة: عبد االمير رحيمة العبود

 25من  21 صفحة وإمكانية إقامتها ف 
 

وفي ضعط هها رله ن اظ أ  األساس القانعني إلنشاط العنطقة الحة ا متةعف  فةي تشة يعاتنا 
في ضعط ما تشح  مليه معاد قانع  ال عار  سابق الهر ، فهع يشح  ملى تن ةي  الجعانةب األساسةية 

مهعة مثل ال سع  والاوالت التةي تسةتعفى مةً  ل نه ال ينص  لى ريفية تن ي  جعانب رثح ا أخ ى 
العنطقةةةة الحةةة ا، والت امةةةات العةةةاملحً واقةةةعق الععةةةال وشةةة وم االسةةةتثعار واال فةةةاطات والتسةةةهي ت 

 الععنعاة و ح  هه  مً الجعانب ذات االرتصام بطايعة الععل في العنطقة الح ا.

 خامسا: إدارة المنطقة الحرة
وتحقيقها للفعائو الع جعا منها يتعقة ، رعةا أشة نا سةابقا،  م  نجاح العنطقة الح ا في سفعا 

ملةةةى اةةةو بعحةةةو  لةةةى اسةةةلعب مدارتهةةةا، ومةةةً هنةةةا ينصيةةةي أ  تنةةةام مدارتهةةةا ملةةةى جهةةةا  رفةةةؤ يتعتةةةا 
بالصةة ايات واإلمكانيةةةات التةةي تسةةةا و   لةةى منجةةةا  مهعاتهةةةا بكفةةاطا  اليةةةة، ولهةةها فةةةنحً نقتةةة ح 

ا ، ت تص  بناوى مؤسسةات و ارا التجةارا، يةوي ها مةوي  تأسيس منشأا  امة للعنطقة الح ا في سفع 
 ةةا  ويشةة ن  لحهةةا مجلةةس مدارا ي أسةةه مةةوي ها العةةا  ويشةةار   يةةه معثلةةع   ةةً و ارا الصةةنا ات 
النفيفة، وموي ية ال عار ، ومؤسسة الععانىط، والانك الع ر ا واألجه ا األمنية في العنطقة، ل ي 

الها يضعً التنسحق بحً رافة العؤسسات االقتصةادية ذات تحصل مدارا هه  العنطقة  لى العجه 
االرتصةةام بععةةل هةةه  العنطقةةة داخةةل محاف ةةة الصصةة ا  لةةى أ  يتعتةةا مجلةةس مدارتهةةا بالصةة ايات 

 العاسعة وفقا لعا تنص  ليه القعانحً والتعليعات السائوا ذات الع قة بنشام العنطقة الح ا.
اسةةً مدارا العنطقةةة الحةة ا هةةه  نةة ى ضةة ورا  وفةةي سةةاحل تةةعفح  العنةةاس الةةها يسةةا و  لةةى

 مج اط ما يلي:
م ةادا الن ة  فةي الهيكةل التن يعةي للعؤسسةات التةي تقةع  بأ عةال العنطقةة الحة ا واألسةةعاق  -1

الحةةةةة ا، ذلةةةةةك أ  الهيكةةةةةل التن يعةةةةةي السةةةةةائو ال ينطةةةةةعا  لةةةةةى تعاحةةةةةو اإلشةةةةة ان  لةةةةةى هةةةةةه  
سسةةة العةةعانىط الع اقيةةة التابعةةة العؤسسةةات، فالعنطقةةة الحةة ا فةةي أ  قصةة  تشةة ن  لحهةةا مؤ 

لةةةةع ارا النقةةةةل والععا ةةةة ت، واألسةةةةعاق الحةةةة ا تشةةةة ن  لحهةةةةا منشةةةةأا األسةةةةعاق الحةةةة ا التابعةةةةة 
 سعاق الع ر ية التابعة لع ارا التجارا.للعؤسسة العامة لأل

ومةةً هنةةا نقتةة ح منشةةاط مؤسسةةة للعنةةاطق واألسةةعاق الحةة ا تابعةةة ملةةى و ارا التجةةارا ل ةةي 
سعاق الحة ا داخةل  لى رافة األ عال ذات الع قة بالعناطق الح ا واأل تتنصص باإلش ان
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ي منطقة سفوان المنطقة الحرة: عبد االمير رحيمة العبود

 25من  22 صفحة وإمكانية إقامتها ف 
 

الع اق،  لى أ  ت تص  بهه  العؤسسة منشأا األسعاق الح ا، ورهلك العنطقة الح ا العقت اةة 
فةةي سةةفعا ، أمةةا العنطقةةة الحةة ا فةةي أ  قصةة  فةةنحً ال نةة ى ماةة را لصقائهةةا ذلةةك أل  العنطقةةة 

تعةةعم نشةةاطاتها  لةةى نحةةع أفضةةل رعةةا الا نةةا، ولةةهلك  الحةة ا العقت اةةة فةةي سةةفعا  سةةعن
 فنحً نقت ح الياطها، ومً النااية الععلية فهي متعقفة  ً الععل منه فت ا طعيلة.

م ةةوار قةةانع  خةةاب بالعنةةاطق الحةة ا يتنةةاول تن ةةي  رافةةة الجعانةةب ذات الع قةةة بالعنطقةةة  -2
الالةوا  التةي تتعاجةو فحهةا منةاطق الح ا واألسعاق الح ا سابقة الهر  أسعا بعا هع مطاق في 

اة ا، فةةي سةةاحل ايجةةاد مطةةار تشةة يعي واضةة  ل افةةة النشةةاطات والع قةةات االقتصةةادية داخةةل 
 العنطقة في ساحل تسهحل أسلعب مدارتها.

 :واالستنتاجاتالخالصة 

لقةةو اتضةة  مةةً هةةه  الوراسةةة أ  مقامةةة العنةةاطق الحةة ا سةةعاط التجاريةةة أو الصةةنا ة قةةو يسةةف  
 ً ال ثح  مً الفعائو لألقطار التي تقا  فحها، متى ما تةعف ت العقعمةات ال  مةة إلنشةائها، بسةاب 
مةةةا يت تةةةب  لةةةةى هةةةه  العنةةةةاطق الحةةة ا مةةةةً دور فةةةي تشةةةةجيا التصةةةوي  وو ةةةةادا التصةةةوي ، وتنعيةةةةة 

 لةةةى وجةةةه يت امةةةل مةةةا التنعيةةةة الصةةةناعية العحليةةةة، والحصةةةعل  لةةةى العةةةعارد بالنقةةةو  الصةةةنا ات
األجناةةةي، وتشةةةيحل األيةةةوا العاملةةةة واكتسةةةابها للعهةةةارا الفنيةةةة فةةةي الجعانةةةب الصةةةناعية والتسةةةعيقية 
والنوميةة، وقةةو رانة  هةةه  الفعائةةو هةي السةةاب وراط انتشةةار العنةاطق الحةة ا فةةي ال ثحة  مةةً األقطةةار 

 قية دول العال .الع دية ود
كعةةا اتضةةة  مةةً الصحةةة  جةةةووى مقامةةة منطقةةةة اةة ا تجاريةةةة و ةةةناعية فةةي سةةةفعا  بعحاف ةةةة 

وأل  مقامةةة هةةها  ،الصصةة ا، بةةالن   لتةةعف  مقعمةةات نجةةاح هةةها العشةة وة فةةي العنطقةةة العشةةار ملحهةةا
وي  العش وة قو يسف   ً تحقحق ال ثح  مً الفعائو ل قتصاد الع اقةي، بحكة  دور  فةي تنعيةة التصة

وو ادا التصوي ، ووقامةة الصةنا ات التةي تت امةل مةا التنعيةة الصةناعية العطنيةة، وتشةيحل األيةوا 
العاملةةة الع اقيةةة واكتسةةابها للعهةةارات  الفنيةةة، وجةةهب ر وس األمةةعال النليجيةةة والع ديةةة واألجنايةةة 
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جناي، فضة  لي م استثعارها داخل هه  العنطقة، واصعل الالو  لى معارد مضا ية مً النقو األ
  ً دورها في تشجيا السيااة ملى داخل القط  وونعاا محاف ة الصص ا اقتصاديا واجتعاعيا.

ووذا رانةةةة  مشةةةةاريا العنةةةةاطق الحةةةة ا تقتةةةة   مجعةةةةاال باةةةة و  بعةةةةز الع ةةةةاه  الضةةةةارا مثةةةةل 
الته يب، فن  اج  هه  الع اه  منعا يتعقة   لةى اسةلعب السةيط ا واإلشة ان  لةى نقةام الةوخعل 

نطقة الحة ا والنة وج منهةا، واإلمكانيةات العتةعف ا إلنجةا  هةه  السةيط ا بكفةاطا  اليةة متةعف ا ملى الع
لوينا االيا، وفي رل األاعال فن  األض ار التي تت تب  لى هه  العنطقة الح ا منعا تتضاطل أما  

 الفعائو ال ثح ا التي قو تسف   نها.
ة الحةةة ا هةةةها، أوضةةةح  الوراسةةةة واسةةةت عاال للعقعمةةةات التةةةي تضةةةعً نجةةةاح مشةةة وة العنطقةةة

ضةةةة ورا م ةةةةوار قةةةةانع  خةةةةاب بالعنطقةةةةة الحةةةة ا يتنةةةةاول الةةةةنص  لةةةةى رافةةةةة األمةةةةعر ذات الع قةةةةة 
بأ عالهةةا، رعةةا أوضةةح  الوراسةةةة ضةة ورا تأسةةيس منشةةةأا  امةةة للعنطقةةة الحةةة ا فةةي سةةفعا  تةةة تص  

ي أسةه مةوي ها  بناوى مؤسسات و ارا التجارا يةوي ها مةوي   ةا ، ويشة ن  لةى مدارتهةا مجلةس مدارا
العا  ويشار   يه معثلع   ً و ارا الصنا ات النفيفة وموي ية ال عار  والانك الع ر ا ومؤسسة 
الععانىط في محاف ة الصص ا واألجه ا األمنية في ساحل مدارتها  لى العجه الةها يضةعً التنسةحق 

 بحً رافة العؤسسات ذات االرتصام بأ عالها داخل محاف ة الصص ا.
جانةةب ذلةةك أوضةةح  الوراسةةة ضةة ورا م ةةادا الن ةة  بالهيكةةل التن يعةةي للعنشةةأا التةةي وولةةى 

تعةةارس أ عةةال العنطقةةة الحةة ا واألسةةعاق الحةة ا  ةةً ط يةةق منشةةاط مؤسسةةة للعنةةاطق واألسةةعاق الحةة ا 
ت تص  بةع ارا التجةارا وأ  ت ةع  العنشةأا العامةة للعنطقةة الحة ا فةي سةفعا  والعنشةأا العامةة لألسةعاق 

 عة ملحها في ساحل تعاحو اإلش ان  لى هه  العؤسسات وتطعي ها.الح ا تاب
ال بةو مةً التنعيةه ملةى أ  هةها العشة وة جة ى التف حة  بةه بقصةو أ  يكةع  أاةو  ،وفي النتةا 

العشاريا التي تنج ها الوولة خ ل فت ا مةا بعةو الحة ب، ن ة ا أل  منطقةة سةفعا  تقةا االيةا ضةعً 
سةةةك ية، وهةةةع مةةةا يعحةةةق ممكانيةةةة تعسةةةيا التعامةةةل فحهةةةا أو اتةةةى العنةةةاطق الق يصةةةة مةةةً الععليةةةات الع
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 فحها االيا. االستثعار
 لةةى أ  ذلةةك ال يعنةةا مةةً الاةةوط فةةي ت ةةعيً نةةعاا لهةةها العشةة وة  ةةً ط يةةق فةةت  سةةعق اةة ا 
داخل م ر  اوود سفعا ، ل ي يعتعو لوراسة اتجاهات الطلب  لى السلا فةي هةه  العنطقةة، وهةي 

حة بالن   ل ث ا العت دديً  لى هها الع ر  مً  حة  العقيعةحً االيةا، في رل األاعال ست ع  م د
وأل  رلفةة منشةةائها والعسةةتل مات إلقامتهةةا تعتاةة  متعاضةةعة، فهةةي ال تعةةوو تنصةةيص أاةةو العنةةا   
أو الانايةات الععجةعدا فةي ذلةةك الع رة ، وتنسةحب  ةةود قلحةل مةً العةعافحً إلنجةةا  الععةل فحهةا،  ةة  

 ي تتعامل بها منشأا األسعاق الع ر ية.تععيلها بهات السلا الت
 
 سابقا وو ي  ال را ة االساق في جامعة الصص ا استاذ االقتصاد (* 
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