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 : القليوبية محافظة في الصغيرة المعدنية الصناعات 
 الصناعة  جغرافية في دراسة

 إعداد 
 حماد علي عطا عمرالباحث/ 

 الجغرافية المعلومات  ونظم الجغرافيا بقسم باحث 
 القاهرة  جامعة اآلداب، كلية

omaratta252@gmail.com 

 العربية:اللغة الملخص ب
الصغيرة  يعتبر    المعدنية  الصناعات  الموضوعات    دراسة  من  القليوبية  محافظة  في 
الصناعات  مال موضوع  تناولت  التي  الجغرافية  الدراسات  قلة  إلى  ذلك  ويرجع  همة، 

وهي   ،المادة الخام، الطاقة، األيدي العاملةالموقع،  )  الدراسة  وتناولت الصغيرة،  المعدنية  
رأس   ، السوق   ، النقل،(م2018عام    عامال  12266من أهم العوامل البشرية التي بلغت  

للشباب،   )لتوفير  الحكومية السياسات    ،المال أقل  بفائدة  والمدعمة  الشخصية  القروض 
 (. مباشرة غير و  لخدمة الصناعات المعدنية الصغيرة بصورة مباشرة

الصغيرة بالدراسة  اهتمت  و     المعدنية  الصناعات  القليوبية   في  هاوقياس  توزيع    ، محافظة 
تناولت  الجغرافي  حيث  الصغيرة  و   ،للمنشأت   التوزيع  المعدنية  الصناعات  أعداد  بلغت 

عام    2041 في دراسة  و ،  م2018ورشة  الصغيرة  المعدنية  الصناعات  تركيب  قياس 
كثافة، مؤشر تنوع، ثم دراسة إنتاج الصناعات المعدنية    نمو،  )قياس  وهي  منطقة الدراسة

 الصغيرة(.  

وكيفية    ،التي تواجهها  الصناعات المعدنية الصغيرةتواجه    التيكما درست المشكالت     
وا البحث  اليها  توصل  التي  النتائج  على  وبناًء  لها،  حلول  اأضح  تإيجاد  لمشروعات ن 
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ما توفر لها الدعم والتشجيع واإلمكانيات  ا  ذ إينهض   مهمو   الصناعية الصغيرة قطاع فاعل
المادية   الصناعية  أ  لذا    والبشرية،والقدرات  بالمشروعات  النهوض  سبل  بتبني  وصي 

 الصغيرة. 

المفتاحية الصغيرة  :الكلمات  المعدنية  نمو  ،الصناعات  تنوع  ، قياس  إنتاج    ،مؤشر 
 . المشكالت والحلول ،الصناعات المعدنية الصغيرة 
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  ة:المقدم

همية بالغة في اقتصاديات دول العالم كافة  أ   تحتل الصناعات المعدنية الصغيرة 
النظر عن درجة تطورها لها  ،بغض  من دور مهم   واختالف مفاهيمها االقتصادية ولما 

 أنها كما  ،عمل وتوفير فرص زيادة الدخل القومي  في في تحقيق النمو االقتصادي متمثاًل 
 كانت  الصناعات الصغيرة كذلك فإن ،لها والمكملة الكبيرة للصناعات  المغذيةالنواة  تشكل

 باقتصادياتها النهوض  في آسيوية الشرق  النماذج في الحال يه كما الفضل صاحبة
 في الصناعية  المنشآت  من %90 تمثل فهي  ،قليلة سنوات   في سريع بشكل وتطويرها

 .)1) المثال سبيل على اليابان،

الصغيرة كذلك   المعدنية  الصناعات  تعريف  حول  اآلراء   هذهومن    تباينت 
يتراوح  )التي تمارس داخل مصانع صغيرة وورش، ويعمل بها عدد محدود  أنها  التعريفات  

مصري، وتقوم في    آالف جنيه  5وال تقل تكلفتها االستثمارية عن  ،  لاعم   10  -  5بين  
وتدار في معظمها بواسطة   ،والمكتسبةمعظمها علي المجهود الفردي والمهارات المتوارثة  

تستحوذ   فرد غالبا ما يكون هو صاحب الورشة(، كما أن الصناعات المعدنية الصغيرة
كالجمع الصناعات  من  غيرها  عن  تميزها  معينة  خصائص   ،والملكية اإلدارة بين على 

 .(2) المستثمر المال رأس صغر ،الواسع الجغرافي االنتشار

الصناعات   دراسة على التركيز  من ناي لع البد  كان السابقة الرؤية خالل ومن
الصغيرة القليوبية، في  المعدنية   مما الدخل، وزيادة جديدة، عمل فرص  لخلق محافظة 

 على المحافظة. العام بالنفع يعود 
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 :الدراسة أهمية: أولً 

تأتي أهمية الدراسة في كونها تمثل موضوعا حيويا، حيث تتركز بشكل أساسي على   
  ؛ دراسة التحليل الكمي للصناعات المعدنية الصغيرة وتوزيعها الجغرافي بمحافظة القليوبية

للتعرف على التباين في التوزيع على مستوى مراكز المحافظة وعوامل التوطن المؤثرة في 
ة المناسبة  التي تؤدي إلى تعثرها، واستنباط المقترحات العلمي  ذلك، وتوضيح للمشكالت 

  هم في تذليل تلك المشكالت.التي من الممكن أن تس

 :الموضوع اختيار أسباب :اثانيً 

المتزايد بقطاع الصناعات الصغيرة في مصر، نظرا لما يعلق عليها من    االهتمام
واإل القومي  الدخل  لزيادة  الباحث اهسآمال  أراد  لذا  االقتصاد؛  ودعم  الريف  تنمية  في  م 

محافظة   اختيار  أسباب  عن  أما  المحافظة،   فيرجع،  القليوبيةدراستها،  موقع  أهمية  إلى 
المهمة  والبشرية  الطبيعية  الموارد  من  للعديد  تلق  ،  وامتالكها  لم  الكافي   االهتمامالتي 

  لدراستها وتنميتها من قبل األفراد والمسئولين.

 :: تساؤلت الدراسةاثالثً 

 الصغيرة بالمحافظة؟  المعدنية . ما العوامل المؤثرة في توطن الصناعات 1

 الصغيرة بمحافظة القليوبية؟ وما الحلول المقترحة لها؟  المعدنية . ما مشكالت الصناعات  2

 : البحث أهداف: ارابعً 

 إبراز مع، المحافظة. التعرف على التوزيع الجغرافي للصناعات المعدنية الصغيرة في 1
المؤثرة عوامل التي    والوقوف،  اجغرافيً   وتقييمها،  التوزيع في التوطن  المشكالت  على 
 الحلول المناسبة لها.   واقتراح، منهاتعاني 
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 البحث منهجية :اخامسً  

باستخدام  قام موضوع    الموضوعيالمنهج   الباحث  الدراسة  تتناول  حيث 
الصغيرة   المعدنية  القليوبية    فيالصناعات  الواقع   فيمحافظة  شمولية  منهج  إطار 

 فيوتم استخدامه   ،التحليلي المنهجمن خالل التوزيع والربط والتفسير والتحليل و   الجغرافي
إحصائيً  وتحليلها  وتفسيرها  الدراسة،  بموضوع  الخاصة  والمعلومات  البيانات    ارصد 

 من أجل الوصول إلى حقائق جغرافية.  اوكارتوجرافيً 

في تقليل معدالت البطالة    بلد  ألي مهما ادورً  الصغيرةالصناعات المعدنية   ؤديت   
وكذلك تحقيق    ،العمل وتنوعهاونمو فرص    ه،وتنويعزيادة اإلنتاج    وفي  ،والحد من الفقر

 فالمشروعات المعدنية الصغيرة تسهم  ،الترابط والتكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة
  ا يجابيً إالذي ينعكس بدوره    ،العمل وتغذية المشروعات الكبيرة باحتياجاتها فرص  توفير في

 .  (3) وتحسين المستوى المعيشي ،على مستوى دخل الفرد واألسرة

محافظة    فيويتناول البحث دراسة التوزيع الجغرافي للصناعات المعدنية الصغيرة     
يتناول التقييم الجغرافي للصناعات المعدنية،    كما،  الصناعيالتوطن    عوامل  ثم،  القليوبية

الصغيرة، ثم التعرف على مشكالت الصناعات    والتعرف على إنتاج الصناعات المعدنية
 المقترحة بالمحافظة. والحلول  المعدنية الصغيرة

 : الصغيرة : التوزيع الجغرافي للصناعات المعدنيةأولً    

 مراكز محافظة القليوبية:   فيالصغيرة التوزيع الجغرافي للصناعات المعدنية  -

في محافظة القليوبية حيث بلغ   هناك نمو سريع لمنشآت الصناعات المعدنية الصغيرة  
م، ثم أخذ عدد الورش في 1996ورشة عام  1210المعدنية الصغيرة عدد ورش الصناعات  

بلغ   حتى  بلغ    2006عام    ورشة  1512التزايد  نمو  بمحافظة    25بمعدل  ورشة   %
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العدد   ارتفع  ثم  نمو    2016عام  ورشة    1997  إلىالقليوبية،  % عن عام    32.1بمعدل 
م، وتمثل بذلك 2018مورشة بمحافظة القليوبية عا 2041، ثم ارتفع العدد وبلغ  (4)   6200

ورشة بمحافظة    7351والتى بلغت    من إجمالي الصناعات الصغيرة بالمحافظة،  27.8%
 م،وترجع تلك الزيادة إلى توافر رأس المال عن طريق القروض.2018القليوبية عام  

 ( يتضح ما يلي: 2، 1) والشكلين ( 1ومن تتبع الجدول )  

مرا    مقدمة  في  الخيمة  شبرا  مدينة  ورش جاءت  أعداد  حيث  من  القليوبية  محافظة  كز 
الصغيرة المعدنية  بنسبة    826بعدد    الصناعات  وذلك  إجمالي    %40.3ورشة،  من 

% من إجمالي الصناعات    11.2بمحافظة القليوبية، وبنسبة    الصناعات المعدنية الصغيرة 
عام   القليوبية  بمحافظة  شبرا    ،م2018الصغيرة  بمدينة  السكانية  الزيادة  إلى  ذلك  ويعزي 

يخدم   الذي  االستهالك  سوق  وتوافر  المال،  ورأس  العاملة  واأليدي  الخبرة  وتوافر  الخيمة 
أغلب مراکز محافظة القليوبية من هذا النوع، وخاصة مصانع البالط وورش )األلوميتال(،  

 .  ح السيارات وكذلك تصنيع الحلي من المجوهرات، باإلضافة إلي ورش إصال

ورش  بعدد  وبنها  وقليوب  طوخ  مراكز  والرابعة  والثالثة  الثانية  المرتبة  في  جاء  ثم 
نسبة  216،  236،  335 يشكل  ما  من إجمالي   %10.6،  %11.6،  %16.4ورشة، وهو 

الصغيرة المعدنية  الترتيب،    الصناعات  على  القليوبية  ، %3.2و ،  %4.6وبنسبة  بمحافظة 
الصناعات   2.9% إجمالي  منها    من  لكل  القليوبية  بمحافظة  عام    علىالصغيرة  الترتيب 

الكبرى والمساحة ضمن    مركزى طوخ وقليوب   د ع  إلىذلك    ويرجع،  م2018 القاهرة  إقليم 
تكليفه وقلة  النقل  وسهولة  المواد  ،  الواسعة  على  الحصول  بنها    ومركز،  الخاموسهولة 

 والسكان.كعاصمة المحافظة وتوفر رأس المال 
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 م 2018وليو ي  9المصدر: الدراسة الميدانية، 

 ( ورشة لصناعة األلوميتال بمدينة شبرا الخيمة 1صورة )

الخيرية    في حين احتل المرتبة الخامسة والسادسة والسابعة مراكز الخانكة والقناطر
 6.7 %،  6.8وهو ما يشكل نسبة    ،ورشة103،  136،  139ورش  وشبين القناطر بعدد  

المعدنية الصغيرة   %5.1،   الترتيب،   % من إجمالي الصناعات  القليوبية على  بمحافظة 
لكل   %1.4  ،%1.8  ،%1.9وبنسبة   القليوبية  بمحافظة  الصغيرة  الصناعات  إجمالي  من 

الترتيب عام   إلي  ،م2018منها علي  ذلك  المراكز وز   ويرجع  نقلها، مما بعد  تكاليف  يادة 
أدي إلي إنشاء مثل هذه الورش وخاصة تصنيع البالط لخدمة هذه المناطق ولتوافر الخبرة  

 واأليدي العاملة الرخيصة، باإلضافة إلى توافر المساحات الواسعة ورخص الثمن. 

بعدد    فيجاء  بينما   شكر  كفر  مركز  األخيرة  يشكل    50المرتبة  ما  وهو  ورشة 
الصغيرة  2.5% المعدنية  الصناعات  إجمالي  وبنسبة    من  القليوبية،  من    %0.8بمحافظة 

م، ويرجع ذلك لقلة أعداد الورش 2018إجمالي الصناعات الصغيرة بمحافظة القليوبية عام  
كز كفر شكر على الزراعة أكثر من نتيجة لصغر مساحة المركز باإلضافة إلي اعتماد مر 

 الخبرة واأليدي العاملة المدربة. وعدم توفرالصناعة 
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 م.2018مراكز محافظة القليوبية عام  الصغيرة فى( التوزيع الجغرافي للصناعات المعدنية 1جدول )

 مراكز 
كفر 
 شكر

 طوخ بنها 
شبين 
 القناطر 

 قليوب  الخانكة 
القناطر 
 الخيرية

شبرا  
 الخيمة

 اإلجمالى

عدد 
 2041 826 136 236 139 103 335 216 50 الورش

%من  
 100 40.3 6.7 11.6 6.8 5.1 16.4 10.6 2.5 النوع 

%من  
 27.8 11.2 1.8 3.2 1.9 1.4 4.6 2.9 0.8 المحافظة 

الصغيرة المعدنية  الصناعات  بيان  القليوبية،  محافظة  عام  ديوان  محافظة    فى  المصدر:  مراكز 
 م. 2018إدارة االستثمار، بنها،  القليوبية، بيانات غير منشورة،

 
 م.2018بمراكز محافظة القليوبية عام الصغيرة التوزيع الجغرافي للصناعات المعدنية  :(1)شكل 



  حماد عمر عطا علي                               الصناعات المعدنية الصغيرة في محافظة القليوبية   

- 315 - 

 
 م. 2018مراكز محافظة القليوبية عام  فى نسبة ورش الصناعات المعدنية الصغيرة :(2)شكل 

 حسب النوع: الصغيرة التوزيع الجغرافي للصناعات المعدنية  -

الصغيرة المعدنية  الصناعات  وهي:    تنقسم  أنواع  ثالثة  إلى  القليوبية  محافظة  في 
التعدينية غير المعدنية ما عدا البترول، ورش معدنية، ومنتجات معدنية كما هي    )الخامات 

 ( وهي كالتالي: 3( والشكل )2موضحة بالجدول )
 م.2018ونسبتها فى مراكز محافظة القليوبية عام  ( عدد ورش الصناعات المعدنية الصغيرة2جدول )

 المراكز 
 

 اإلجمالي  منتجات معدنية  ورش معدنية  خامات تعدينية 
 %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد 

 2.5 50 3.0 41 0.8 5 5.7 4 كفر شكر 
 10.6 216 11.3 156 8.1 48 17.1 12 بنها 
 16.4 335 19.4 268 10.3 61 8.6 6 طوخ

 5.1 103 6.6 91 1.7 10 2.9 2 شبين القناطر 
 6.8 139 6.2 85 6.8 40 20 14 الخانكة 
 7 قليوب 

 
10 77 13.1 152 11.0 236 11.6 

 6.7 136 8.4 116 2.0 12 11.4 8 القناطر الخيرية 
 40.3 826 34.1 471 57.2 338 24.3 17 شبرا الخيمة 
 100 2041 67.6 1380 29.0 591 3.4 70 اإلجمالي 

محافظة   عام  ديوان  بيانالمصدر:  الصغيرة  القليوبية،  المعدنية  محافظة    في  الصناعات  مراكز 
 م. 2018بنها،  ،إدارة االستثمار، غير منشورة القليوبية، بيانات
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المعدنية   الصناعات  حيث  من  األولي  المرتبة  في  الخيمة  شبرا  مدينة  جاءت 
من إجمالي الصناعات المعدنية    %40.3ورشة، وهو ما يشكل نسبة    826بعدد    الصغيرة
لسيارات سواء الخاصة أو  ويرجع ذلك إلي زيادة أعداد ا  ؛م2018بالمحافظة عام    الصغيرة

الحجم   نتيجة  ورش   فيالكبير    السكانياألجرة  من  بالمدينة  الورش  وعدد  الخيمة  شبرا 
األلوميتال  الزجاج، والمفاتيح  ، وورش  المعادن  وطرق  وتشكيل  في جاء  و   ،والمجوهرات 

طوخ   مركز  الثانية  الصغيرة%16.4المرتبة  المعدنية  الصناعات  إجمالي   ؛بالمحافظة  من 
  .المساحة وتوفر وسائل النقل والمواصالت  التساعومرد ذلك 

 
 ونسبتها  ( حجم أنواع الصناعات المعدنية الصغيرة3شكل )

 م.2018مراكز محافظة القليوبية عام  في 
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بنسبة   شكر  كفر  مركز  األخيرة  المرتبة  في  الصناعات  %2.5وجاء  إجمالي  من 
الصغيرة ذلك  2018عام    بالمحافظة   المعدنية  الخبرة والعتماد   إلىم، ويرجع  توافر  عدم 

 على الزراعة أكثر من الصناعة.   المركز

 معدنية: أ( ورش  

  األلوميتال، وورش الحدادة ولحام الكهرباء، وورش تشكيل المعادن   )ورشوتشمل  
 الصاج(.  وورش، المفاتيح، وورش تصنيع المجوهرات، وورش تصنيع هاوطرق

 ( نستخلص ما يلي:  4( والشكل )3ومن تتبع الجدول )

بعدد   معدنية  ورش  وبنسبة    591جاءت  الصناعات    إجماليمن    % 29ورشة، 
الصغيرة وبنسبة    المعدنية  القليوبية،  الصغيرة    %8بمحافظة  الصناعات  إجمالي  من 

 م. 2018بالمحافظة عام 

وبدراسة تفاصيل هذا النوع يتضح أن ورش الحدادة واللحام بالكهرباء جاءت في  
أعداد هذا   خمسي % إي ما يقرب من    38.1  وبنسبة،  ورشة  225المرتبة األولي بعدد  

الصغير  المعدنية  الصناعات  من  وبنسبة  النوع  الصناعات    11.0ة،  إجمالي  من   %
الصغيرة عام    المعدنية  القليوبية  ذلك    ؛م2018بمحافظة  إليها   إلىومرد  السكان  احتياج 

حوادث   وزيادة  المروري  االزدحام  مع  خاصة  بصفة  السيارات  لخدمة  مستمرة  بصفة 
  السيارات، وتوفير حاجة السكان من األبواب )والشبابيك( للمنازل.

المعادن  ليهم  تثم   تشكيل  ورش    ها؛وطرقورش  بعدد  وبنسبة    108وذلك  ورشة، 
وبنسبة    18.3% النوع،  إجمالي  الصغيرة   %5.4من  المعدنية  الصناعات  إجمالي    من 

 م. 2018بمحافظة القليوبية عام  
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)األلوميتال  ورش  الثالثة  المرتبة  في  يليهم  بعدد  ثم  يشكل   80(  ما  وهو  ورشة، 
  % من إجمالي الصناعات المعدنية الصغيرة  3.9من إجمالي النوع، وبنسبة  %13.5 نسبة

 مستمرة. وهي من الورش التي يحتاج إليها السكان بصفة  ،بمحافظة القليوبية

 
 م 2018يوليو 21المصدر: الدراسة الميدانية، 

   خانكةال بمركز هاوتشكيلالمعادن  ( ورشة لصهر2صورة )

بعدد   )الصاج(  ورش  الرابعة  المرتبة  في  نسبة    64جاء  يشكل  ما  وهو  ورشة، 
وبنسبة    % 10.7 النوع،  إجمالي  الصغيرة   3.1من  المعدنية  الصناعات  إجمالي  من   %  

لكن   يومية  بصفة  السكان  إليها  يحتاج  ال  التي  الورش  من  هي  القليوبية،    على بمحافظة 
 فترات متباعدة. 
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 م 2018بمحافظة القليوبية عام  صغيرة ( توزيع ورش معدنية3جدول )

 اإلجمالى صاج مفاتيح  حلى  معادن األلوميتال  حدادة  نوع الحرفة
 591 64 57 57 108 80 225 عدد 

 100 10.7 9.7 9.7 18.3 13.5 38.1 % من النوع
% من  
 المحافظة 

11.0 3.9 5.4 2.8 2.8 3.1 29.0 

محافظة   عام  ديوان  بيانالمصدر:  الصغيرة  القليوبية،  المعدنية  محافظة    في  الصناعات  مراكز 
 م. 2018، االستثمار، بنهاإدارة ، بيانات غير منشورة ،القليوبية

بعدد  تثم   المفاتيح  وورش  الحلي،  تصنيع  ورش  األخيرة  المرتبة  في    57ليهم 
نسبة   يشكل  ما  وهو  منهما،  لكل  وبنسبة  من    % 9.7ورشة  منهما،  لكل  النوع  إجمالي 

؛ وذلك  2018بمحافظة القليوبية عام    من إجمالي الصناعات المعدنية الصغيرة  2.8%
إنما    ،ولكن ليس بصفة دائمة  ،ألن ورش الحلي والمفاتيح يحتاج إليها كثير من السكان 

  فترات. على

 
 م 2018بمحافظة القليوبية عام  صغيرة ( التوزيع النسبي لورش معدنية4شكل )
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 م 2018يوليو  9المصدر: الدراسة الميدانية، 

 ( ورشة حدادة ولحام المعادن بمدينة شبرا الخيمة3صورة ) 
 ب( الخامات التعدينية غير المعدنية ما عدا البترول:

وورش    )ورشوتضم   ميكانيكية،  وورش  )المواتير(،  لف  وورش  زجاج،  تشغيل 
( وورش  الرخامالسمكرة،  تقطيع  وورش  النظارات هوتشكيل  الدوكو(،  تصليح  وورش   ، 

 وورش براويز.  ،، وورش زجاج سيارات هاوشطف
 ( يتضح ما يلي: 5( والشكل )4وبدراسة الجدول )

القليوبية   محافظة  تمثل    70تضم  النوع    % 3.4ورشة  هذا  أعداد  إجمالي  من 
وبنسبة   القليوبية،  إجمالي    %1بمحافظة  عام  من  القليوبية  بمحافظة  الصغيرة  الصناعات 

 م. 2018
 م  2018ورش الخامات التعدينية بمحافظة القليوبية عام ل  الجغرافي ( التوزيع  4جدول )

سمكرة   ميكانيكية )مواتير( زجاج األنواع 
 )ودوكو(

تقطيع  
 اإلجمالى براويز نظارات رخام

 70 8 7 5 11 12 7 20 عدد 
 100 11.4 10 7.1 15.8 17.1 10 28.6 %من النوع
%من  
 3.4 0.4 0.3 0.2 0.5 0.6 0.3 1.1 المحافظة 

محافظة   عام  ديوان  الصناعاتالمصدر:  الصغيرة  القليوبية،  القليوبية  في  المعدنية  محافظة   ، مراكز 
 م. 2018، االستثمار، بنهاإدارة ، بيانات غير منشورة
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من   يتكون  أنه  اتضح  النوع  لهذا  تفصيلية  المرتبة    7وبدراسة  في  جاء  أنواع، 
الزجاج  تشكيل  ورش  بعدد    ؛األولي  نسبة    20وذلك  يشكل  ما  وهو  من    % 1.1ورشة، 

وذلك ألنها تخدم السكان    ؛بمحافظة القليوبية  إجمالي أعداد الصناعات المعدنية الصغيرة
الورش، في حين   هذه  مثل  الطلب علي  إليها وزيادة  االحتياج  نتيجة زيادة  يومية  بصفة 

الميكانيكية الورش  الثانية  المرتبة  في  بعدد    ،جاءت  يشكل   12وذلك  ما  وهو  ورشة، 
الصغيرة  %0.6نسبة  المعدنية  الصناعات  ورش  أعداد  إجمالي  القليوبية،    من  بمحافظة 

الصغيرة  %17.1  وبنسبة المعدنية  بالصناعات  النوع  إجمالي  المرتبة    ،من  في  جاء  ثم 
بنسبة   )الدوكو(  السمكرة وورش  وبنسبة    إجماليمن    %15.8الثالثة ورش    % 0.5النوع، 

بالمحافظة، وذلك لزيادة االحتياج إليها وزيادة   الصناعات المعدنية الصغيرة  إجماليمن  
علي   الطلب  وزيادة  السيارات  ثمأعداد  الورش،  هذه  الرابعة زجاج   مثل  المرتبة  فى  جاء 

بنسبة   والبراويز  وبنسبة    %11.4السيارات  النوع،  إجمالي  إجمالي  %0.4من  من 
بالمحافظة، ثم جاء في المرتبة الخامسة صناعات تصليح    الصناعات المعدنية الصغيرة

بنسبة   )المواتير(  لف  وورش  منهما  10النظارات،  لكل  النوع  إجمالي  من  وبنسبة%   ،  
الصغيرة  0.3% المعدنية  الصناعات  إجمالي  عام    من  في 2018بالمحافظة  جاء  ثم  م، 

الرخام   تقطيع  ورش  السادسة  بنسبة    ه،وتشكيلالمرتبة  النوع،    %7.1ذلك  إجمالي  من 
  ؛ م2018بمحافظة القليوبية عام    من إجمالي الصناعات المعدنية الصغيرة  %0.2وبنسبة  

 إليها بصفة مستمرة .  وذلك نتيجة عدم االحتياج 
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 2018( التوزيع النسبي لورش الخامات التعدينية بمحافظة القليوبية عام 5شكل )

 لت والتجهيزات: ج( المنتجات المعدنية واأل 

السيارات     )إصالح  ورش  في  ميكانيكية،    ،وأبوابهاوتتمثل  أجزاء  صيانة  الخراطة، 

الساعات(،  الدراجات، إصالح  الخياطة، إصالح موتوسيكالت، إصالح  إصالح ماكينات 

يشكل    1380بعدد   ما  وهو  الصغيرة %67.6ورشة،  المعدنية  الصناعات  إجمالي    من 

 م. 2018بمحافظة القليوبية عام  

 يلي: ( يتضح ما  6( والشكل )5وبدراسة الجدول )

ا في  بعدد  جاءت  السيارات  إصالح  وورش  الخراطة،  ورش  األولي  ، 280لمرتبة 

منهما    260 لكل  يشكل    ،الترتيب   علىورشة  منها    18.8،  %  20.3ما  لكل    على % 

وبنسبة   النوع،  هذا  إجمالي  من  الصناعات    %12.7،  %  13.7الترتيب  إجمالي  من 

الصغيرة عام    المعدنية  القليوبية  ويرجع2018بمحافظة  لزيادة  م؛  السيارات   ذلك    ؛ أعداد 

 ولذلك تنتشر ورش إصالحها خاصة بمنطقة شبرا الخيمة.
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التروسيكالت  إصالح  ورش  الثانية  المرتبة  في  جاءت  حين  إصالح في  وورش   ،

بعدد  الميكانيكية  والورش  الترتيب،  150،  170،  220الدراجات،  علي  منهما  لكل  ورشة 

لكل منها علي الترتيب من إجمالي هذا النوع، وبنسبة    %10.9،  %12.3  ،%15.9بنسبة  

من    7.4%،8.3%، 10.8% الترتيب  المعدنية  إجماليعلى  بمحافظة    الصغيرة  الصناعات 

و 2018عام    القليوبية خاصة  م؛  والدراجات  التروسيكالت  استخدام  انتشار  إلى  ذلك  يرجع 

   إصالحها.ولذلك تنتشر ورش  ؛مع الطالب في الذهاب إلى المدارس والعودة منها

 لت والتجهيزات  ( توزيع ورش المنتجات المعدنية واآل5جدول )

 م. 2018بمحافظة القليوبية عام 

القليوبية، مراكز محافظة  في الصناعات المعدنية الصغيرة القليوبية، بيانالمصدر: ديوان عام محافظة   
 م. 2018، االستثمار، بنهاإدارة ، ير منشورةغ بيانات
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، رثم جاءت في المرتبة األخيرة ورش الخياطة، ورش البالط، استوديوهات التصوي
ورشة لكل منهما، ويرجع قلة أعداد    50،  70،  80،  100وورش إصالح الساعات بعدد  

  يحتاج  ال  ورش فهي  الخياطة   ماكينات   وخاصة  الخدمة  على  الطلب قلة    إلىورش هذا النوع  
  واستوديوهات   ،البالط  ورش  ماأ  مستمرة،  صيانة   إلى  تحتاج   وال  دائمة  بصفة  السكان  إليها

  من   كبيرة  نسبة  تخدم   الورشة  أن  إلى   انتشارها  قلة  يرجع  الساعات   وإصالح  ،التصوير
     .مستمرة بصفة السكان يستهلكها التي الحرف من ليست  وبكونها ،السكان

            

    
 م 2018أغسطس 5المصدر: الدراسة الميدانية، 

 ( بعض ورش البالط بمركز شبين القناطر 4صورة )
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لت والتجهيزات بمحافظة  اآلالمنتجات المعدنية و ( توزيع ورش 6شكل )      
 م. 2018القليوبية عام 

محافظة القليوبية:  فيعوامل التوطن الصناعي للصناعات المعدنية الصغيرة    :اثانيً   
بالتوطن اختيار الموقع المناسب للمصنع  وتحديد موضعه الذى سيقام    ،يقصد 

مجموعة من العوامل أدت إلى توطن الصناعات وتوجد في محافظة القليوبية    ،(5) عليه
يل  فيها، وفيما  التوطن    يالصغيرة  القليوبية  مح  في  الصناعيعرض ألهم عوامل  افظة 

 على النحو اآلتي: 

° شماال،  30َ  36ً  26° و30َ  6ً  20تقع محافظة القليوبية بين دائرتي عرض    الموقع:-1

المحافظة  ،° شرقا31َ  25ً  20و °  31َ  3    -وبين خطي طول   الجنوبي    وتقع  الجزء  في 

بنها   طريق  من  الشرق  إلى  الدلتا  من  محافظة    –الشرقي  وبين  بينها  يفصل  الذي  زفتى 

القاهرة والجيزة، ويفصلها عن    محافظتيالمنوفية من جهة الغرب، كما يحدها من الجنوب  
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الشمال   ومن  الشرقية،  فمحافظة  شرقا  أما  اإلسماعيلية،  ترعة  الدقهلية   امحافظتالقاهرة 

 (.7)شكل  ،والغربية

وتهتم الصناعة بموضوع الموقع الجغرافي اهتماما كبيرا، فجانب كبير من التخطيط  

من   الصناعي  األنسب  الموقع  واختيار  المالئم،  والموقع  المناسب  المشروع  اختيار  أساسه 

ك يؤثر ناحية مالءمته لتلقي الخامات والوقود وتوزيع المنتجات بأقل تكاليف ممكنة، وكذل

 .(6) عامل الموقع تأثيرا كبيرا في المنافسة على استخدام األراضي

القليوبية الجغرافي في النواحي الطبيعية واالقتصادية وهي بحكم    ،لذلك أثر موقع 

السكان   من  لكثير  الجاذب  العمراني  الكبرى  القاهرة  إقليم  نطاق  ضمن  تعد  هذا  موقعها 

للعمل   الخيمةالمهاجرين  شبرا  في  وخاصة  فهي    ،بالمحافظة،  وأيضا  والخانكة،  وقليوب 

وقد   البرية،  أو  الحديدية  البحري سواء  الوجه  لجميع محافظات  الرئيسة  النقل  ملتقى طرق 

  .(7)وسهولة اتصالها بالمحافظة بعد إنشاء الطريق الدائري  ،ازدادت حركة النقل
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الهيئة المصرية العامة  ا القليوبية،لمصدر:  /  1مقياس رسم    للمساحة، الخريطة الطبوغرافية لمحافظة 

 م. 2018القاهرة، ، 100.000

 ( الخريطة اإلدارية لمحافظة القليوبية. 7شكل )

الخام:-2 إلى الشرق من محافظة القليوبية توجد صخور األيوسين الصلبة التي   المادة 
من المواد الخام التعدينية والمعادن الالفلزية كالرمال والحصى والبازلت   تغطيها إرسابات 

القناطر وشبين  الخانكة  مركزي  في  األوليجوسين  لعصر  كمواد    ،ترجع  كلها  وتستخدم 
 .(8)للبناء بالمحافظة كمصانع الطوب والبالط ورصف الطرق 

متفاوتة  الطاقة:-3 بدرجات  للطاقة  الصناعة  مص  ،تحتاج  تختلف  الطاقة  كما   فيادر 
؛ ويرجع ذلك إلى طبيعة الصناعة ومدى الصناعيدرجة ومدى قدرتها على جذب النشاط  
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تستخدم   إذ  استخدامها؛  وتكاليف  الطاقة  إلى  والماكينات    فيحاجتها  المعدات  تشغيل 
 . (9) اإلنارة فيفضال عن استخدامها 

القليوبية خاصة في    ،شبرا الخيمةوتبرز قيمة الطاقة في توطن الصناعات في 
 ،م مساحات كبيرة من األراضي  1932حيث اشترت محطة الكهرباء بشبرا الخيمة عام  

للبيع وعرضتها  الكهربائية،  الكابالت  إليها  مدت  األراضي   ،ثم  بيع  من  المحطة  فربحت 
 .(10) وتوريدها للتيار الكهربائي بصفة مستمرة

ساسي على استخدام  بشكل أ  ومع ذلك تعتمد بعض الصناعات المعدنية الصغيرة
العضلية المعادن    ،القوى  لحام  صناعة  وحرفة   ،هاصالحإو   تهاوخراط  هاوتركيبمثل: 

على القوى العضلية في مراحلها األولى لتنتهي    ون إصالح السيارات، في حين يعتمد آخر 
العضلية مع اآلالت   القوى  تقاسمت  النهائي، في حين  المنتج  باستخدام اآللة في إخراج 
الصناعات   في  ذلك  ويتضح  العضلية،  للقوى  ملحوظ  تفوق  مع  األخرى  الحرف  باقي 

 . (11)مثل الحدادة المعدنية الصغيرة

العاملة:-4 تشكل تكلفة األيدي العاملة نسبة مهمة من تكاليف اإلنتاج النهائية،    األيدي 
والتنمية الصناعية وفي اختيار   التوطن  المؤثرة في قرارات  الموقعية  المتغيرات  وهي من 

وتأت الصناعية،  الوحدة  متغيرات موقع  ثالثة  خالل  من  أهميتها  األيدي   ؛ي  أجور  هي: 
 . (12)والكمية ،العاملة، والمهارة

من   السكانية  الفئة  علي  القليوبية  بمحافظة  العمالة  فأكثر    سنة  60  -15وتشمل 
عامال    12266، وبلغ عددهم  ين يعملون حتى الوفاةذ وتضم بعض الطلبة وكبار السن ال

التي بلغت   ،جملة القوي العاملة في المحافظةمن    % 9.7وذلك بنسبة    ؛(13) م   2018عام  
ا  126466 نسبة  ارتفاع  ويالحظ  إصالح  نسمة،  حرف  خاصة  اإلناث،  على  لذكور 
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نظرا الحتياج    ؛والخراطة، وأعمال الرخام  ،السيارات، وإصالح األجهزة الكهربائية، والحدادة
بدني شاق إلى مجهود  الحرف  العكس من اإلناث    ،هذه  الذكور على  وهو ما يتوفر لدى 

الخزف والصيني والفخار  تي يعمل أغلبهن في صناعة المالبس والمنسوجات، وصناعة  الال
 والجريد، وتعبئة المواد الغذائية، وبعض الحرف اليدوية األخرى.

على    النقل:-5  كثيرة  مصانع  باعتمدت  جانب    والقطارات   السيارات النقل  النقل  إلى 
في نقل خاماتها ومنتجاتها وعمالها، حيث تتميز القليوبية بشبكة قوية   بالصنادل والمراكب 
البرية، الطرق  من    من  ويسر  بسهولة  العمال  انتقال  على  تساعد  التي  الحديدية،  والسكك 

إلى أماكن عملهم والعودة الخام والمنتجات المصنعة من مواقع اإلنتاج    ،مساكنهم  والمواد 
التسويق مراكز  التي  (14) إلى  المركبات  بواسطة  الدلتا  محافظات  إلى  المنتجات  نقل  مثل   ،

طريق   عن  الطرق  على  للقاهرة  تعمل  الدائري  الطريق  وحاليا  الزراعي،  القاهرة/إسكندرية 
 .(15)الكبرى، كذلك نقل البازلت في محاجر أبو زعبل بواسطة السكة الحديدية

السوق أسهم    األسواق:-6 اتساع  في  القليوبية  محافظة  لسكان  الشرائية  القدرة  ارتفاع 
رب من السوق عامال مهما في حيث يعد الق  المحلية وزيادة الطلب على السلع والمنتجات،

المنتج، تكلفة  الدخل    تقليل  ذوي  السكان  من  كبيرا  عددا  تضم  التي  القاهرة  من  فالقرب 
حفز بعض الصناعات على أن تتوطن فى  ي مما  -المرتفع نسبيا والقدرة العالية على الشراء 

السوق المحافظة، ويفكر المقدم على شراء ورشة ما في مدى ما يتيحه موقع الورشة من  
            .(16) في تغطية التكلفة أم ال

 ،يعد رأس المال من العوامل المؤثرة على كافة أنماط اإلنتاج االقتصادي  رأس المال:  -7 
نوعيته وتحديد  كميته  وزيادة  اإلنتاج  تحقيق  على  تساعد  التي  الرئيسة  الوسيلة  يشكل    ، إذ 

تعترض  التي  المشاكل  جميع  على  التغلب  من  تمكن  التي  العوامل  من  المال  رأس  ويعد 
 . (17) الصناعة
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الحرفية،  إحيث   الورش  مستلزمات  على  الحصول  يمكن  المال  رأس  بواسطة  نه 
بتوفير   تبدأ  بخطوات  ذلك  ويتم  اإلنتاجية،  العملية  اآلالت    احتياجات وإتمام  من  الصناعة 

العمال وأجور  والوقود  األراضي  وأثمان  الخام  والمواد  النقل  ووسائل  كله   ،والمعدات  وهذا 
 .(18) يستدعي توفر رأس المال

تعد أحد المقومات األساسية المؤثرة في توطين النشاط الصناعي، السياسة الحكومية:  -8
لمالية التي تكون في صورة قروض  الذي تحاول الحكومة رعايته من خالل تقديم الحوافز ا

الضرائب  معدالت  تخفيض  على  تعمل  أو  النشاط    ،مخفضة  توجيه  في  تتدخل  قد  كما 
  .(19(نهين نموه وتوطيالصناعي من حيث تقن 

وذلك    ؛ويؤدي التوجيه الحكومي )السياسة الحكومية( دورا مهما في قيام الصناعة
الالزمة   األساسية  البنية  توفير  خالل  منح  Infra Structureمن  إجراءات  توحيد   ،

 . االجتماعيالتراخيص، تحديد سن العمل، تقديم اإلرشاد الصناعي عن طريق الصندوق 

 : محافظة القليوبية  فيالصغيرة  التقييم الجغرافي للصناعات المعدنية -اثالثً  

 ( 20) :محافظة القليوبية في الصغيرة أ( قياس حجم الصناعات المعدنية 

الكم الصناعي أو معدل األهمية الصناعيةيعرف   إلي    ؛مؤشر  وذلك ألنه يهدف 
الصناعة كمية  منطقة  حتىوأهميتها    ،بيان  في  الصناعة  بحجم  مقارنتها  أو    ،يمكن 

بمعني أنه    ،بالمتوسط العام في اإلقليم، وهو بذلك يظهر مدي تركز الصناعة في إقليم ما
 إلى ولكي نصل    ،والعكس صحيح  ، ر تركيزاكانت الصناعة أكث  ،كلما زاد الحجم الصناعي

ولذلك سوف يعتمد    ؛حجم الصناعة بدقة في المنطقة البد من استخدام معيارين أو أكثر
معايير ثالثة  علي  الصناعة  حجم  العمالة  ،قياس  عدد  ومقدار   ،وهي  م  اسهإ  وأجورهم 

 الصناعة في القيمة المضافة )عائد اإلنتاج(.

( الجدول  )  ، (6وبدراسة  المعدنية  8والشكل  الصناعات  حجم  تقسيم  يمكن   )
 إلى المجموعات التالية:  الصغيرة
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 (:%50وتضم مراكز ذات حجم صناعي مرتفع )أكثر من  ،المجموعة األولي -
الفئة مدينة شبرا الخيمة بنسبة    من إجمالي حجم الصناعات   %55.9واحتلت هذه 

  .2018  بمحافظة القليوبية عام المعدنية الصغيرة

 م 2018بمراكز محافظة القليوبية عام  ( قياس حجم الصناعات المعدنية الصغيرة6جدول )

 المركز 
حجم  ل ص س

 الصناعة
 ( 21)الفئة

 % عدد  % عدد  % عدد 
كفر  
 شكر 

 العاشرة  1.3 0.8 520670 1.4 411500 1.7 59

 التاسعة 7.9 5.3 3520426 8.8 2651320 9.5 329 بنها
 التاسعة 12.2 8.9 5870876 13.5 4052400 14.3 498 طوخ 

شبين 
 القناطر 

 العاشرة  2.6 1.9 1278500 2.8 840465 3.2 112

 التاسعة 6.7 4.5 2950327 7.3 2185642 8.3 290 الخانكة 
 التاسعة 9.8 7.3 4840567 10.3 3145816 11.8 411 قليوب

القناطر  
 الخيرية 

 العاشرة  3.6 2.6 1730224 3.5 1043584 4.6 160

شبرا  
 الخيمة 

 السادسة  55.9 68.7 45246660 52.4 15794273 46.6 1624

 - 100 100 65958250 100 30125000 100 3483 اإلجمالى 
الصغيرة المعدنية  الصناعات  بيان  القليوبية،  محافظة  عام  ديوان  القليوبية،   في  المصدر:  محافظة  مراكز 

منشورة، غير  بنها،    بيانات  االستثمار،  القليوبية،  -   م2018إدارة  بمحافظة  العاملة  القوى  مركز   مديرية 
الصناعات الصغيرة، عام    فيالمعلومات ودعم إتخاذ القرار، بيانات قوة العمل، والعمالة الموسمية، واليومية  

قليوبية، بيان كمية وقيمة وتكلفة وعائد إنتاج الصناعات الصغيرة، مديرية الضرائب بمحافظة ال   -   م2018
 م. 2018مركز المعلومات، بنها، ، بيانات غير منشورة
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  50التي تتراوح بين )؛  إذ يشغل المركز الفئة السادسة من فئات حجم الصناعة
التي العاملة الماهرة بالمدينة    واأليدي  ،الكثافة السكانية المرتفعة  ى(، ومرد ذلك إل۹۹  -

أدت إلي زيادة عدد هذه الورش؛ ولكثرة استخدام السيارات والدراجات بأنواعها، مع وجود  
الدقة إلي  تحتاج  التي  المعدنية  الورش  المواتي  :مثل  ،بعض  ولف  األلوميتال،  ، رورش 

ء احتياجاتهم واستوديوهات التصوير فيتجه إليها بجانب سكان المدينة سكان المراكز لقضا
 من هذه الورش.

 
 م.2018بمراكز محافظة القليوبية عام  ( حجم الصناعات المعدنية الصغيرة8ل )كش
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  (:%50-5)متوسط المجموعة الثانية وتضم مراكز ذات حجم صناعي  -

بنسبة   والخانكة  وبنها  وقليوب  طوخ  مراكز  الفئة  بهذه    ،%9.8  ،%12.2وجاء 
الصغيرةعلى    % 6.7  ،7.9% المعدنية  الصناعات  إجمالي  من  عام    الترتيب  بالمحافظة 

  -  6التي تتراوح بين )  إذ يشغل المراكز الفئة التاسعة من فئات حجم الصناعة؛  ؛م2018
الخدمات األساسية للسكانإلى  ومرد ذلك    ،(13 ولذلك البد من   ؛اعتبار هذه الورش من 

ويعزي ذلك إلي عامل القرب   ،مية للسكانوجودها داخل كل مركز لتوفير االحتياجات اليو 
من   وخاصة إالمكاني  الكبرى،  القاهرة  تخدم    قليم  الطريق   فيأنها  على  السيارات  إصالح 

 طوخ وقليوب . مركزي خاصة  الزراعيسكندرية إالسريع مصر 

 (: %5أقل من )منخفض المجموعة الثالثة وتضم مراكز ذات حجم صناعي  -

فيو   بنسبة    هذه  جاء  شكر  وكفر  القناطر  وشبين  الخيرية  القناطر  مراكز  الفئة 
الصغيرة   1.3%،  2.6%،  3.6% المعدنية  الصناعات  حجم  إجمالي  من  الترتيب    على 

 الصناعة؛إذ يشغل المراكز الفئة العاشرة من فئات حجم    ؛م2018بمحافظة القليوبية عام  
معظم   أن  إلى  الورش  هذه  أعداد  قلة  بالنشاط    األيديويرجع  تعمل  المراكز  بهذه  العاملة 

       .والزراعي السياحي

 : بمراكز محافظة القليوبية ب( كثافة الصناعات المعدنية الصغيرة

مقدار ما   على تعرف كثافة صناعة سواء أكانت صناعات كبيرة أم متوسطة أم صغيرة    
دور  بإبراز  يسمح  بما  اإلقليم  أو  المنطقة  هذه  في  للصناعة  االقتصادية  األهمية  تمثله 

وتقاس كثافة الصناعة بعدة معايير من    ،الصناعة في اقتصاديات ذلك اإلقليم أو المنطقة
 أهمها: 
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الن  عمال  جملة  المعدنية  أ(  الصناعات  عمال  جملة  إلى  بالمركز  االقتصادي  شاط 
 بالمركز.  الصغيرة

 . (22)بالمركز ب( جملة السكان بالمركز إلي جملة عمال الصناعات المعدنية الصغيرة

 يلي: ( يستخلص ما 7فبدراسة جدول ) 

الصغيرة  المعدنية  بالصناعات  العاملين  أعداد  نسبة  إجمالي    %28.4جاءت  من 
عام   القليوبية  بمحافظة  الصغيرة  بالصناعات  شبرا  2018العاملين  مدينة  وجاءت  م، 

حيث يعمل بالمدينة    الخيمة المرتبة األولى من حيث كثافة الصناعات المعدنية الصغيرة
  .من إجمالي العاملين %46.6عامل بالصناعات المعدنية الصغيرة، مما يشكل 1624

% من إجمالي أعداد   3.4المرتبة الثالثة، بنسبة  في حين جاء مركز قليوب في  
المعدنية   الصناعات  كثافة  القليوبية، ومن حيث  بمحافظة  الصغيرة  بالصناعات  العاملين 

نسمة من السكان لكل عامل بالصناعات المعدنية    722التي بلغت    ،بالمحافظة  الصغيرة
بالصناعات المعدنية  من إجمالي أعداد العاملين    % 11.8الصغيرة، وهو ما يشكل نسبة  

اليومية  ؛بالمحافظة  الصغيرة للخدمات  الحتياجه  ذلك  الدراجات   :مثل  ،ويرجع  إصالح 
                                         وغيرها. ،والموتوسيكالت 

الرابعة   المرتبتين  في  وبنها  الخانكة  مركزا  كثافة   وذلك  ؛والخامسةوجاء  بجملة 
ما    873،  859بلغت   الصغيرة،  المعدنية  بالصناعات  عامل  لكل  ،  %8.3يشكل  نسمة 

الصغيرة  9.5% المعدنية  بالصناعات  العاملين  إجمالي  علي    من  منهما  لكل  بالمحافظة 
العتماد    انظرً   ؛من إجمالي العاملين بالصناعات الصغيرة  %2.4و %2.7 وبنسبة  ،الترتيب 

 مركز بنها على الزراعة أكثر من الصناعة. 
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 م. 2018بمراكز محافظة القليوبية عام  ( كثافة الصناعات المعدنية الصغيرة7جدول )  
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 السابعة  1692 3382 59 4.7 199583 2 706 0.5 1.7 59 114 كفر شكر 
 الخامسة  873 1729 329 13.4 568929 18 2104 2.7 9.5 329 5974 بنها
 الثانية  527 1052 498 12.4 524275 3 1870 4.1 14.3 498 1364 طوخ 

شبين 
 القناطر 

 الثامنة  1996 3992 112 10.5 447122 1 342 0.9 3.2 112 139

 الرابعة  859 1632 290 11.2 473451 86 769 2.4 8.3 290 24876 الخانكة 
 الثالثة  722 1426 411 13.8 586445 18 1036 3.4 11.8 411 7550 قليوب

القناطر  
 الخيرية 

 السادسة  1253 2493 160 9.4 399023 13 541 1.3 4.6 160 2022

 األولي  347 642 1624 24.6 1044128 52 4898 13.2 46.6 1624 84665 شبرا الخيمة 
 - - -  100 4242956 - 12266 28.4 100 3483 126704 اإلجمالي 

 المصدر: 

القرار، بيانات قوة العمل،   اتخاذمركز المعلومات ودعم  ،  مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية  (1) 
 م. 2018،غير منشورة، بنها الصغيرة، بياناتالصناعات   فيوالعمالة الموسمية، واليومية 

بيان    (2) القليوبية،  محافظة  عام  الصغيرةديوان  المعدنية  القليوبية،   في  الصناعات  محافظة  مراكز 
 م. 2018بيانات غير منشورة إدارة االستثمار، بنها، 

   .17 ذكره، صسبق  أرقام، مرجع  في واإلحصاء، مصر للتعبئة العامة  المركزي الجهاز  (3)
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السادسة   المراتب  القناطر في  الخيرية وكفر شكر وشبين  القناطر  جاءت مراكز 
والثامنة بلغت    ؛والسابعة  كثافة  بجملة  عامل  1996،  1692،  1253وذلك  لكل  نسمة 

المعدنية   ما  الصغيرةبالصناعات  من    %3.2،  %1.7،  %4.6يشكل  ،  الترتيب  على 
الصغيرة المعدنية  بالصناعات  العاملين  منهما    إجمالي  لكل  الترتيب،    علىبالمحافظة 

رتيب من إجمالي العاملين بالصناعات  لكل منهما على الت  %0.9،  %0.5،  %1.3وبنسبة  
 م، ويرجع ذلك إلى العمل بالزراعة والسياحة. 2018الصغيرة بمحافظة القليوبية عام  

 (: 23) بمراكز محافظة القليوبية ج( مؤشر تنوع الصناعات المعدنية الصغيرة 

تعددها   مدى  معرفة  إلى  المعدنية  للصناعات  الصناعي  التنوع  دراسة  تهدف 
المحافظة، داخل  بكل    وتنوعها  العاملين  عدد  على  باالعتماد  الصناعي  التنوع  ويقاس 

وذلك   ؛(24) صناعة لكل مركز وإيجاد النسبة المئوية لها بالنسبة لمجموع عمال الصناعة
 باستخدام مقياس تريس لحساب مؤشر التنوع الصناعي. 

 يلي: ( يتضح ما  9( والشكل )8)والجدول ومن خالل دراسة مؤشر التنوع 

( أظهرت نتائج الدراسة لحساب معامل التنوع الصناعي طبقا  8)  وبتحليل الجدول
الخام ألقل   والمعامل،  242.1لطريقة تريس، أن المعامل الخام ألكثر المناطق تنوعا بلغ  

تنوعا   الدراسة  279.4المناطق  لمنطقة  الخام  المعامل  وأن  على  256.9،  يدل  مما   ،
 اع درجة تنوع الصناعات الصغيرة على مستوى مراكز محافظة القليوبية. ارتف

( 9ق القياس المستخدمة، وبدراسة الشكل )ائه أوضح طر وصفوباستخدام مؤشر تريس ب  
 يالحظ أن أنماط التنوع الصناعي تتدرج إلى ثالثة مستويات، وهي: 
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 نمط التنوع الصناعي المرتفع:  ،• المستوى األول

ويضم هذا النمط   ،0٫20  -يتراوح معامل التنوع الصافي بهذا النمط بين صفر  
الهياكل الصناعية لكافة الصناعات   باكتمال  النمط  مركزي الخانكة وقليوب؛ ويفسر هذا 

سيادة التنوع الصناعي، وعدم التخصص ى  لإبهذه المراكز مما يؤدي    المعدنية الصغيرة
فرة المواد الخام لهذه الصناعات، على الرغم من  ويرجع ذلك إلى و   ؛في صناعات معينة

المعدنية المنتجات  بنسبة    :مثل  ،تركز  بالمركزين  والخراطة  السيارات،  إصالح  ورش 
ورش األلوميتال، وورش الحدادة، وورش الصاج    :مثل  ،، ورش معدنية52.8%، 53.8%

المعدنية  %43.1  ،%  34.5بنسبة   بالصناعات  العاملين  إجمالي  من  الترتيب  على 
 بالمركزين.   الصغيرة

 المستوى الثاني: نمط التنوع الصناعي المتوسط:  •

بين   النمط  بهذا  الصافي  التنوع  معامل  قيمة    0٫۹۹  -  0٫21يتراوح  وترتفع 
المعدنية بالمنتجات  للعاملين  المئوية  النسبة  الرتفاع  هنا  إصالح   :مثل  ،المعامل  ورش 

الخيرية،  ،  السيارات، والخراطة القناطر  النمط في خمسة مراكز هي: )طوخ،  ويوجد هذا 
كفر شكر، بنها، شبرا الخيمة(، وهذه المراكز تميل إلى التخصص، وتتخصص المراكز 
العاملين   أعداد  نصف  من  أكثر  على  تستحوذ  التي  ؛  المعدنية  المنتجات  صناعة  في 

ال المعدنية  بنسبة    صغيرةبالصناعات  معدنية  ورش  وصناعة    12.5،%18.5بالمراكز، 
بالصناعات    %41.9،   %23.7،    %11.9، العاملين  إجمالي  من  الترتيب  على   %

 بالمراكز. المعدنية الصغيرة
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 م 2018بمراكز محافظة القليوبية عام  ( مؤشر تنوع الصناعات المعدنية الصغيرة8جدول )

الصغيرة المعدنية  الصناعات  بيان  القليوبية،  محافظة  عام  ديوان  محافظة    في  المصدر:  مراكز 
 م. 2018القليوبية، بيانات غير منشورة، إدارة االستثمار، بنها، 
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 م. 2018بمراكز محافظة القليوبية عام  ( مؤشر تنوع الصناعات المعدنية الصغيرة9شكل )

 • المستوى الثالث: نمط التنوع الصناعي المنخفض:

يمثل مركز شبين القناطر هذا النمط، حيث بلغ مؤشر التنوع به وفقا لمؤشر تريس  
العاملين  1) عدد  نصف  من  أكثر  ويتركز  التخصص،  من  نوعا  هناك  أن  يظهر  وهنا   ،)

المعدنية المنتجات  بعض   :مثل  ،بصناعة  وتوجد  والخراطة،  السيارات،  إصالح  ورش 
صناعة البالط، ويرجع ذلك    :مثل  ،المركزغير الممثلة في    الصناعات المعدنية الصغيرة

 إلى ريفية المركز، وعدم احتاج إليها الفرد بصفة دورية. 
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 بمراكز محافظة القليوبية:   إنتاج الصناعات المعدنية الصغيرة :ارابعً 

 بمراكز محافظة القليوبية:  أ( قيمة إنتاج الصناعات المعدنية الصغيرة  

وتشمل   )بالجنيه(،  العملة  وهي  موحدة  صورة  في  اإلنتاج  حجم  عن  عبارة  هي 
الصناعات    وقد احتلت قيمة اإلنتاج علي تكلفة اإلنتاج وعائد اإلنتاج وهي نسبة الربح،  

الصغيرة التي   المعدنية  اإلنتاج  قيمة  حيث  من  الصغيرة  الصناعات  بين  الثانية  المرتبة 
% من إجمالي قيمة الصناعات    29.2يشكل نسبة  مليون جنية، وهو ما    156.9بلغت  

،  الصناعةويرجع ذلك إلي زيادة الطلب على    ،م2018الصغيرة بمحافظة القليوبية عام  
السيارات   ،اإلنتاجحجم    وكبر إلصالح  سواء  المنطقة  من  كبيرا  قطاعا  تخدم  أو   ،وأنها 

)التروسيكالت( أو  الكهربائية  ،  الدراجات  األجهزة  الخر   ،أو  ورش  و أو  مع إاطة....  لخ، 
 زيادة أعداد المنشآت.

 ( يتضح ما يلي:  10( والشكل )9من الجدول )

تصدرت حرفة المنتجات المعدنية واآلالت والتجهيزات المرتبة األولي من حيث قيمة    -
% من إجمالي قيمة    65.9ما يشكل نسبة    وهو،  جنيهمليون  103.4اإلنتاج حيث بلغت  

ويرجع ذلك إلى زيادة أعداد ورش   ،م2018لمحافظة عام  با  الصناعات المعدنية الصغيرة 
السيارات  توفر الخراطة،  والدراجات   ،والموتوسيكالت   ،إصالح  التي  الورش  من  وهي   ،

 خدمة ضرورية الحتياج السكان.  
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 بمراكز محافظة القليوبية   ( قيمة إنتاج الصناعات المعدنية الصغيرة9جدول )

 )بالمليون جنيه(  ،م2018عام 

 طوخ  بنها كفر شكر   
شبين 
 القناطر 

 قليوب الخانكة 
القناطر  
 الخيرية 

شبرا  
 الخيمة 

 اإلجمالي 

خامات 
 تعدينية

 9.2 2.8 0.7 1.3 1.6 0.2 0.6 1.1 0.9 قيمة 
% 9.8 12 6.5 2.2 17.4 14.1 7.6 30.4 5.9 

ورش  
 معدنية

 44.3 25.9 1.2 6.0 2.8 0.8 2.8 3.6 1.2 قيمة 
% 2.7 8.1 6.3 1.8 6.3 13.5 2.7 58.6 28.2 

منتجات 
 معدنية

 103.4 45.1 8.1 8.0 8.2 4.9 15.3 9.1 4.7 قيمة 
% 4.6 8.8 14.8 4.7 7.9 7.7 7.8 43.7 65.9 

 اإلجمالي
 156.9 73.8 10 15.3 12.6 5.9 18.7 13.8 6.8 قيمة 
% 4.3 8.8 11.9 3.8 8.0 9.8 6.4 47.0 100 

بمحافظة    المصدر: الضرائب  بيانمديرية  الصناعات   القليوبية،  إنتاج  وعائد  وتكلفة  وقيمة  كمية 
 م. 2018 ،القرار، بنها واتخاذمركز المعلومات ودعم ،  غير منشورة  الصغيرة، بيانات

من حدادة وخراطة في المرتبة الثانية من حيث قيمة   (ورش معدنية)جاءت صناعة    -
بلغت   حيث  نسبة    وهو،  جنيهمليون    44.3اإلنتاج  يشكل  إجمالي   28.2ما  من   %

ويرجع ذلك إلي زيادة أعداد  ،م2018بالمحافظة عام   قيمة الصناعات المعدنية الصغيرة
األلوميتال تصنيع  ورش  وورش  الكهرباء،  ولحام  الحدادة  وورش  من    وهي ،  المفاتيح، 

 الورش التي يحتاج إليها بصفة مستمرة السكان.  

التعدينية الخامات  ورش  األخيرة  المرتبة  في  سيارات،   :ومنها  ،جاء  زجاج  ورش 
%    5.9ما يشكل نسبة    وهو،  جنيهمليون    9.2حيث بلغت قيمة إنتاجها    ،وورش النظارات 
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عام   القليوبية  بمحافظة  التعدينية  الصناعات  إجمالي  قلة   ،م2018من  إلي  ذلك  ويرجع 
 أعداد منشآتها، وصغر حجم إنتاجها. 

الصناعات   إنتاج  قيمة  األولي من حيث  المرتبة  الخيمة  مدينة شبرا  احتلت  كذلك 
بلغت    المعدنية الصغيرة يقارب   وهو  جنيه،مليون    73.8حيث  إنتاج    ما  من نصف قيمة 

ويرجع ذلك إلى كثرة أعداد   ؛م2018بمحافظة القليوبية عام    الصناعات المعدنية الصغيرة
حجم   كبر  إلي  باإلضافة  بالمدينة،  التعدينية  الصناعات  المدينة    وشهرة،  اإلنتاجمنشآت 

االستهالك   سوق  واتساع  الصناعات،  هذه  في  إنتاج    ،بالمدينةبالخبرة  قيمة  بلغت  حيث 
بنسبة  ال معدنية  ورش  من  عام    %58.6مدينة  معدنية  ورش  إنتاج  إجمالي  م  2018من 

هي وعلة ذلك    ؛%  30.4التعديينية    والخامات ،  %  43.7لتصل في المنتجات المعدنية  
 المدربة.واأليدي العاملة  ،والخبرة ،توافر رءوس األموال بالمدينة 

ما يقترب من    % 14.8المعدنيية بنسبة  يالحظ تفوق مركز طوخ لتصنيع المنتجات  
بالمحافظة الحرفة  إنتاج  التعدينية    ؛سدس  الصناعات  منشآت  أعداد  كثرة  إلى  ذلك  ويرجع 

 بالمدينة.

ثم جاء مركز شبين القناطر في المرتبة األخيرة من حيث قيمة إنتاج الصناعات  
قلة أعداد   إلىك  ويرجع ذل  ،%3.8  بنسبة ،  جنيهمليون    5.9حيث بلغت    ،المعدنية الصغيرة

المال ورأس  الخبرة  توافر  عدم  إلى  باإلضافة  الصناعة،  على    ،منشآت  المركز  واعتماد 
ورش معدنية    :ومنها  ،مالحظة ذلك من خالل دراسة نسبة بعض الحرف  ويمكن،  الزراعة

التعدينية    ومن،  %  1.8بالمركز   مقارنة    ؛%2.2الخامات  جدا  ضئيلة  نسبة  فهي  لذلك 
 بباقي مراكز المنطقة.
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بمراكز محافظة القليوبية عام  ( قيمة إنتاج الصناعات المعدنية الصغيرة10شكل )

 م. 2018

 :  بمراكز محافظة القليوبية الصناعات المعدنية الصغيرة ( تكلفة إنتاجب

الشكل النهائي من مواد يقصد بتكلفة اإلنتاج هو ما يحتاجه المنتج للوصول إلى  
المعدنية    ،وآالت   ،وعمالة  ،خام الصناعات  إنتاج  تكلفة  جملة  بلغت  وقد  ومعدات، 

الثانية من حيث    ،%  20.2  بنسبة،  جنيهمليون    90.9الصغيرة  المرتبة  تحتل  بذلك  وهي 
بالمحافظة   الصغيرة  الصناعات  الخام،    ؛م2018تكلفة  المادة  أسعار  الرتفاع  ذلك  ويرجع 

خاصة المدربة   ،بالمحافظة مع زيادة األيدي العاملة  أللوميتالاو   ،خاصة الصاج  ،للصناعة
 .الصغيرةصناعات المعدنية يؤدي إلى ارتفاع التكلفة اإلجمالية للف ،والنقل والطاقة ،منها

ن
يو

مل
ه 

ني
ج
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 بمراكز  ( تكلفة إنتاج الصناعات المعدنية الصغيرة10جدول )

                         )بالمليون جنيه( ،م2018محافظة القليوبية عام  

 مراكز 
كفر  
 شكر 

 طوخ  بنها
شبين 
 القناطر 

 اإلجمالى  شبرا الخيمة  القناطرالخيرية  قليوب الخانكة 

خامات 
 تعدينية

 6.8 1.8 0.5 1.0 1.1 0.2 0.5 0.9 0.8 قيمة 
% 11.8 13.2 7.4 2.9 16.2 14.7 7.4 26.4 7.5 

ورش  
 معدنية

 21.9 8.4 0.8 4.3 1.9 0.4 2.5 2.5 1.1 قيمة 
% 5.0 11.4 11.4 1.8 8.7 19.6 3.7 38.4 24.1 

منتجات 
 معدنية

 62.2 18.2 6.9 5.1 6.7 4.0 9.9 7.0 4.4 قيمة 
% 7.1 11.3 15.9 6.4 10.8 8.2 11.1 29.2 68.4 

 اإلجمالى
 90.9 28.4 8.2 10.4 9.7 4.6 12.9 10.4 6.3 قيمة 
% 6.9 11.4 14.2 5.1 10.7 11.4 9.0 31.3 100 

بمحافظة    المصدر: الضرائب  بيانمديرية  الصناعات   القليوبية،  إنتاج  وعائد  وتكلفة  وقيمة  كمية 
 م. 2018القرار، بنها،   واتخاذودعم  الصغيرة، بيانات غير منشورة، مركز المعلومات

   يلي:( يتضح ما  11( والشكل )10من الجدول )

إنتاج الصناعات المعدنية   البالغتباين توزيع تكلفة  جنيه  مليون    90.9  الصغيرة 
حيث جاءت المنتجات المعدنية بنسبة    ،لمعدنية الصغيرةمختلف أنواع الصناعات ا  على

ويرجع   ،م2018بالمحافظة عام    من إجمالي تكلفة الصناعات المعدنية الصغيرة  68.4%
اإلنتاج  إلىذلك   وزيادة  الخام  المادة  قيمة  حيث   ،ارتفاع  من  األخيرة  المرتبة  في  ويأتي 

الخامات   تصنيع  بنسبة    ؛التعدينيةتكلفة  أعداد   إلىذلك    ويرجع ،  %  7.5وذلك  قلة 
 اإلنتاج. منشآتها وقلة 
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تصدرت مدينة شبرا الخيمة باقي مراكز محافظة القليوبية من حيث تكلفة الصناعات  
الصغيرة بلغت    المعدنية  إلي   ؛%  31.3  بنسبة،  جنيهمليون    28  .4التي  ذلك  ويرجع 

المنشآت  أعداد  اإلنتاج  ،زيادة  حجم  اإلصالح   ؛وقيمته  ،وزيادة  بحرفتي  المدينة  ولشهرة 
العالية والخبرة  الدقة  لتوافر  معدنية    ،والصيانة  ورش  تكلفة  جاءت    38.4بالمدينة  حيث 
المعدنية   المنتجات  تكلفة  تلتها  التعدينية،  %29.2%،  الخامات  تصنيع  من    % 26.4ثم 

 م. 2018إجمالي تكلفة كل صناعة من هذه الصناعات بالمحافظة عام 

بنسبة   الخانكة  مركز  جاء  حين  الصناعات   10.7في  تكلفة  إجمالي  من   %
 اإلنتاج. المعدنية الصغيرة، ويرجع ذلك إلي زيادة أعداد المنشآت وزيادة حجم 

المرتبة األخيرة من حيث تكلفة   المعدنية الصغيرة في حين جاء في    الصناعات 
%    5.1يشكل    ما،  جنيهمليون    4.6وذلك بإجمالي تكلفة بلغت    ؛مركز شبين القناطر

م؛ ويرجع  2018بمحافظة القليوبية عام    من إجمالي تكلفة الصناعات المعدنية الصغيرة
 إلىبالمركز، خاصة وأنها تحتاج   قلة أعداد منشآت الصناعات المعدنية الصغيرة إلىذلك 

لذلك يعتمد المركز على قضاء احتياجاته من الخدمة من مركز طوخ بحكم    ؛الخبرة والدقة
 عامل القرب المكاني. 

 
 م.2018بمراكز محافظة القليوبية عام  ( تكلفة إنتاج الصناعات المعدنية الصغيرة11شكل )
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 ج( عائد إنتاج الصناعات المعدنية الصغيرة: 

المعدنية  الصناعات  عائد  صافي  بلغ  وقد  وتكلفته،  اإلنتاج  قيمة  بين  الفرق  وهي 
من    65.9الصغيرة  يقرب  ما  وهو  جنيه،  المعدنية    300مليون  الصناعات  من  طن 

ما وهو  نسبة    الصغيرة،  الصغيرة  25) % 25يشكل  الصناعات  عائد  صافي  إجمالي  من   )
 م. 2018فظة القليوبية عام  بمحا

 ( يتضح ما يلي:12( والشكل )11ومن تتبع جدول )

أنواع   بباقي  مقارنة  المعدنية  المنتجات  صناعة  إنتاج  عائد  صافي  ارتفاع 
، وهو ما يقرب امليون جنيهً   41الصناعات حيث بلغ صافي عائد اإلنتاج ما يقرب من  

أ  اطن   187من   الصغيرة،  المعدنية  الصناعات  إجمالي    62.5يعادل    ما  يمن  % من 
م، ويرجع ذلك إلي زيادة 2018بالمحافظة عام    عائد إنتاج الصناعات المعدنية الصغيرة

 وكبر حجم اإلنتاج.  ،تهاآأعداد منش

ما   إنتاج  عائد  صافي  أدني  التعدينية  الخامات  تصنيع  حرفة  سجلت  حين  في 
من   من    وهو  ، جنيهمليون    2يقرب  يقرب  المعدنية  ناطأ  10ما  الصناعات  من  ن 

بمحافظة   % من إجمالي عائد الصناعات المعدنية الصغيرة  3.5وذلك بنسبة    ؛الصغيرة
 .وارتفاع تكلفتهاويرجع ذلك الصغر قيمة وحجم إنتاجها،  ،م2018القليوبية عام  

صافي عائد تصدرت مدينة شبرا الخيمة باقي مراكز محافظة القليوبية من حيث  
الصغيرة المعدنية  من    45.2بلغ  الذي    الصناعات  يقرب  ما  وهو  جنيه،    205مليون 

بنسبة    انطنأ الصغيرة،  المعدنية  الصناعات  عائد    %68.7من  صافي  إجمالي  من 
م، ويرجع ذلك إلى التفوق الملحوظ 2018بالمحافظة عام    الصناعات المعدنية الصغيرة

تصنيع ورش معدنية، التي بلغت   وعلي رأسهاعات،  للمدينة في جميع صافي عائد الصنا
  اطن  78% من إجمالي صافي عائد هذه الصناعة بالمحافظة، وهو ما يقرب من    77.7

ما    وهو،  %  65.1من الصناعات المعدنية الصغيرة، وتصنيع المنتجات المعدنية بنسبة  
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ائد إنتاج  من الصناعات المعدنية الصغيرة، يرجع ارتفاع صافي ع  اطن  125يقرب من  
 جد بالمدينة. و كثرة أعداد المنشآت، التي ت إلىبالمدينة  الصناعات المعدنية الصغيرة 

بمراكز محافظة القليوبية عام  ( عائد إنتاج الصناعات المعدنية الصغيرة11)جدول 
 )بالمليون جنيه(  ،م2018

شبين  طوخ  بنها كفر شكر  مراكز 
القناطر   قليوب الخانكة  القناطر 

 اإلجمالي  شبرا الخيمة  الخيرية 

خامات  
 تعدينية

 2.3 1.0 0.2 0.1 0.5 0.1 0.1 0.2 0.1 قيمة 
 % 4.3 8.7 4.3 4.3 21.8 4.3 8.7 43.6 3.5 

ورش  
 معدنية 

 22.4 17.4 0.4 1.7 1.0 0.3 0.4 1.1 0.1 قيمة 
 % 0.4 4.9 1.8 1.3 4.5 7.6 1.8 77.7 34.0 

منتجات  
 معدنية 

 41.2 26.8 1.1 3.0 1.5 0.9 5.4 2.2 0.3 قيمة 
 % 0.7 5.3 13.1 2.2 3.6 7.3 2.7 65.1 62.5 

 اإلجمالي 
 65.9 45.2 1.7 4.8 3.0 1.3 5.9 3.5 0.5 قيمة 
 % 0.8 5.3 8.9 1.9 4.5 7.3 2.6 68.7 100 

اعتمادً  الطالب  عمل  من  الجدول  بمحافظة    على:  االمصدر:  الضرائب  بيانمديرية  كمية   القليوبية، 
الصناعات   إنتاج  وعائد  وتكلفة  بياناتوقيمة  إتخاذ    الصغيرة،  ودعم  المعلومات  مركز  منشورة،  غير 

 م. 2018القرار، بنها، 

سجل مركز كفر شكر أدني صافي عائد إنتاج ما يقرب من نصف مليون جنيه  
وذلك    ؛ من الصناعات المعدنية الصغيرة  اننطأ  3  للصناعات المعدنية، وهو ما يقرب من

الصغيرة  0.8بنسبة   المعدنية  الصناعات  إجمالي  من  عام    %  القليوبية  بمحافظة 
 .ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة اإلنتاج، وقلة أعداد المنشآت بالمركز ،م2018
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القليوبية عام بمراكز محافظة  ( عائد إنتاج الصناعات المعدنية الصغيرة12شكل )
 م 2018

 والحلول المقترحة بالمحافظة:  مشكالت الصناعات المعدنية الصغيرة :اخامسً 

 منها: وتطورها مجموعة من المشكالت  تواجه الصناعات المعدنية الصغيرة

 مشكالت المادة الخام:  -أ

الصغيرة  -1  المعدنية  الصناعات  في  الخام  المواد  من    ؛نقص  جلبها  يتم  أماكن  ألنه 
 وعدم توافرها.  ،األلوميتال المستورد من الخارج، مع ارتفاع أسعارها :مثل ،بعيدة

تعاني صناعة البالط أيضا من ارتفاع سعر المادة الخام من الحصى، واألسمنت،   -2
والبودرة الرخام،  في   ؛وكسر  أسعارها  لتحديد  المسئولين  تدخل  الضروري  فمن  لذلك 

       األسواق.

العمل   - طريق  عن  أنفسهم  لمساعدة  الصغار  المنتجين  من  جمعيات  تكوين  يجب 
 . (26) الجماعي للحصول علي المواد الخام من مصادرها بأسعار منخفضة 
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 :(27) مشكالت األيدي العاملة -ب 

المدربة، حيث   الفنية  الخبرات  العاملة في نقص  األيدي  أهم مشكالت  ن  إتكمن 
غير مدربين، ويرجع ذلك إلى العمل األسري الذي    العاملين بالصناعات المعدنية الصغيرة

الصغيرة المعدنية  الصناعات  آبائهم    يسيطر علي  المهن عن  األبناء  وتوارث  بالمحافظة 
أساليب  واستخدام  المنتج،  جودة  من  يقلل  مما  لهم،  األساسية  التدريب  جهة  يعد  الذي 
وتقنيات بدائية، وبذلك تفتقر إلى األساليب التكنولوجية الحديثة التي تساعد على تطوير 

 منتجاتها.  

العما  - لتوفير  بالتدريب  الدولة  اهتمام  الماهرةلذلك يجب  تدريب   ؛لة  برامج  بإقامة  وذلك 
الخبرات  لتبادل  التدريب  مراكز  بين  والتنسيق  بين  ،  متخصصة  بالتعاون  خطة  ووضع 

إلى تطوير، خاصة  تحتاج  الحرف التي  بالخارج في  المعنية إليفاد بعثات  الدولة  أجهزة 
ه الحرف وذلك لمواكبة الجديد في هذ   ؛في الحرف اليدوية يمكن إرسال بعثات إلى الصين

 إلمكانية المنافسة. 

برامج    - وتعديل  التكنولوجيا،  بأنشطة  الصناعي  الفني  التدريب  خطط  ربط  كذلك  يجب 
اإلعداد والتدريب التوافق مع التطور التكنولوجي في مجال الصناعات الصغيرة، والمثل 

بأنواعها  على السيارات  زوايا  ضبط  في  تتخصص  بنها  بمدينة  ورشة  وجود  ولكن   ،ذلك 
 الكمبيوتر.ستخدام با

 : (28)  الت متعلقة بالتكنولوجياكمش  -ج

ق بدائية في  ائاستخدام طر إلى    وتوارث الحرف عن اآلباء  ، قلة رأس المال  ت أد 
واإلنتاج، المنتج  جودة  من  تقلل  بسيطة  علىاعتمادها  كذلك  و   الصناعة  وعلى    ،آالت 

اليدوي في أغلب مراحلها والسيارات؛ مما    ،وإصالح األجهزة  ،لف المواتير  :مثل  ،العمل 



 2022 يناير(  األول)الجزء 54العدد                                     بقنا         مجلة كلية اآلداب        

 

- 350 - 

القدرة    إلىأدي   وعدم  نوعيته،  وتدهور  اإلنتاج،  إلى    علىقلة  صعوبة  المنافسة  جانب 
أجل لذلك يجب إعطاء قروض ميسرة ألصحاب هذه الورش من  ؛  تسويق المنتج النهائي

ذ  آالت  شراء  في  تقني  المساعدة  مستوي  للعاملين  ات  تدريبية  دورات  وعقد    علىمرتفع، 
 األجهزة الحديثة لمواكبة التطور.

 مشكلة التمويل:  -د

تعتمد على    جاءت مشكلة التمويل نتيجة أن أغلب الصناعات المعدنية الصغيرة
  ؛وكثرة الضمانات التي تطلبها البنوك  ،نتيجة زيادة نسبة الفائدة  ؛رأس مال خاص باألفراد 

التي  القروض  ثم  الفردية،  المدخرات  على  تمويلها  في  الصغيرة  الصناعات  تعتمد  لذلك 
أضعف  وهي  البنوك  وأخيرا  والمرابين،  األقارب  من  المشروع  أصحاب  عليها  يحصل 

                                          مصادر تمويل هذا القطاع.

 مشكلة التمويل يقترح الطالب االهتمام بما يلي:ولمواجهة 

ائتمانية  وتسهيالت  قروض  تقديم  يكفل  الصغيرة  للمشروعات  تمويلي  نظام  إيجاد  أ( 
مثل ما حدث بمشروعات األمن الغذائي في    %6بشروط ميسرة بأسعار فائدة ال تتجاوز  

 (. 29) مصر خالل حقبة السبعينات 

القروض   بضمان  الدولة  قيام  لعدم  ب(  الصغيرة  المشروعات  للخرجين أصحاب  المقدمة 
الضمانات  هذه  توفير  على  العملية  حياتهم  بداية  في  بنك    ،قدرتهم  إنشاء  سرعة  مع 

 للحرفيين.  

بسعر  الصغيرة  المشروعات  تمويل  في  بدورها  للتنمية  االجتماعي  الصندوق  قيام  ج( 
 فائدة أقل. 
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التجارية   البنوك  تشجيع  القروض    علىد(  الصناعية  تقديم  المنشآت  لهذه  الالزمة 
  الفائدة.سعر  وتخفيض ، المطلوبةالصغيرة مع تحقيق مستوي الضمانات 

 : (30) ه. مشكلة التسويق

الصناعي   القطاع  تواجه  التي  الجوهرية  المشكالت  من  التسويق  مشكلة  تعد 
عام الصغيرة  ،بوجه  المعدنية  الصناعات  عدة   وقطاع  إلى  ذلك  ويرجع  خاص،  بوجه 

      أسباب أهمها:

 ( المنافسة:  1  

مما    هنفس بعض إلي إنشاء المشروع  الن نجاح بعض المشروعات الصغيرة يدفع  إ حيث  -
، ومن ثم خلق نوع من المنافسة الشديدة، نفسها  وتكرار المنتجات   ،ج عنه تزايد أعدادهاتين 

المستوردة المنتجات  منافسة  الحرف   ،كذلك  سوق  خمس  تغطي  التي  الصينية  وخاصة 
ه الكفاءة  وبالمحافظة  اختالف  مع  المنتج  على    ،نفس  األمر  يقف  ولم  قليلة،  وبأسعار 

 .  أيًضا المنتج بل المادة الخام الجاهزة

 .ة( عدم وجود أسواق كافي 2 

 لحل مشكلة التسويق يقترح الطالب ما يلي: 

 ألن ذلك أفضل وسيلة للتسويق والمنافسة.   ؛إتقان المنتج وتحسين جودته -

نحو    - ترشدهم  الحائزين  بصغار  خاصة  الجدوى  دراسات  في  متخصصة  إدارة  إقامة 
 المنتجات التي يمكن أن تسوق في الداخل والخارج.  
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التنسيق مع أجهزة الحكم المحلي للمساعدة في تدبير أماكن ثابتة للمشروعات المعدنية    -
المنت  لخدمة  مدينة  الصغيرة  في  التجمع  هذا  إقامة  ويقترح  سواء،  حد  على  والمستهلك  ج 

 الخانكة. 

 مشكالت الطاقة:   -و

العمل   أثناء  الكهربائي  التيار  انقطاع  مشكلة  من  عامة  بصورة  الصناعة  تعاني 
فيترتب علي انقطاع التيار الكهربائي تلف بعض اآلالت    ،ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

علي   اإلغالق  المشروع  يفضل  ما  فغالبا  النفقات  ارتفاع  استمرارية  ومع  واألجهزة، 
مستمرة   صيانة  وعمل  الكهربائي  التيار  أسعار  تخفيض  فيجب  اإلنتاج،  في  االستمرار 

 . (31) للتأكد من سالمة الكابالت 

 الخاتمة:

 اآلتي: ومما سبق يتضح 

الصناعات    القليوبية  محافظةإن    - لقيام  تشجع  واقتصادية  جغرافية  إمكانات  تمتلك 
التي  ة  فيها؛ إذ تمتلك المواد األولية وشبكة واسعة من طرق النقل الرئيس  المعدنية الصغيرة

توفر المرونة في عمليات نقل المواد األولية إلى الورش من جهة وتسويق المنتجات إلى 
تمتلك الطاقة الكهربائية، أما عن عامل رأس المال فتبين    كماجهة أخرى،  األسواق من  

ن معظم األموال مصدرها  أو   ،أن غالبية الصناعات الصغيرة ال تحتاج إلى رأس مال كبير
عددها ناحية  من  الكافية  العاملة  األيدي  تتوفر  كما  الشخصية،  أن   ،المدخرات  وتبين 

دورً  الحكومية  ومساعدات   امهمً   اللسياسة  تسهيالت  من  تقدمه  اإلعفاءات   :مثل  ،بما 
 ومنح القروض الصناعية.  ،الضريبية
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القليوبية من حيث أعداد ورش   -  جاءت مدينة شبرا الخيمة في مقدمة مراكز محافظة 
الصغيرة المعدنية  بنسبة    ؛ورشة  826بعدد    الصناعات  إجمالي   %40.3وذلك  من 
وهذا   ،القليوبية، حيث التركز والكثافة والتخصص بمحافظة    الصناعات المعدنية الصغيرة 

استحواذ المدينة على النصيب األكبر من الصناعات، ويعزي ذلك إلى الزيادة   على يدل  
وتوافر األيدي العاملة، وتوافر سوق االستهالك الذي يخدم    ،السكانية بمدينة شبرا الخيمة 

 أغلب مراکز المحافظة، خاصة ورش إصالح السيارات.

المرتبة الثانية بين الصناعات الصغيرة من حيث   احتلت الصناعات المعدنية الصغيرة  - 
بلغت   التي  اإلنتاج  اإلنتاج    وبلغت ،  هجنيمليون    156.9قيمة  مليون    90.9تكاليف 

 م. 2018القليوبية عام   جنيه بمحافظةمليون  65.9صافي الربح  ليصل جنيه،

الم  - المشكحتعاني  من  العديد  الخام  :مثل  ،الت افظة  المادة  أسعارها،    وارتفاع  ،نقص 
وصعوبة تسويق المنتج النهائي، قلة األيدي العاملة الماهرة بسبب قلة التدريب، صعوبة  

التكنولوجيا،  التمويل استخدام  هذه    ،عدم  لعالج  خطة  وضع  ضرورة  يستدعي  مما 
وكيفا،   كما  الصغيرة  بالصناعات  للنهوض  محاولة  في  التكنولوجيا  المشكالت  كاستخدام 

المختلفة في منش العمليات اإلنتاجية  النظم  آفي  إتباع  ت الصناعات الصغيرة من خالل 
إبدال   عن  فضال  البيئة،  وجودة  نوعية  على  للحفاظ  الحديثة  القديمة   اآلالت والوسائل 

دة وتصليح العاطلة منها، وتوفير قطع الغيار المناسبة لها، وذلك لرفع كفاءة اإلنتاج وزيا
للمبتدئين خاصة  القروض  تسهيل  ضرورة  تكلفته،  وتقليل  سداد   ،حجمه  فترة  ، هاوزيادة 

كذلك تقليل نسبة الفائدة، كذلك االنفتاح على الجامعات والمراكز البحثية واالستفادة من 
خبراتهم العلمية، لتطوير النشاط الصناعي في المنطقة، إنشاء منطقة صناعية متكاملة 

 مع توفير المرافق والبنية األساسية اليها.  صغيرة،خاصة بالصناعات ال
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 الهوامش: 
 
دراسة في  منطقة األقصر،   في التنمية في مرعى درويش،  الصناعات الصغيرة ودورهاأحمد  زمزم    (1)

 . 1ص، م2015قنا، جامعة كلية اآلداب، منشورة، غير ،ها ر دكتو  جغرافية الصناعة،  رسالة

 على دراسة ميدانية،الصناعات المعدنية الصغيرة مؤسسات في المعلومات مرافق ،القلش أسامة  (2)
جامعة العدد العشرون،  السنة المكتبات، مجلة ،الصناعية حلوان منطقة  ،2000القاهرة،   األول، 

 .2ص
 .7المرجع السابق، ص  (3)

 . 7، ص 2018الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء،  مصر فى أرقام،  القاهرة،  ( 4)

 100 × المقارنةعدد أو قيمة سنة  -عدد أو قيمة السنة المراد قياسها معدل النمو = 

 عدد أو قيمة سنة المقارنة                                    

،  الصناعة(العاشر من رمضان )دراسة في جغرافية    رمضان، مدينةمحمد ابراهيم    -راجع    لالستزادة
 .57 ، ص1۹8۹السكندرية،   اآلداب، جامعة  منشورة، كلية دكتوراه، غيررسالة 

القتصادية،  (5) الجغرافية  الديب،  إبراهيم  محمود  معاصر،  محمد  المصرية،     منظور  األنجلو  مكتبة 
                     .          810م،  ص 2006القاهرة،

 .  110م، ص 1996يسري الجوهري، جغرافية التنمية، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  (6)

القليوبية،    (7) بمحافظة  العمران  في  الحديدية  والسكك  البرية  الطرق  أثر  علي،  محمد  السيد  شوقي 
 .5م،  ص1996رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة الزقازيق،  

أ  (8)   الدين  صفي  طمحمد  المصرية،  األراضي  مورفولوجية  العز،  النهضة 2بو  دار   ،
 .55، ص 1977العربية،القاهرة،

 (9) Smith. D.. Industria Lacoation - An Economic Geography Analysis. 

John Wily & Srt' hg [ ]d]mons Inc.. New York 1971., p.43.    
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مجلة    الجزء األول،  واستهالك الطاقة الكهربائية في مصر،إنتاج    محمد محمود إبراهيم الديب،( 10)

 . 144م، ص 1976(، القاهرة، أكتوبر، 366السنة السابعة والستون، العدد ) مصر المعاصرة،
الخواجة،  (11) الحميد  عبد  )دراسة    شوهدي  التنمية  فى  ودورها  أجا  مركز  فى  الصغيرة  الصناعات 

الجغرافية   المعلومات  ونظم  الجغرافية  لقسم  السنوى  الدولى  المؤتمر  فى  منشور  بحث  جغرافية(، 
اآلداب،   كلية  المعاصرة(،  العالمية  والتغيرات  السكندرية،    27-25)الجغرافية  جامعة  يوليو، 

 .  573ص م،2010

300 .p 2007, .Hill,New -,Human Geography,McGrawDmann J.lFel (12)

York,-(3                        ) 

، بيانات قوة العمل،  القرار  اتخاذمديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، مركز المعلومات ودعم    (13)
 م.2018غير منشورة،  بنها،  عام  الصناعات الصغيرة،  بيانات في والعمالة الموسمية، واليومية 

(14) stal, R. C .and Buchman, R.C., Industrial Activity and Economic 

Geography, Hutchinson, London , 1972, P.45    

أحمد محمد عبد هللا حميد، دور الطرق في نشأة وتطور المحالت العمرانية في جمهورية مصر  (15)
إسكندرية الزراعي السريع، رسالة دكتوراه، غير منشورة،  –العربية، دراسة تطبيقية على طريق مصر 
  .92م،  ص 1982كلية البنات، جامعة عين شمس، القاهرة، 

(16) Truman A.Hartshorn, John W.Alxander, New Delhi, 1988,P.195.        

(17) Smith (D.M), Industrial location, An Economic Geographical Analysis 

Wiley, sons, Inc, New York, 1980., pp. 37-44    

جدوى، دار  محمد أزهر السماك، اقتصاديات المواقع الصناعية وتقييم المشروعات ودراسة ال (18)

 . 85م،  ص 1998زهران، عمان،

(19) Robinson, H., Economic Geography, London.1968, p. 188.   

 س+ ص+ ل حجم الصناعة  =  (20)

 3 

 100×    المركز   فيعدد عمال الصناعات المعدنية الصغيرة                س   =
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 المحافظة فيعدد عمال الصناعات المعدنية الصغيرة              

 100×     أجور عمال الصناعات المعدنية الصغيرة في المركز               

 أجور عمال الصناعات المعدنية الصغيرة في المحافظة   ص   =      

 100×     عائد إنتاج الصناعات المعدنية الصغيرة في المركز    ل    =         

 عائد إنتاج الصناعات المعدنية الصغيرة في المنطقة                

الطبعة    راجع: القتصادية،  الجغرافيا  في  تحليلية  دراسة  الصناعية  المواقع  سيف،  محمد  محمود 
 . 2۹۳ – 28۹ص  م، ص1990الثانية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،

-Thompson (J.H), A new method for measuring manufacturing, A. A. A. 

Geo, 1955, Pp     418.420. 

 تتكون فئات حجم الصناعة من اآلتي:  (21)

                       الصناعة حجم                         الفئة
 الصناعة  حجم                     الفئة

                        1600 من أكثر                       األولى
 99 -50                  السادسة

                          1599-800                       الثانية
 49 -  25                    السابعة

                            799-400                       الثالثة
 24 -14                     الثامنة

                            399-200                      الرابعة
 13  -   6                     التاسعة

                          1۹۹ – 100                    الخامسة
 6 من أقل                       اشرةالع
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، دار القتصاديةالجغرافيا  فيراجع: محمد خميس الزوكة، بعض أساليب القياس الكمية المستخدمة  
 .23، ص 1982المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  

 . 105ه، ص مرعى درويش، مرجع سبق ذكر أحمد  زمزم ( 22)
هناك مجموعة من المقاييس التي يمكن أن تستخدم في قياس التنوع الصناعي،  ومنها معامل   (23)

العمال  الصناعي، ويعتمد معامل تريس على عدد  التنوع  قياس  تريس: يستخدم معامل تريس في 
 باستخدام المعادلة التالية:

    اطق تنويعً المعامل الخام ألكثر المنا   -الحالي المعامل الخام  معامل التنوع =  

    االمعامل الخام ألكثر المناطق تنويعً  - االمعامل الخام ألقل المناطق تنوعً               

البحري، ا  - الوجه  على  تطبيقية  دراسة  وقياسه،  الصناعي  التنوع  الديب،  محمود  محمد  نظر: 
 . ۳77 ، ص1972حوليات كلية اآلداب جامعة عين شمس، المجلد الثالث عشر، 

 .۳11 -۳0۹محمود محمد سيف، مرجع سبق ذكره، ص ص  (24)

ودعم    (25) المعلومات  مركز  بالمحافظة،  المعلومات  نشرة  القليوبية،  بنها، محافظة  القرار،  واتخاذ 
 . 7م، ص2018

 255، ص 1۹88،  مكتبة عين شمس،  القاهرة،  القتصاديعلي لطفي،  التطور  (26)

 . 10/10/2018للتنمية بمحافظة القليوبية، بتاريخ  الجتماعيمقابلة شخصية مع مدير الصندوق  (27)

المجلس  (  28) تقرير  المتخصصة،  القومية  الدورة    القومي المجالس  والشئون،  ، ألعوام 28لإلنتاج 
 .120م، ص2002 -2001

في    (29) والحرفية  الصغيرة  الصناعات  دور  العدل،  عطية  دراسةأنور   " بيئة    التنمية  في  ميدانية 
المنشآت الصغيرة في مركز ومدينة المنصورة"، بحث غير منشور، كلية اآلداب، جامعة المنصورة،  

 .1۳7،1۳8 م، ص ص 1۹۹1
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باتحاد الصناعات  مقابلة شخصية مع السيد المهندس رئيس غرفة الصناعات المعدنية الصغيرة (30)

 م.20/9/2018المصرية، بتاريخ 

 . 144محمد محمود الديب، مرجع سبق ذكره، ص (31)
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إسكندرية الزراعي السريع،   –جمهورية مصر العربية، دراسة تطبيقية على طريق مصر  

 م. 1982رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية البنات، جامعة عين شمس، القاهرة،  

دراسة  سات مؤس في المعلومات  مرافق القلش، أسامة - الصغيرة،  المعدنية  الصناعات 
األول،  العدد  العشرون، السنة المكتبات، مجلة الصناعية، حلوان  منطقة على ميدانية
 .  2000 القاهرة، جامعة
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   م.2015

بمحافظة   - العمران  في  الحديدية  والسكك  البرية  الطرق  أثر  علي،  محمد  السيد  شوقي 
 م. 1996، الزقازيقالقليوبية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة 

الخواجة، الصناعات الصغيرة    - الحميد  التنمية    في  أجا ودورهامركز    فيشوهدي عبد 
منشور   بحث  جغرافية(،  ونظم    السنوي   الدوليؤتمر  الم  في)دراسة  الجغرافية  لقسم 

المعاصرة العالمية  والتغيرات  )الجغرافية  الجغرافية    -25اآلداب،    كلية،  (المعلومات 
 م. 2010، ، جامعة االسكندرية يوليو27

 .1988،  القاهرة،  شمسمكتبة عين ، االقتصادي التطور، لطفيعلى  -

نشرة المعلومات بالمحافظة، مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار،   القليوبية،محافظة    -
 م 2018بنها،  

ابراهيم    - رمضان    مدينة،  رمضانمحمد  من  جغرافية    )دراسةالعاشر  ،  الصناعة(في 
       .1۹8۹، االسكندرية جامعة، اآلداب  كلية، منشورة غير،  دكتوراه رسالة 

ناعية وتقييم المشروعات ودراسة الجدوى، محمد أزهر السماك، اقتصاديات المواقع الص -
  م.1998دار زهران، عمان،

الجغرافيا    - في  المستخدمة  الكمية  القياس  أساليب  بعض  الزوكة،  خميس  محمد 
 .1982االقتصادية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  
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 م.                                            1977العربية، القاهرة، 

مكتبة األنجلو    منظور معاصر،  االقتصادية،   الجغرافية،  الديب محمد محمود إبراهيم    -  
   م.2006المصرية، القاهرة، 

الديب،محمد    - إبراهيم  مصر،  محمود  في  الكهربائية  الطاقة  واستهالك  الجزء   إنتاج 
القاهرة، أكتوبر، 366السنة السابعة والستون، العدد )  مجلة مصر المعاصرة،  األول،  ،)
 م. 1976

البحري،   - الوجه  على  تطبيقية  دراسة  وقياسه،  الصناعي  التنوع  الديب،  محمود  محمد 
 .                           1972ن شمس، المجلد الثالث عشر، حوليات كلية اآلداب جامعة عي 

االقتصادية،   - الجغرافيا  في  تحليلية  دراسة  الصناعية  المواقع  سيف،  محمد  محمود 
 م.1990الطبعة الثانية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

تاج الصناعات  مديرية الضرائب بمحافظة القليوبية، بيان كمية وقيمة وتكلفة وعائد إن  -
 م. 2018، بنها ،القرار واتخاذ الصغيرة، بيانات غير منشورة، مركز المعلومات ودعم 

القليوبية،- بمحافظة  العاملة  القوى  ودعم    مديرية  المعلومات  بيانات    اتخاذ مركز  القرار، 
واليومية   الموسمية،  والعمالة  العمل،  منشورة،    بيانات ،  الصغيرةالصناعات    فيقوة  غير 

 م. 2018،  بنها

 م. 1996جغرافية التنمية، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، ، يسري الجوهري  -

  المراجع األجنبية ثانيا:   
 -  Smith (D.M), Industrial location, An Economic Geographical 
Analysis Wiley, sons, Inc, New York, 1980.                                                               

- Smith. D., Industria Lacoation - An Economic Geography 
Analysis, John Wily & Srt' hg[ ]d]mons Inc.. New York 1971 
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  -  Thompson (J.H), A new method for measuring manufacturing, 
A. A. A. Geo, 1955. 

- Robinson, H., Economic Geography, London,1968. 

- Truman A.Hartshorn, John W.Alxander, New Delhi, 1988. 

York, 2007. - Fellmann J.D., Human Geography, McGraw-Hill,  

- Estal, R. C., and Buchman, R.C., Industrial Activity and 
Economic Geography, Hutchinson, London, 1972.  
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Abstract 

   The study of small metal industries in Qalyubiya Governorate, 

is an important issue. Its importance is attributed to the lack of 

geographical studies that have addressed the issue of small 

industries, and the study was discussed (location, raw material, 

energy, labor: one of the most important human factors, which 

amounted to 12266 workers in 2018, transportation, market, 

capital, Government policy  which aims at providing personal 

loans with less interest for the youth, directly for the service of 

small metal industries, and indirectly). 

     And the study was discussed the distribution and measurement 

of small metal industries in Qalyubiya Governorate and relies on., 

The geographical distribution of the number of establishments, 

and the number of workshops of small metal industries reached 

2041 in 2018., and relies on the geographical distribution and 

measurement of the installation of small metal industries in the 

study area. Namely, (the measurement of growth, the density, 

diversity index, The value of production of small metal 

industries).  
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     Dealing with the small metal industries by studying the 

problems that face them and finding solutions to them, and 

depending on the research results that clarify the importance of the 

small projects sector as being provided with the support and 

financial and human capabilities needed. Therefore, I recommend 

to adapt the small industrial projects and rising with them. 

Keywords: the small metal industries,  the measurement of 

growth, diversity index, the value of production of small metal 

industries, problems and solutions 

 

 

 

 

 

 


