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 .من وجهة نظر النقبببت العمبلية و الحرفية..... المنطقة الصنبعية ببلسىيداء

 دونماً ثالث منها منجزة فً 530 منطقة صناعٌة وحرفٌة تفوق مساحتها 11تنتشر على امتداد محافظة السوٌداء 
-الكفر-عتٌل-السوٌداء الثعلة رساس وثمان قٌد اإلنجاز موزعة فً مدن شهبا وصلخد وقرى وبلدات القرٌا

 . شقا- ملح-المزرعة

وذكر نجٌب ذبٌان رئٌس اتحاد الجمعٌات الحرفٌة بالسوٌداء أن المناطق الثالث المنجزة تشمل المنطقة الصناعٌة 
 338فً مدٌنة السوٌداء والتً تضم حرف الحدادة والنجارة وصٌانة السٌارات واأللمنٌوم والبلور وتحتوي على 
مقسماً مشٌراً إلى أن المنطقة تحتاج إلى تعبٌد لعدد من الطرقات وتخدٌم بشبكة الصرف الصحً وإنجاز 

المعامالت العقارٌة الخاصة بها من قبل مجلس المدٌنة لٌتم إعطاء سندات تملٌك للحرفٌٌن واستكمال صٌانة 
اإلنارة الحالٌة ومعالجة المخالفات القائمة وما ٌتعلق بتجزئة المحالت على الصك اإلداري الواحد وتأمٌن حاوٌات 

 .قمامة وتوفٌر حراسة دائمة للمنطقة لحماٌتها

اٌذشف ٚرٕٛػٙب  رطٛسد إٌّطمخ ثشىً عش٠غ، ٚرٌه ثبٌزٛاصٞ ِغ رطٛس»: إٌّطمخ ٚاٌخذِبد اٌّزٛافشح ٠ؼ١ف ٚدٛي ظشٚف

ًٍ وج١ٍش، ٚثبٌزبٌٟ فئْ إشبدح  فٕٙبن دشف لذ٠ّخ رطٛسد ٚأدخٍذ ػ١ٍٙب ِٙبساد جذ٠ذح، ٚأخشٜ دذ٠ضخ اٌؼٙذ أطجذذ ِطٍٛثخ ثشى

اٌّىبْ  ٌذشف١ٟ اٌّذبفظخ، ثٙذف اٌذذ ِٓ اٌزؤص١ش اٌغٍجٟ ػٍٝ اٌج١ئخ ٚاٌزجّؼبد اٌغى١ٕخ، فٟٙ إٌّبؽك اٌظٕبػ١خ ٠ؼزجش خطٛحًة ٘بِخًة 

  اٌخذِبد اٌالصِخ ٌٙزٖ إٌّطمخ، إٌّبعت ٌزجّؼُٙ ٌّّٚبسعخ اٌؼًّ اٌذشفٟ، ِٚٓ اٌؼشٚسٞ االعزّشاس ثزؤ١ِٓ

ؽج١ؼخ ٚخظٛط١خ اٌؼًّ اٌذشفٟ، ٚاٌؼًّ الٔجبص اٌّؼبِالد اٌؼمبس٠خ اٌخبطخ  ألْ اٌخذِبد ِبصاٌذ لبطشح، ٚغ١ش ِٕغجّخ ِغ

اٌّخبٌفبد اٌمبئّخ خبطخ رجضئخ  ِٓ لجً ِجٍظ اٌّذ٠ٕخ ١ٌزُ إػطبء عٕذاد اٌز١ٍّه، أ٠ؼبًة ٘زٖ إٌّطمخ ثذبجخ ٌّؼبٌجخ ثٙزٖ إٌّطمخ

اٌّشبوً اٌزٟ رؼزشع اٌذَشفٟ فٟ ِجًّ اٌّؼبِالد اٌمب١ٔٛٔخ إلصجبد ٍِى١خ  اٌّذالد ػٍٝ اٌظه االداسٞ اٌٛادذ، ٚ٘زٖ ِٓ أخطش

 .«اعزىّبي ششٚؽ اٌزشخ١ض اٌّذؼش، ٚدزٝ

 

ِمغّبًة / 338/ٚرؼُ  ،(اٌجٍٛس- األ١ٌَّٕٛ- ط١بٔخ اٌغ١بساد- إٌجبسح- اٌذذادح)إٌّطمخ اٌظٕبػ١خ رؼُ دشف  اٌجذ٠ش روشٖ أْ

  ، ٚصػذ ِٕز اٌؼبَِمغّبًة فٟ ِٕطمخ اٌزٛعغ/ 128/رؼبف إ١ٌٙب 

" طٍخذ"اٌظٕبػ١خ فٟ  رٕطجك ػٍٝ إٌّطمخ" اٌغ٠ٛذاء"اٌّشبوً اٌزٟ رؼبٟٔ ِٕٙب إٌّطمخ اٌظٕبػ١خ فٟ  ، ِٚؼظُ/1993/

 ."اٌضؼٍخ"ٚ

 

  مقسماً جدٌداً جرى توزٌعها على الحرفٌٌن128المنطقة الصناعٌة بالسوٌداء تم توسٌعها مؤخراً لتضم  أن كما
 وأن المنطقة المذكورة بحاجة إلى استكمال الخدمات األساسٌة من شبكات صرف صحً ومٌاه 1993منذ عام 

وإنارة مبٌناً أن المنطقة الثانٌة تشمل تجمع ورش صناعة البلوك على طرٌق السوٌداء الثعلة والتً ٌبلغ عددها 
 هكتاراً الفتاً إلى وجود 27منشأة لتصنٌع البلوك والبالط والمنتجات اإلسمنتٌة بمساحة إجمالٌة 100أكثر من 

دراسة معدة من قبل مجلس مدٌنة السوٌداء الستمالك هذه المنطقة بغٌة تخدٌمها وتوسٌعها وتنظٌمها وتصنٌفها 
 دونماً 52منطقة صناعٌة خاصة بالمنتجات اإلسمنتٌة وأن المنطقة الثالثة المنجزة تقع فً قرٌة رساس بمساحة 

 .  مقسماً تم توزٌعها على الحرفٌٌن116وتضم 

ًً موزعة كالتال450ًوبٌن ذبٌان أن المناطق الثمانً قٌد اإلنجاز فً المحافظة مساحتها اإلجمالٌة تفوق ..  دونماً
 مقسم موزعة على 400 دونم إلنجازها بعدد مقاسم ٌبلغ 100المنطقة الصناعٌة فً مدٌنة شهبا وتم تخصٌص 

الحرفٌٌن و انه جرى تشكٌل مجلس إدارة لهذه المنطقة بالتعاون مع مجلس مدٌنة شهبا واتحاد الحرفٌٌن والمكتب 



التنفٌذي لمجلس المحافظة لإلشراف على تنفٌذ عملٌات البناء التً تمت المباشرة بها والمنطقة الصناعٌة فً مدٌنة 
 والتً تم توزٌع مقاسمها على الحرفٌٌن وتوقف العمل بها نتٌجة عدم وجود 1993صلخد والمستملكة منذ عام 

السٌولة النقدٌة وقال ذبٌان إنه تم مؤخراً رصد االعتماد المالً لهذه المنطقة مع المباشرة بتوزٌع المقاسم الجدٌدة 
 دونماً باإلضافة 70على الحرفٌٌن عن طرٌق لجنة خاصة لٌتسنى لهم المباشرة بتنفٌذ البناء على مساحة تقارب 

.  إلى المنطقتٌن الصناعٌتٌن فً مدٌنتً شهبا وصلخد

 رئٌس اتحاد الجمعٌات الحرفٌة بالسوٌداء إلى أنه ٌجري حالٌاً إعداد الدراسة الالزمة للبنٌة التحتٌة وتكلفة ذكرو
 مقسماً تم 91 دونماً والتً تحتوي على 50محولة الكهرباء للمنطقة الصناعٌة فً قرٌة عتٌل المقامة على مساحة

تسلٌمها للحرفٌٌن الذٌن باشروا عملٌات البناء إضافة إلى المنطقة الصناعٌة فً بلدة القرٌا والملحوظة على 
وأربع مناطق صناعٌة أخرى إحداها فً بلدة الكفر , المخطط التنظٌمً فً الجهة الشمالٌة الغربٌة من البلدة

 دونماً وهً قٌد االستمالك والثالثة فً 75 دونماً وهً قٌد الدراسة والثانٌة فً بلدة المزرعة بمساحة 83بمساحة 
.   دونماً وهما أٌضاً قٌد االستمالك37 دونماً والرابعة فً بلدة شقا بمساحة 35قرٌة ملح بمساحة 

ودعا ذبٌان إلى اإلسراع بإنجاز المناطق الصناعٌة الملحوظة على المخططات التنظٌمٌة للمدن والبلدٌات فً 
المحافظة وتخدٌم جمٌع مناطق تجمع الحرفٌٌن القائمة حالٌاً رٌثما ٌتم إنجاز المناطق الصناعٌة المخططة ومنح 
التراخٌص المؤقتة للحرفٌٌن بانتظار تأمٌن البدٌل وتخفٌض رسوم المخططات الهندسٌة من قبل نقابة المهندسٌن 
حتى تتمكن الحرف الصناعٌة من المنافسة والعمل على إعفاء الحرف ذات الطابع التراثً والٌدوي من رسوم 

وإقامة مراكز لتدرٌب وتأهٌل العاملٌن فً الحرف الترخٌص والضرائب لتشجٌعها والحفاظ على استمرارٌتها 
 . والمهن التقلٌدٌة بغٌة حماٌتها من االندثار

ثشىً ٚاعغ، ٚأُ٘ ِب ١ّ٠ض ٘زٖ إٌّطمخ اٌذ٠ٛ١خ وضشح  ِّزذح" اٌغ٠ٛذاء"إٌّطمخ اٌظٕبػ١خ فٟ »: سئ١ظ جّؼ١خ دشف١ٟ اإلعّٕذ لبي" اٌؼشؼٛػ أوشَ"

ِمزشدبرٕب ثبٔجبص  اٌزٟ رذخً إٌّطمخ أوجش ِٓ اٌّؼزبد خظٛطبًة فٟ ِٛاعُ اٌظ١ف، ٚوجّؼ١بد دشف١خ رٕذظش األػّبي، ٌزٌه فئْ ػذد اٌغ١بساد

اٌّؼجذح ٌزخف١ف اٌؼتء ػٍٝ اٌّٛاؽٓ ٚاٌذشفٟ ػٍٝ دذ عٛاء، ٚال ٕٔىش ِذٜ اٌزطٛس  اٌّؼبِالد اٌؼمبس٠خ اٌالصِخ، ٚرذغ١ٓ اٌج١ٕخ اٌزذز١خ، ٚرؤ١ِٓ اٌطشق

 ٚاٌّذْ األخشٜ، ألٕٔب ٔؼٍك آِبالًة وج١شح ػٍٝ" اٌغ٠ٛذاء"ثبرّبَ خذِبد إٌّبؽك فٟ  إال أْ اٌطّٛح وج١ش جذا ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼًّ اٌذشفٟ، اٌذبطً

 .«اٌخذِبد ِغزمجً إٌّبؽك ٚرٛع١غ دائشح إٌشبؽبد اٌذشف١خ ٔظشاًة ٌذبجخ اٌّجزّغ ٌٙزٖ إٌٛػ١خ ِٓ

أن محافظة السوٌداء تعانً من انتشار ورش صناعة البلوك بشكل عشوائً خارج المخططات التنظٌمٌة ٌذكر 
ومن نقص فً الخدمات الالزمة والضرورٌة للمناطق الصناعٌة والحرفٌة الحالٌة والمحدثة من قبل مجالس المدن 

  .والبلدات
 

 األراضي الزراعية أضرار بيئية وتىسع على حسبة.. المنطقة الصنبعية ببلسىيداء

. جدال بين المىاطنين و المحبفظة

 فٟ ِذ٠ٕخ اٌغ٠ٛذاء لٍمبًة وج١شاًة ٌٍّٛاؽ١ٕٓ فٟ اٌّذ٠ٕخ ثشىً ػبَ/ اٌذشف١خ/ ٠شىً رٛع١غ إٌّطمخ اٌظٕبػ١خ

  ,ٚاٌّضاسػ١ٓ أطذبة األساػٟ اٌّىزغذخ ٚاٌغىبْ اٌّجبٚس٠ٓ ثشىً خبص

ا١ٌّبٖ  إٌّطمخ ٌألساػٟ اٌضساػ١خ اٌخظجخ رزغجت ثؤػشاس ث١ئ١خ وج١شح رجذأ ثبٌزٙذ٠ذ ثز٠ٍٛش فؼذا ػٓ اوزغبح

   .اٌجٛف١خ ٚال رٕزٟٙ ثبٌزؤص١ش اٌغٍجٟ ػٍٝ اٌظذخ اٌؼبِخ ٚػٍٝ اٌغطبء إٌجبرٟ

اٌذبٌٟ  اٌّزؼّٓ ٔشبؽٙب/ اٌذشف١خ/ػٍٝ اٌزٛعغ فٟ إٌّطمخ اٌظٕبػ١خ ٠ؼىف ِجٍظ ِذ٠ٕخ اٌغ٠ٛذاء  ٚفٟ اٌزفبط١ً



  ٘ىزبساًة 127ِغبدزٙب اإلجّب١ٌخ   ٘ىزبساًة ٌزجٍغ30اٌجبٌغخ ِغبدزٙب /رظ١ٕغ اٌجالؽ ٚاٌجٍٛن ٚلض اٌشخبَ ٚاٌذجش 

اٌجٙخ اٌششل١خ ٚاٌشّب١ٌخ اٌغشث١خ أساع ِؼظّٙب  د١ش رمغ ػٍٝ أساع صساػ١خ راد رشثخ خظجخ ٚرذ١طٙب ِٓ

 ِزش ػٓ ٔٙب٠خ 900اٌّذسٚعخ ٌٍزٛعغ غشة ِذ٠ٕخ اٌغ٠ٛذاء ػٍٝ ثؼذ  ِشجشح ثبٌض٠زْٛ ٚرمغ إٌّطمخ اٌظٕبػ١خ

اٌضؼٍخ ٚثؼّك  ٌٍّذ٠ٕخ ٚرّزذ إٌٝ اٌخضاْ اٌؼبٌٟ ١ٌٍّبٖ غشثبًة ٚدّذ٘ب اٌشّبٌٟ ؽش٠ك ػبَ اٌغ٠ٛذاء اٌّخطؾ اٌزٕظ١ّٟ

ٚعىبْ دٟ اٌجٙبد اٌغشثٟ فٟ ِذ٠ٕخ  اٌّضاسػْٛ اٌّزؼشسْٚ اٌٛالؼخ أساػ١ُٙ فٟ ٘زٖ إٌّطمخ.  ِزش جٕٛثبًة 500

ٌٍّؼ١١ٕٓ فٟ اٌّذبفظخ ٠زؼّٓ ػذَ ِٛافمزُٙ ػٍٝ جؼً  اٌغ٠ٛذاء اٌّجبٚس ٌٍّٕطمخ اٌظٕبػ١خ رمذِٛا ثبػزشاع

 وْٛ إٌّطمخ اٌّمزشح اعزّالوٙب ِخبٌفخ ٌّجذأ اٌّذبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ ٌمشثٙب, اٌّزوٛس إٌّطمخ اٌظٕبػ١خ فٟ اٌّٛلغ

   .ِٓ اٌّذ٠ٕخ ٚأْ إٌّطمخ جٕخ خؼشاء ِضسٚػخ ثؤشجبس اٌض٠زْٛ ٚاٌٍٛص٠بد

اٌجالؽ ٚلض  اٌغبئذح إٌبرجخ ػٓ ػًّ إٌشبؽبد اٌظٕبػ١خ اٌّخزٍفخ فٟ إٌّطمخ اٌذب١ٌخ ِضً ِؼبًِ إْ اٌّخٍفبد

٠ٙذد ا١ٌّبٖ اٌجٛف١خ اٌزٟ رظً  اٌشخبَ ٚاٌذجش ٠زُ رظش٠فٙب ٚجّؼٙب إٌٝ دفش رشاث١خ غ١ش وز١ّخ ِٚىشٛفخ ِب

/ دشوخ ٔمً اٌّٛاد األ١ٌٚخ - رذ١ًّ - رفش٠غ - رظ١ٕغ /اٌؼبٍِخ أِب ٌجٙخ إٌشبؽبد, . ِزش300أػّبلٙب ثذءاًة ِٓ 

أْ ٌٙب  ثبٌجض٠ئبد اٌظٍجخ اٌّؼٍمخ اٌزٟ رؤصش ػٍٝ اٌظذخ اٌؼبِخ ٚاٌجٙبص اٌزٕفغٟ ٌٍجٛاس وّب رزغجت ثز٠ٍٛش اٌٙٛاء

ٚاٌؼشس األوجش ٠مغ ػٍٝ , اٌذبالد اٌزؤص١ش األوجش ػٍٝ أٚساق األشجبس ٚإر رزغجت ثئطفشاس٘ب ٠ٚجغٙب فٟ ثؼغ

  .األساػٟ اٌٛالؼخ ششق إٌّطمخ اٌظٕبػ١خ

  : اٌّؼ١ْٕٛسأٞ 

ٚاٌزخط١ؾ  اٌج١ئخ ٚاٌضساػخ ٚاٌخذِبد اٌف١ٕخ ِٚجٍظ اٌّذ٠ٕخ/اٌغ٠ٛذاء شىً ٌجٕخ ِٓ ِذ٠ش٠بد  اٌغ١ذ ِذبفع

ٚرٛعؼٙب ٚدساعخ اػزشاع اٌّضاسػ١ٓ  /اٌذشف١خ/ِّٙزٙب رٛط١ف اٌٛالغ اٌذبٌٟ ٌٍّٕطمخ اٌظٕبػ١خ / ٚاٌّذبفظخ

ػٍٝ اٌّٛلغ ٚرج١ٓ ٌٙب أْ ِٛلغ إٌّطمخ اٌظٕبػ١خ غشة  د١ش لبِذ اٌٍجٕخ ثبٌىشف اٌذغٟ, ػٍٝ ٘زٖ إٌّطمخ

 إٌبد١خ اٌج١ئ١خ ٚال ٠ذمك أدذ اٌششٚؽ األعبع١خ الخز١بس إٌّطمخ اٌظٕبػ١خ ٚاٌٛاسدح ِذ٠ٕخ اٌغ٠ٛذاء غ١ش ِالئُ ِٓ

رٍٛس اٌٙٛاء فٟ ِذ٠ٕخ  وْٛ ٘زا اٌّٛلغ ٠مغ ِغ ارجبٖ اٌش٠بح اٌغبئذح ِب ٠غجت 1977 ٌؼبَ 2680فٟ اٌّشعَٛ 

- رٍٛس ٘ٛاء/٠ض٠ذ ِٓ اٌؼشس اٌذبطً  ٚأْ أٞ رٛعغ ف١ٗ, اٌغ٠ٛذاء ٚاٌؼشس اٌظذٟ ػٍٝ اٌغىبْ اٌّذ١١ٍٓ

ِذبؽخ ثبألساػٟ اٌّشجشح ِخبٌف ٌٍزؼ١ٍّبد اٌٛاسدح  ٚوزٌه ِٛلغ إٌّطمخ ػّٓ أساع صساػ١خ خظجخ/ ػج١ج

 ٚاٌزٛعغ اٌجذ٠ذ اٌّمزشح 2007,/27/10ع ربس٠خ /د/ص /11232ٚاٌج١ئخ سلُ  فٟ وزبة ٚص٠ش اإلداسح اٌّذ١ٍخ

وّب أْ  ,ػٍٝ وبفخ اٌّغبدبد اٌّضسٚػخ ثؤشجبس اٌض٠زْٛ خبطخ اٌٛالؼخ فٟ اٌجٙخ اٌششل١خ ِٕٙب ع١زغجت ثبٌمؼبء

   .ِغزمجالًة  ٘زا اٌزٛعغ ع١ذذ ِٓ اٌزٛعغ اٌؼّشأٟ ٌّذ٠ٕخ اٌغ٠ٛذاء ِٓ إٌبد١خ اٌغشث١خ

إٌّٙذط  ِؼبْٚ شؤْٚ اٌج١ئخ/ اٌذشف١خ/اٌٍجٕخ اٌّىٍفخ ثزٛط١ف اٌٛالغ اٌذبٌٟ ٌٍّٕطمخ اٌظٕبػ١خ  ِٓ جٙزٗ سئ١ظ

   :سفؼذ خؼش لبي

وّٕطمخ  ا١ٌّذأٟ ػٍٝ إٌّطمخ الزشدذ اٌٍجٕخ اٌطٍت ِٓ ِجٍظ ِذ٠ٕخ اٌغ٠ٛذاء اخز١بس ِٛلغ ٠خظض ثؼذ اٌىشف

اإٌّبؽك اٌظٕبػ١خ ٚاٌٛاسدح فٟ  طٕبػ١خ رجشٜ ٌٗ دساعخ ٌزم١١ُ األصش اٌج١ئٟ ٠ٚذمك اٌششٚؽ إٌبظّخ الخز١بس

ع ربس٠خ /د/ص /11232اٌّذ١ٍخ ٚاٌج١ئخ سلُ   ٚوزبة ٚص٠ش اإلداسح1977 ٌؼبَ 2680اٌّشعَٛ سلُ 

ثٙذف رٍج١خ دبجبد اٌّذبفظخ اٌّزضا٠ذح ٌزشخ١ض  6/11/2007 ع ربس٠خ/د/ٞ/2773 ٚاٌىزبة سلُ 27/10/2007

ٚػذَ ِٕخ أٞ ِٛافمخ ألٞ رشخ١ض طٕبػٟ جذ٠ذ ػّٓ رٍه إٌّطمخ دزٝ , ٚاٌذشف١خ ِضً ٘زٖ إٌشبؽبد اٌظٕبػ١خ

ػٍٝ رغ٠ٛخ  ٚدساعخ اٌٛػغ اٌشا٘ٓ ٌٍّٕشآد اٌمبئّخ ثغ١خ اٌؼًّ, دذٚد إٌّطمخ اٌظٕبػ١خ ثشىً ٔٙبئٟ ٠زُ رضج١ذ



ٚإٌضاَ أطذبة إٌّشآد اٌظٕبػ١خ ثزش١١ذ  ,أٚػبػٙب الدمبًة ٚفمبًة ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ إٌبفزح ِٓ لجً ِجٍظ اٌّذ٠ٕخ

   .ٌٍذذ ِٓ اٌزٍٛس اٌجظشٞ ٚاٌج١ئٟ اٌذبطً عٛس إعّٕزٟ ثبسرفبع ِزش٠ٓ دٛي ِذ١ؾ ِٕشآرُٙ

   :المشكالت المطروحة :المشكالت المطروحة :المشكالت المطروحة 

توضع الوظائف الحكومٌة المهمة مثل فرع الحزب و مدٌرٌة الكهرباء و مدٌرٌة السجل المدنً على المحور الرئٌسً مدخل  .1

السوٌداء فً حٌن تتوضع على طرفه االخر كتل عشوائٌة تجارٌة تسبب التلوث البصري و عدم التوازن بٌن جانبً مدخل المدٌنة 

. 

اختالط الوظائف المختلفة كالمطاعم مع السكن مع المعامل مما ٌثٌر مشكالت الضجٌج وما إلى هنالك من مقلقات للساكنٌن والجو  .2

 .الملوث الذي ال ٌناسب وجود المطاعم والسكن 

 .حل مشكلة عقدة دوار الباسل خاصة مداخل ومخارج محطة انطالق البولمان .3

 .من خالل تنظٌم الوظائف واقتراح مساحات وأحزمة خضراء  ( سمعً –بصري –بٌئً  )اقتراح حلول لظاهرة التلوث الموجود  .4

   :الصناعي:الصناعي:الصناعي 

 ..._ زجاج _ ألمنٌوم _  مٌكانٌك– نجارة –حدادة : حرف  .1

 .المؤسسة العامة لإلسمنت + معمل أحذٌة : معامل  .2

3.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   :الحكومي :الحكومي :الحكومي 

االتحاد العام  .1

 .للفالحٌن 

اتحاد عمال  .2

 .السوٌداء

 .مدٌرٌة النقل .3

 .المؤسسة العامة للخضار والفواكه .4

 .مؤسسة االسكان العسكرٌة  .5



   

   :التجاري:التجاري:التجاري

 .شركات مواد البناء .1

 .محالت تجارٌة .2

 .4صاالت أفراح عدد  .3

   

أنواع : السكن أنواع : السكن أنواع : السكن

    : : :السكن الموجودالسكن الموجودالسكن الموجود

سكن  .1

فٌالت 

 .متفرقة

سكن  .2

إجتماعً 

 .متصل

سكن  .3

 .عشوائً



 
   :النقل:النقل:النقل

   مركز انطالق البولمانمركز انطالق البولمانمركز انطالق البولمان

   :الوضع القانوني:الوضع القانوني:الوضع القانوني

 و على القرار النهائً  و على القرار النهائً  و على القرار النهائً 198119811981   –––   888 - - -272727 تارٌخ  تارٌخ  تارٌخ 141414 و بناء على قرار المجلس البلدي رقم  و بناء على قرار المجلس البلدي رقم  و بناء على قرار المجلس البلدي رقم 195819581958 لعام  لعام  لعام 656565بناء على قرار القانون بناء على قرار القانون بناء على قرار القانون 

---272727 تارٌخ  تارٌخ  تارٌخ 118411841184 و على مرسوم االستمالك رقم  و على مرسوم االستمالك رقم  و على مرسوم االستمالك رقم 198119811981 - - -121212---282828 تارٌخ  تارٌخ  تارٌخ 101611016110161للجنة توزٌع مقاسم المنطقة الصناعٌة رقم للجنة توزٌع مقاسم المنطقة الصناعٌة رقم للجنة توزٌع مقاسم المنطقة الصناعٌة رقم 

888- - - 197419741974. . .    

 مقسماً للتوسع و قامت ببناء بعض الوحدات الصناعٌة فً المنطقة المذكورة وتم  مقسماً للتوسع و قامت ببناء بعض الوحدات الصناعٌة فً المنطقة المذكورة وتم  مقسماً للتوسع و قامت ببناء بعض الوحدات الصناعٌة فً المنطقة المذكورة وتم 127127127 مقسماً و  مقسماً و  مقسماً و 338338338قامت الدولة بتقسٌم المنطقة الى قامت الدولة بتقسٌم المنطقة الى قامت الدولة بتقسٌم المنطقة الى 

      .عرضها على الصناعٌٌن للبٌع بموجب صك إداري و سمحت للصناعٌٌن ببناء المقاسم المتبقٌة.عرضها على الصناعٌٌن للبٌع بموجب صك إداري و سمحت للصناعٌٌن ببناء المقاسم المتبقٌة.عرضها على الصناعٌٌن للبٌع بموجب صك إداري و سمحت للصناعٌٌن ببناء المقاسم المتبقٌة

   

 

   

   

   

   :المنطقة الصناعٌة فً السوٌداء :المنطقة الصناعٌة فً السوٌداء :المنطقة الصناعٌة فً السوٌداء 
(اإلمكانٌات و االحتٌاجات ) (اإلمكانٌات و االحتٌاجات )    (اإلمكانٌات و االحتٌاجات )

   :::أهم الصناعات المحلٌة فً السوٌداء أهم الصناعات المحلٌة فً السوٌداء أهم الصناعات المحلٌة فً السوٌداء ---

:الصناعات غٌر الملوثة - 111 :الصناعات غٌر الملوثة -     :الصناعات غٌر الملوثة - 
.صناعة السجاد -  .صناعة السجاد -     .صناعة السجاد - 

.صناعات جلدٌة -  .صناعات جلدٌة -     .صناعات جلدٌة - 

.برادات لحفظ التفاح :    -صناعات زراعٌة -  .برادات لحفظ التفاح :    -صناعات زراعٌة -     .برادات لحفظ التفاح :    -صناعات زراعٌة - 

.(كونسروة )تعبئة و تغلٌف                            - .(كونسروة )تعبئة و تغلٌف                            -    .(كونسروة )تعبئة و تغلٌف                            -

. معاصر زٌتون                            - . معاصر زٌتون                            - . معاصر زٌتون                            -
   



:الصناعات الملوثة - 222 :الصناعات الملوثة -     :الصناعات الملوثة - 
   . صناعات بالستٌكٌة . صناعات بالستٌكٌة . صناعات بالستٌكٌة ---

. مقالع أحجار-  . مقالع أحجار-     . مقالع أحجار- 

   :::الفعالٌات فً المنطقة الصناعٌةالفعالٌات فً المنطقة الصناعٌةالفعالٌات فً المنطقة الصناعٌة---
   :الحركة التجارٌة تتمحور حول الفعالٌات التالٌة :الحركة التجارٌة تتمحور حول الفعالٌات التالٌة :الحركة التجارٌة تتمحور حول الفعالٌات التالٌة 

حدٌد  )تجارة مواد البناء -  حدٌد  )تجارة مواد البناء -  (- ---- ألمنٌوم ––– خشب  خشب  خشب ––– اسمنت  اسمنت  اسمنت –––حدٌد  )تجارة مواد البناء -  (- ---- ألمنٌوم     (- ---- ألمنٌوم 

.تجارة قطع غٌار السٌارات -  .تجارة قطع غٌار السٌارات -     .تجارة قطع غٌار السٌارات - 

.صناعة الجلدٌات -  .صناعة الجلدٌات -     .صناعة الجلدٌات - 

   :::االحتٌاجات فً المنطقة الصناعٌةاالحتٌاجات فً المنطقة الصناعٌةاالحتٌاجات فً المنطقة الصناعٌة---
   :حاجات  خدمٌة :حاجات  خدمٌة :حاجات  خدمٌة 

.(معارض منتجات صناعٌة و تجارٌة )صاالت عرض ضخمة -   .(معارض منتجات صناعٌة و تجارٌة )صاالت عرض ضخمة -      .(معارض منتجات صناعٌة و تجارٌة )صاالت عرض ضخمة -  

.(إلعادة تدوٌر النفاٌات الصناعٌة العضوٌة و غٌر العضوٌة )محطات معالجة - - -  .(إلعادة تدوٌر النفاٌات الصناعٌة العضوٌة و غٌر العضوٌة )محطات معالجة     .(إلعادة تدوٌر النفاٌات الصناعٌة العضوٌة و غٌر العضوٌة )محطات معالجة 

.(تأمٌن حركة البضائع من و إلى المنطقة دون الضغط على الشبكة الطرقٌة للمدٌنة)شبكة طرقٌة حدٌثة -  .(تأمٌن حركة البضائع من و إلى المنطقة دون الضغط على الشبكة الطرقٌة للمدٌنة)شبكة طرقٌة حدٌثة -     .(تأمٌن حركة البضائع من و إلى المنطقة دون الضغط على الشبكة الطرقٌة للمدٌنة)شبكة طرقٌة حدٌثة - 

االستفادة من العوامل البٌئٌة إلنتاج الطاقة )خدمات بٌئٌة - - -  االستفادة من العوامل البٌئٌة إلنتاج الطاقة )خدمات بٌئٌة  (........مساحات خضراء–––االستفادة من العوامل البٌئٌة إلنتاج الطاقة )خدمات بٌئٌة  (........مساحات خضراء    (........مساحات خضراء

مقرات شركات استٌراد وتصدٌر )مراكز استثمارٌة -  مقرات شركات استٌراد وتصدٌر )مراكز استثمارٌة -  .( بنوك ––– مكاتب شحن البضائع  مكاتب شحن البضائع  مكاتب شحن البضائع –––مقرات شركات استٌراد وتصدٌر )مراكز استثمارٌة -  .( بنوك     .( بنوك 

.فنادق-  .فنادق-     .فنادق- 

: مبانً إدارٌة حكومٌة تؤمن البنى التحتٌة الالزمة للتنمٌة و النهوض فً المنطقة منها-  : مبانً إدارٌة حكومٌة تؤمن البنى التحتٌة الالزمة للتنمٌة و النهوض فً المنطقة منها-  : مبانً إدارٌة حكومٌة تؤمن البنى التحتٌة الالزمة للتنمٌة و النهوض فً المنطقة منها- 

. غرفة صناعة السوٌداء     -  . غرفة صناعة السوٌداء     -  . غرفة صناعة السوٌداء     - 

. غرفة تجارة السوٌداء     -  . غرفة تجارة السوٌداء     -  . غرفة تجارة السوٌداء     - 

تابعة لرئاسة الوزراء تقوم بتحدٌد الفعالٌات االستثمارٌة فً المنطقة وفق الخطط  )هٌئة استثمار علٌا    -  تابعة لرئاسة الوزراء تقوم بتحدٌد الفعالٌات االستثمارٌة فً المنطقة وفق الخطط  )هٌئة استثمار علٌا    -  تابعة لرئاسة الوزراء تقوم بتحدٌد الفعالٌات االستثمارٌة فً المنطقة وفق الخطط  )هٌئة استثمار علٌا    - 

. (الخمسٌة الموضوعة من قبل الدولة لهذه المنطقة  . (الخمسٌة الموضوعة من قبل الدولة لهذه المنطقة  . (الخمسٌة الموضوعة من قبل الدولة لهذه المنطقة 

سوق أوراق مالٌة تسمح للشركات بالتداول بالصكوك و طرح االكتتاب على المواطنٌن للتداول بأسهم هذه    - سوق أوراق مالٌة تسمح للشركات بالتداول بالصكوك و طرح االكتتاب على المواطنٌن للتداول بأسهم هذه    - سوق أوراق مالٌة تسمح للشركات بالتداول بالصكوك و طرح االكتتاب على المواطنٌن للتداول بأسهم هذه    - 

. الشركات . الشركات . الشركات 

مكاتب لتسوٌق المنتجات الزراعٌة و الحرفٌة فً المحافظة و تأمٌن سوق لتصرٌفها و مكتب لدعم الصناعة   - مكاتب لتسوٌق المنتجات الزراعٌة و الحرفٌة فً المحافظة و تأمٌن سوق لتصرٌفها و مكتب لدعم الصناعة   - مكاتب لتسوٌق المنتجات الزراعٌة و الحرفٌة فً المحافظة و تأمٌن سوق لتصرٌفها و مكتب لدعم الصناعة   - 

. الوطنٌة. الوطنٌة. الوطنٌة

. مركز رجال األعمال السورٌٌن الشباب بهدف تشجٌعهم على االستثمار فً المنطقة و فتح أفق جدٌدة أمامهم   -  . مركز رجال األعمال السورٌٌن الشباب بهدف تشجٌعهم على االستثمار فً المنطقة و فتح أفق جدٌدة أمامهم   -  . مركز رجال األعمال السورٌٌن الشباب بهدف تشجٌعهم على االستثمار فً المنطقة و فتح أفق جدٌدة أمامهم   - 

         

   

   

: أهمٌة المشروع: أهمٌة المشروع: أهمٌة المشروع
نظرا لسعً الدولة إلى نقل المناطق الصناعٌة من مراكز المدن و جمعها فً مدٌنة صناعٌة نظرا لسعً الدولة إلى نقل المناطق الصناعٌة من مراكز المدن و جمعها فً مدٌنة صناعٌة نظرا لسعً الدولة إلى نقل المناطق الصناعٌة من مراكز المدن و جمعها فً مدٌنة صناعٌة 

: كبٌرة خارج الحدود اإلدارٌة للمدن فإن: كبٌرة خارج الحدود اإلدارٌة للمدن فإن: كبٌرة خارج الحدود اإلدارٌة للمدن فإن

موقع المنطقة الصناعٌة فً السوٌداء غٌر مالئم من الناحٌة البٌئٌة من ناحٌة وقوع موقع المنطقة الصناعٌة فً السوٌداء غٌر مالئم من الناحٌة البٌئٌة من ناحٌة وقوع موقع المنطقة الصناعٌة فً السوٌداء غٌر مالئم من الناحٌة البٌئٌة من ناحٌة وقوع    ---

المنطقة من جهة الغرب حٌث تسود الرٌاح الغربٌة التً تنقل الهواء الملوث من المنطقة المنطقة من جهة الغرب حٌث تسود الرٌاح الغربٌة التً تنقل الهواء الملوث من المنطقة المنطقة من جهة الغرب حٌث تسود الرٌاح الغربٌة التً تنقل الهواء الملوث من المنطقة 

. إلى المناطق السكنٌة المجاورة للمنطقة . إلى المناطق السكنٌة المجاورة للمنطقة . إلى المناطق السكنٌة المجاورة للمنطقة 

وجود المنطقة الصناعٌة فً السوٌداء فً هذا الموقع ٌعٌق نمو المدٌنة من الحهة وجود المنطقة الصناعٌة فً السوٌداء فً هذا الموقع ٌعٌق نمو المدٌنة من الحهة وجود المنطقة الصناعٌة فً السوٌداء فً هذا الموقع ٌعٌق نمو المدٌنة من الحهة    ---

الشمالٌة الغربٌة و التً حددت فً المخطط التنظٌمً للمحافظة على أنها مناطق توسع الشمالٌة الغربٌة و التً حددت فً المخطط التنظٌمً للمحافظة على أنها مناطق توسع الشمالٌة الغربٌة و التً حددت فً المخطط التنظٌمً للمحافظة على أنها مناطق توسع 

   .سكنً .سكنً .سكنً 



 السوٌداء  السوٌداء  السوٌداء –––إن وجود المنطقة الصناعٌة على مدخل مدٌنة السوٌداء الشمالً على طرٌق دمشق إن وجود المنطقة الصناعٌة على مدخل مدٌنة السوٌداء الشمالً على طرٌق دمشق إن وجود المنطقة الصناعٌة على مدخل مدٌنة السوٌداء الشمالً على طرٌق دمشق 

و قربها من مركز النقل الذي ٌربطها بباقً المحافظات ووقوعها على حدود مركز المدٌنة و قربها من مركز النقل الذي ٌربطها بباقً المحافظات ووقوعها على حدود مركز المدٌنة و قربها من مركز النقل الذي ٌربطها بباقً المحافظات ووقوعها على حدود مركز المدٌنة 

. جعلها منطقة استثمارٌة هامة للمدٌنة وللمحافظة بأكملها . جعلها منطقة استثمارٌة هامة للمدٌنة وللمحافظة بأكملها . جعلها منطقة استثمارٌة هامة للمدٌنة وللمحافظة بأكملها 

كما أن الوظائف الحالٌة الموجودة فً المنطقة أفقدتها الكثٌر من أهمٌتها و حٌوٌتها و جعلت كما أن الوظائف الحالٌة الموجودة فً المنطقة أفقدتها الكثٌر من أهمٌتها و حٌوٌتها و جعلت كما أن الوظائف الحالٌة الموجودة فً المنطقة أفقدتها الكثٌر من أهمٌتها و حٌوٌتها و جعلت 

. زوارها من شرٌحة محدودة من سكان المدٌنة . زوارها من شرٌحة محدودة من سكان المدٌنة . زوارها من شرٌحة محدودة من سكان المدٌنة 

إن مشروع مدٌنة المعارض ٌفتح أفاقا جدٌدة للنهوض فً المدٌنة بجعلها مركزا اقتصادٌا حٌوٌا إن مشروع مدٌنة المعارض ٌفتح أفاقا جدٌدة للنهوض فً المدٌنة بجعلها مركزا اقتصادٌا حٌوٌا إن مشروع مدٌنة المعارض ٌفتح أفاقا جدٌدة للنهوض فً المدٌنة بجعلها مركزا اقتصادٌا حٌوٌا 

و تؤدي وظٌفة ثقافٌة و . من خالل جعلها مركز جذب استثماري وزٌادة شرٌحة روادها  و تؤدي وظٌفة ثقافٌة و . من خالل جعلها مركز جذب استثماري وزٌادة شرٌحة روادها  و تؤدي وظٌفة ثقافٌة و . من خالل جعلها مركز جذب استثماري وزٌادة شرٌحة روادها 

اجتماعٌة من خالل زٌادة زٌادة المعرفة لدى المجتمع بالمنتجات المحلٌة و الوطنٌة و الدولٌة اجتماعٌة من خالل زٌادة زٌادة المعرفة لدى المجتمع بالمنتجات المحلٌة و الوطنٌة و الدولٌة اجتماعٌة من خالل زٌادة زٌادة المعرفة لدى المجتمع بالمنتجات المحلٌة و الوطنٌة و الدولٌة 

. الحدٌثة منها و التقلٌدٌة . الحدٌثة منها و التقلٌدٌة . الحدٌثة منها و التقلٌدٌة 

   

إضافة لذلك خلق فضاء اجتماعً لسكان المدٌنة دون أي تغٌٌر دٌموغرافً لواقع المنطقة بحٌث إضافة لذلك خلق فضاء اجتماعً لسكان المدٌنة دون أي تغٌٌر دٌموغرافً لواقع المنطقة بحٌث إضافة لذلك خلق فضاء اجتماعً لسكان المدٌنة دون أي تغٌٌر دٌموغرافً لواقع المنطقة بحٌث 

. تتٌح للمالكٌن األصلٌٌن إعادة استثمار عقاراتهم ضمن اإلطار التخطٌطً الجدٌد . تتٌح للمالكٌن األصلٌٌن إعادة استثمار عقاراتهم ضمن اإلطار التخطٌطً الجدٌد . تتٌح للمالكٌن األصلٌٌن إعادة استثمار عقاراتهم ضمن اإلطار التخطٌطً الجدٌد 
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   . عاملٌن فً المقسم . عاملٌن فً المقسم . عاملٌن فً المقسم 555بمعدل  بمعدل  بمعدل  

   



   

   

   

   

   
   

   

23%

18%

18%

14%

9%

18%

       

صناعة السجاد

جلدٌات

نجارة و مفروشات

صناعات  ذائٌة

زجاج

منسوجات 



   

   

   

22%

22%

11%

18%

27%

       

اتحاد الفالحٌن

اتحاد العمال

مدٌرٌة النقل

المؤسسة العامة للخضار 
والفواكه

مؤسسة اإلسكان العسكرٌة

   

   

   

   

   



   

   

 

 

 



 

:   ج ع  الستث  ري  
2 م30000.المساحة اإلجمالٌة   

:البرنامج الوظٌفً   
  (2 م5000)  قسم   تج ري 

( محل75اإلجمالً ) فً كل طابق 25 محالت  تجارٌة عدد –  

      2 م40                مساحة كل محل 

2 م1000                 مطاعم وكافترٌات موزعة فً كل طابق بمساحة إجمالٌة   

  2م200سوبر ماركت بمساحة 

2 م320بمساحة .                 صالة ألعاب أطفال   

.                  صاالت انترنت  

.                 خدمات صحٌة   

(2 م380)صالة متعددة االستعماالت   

(2م650)قسم مكاتب سٌاحٌة   

 : إد رة   قسم   تج ري

. أربع  رف إدارٌة -

  رفة مدٌر و سكرتارٌة           -

: المعارض 

استقبال -    V.I.P قسم -  

بهو رئٌسً                -   

صالة استقبال كبار الزوار        - 

:األجنحة  

حجز تذاكر 

أربع أجنحةعلى طابقٌن   

عرض مكشوف  

 (2 م200).إدارة المعارض 

  رف إدارٌة  

 رفة مدٌر و سكرتارٌة  

قاعة اجتماعات 

 :   قسم  إلد ري

 طوابق و ٌضم مكاتب أدارٌة   5مؤلف من 

 فً كل طابق ٌضم كل مكتب  رفة مدٌر و  رفة موظفٌن  9عدد المكاتب 

  2 م75 إلى 2 م50مساحة كل مكتب تتراوح بٌن 

 

 

 

 

 



 

   

   
   

   

   


