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 السلسلة تقديم
 

إلدراكھ و�ة املأمولة �� مصر، و متحقيق االنطالقة التن ا�حوري للتصنيع �� القومي للدور استشعاًرا من معهد التخطيط 

من البي��ا غ�ستجلب  إنتاج وتكنولوجياع�� معدات ومستلزمات صناعات �عتمد  مجرد إقامةاوز العميق بأن التصنيع يتج

ا محلًيا من خالالدول الصناعية املتقدمة، 
ً

ة والطاقات البشر� ل �عظيم مساهمة املواردإ�� جعل الصناعة تكتسب عمق

مشروًعا علمًيا  2020�� صيف  املعهد ، فقد أطلق�� بناء هي�ل صنا�� متماسك والتكنولوجية الوطنية والقدرات العلمية

  طموًحا عنوانھ: �عميق التصنيع ا�ح�� �� مصر.

ا�ح�� �� قضية وطن وشعب بأكملھ، و�جب أن تكون �� القضية ا�حاضرة �� و�� مؤسسات إن قضية �عميق التصنيع 

 صناعية، و�� ذات الدول 
ً

الدولة ووجدان الشعب املصري. وليس من قبيل املصادفة أن تكون �افة الدول املتقدمة دوال

ول بأن دة وجودة ا�حياة. وعليھ يمكن القال�ي تتصدر التقار�ر الدولية �� مؤشرات التعليم واالبت�ار والتنافسية والسعا

الدول تتقدم بمواصفات شعو��ا، ومن ثم ع�� جميع مؤسسات الدولة أن �عمل ع�� تطو�ر وتحس�ن تلك املواصفات، من 

صدق وال��ام ووالء وانضباط وجودة و�تقان واح��ام لقيمة الوقت والعمل، وهو ما يرتبط بالضرورة بقضايا التعليم 

 لبالدنا.تأهيل. فهذه جميًعا من املقومات الضرور�ة لل��ضة الصناعية املنشودة.والتدر�ب وال

قضية �عميق التصنيع تتشابك مع �افة القضايا الك��ى كقضية الثورة الصناعية الرا�عة وما تطلقھ من تطورات كما أن 

عرفة بما يتضمنھ من إبداع التحول الرق�ي ، وقضية االقتصاد القائم ع�� امل تكنولوجية متسارعة ومذهلة، وقضية

وابت�ار و�عليم وتدر�ب ذ�ي �ساعد �� تنمية رأس املال الطبي�� واالجتما�� واملعر��، وقضايا التجارة الدولية والتنافسية 

ناخية وتفاعال��ا، وقضية التحول إ�� الطاقات املتجددة، وقضية ا�حوكمة وتأث��ا��ا ع�� 
ُ
العاملية، وقضية التغ��ات امل

تخصيص املوارد وتقليل الهدر والفاقد، وقضية م�افحة الفقر وا�حماية الواجبة للفقراء، وقضية العدالة  كفاءة

 االجتماعية.

ھ أعضاء ا�جهاز ، ويشارك �� أعمال2021/2022و  2020/2021ع�� السنت�ن  هواملشروع الذي أطلقھ املعهد يمتد تنفيذ

وهو �عتمد  ع�� أ�شطة متعددة  �شمل ورشات عمل ولقاءات خ��اء  .ساتذة وخ��اء من خارج املعهدالعل�ي للمعهد وأ

وسمنارات �شارك ف��ا الباحثون وا�خ��اء واملشتغلون بالصناعة ا�ختلفة ، كما أ��ا �شمل إعداد أوراق عمل �� 

تقديمها، وال�ي  ياملوضوعات املطروحة  �� الورقة املفاهيمية للمشروع ال�ي نفتتح ��ا سلسلة  أوراق املشروع  ال�ي �سر�

ال�ي سوف �ش�ل مع نواتج األ�شطة األخرى للمشروع مدخالت   ستتوا�� إصدارا��ا حاملة مختارات من  أوراق العمل

ما ينت�ي إليھ املشروع من نتائج وتوصيات �سياسات وآليات للس�� قدًما ع�� طر�ق �عميق  للتقر�ر العام الذي  سيتضمن 

 التصنيع ا�ح��  �� بالدنا.

 مع األمل �غد مشرق يحمل �ل ا�خ�� ملصرنا الغالية
 

 أ.د عالء زهران 

 

 رئيس معهد التخطيط القومي
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ف المشروعاھدأ -1
تدقیق وى السیما على مست تناولھا،حدث تقدم ال بأس بھ في تعمیق التصنیع  وفي سیاق الطرح المتكرر لفكرة

فیما یتعلق بتحدید عدد غیر قلیل من المنتجات الوسیطة القابلة للتصنیع المحلي كذلك و مفھوم تعمیق التصنیع
عترض تعقبات یعد وبعضھا  -في عدد من الصناعات. كما درست عقبات التقدم على طریق تعمیق التصنیع

یط التخط معھدمشروع  ولذا فإن علىوقدمت بعض االقتراحات للتعامل معھا.  -بصفة عامة التصنیع مسیرة
 حیث انتھى اآلخرون.من  یبدأأن ھذه النقطة تحدیدًا، أي  أن یبدأ من القومي لتعمیق التصنیع

 طرحھا لتصنیع مطروحة منذ أمد طویل، كما أنتعمیق اأن فكرة  -) 3في القسم (یتضح س كما - مما ال شك فیھ
 صفة عامة.في التصنیع ب وأ تعمیق التصنیعفي سواء  لحوظمومع ذلك لم یتحقق تقدم  یتجدد من حین إلى آخر. 

یقوم على  الذي )Shallow Industrialization(وما زالت مصر تدور في دائرة مغلقة من التصنیع الضحل 
 لوسیطةوالسلع ا من احتیاجاتھا من المواد الخامونسبة غیر قلیلة بل  –معداتھا وتقنیاتھا صناعات أغلب آالتھا و

مكونات معظمھا وافد من الخارج. وحتى ھذا النوع لتجمیع بعض الصناعات على عملیات قوم كما ت .مستورد -
یة في الناتج التحویل النسبي للصناعةتراجع. فالنصیب لل النطاق، بل إنھ یتعرض محدودلم یزل من التصنیع 

وھو ما یقل  -2018/2019في  %15.9وتراجع إلى  2017/2018في  %16.6المحلي اإلجمالي لم یزد على 
وإذا كان  ).%17(1957)، بل إنھ أقل مما كان متحققًا في %17.5(1975عن النصیب المناظر الذي تحقق في 

لعقود  - عن تراجع وتیرة نموه فضًال  - استمرارهأن التصنیع الضحل مقبوًال في المراحل المبكرة للتنمیة، إال 
في إحداث التحول الھیكلي المنشود من عملیة التنمیة بوجھ عام ومن عملیة التصنیع  خفاقإمتعددة یكشف عن 

 deepیق (االنتقال إلى التصنیع العمو تسریع وتیرة التصنیع بوجھ خاص. وجوھر ھذا التحول الھیكلي یتمثل في
industrialization) حیث تشھد اإلنتاجیة نمًوا مرتفعًا 2) بالمعنى المحدد الحقًا لتعمیق التصنیع في القسم ،(

في قطاع الصناعة زیادة ملحوظة؛ وھو ما یسھم في االرتقاء بمستوى وحیث تزداد القیمة المضافة المتحققة 
 معیشة السكان.

 :المعھد تتمثل فيالمقترح من جانب تعمیق التصنیع المحلي مشروع  فإن أھداف بناء على ما تقدم،

تحدید ما یمكن اعتباره حلقات مفقودة في السلسلة المنطقیة لنقل تعمیق التصنیع من میدان الفكر إلى میدان  )أ(
 .التطبیق

حلقاتھا، ومن  من ھو مفقودبما  المنطقیة لتعمیق التصنیع لتزوید السلسلة اقتراح سیاسات وآلیات محددة )ب(
 ترجمة ھدف تعمیق التصنیع إلى واقع ملموس. التمكین ل ثم

 من الصناعات المرشحة للتعمیق. عددبالتطبیق على  لتعمیق الصناعة الجانب العملي إلىالولوج  )ت(

مفھوم تعمیق التصنیع -2
مستوردة  مكوناتأو وسیطة اعتمادًا على تعمیق التصنیع یعني عدم االقتصار على تصنیع منتجات نھائیة 

كلیًا أو جزئیًا، سواء أكانت مستلزمات إنتاج أم آالت ومعدات وأجھزة، والسعي إلى تصنیع بعض ھذه 
رتبط یو .رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات النھائیة أو الوسیطة ھو ما یؤدي إلىو ؛المكونات محلیًا
ادیة االعتماد على الخارج لیس فقط بالنسبة للمكونات المد من من ثم الحتقلیل االستیراد وب تعمیق التصنیع

فضي وقد یمن خامات وآالت ومعدات وقطع غیار، بل وللمكونات غیر المادیة المتمثلة في تقنیات اإلنتاج. 
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تعمیق التصنیع إلى زیادة الصادرات من المكونات التي یجرى تصنیعھا محلیًا إذا ما اتخذت السیاسات 
 سبة للنفاذ إلى األسواق الخارجیة.واإلجراءات المنا

 توسیع قاعدة الصناعات على أمرین. أولھما: ةوعلى ذلك فإن تعمیق التصنیع المحلي ینطوي بالضرور
زیادة اإلسھام المحلي في تقنیات الصناعة من . وثانیھما الثقیلة عموًما وصناعة اآلالت والمعدات خصوًصا

ومن النتائج المھمة لعملیة تعمیق التصنیع زیادة درجة تكامل الھیكل خالل التطویر واالبتكار التكنولوجي. 
بناء  قالتقدم على طریوتقویة التشابكات بین مختلف صناعاتھ وقطاعاتھ، و الوطني اإلنتاجي لالقتصاد

تعد و من التبعیة التكنولوجیة واالقتصادیة.التحرر  تحرك نحوقاعدة علمیة وتكنولوجیة وطنیة، ومن ثم ال
التحول  لم یحدثذا إھذه األمور من أبرز سمات التغییر أو التحول الھیكلي المنشود في سیاق عملیة التنمیة. 

 نكون بصدد تصنیع بال عمق ونمو من دون تنمیة. لحقیقيا الھیكلي

یق موفي سیاق االھتمام المتزاید باستدامة التنمیة بوجھ عام، وبالجوانب البیئیة للتنمیة بوجھ خاص، فإن تع
التصنیع قد یمثل فرصة إلعادة ھیكلة القطاع الصناعي في اتجاه التصنیع األخضر واالقتصاد الدائري وما 
إلى ذلك من متطلبات الحفاظ على البیئة من التلوث والحد من استنزاف الموارد الطبیعیة ومواجھة تغیر 

 ناخ.المُ 

 التالیةسیلة أو أكثر من الوسائل وب ویمكن أن یتحقق تعمیق التصنیع

تطویر صناعات قائمة بإضافة أنشطة جدیدة (مثل توسیع قائمة منتجات شركات الحدید والصلب، -1
 ).لصناعات المغذیة لصناعة السیاراتومنتجات ا

إضافة أنشطة لصناعات قائمة تنتج منتجات وسیطة أو نھائیة للتزود ذاتیًا ببعض مستلزمات إنتاجھا -2
التكاملیة منذ سبعینیات القرن العشرین بإضافة ورش ثم  (كما حدث في شركة السكر والصناعات

 مصانع آلالت ومعدات إنتاج السكر وقطع الغیار للوفاء باحتیاجات الشركة وللغیر)
إنشاء صناعات جدیدة تزود الصناعات القائمة وما قد یستجد من صناعات مستقبًال ببعض احتیاجاتھا -3

 من السلع الوسیطة والسلع الرأسمالیة.
ر االستفادة من المواد األولیة الزراعیة والخامات المعدنیة وغیر المعدنیة بما یمكن من تزویدتطوی -4

 الصناعات المختلفة بنسبة أكبر من احتیاجاتھا من المواد الخام التي یجري جلبھا من الخارج.
بالتعاون ، أوتطویر مراكز للتصمیم والبحث واالبتكار ومواءمة التكنولوجیا الوافدة والھندسة العكسیة -5

 مع مراكز قائمة (مثل معھد بحوث وتطویر الفلزات).

اعات قائمة بتطویر صن ، وذلكوجملة القول ھي أن تعمیق التصنیع قد یقود إلى عملیة تثویر للصناعة المصریة
، وبتوثیق الروابط بین الصناعات الفجوات في سلسلة القیمة المحلیةتسد بعض  وبظھور صناعات جدیدة

 عي قدالصنا. كما أن التعمیق لیة وبین قطاعات الزراعة والصناعات االستخراجیة والخدمات اإلنتاجیةالتحوی
ما یطور أو یستحدث من منشآت  ھ من المرجح أن، السیما أناكل اإلنتاج الصناعيھی لتجدیدیكون فرصة 

 .ئةصدیقة للبینظم إنتاج و وطاقات أنظف م تكنولوجیات أحدثیستخدسوف صناعیة 

دم كمرادف آخر كثیًرا ما یستخمصطلح بتعمیق التصنیع من المناسب التوقف قلیًال عند  في ختام ھذا التعریفو
مما یثیر غیر قلیل من اللبس ). فLocalization( التوطین مصطلحأال وھو  )،Deepening( أو مكمل للتعمیق

، ویستخدمان في أحیان أخرى بعطف المعنىذات أن ھذین المصطلحین یستخدمان أحیانًا كما لو كان لھما 
 .بما قد یشي باختالف المعنى تعمیق وتوطین الصناعة)(أحدھما على اآلخر 
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التي یجب السعي وھي المشكلة  - غیاب العمق أي )Shallowness( ن التعمیق ضد الضحالةوفي الحقیقة أ
 ك، وذلل في مراحل أو مستویات أعمقوالتعمیق لھ داللة واضحة من حیث أنھ یتطلب الدخوللتغلب علیھا.  

حسب مثًال (أما توطین الصناعة  باإلنتاج المحلي للمزید من السلع الوسیطة والسلع الرأسمالیة والتكنولوجیا.
) فمعناه االنتشار SDGsأجندة األمم المتحدة للتنمیة المستدامة ( المفھوم الذي یروج لھ مؤخًرا في سیاق

مختلف أقالیم الدولة، وعدم تركزھا في عدد محدود منھا. والمعنى المضاد للتوطین الجغرافي للصناعات في 
 وغرض التوطین بھذا المعنى ھو عدالة توزیع الصناعات وثمارھا .)Centralization( ھو التركز أو التمركز

 ، ال تعمیق الصناعة بالمعنى المشار إلیھ آنفًا.بین األقالیم المختلفة للدولة

كلمة التوطین تستخدم أیًضا في مجال التكنولوجیا بمعنى نقل التكنولوجیا. ویلزم ھنا التحفظ أن ومن المالحظ 
على مفھوم نقل التكنولوجیا، ألن التكنولوجیا ال تنتقل عادة إال من خالل الحصول على معدات اإلنتاج التي 

رد ة. وعندما تتقادم المعدات ویستوتتضمنھا. ومن ثم فالنقل ھنا مؤقت، حیث أنھ مرتبط بعمر المعدات اإلنتاجی
غیرھا تأتي المعدات الجدیدة مصحوبة بتكنولوجیا جدیدة، وھلم جًرا. ومن ثم فلیس في األمر حیازة دائمة 

 ،لتكنولوجیالللتكنولوجیا الوافدة. والمعنى األدق لتوطین التكنولوجیا والذي یجب استھدافھ ھو اإلنتاج الوطني 
بحث والتطویر وطنیة للمراكز الالطریق  ) عنProductive knowledgeجیة (إنتاج المعرفة اإلنتا أي

 .، أم باألمرین معًابمواءمة وتطویع تكنولوجیا وافدة جدیدة، أم بالتوصل إلى تكنولوجیاواالبتكار، سواء 

موضوع قدیم ومتجددتعمیق التصنیع  -3
إدراك أننا أمام موضوع كثر الحدیث بشأنھ عندما نتصدى لموضوع تعمیق التصنیع المحلي، فال بد من 

والبحث فیھ، وتكررت التوصیات بسیاسات وإجراءات لتیسیر عملیة االنتقال من التصنیع الضحل إلى 
في الحقیقة  إنھ التصنیع العمیق، وتعددت وثائق االستراتیجیات والخطط التي استھدفت إنجاز ھذه العملیة.

، واإلنجاز فیھ وضوع مطروح في الساحة المصریة منذ أمد طویلذلك أن الم حلم قدیم وھدف مراوغ. 
حتى اآلن، سوف نلحظ أن  1952فإذا قصرنا النظر على الفترة منذ قیام ثورة یولیو  .ضعیف ومتقطع

موضوع تعمیق التصنیع لم یكن غائبًا عن األذھان. فقد انشغل بھ من أسھموا في تكوین قاعدة صناعیة 
 كبیرة في خمسینیات وستینیات القرن العشرین، كما یقول رائدھم د. عزیز صدقي. وانتقل الموضوع من

التصنیع المحلي للفرن ب، و%85دائرة األمل إلى دائرة العمل بوصول نسبة التصنیع المحلى لألتوبیس إلى 
 إنجازات أخرى تحققت في المصانع الحربیة. عن الرابع بالحدید والصلب، وذلك فضًال 

تاح االقتصادي ، ثم عقب إطالق سیاسة االنف1967یونیو وبالرغم من تراجع االھتمام بتعمیق التصنیع عقب 
المحوري بحث ونقاش من جانب من كان لدیھم اقتناع جازم بالدور ، فقد ظل الموضوع محل 1974في 

 لوجیا)(بناء قاعدة وطنیة للعلم والتكنو ضرورة تعمیق التصنیع والتمكن التكنولوجيللتصنیع عموًما، وب
راسات، لوجیة. فما أكثر ما أجرى من دكسبیل لالرتقاء بالتصنیع والتحرر من التبعیة االقتصادیة والتكنو

وما أكثر ما عقد من ندوات ومؤتمرات نظمتھا مراكز بحثیة وجمعیات علمیة غیر حكومیة، نذكر منھا 
 القاھرة، وأكادیمیة البحث العلميمعھد التخطیط القومي، ومركز دراسات الدول النامیة بجامعة 

میة القومیة للتن اتیجیة بمؤسسة األھرام، والجمعیةومركز الدراسات السیاسیة واالستر ،والتكنولوجیا
 واالقتصادیة.  التكنولوجیة
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وقد تجدد االھتمام بقضیة تعمیق التصنیع عند إنشاء بنك االستثمار القومي في مطلع الثمانینیات من القرن 
لجنة دائمة من  لنائب رئیس الوزراء ووزیر التخطیط بتشكیل 24صدر القرار رقم  1989وفي الماضي. 

خبراء من األنشطة الصناعیة المدنیة والحربیة ومن أساتذة الجامعات لدراسة أوضاع تعمیق التصنیع 
ومما یسترعي االنتباه أن یكون شعار تلك اللجنة ھو "نحو مدخل منظومي لتعمیق  والبحث في سبل تحقیقھ.

ة یق التصنیع المحلي للمعدات االستثماریوكان من أولویات ھذه اللجنة دعم وتعمالتصنیع المحلي بمصر". 
أطلق "المشروع القومي لتعمیق التصنیع  1990ونقل وتوطین تكنولوجیا مناسبة للبیئة المصریة. وفي مایو 

عقد "المؤتمر القومي لتعمیق التصنیع المحلي للمعدات  1992المحلي للمعدات االستثماریة". وفي ینایر 
عقدي الثمانینیات الجزء األكبر من اللجنة في ممارسة مھامھا طوال وقد استمرت ھذه االستثماریة". 

والتسعینیات، وتوصلت إلى إمكانیة إنتاج الكثیر من المعدات واآلالت بالخبرات واإلمكانات المتوافرة وعن 
 بل إنھا أجرت تجارب عملیة إلنتاج بعض اآلالت والمعدات وماكینات المصانع. .طریق الھندسة العكسیة

تمت االستفادة من القلیل من نتائج أعمال ھذه اللجنة، بینما تم التغاضي عن الكثیر منھا. ثم فتر االھتمام وقد 
 1بأعمال اللجنة وبقضیة تعمیق التصنیع ذاتھا.

" التي تضمنت مستھدفات خاصة بالقطاع 2030ظھرت "رؤیة مصر  وفي العقد الثاني من األلفیة الثالثة
 قام . كما"تعمیق المكون المحلي في السلع الصناعیة واالرتقاء في سالسل القیمة " الصناعي، من أبرزھا

عة في دراسة عن تعمیق الصنابإنجاز مجلس تكنولوجیا الصناعة في أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا 
 خاللتجارة والصناعة لجنة تعمیق التصنیع المحلي بوزارة ال . وأجرت2019، ثم قام بتحدیثھا في 2013
دراسات مستفیضة أسفرت في النھایة عن إطالق البرنامج الوطني لتعمیق التصنیع  2018و 2017 عامي

. وقد عھد بتنفیذ ھذا البرنامج إلى مركز تحدیث الصناعة باالشتراك مع اتحاد 2018المحلي في أكتوبر 
اآلالت والمعدات الصناعات المصریة. وقد وجدت اللجنة أن الجزء األكبر من واردات السلع الوسیطة و

مرتبط بالصناعات الخمس التالیة: الصناعات الھندسیة، والصناعات الكیماویة، وصناعة مواد البناء، 
وصناعة الغزل والنسیج، والصناعات الغذائیة (ولیس من الواضح لماذا لم تنضم الصناعات الدوائیة إلى 

). ومع بدء العمل في ات والمعدات والتقنیاتبالرغم من اعتمادھا الكبیر على استیراد الخام ھذه المجموعة
البرنامج توسعت دائرة الصناعات القابلة لتعمیق التصنیع لتشمل صناعة التعبئة والتغلیف وصناعة 

منتًجا من المنتجات القابلة للتصنیع  693مستحضرات التجمیل. وكانت اللجنة قد اقترحت قائمة تشتمل على 
ا . ومؤخرً فرصة استثماریة لمنتجات یمكن تصنیعھا محلیًا 248نامج قد حدد المحلي. كما ذكر الحقًا أن البر

رئیس الجمھوریة بتعمیق التصنیع ونقل وتوطین التكنولوجیا بالتعاون مع  السید منباء عن اھتمااألتوالت 
مواصلة لللتصنیع وإلى وزارة اإلنتاج الحربي الشركات العالمیة، وعن إصداره توجیھات إلى الھیئة العربیة 

 في ھذا الشأن.جھود من جانبھما من  ئما بد

تعمیق في تناول موضوع يللمزید حول الجھود التي بذلت في ثمانینیات وتسعینیات القرن العشرین، وعلى األخص حول العنایة بالمدخل المنظوم -1
خطة لاالتصنیع، باعتبار التعمیق عنصًرا واحًدا من عناصر عدیدة الزمة لسد فجوتي التصنیع والتكنولوجیا، ینظر: ظافر البشري، اقتصاد مصر في 

، وصالح رشید عبد الفتاح، تعمیق التصنیع المحلي للمعدات 29-28 ص ، ص2015والمسار خالل ثالثة عقود، المكتب المصري الحدیث، القاھرة، 
 .1992االستثماریة، بحث دبلوم معھد التخطیط القومي، القاھرة، 
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قضایا جدیرة بالبحث-4
جدیرة بالبحث من یمكن رصد عشر قضایا  ھفإن، )1في القسم ( ما تحدد لھذا المشروع من أھدافم انطالقًا

ما سیأتي بیانھ نحو ، وذلك على ورشات عملو سمنارات وندوات أو في عمل، سواء في أوراق جانب المعھد
ھذه القضایا على درجة كبیرة من التداخل والتشابك، ولیس للتمییز بینھا من في الحقیقة أن و .)5في القسم (

غرض إال الغرض اإلجرائي المتمثل في تسلیط الضوء على جانب أو آخر من جوانب الظاھرة المعقدة لتعمیق 
 .عن كل قضیة من القضایا المقترحة بیان موجز ما یليالتصنیع. وفی

. في كل الخبرات التاریخیة للتصنیع وتعمیقھ كان للدولة دور فلسفة التنمیة ودور الدولةالقضیة األولى: 
مركزي في إعطاء دفعة قویة لعدد من الصناعات القائدة وتشجیع قیام صناعات مغذیة ترتبط بھا. وھذا الدور 

ي كثیر من ة، ولكنھ امتد فلم یكن مقصوًرا على تھیئة المناخ وتقدیم الحوافز وتوفیر الحمایة للصناعات الناشئ
دوًرا إنتاجیًا من خالل شركات مملوكة للدولة، أو دخول الدولة  في المراحل المبكرة للتصنیع الحاالت لیشمل

خلصت الدولة من ملكیتھا لألصول اإلنتاجیة في مراحل تالیة. حتى لو توذلك في شراكات مع القطاع الخاص، 
یة من أبرز تنموأو استراتیجیة فلسفة فراغ، بل إنھ كان جزًءا ال یتجزأ من ولكن دور الدولة لم یكن معلقًا في ال

غایرة مأركانھا مفھوم الدولة التنمویة والتخطیط االقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي. وھذه الفلسفة التنمویة 
التي  )لیبرالیةالنیو( الجدیدةاللیبرالیة االقتصادیة للفلسفة التنمویة التي راجت في العقود األخیرة، وھي  تماًما

قدرة القطاع الخاص بشقیھ المحلي تطلق العنان لقوى السوق وتفتح االقتصاد على الخارج وتراھن على 
 . على إنجاز التنمیة واألجنبي

وقد اصطحبت النیولیبرالیة باعتقاد مفاده أن استراتیجیة اإلحالل محل الواردات قد فشلت وولى زمانھا وأنھ ال 
جاھل وفي ذلك تاالندماج في السوق الرأسمالي العالمي واالنتقال إلى استراتیجیة تشجیع التصدیر.  بد من

المنتجات  سةمناففي ظل حمایة كافیة من  حیث تبدأ مسیرة التصنیع باإلحالل محل الوارداتللخبرات التاریخیة؛ 
الل محل دول إلى مرحلة المزاوجة بین اإلح، ومع التقدم وتوافر منتجات صناعیة قابلة للتصدیر تنتقل الاألجنبیة

وفي ظل ھذه الفلسفة وھذا االعتقاد تراجعت مسیرة التصنیع وشھدت دول نامیة كثیرة  الواردات والتصدیر.
للدول  ) وازدادت تبعیتھا االقتصادیة والتكنولوجیةdeindustrializationظاھرة تراجع أو تفكیك التصنیع (

 . الصناعیة المتقدمة

ھنا ھو: ھل یمكن إحراز تقدم ملموس على طریق التصنیع وتعمیقھ من دون تغییر وأول سؤال یمكن طرحھ 
؟ ومن المھم امبشكل ع لتصنیع، ومن غیر مراجعة الستراتیجیتھا لالمتبعة من جانب الدولة في الفلسفة التنمویة

مصر حالل محل الواردات، وأن في ھو اإلمالحظة أن جوھر عملیة تعمیق التصنیع عند تناول ھذا السؤال 
اإلحالل محل الواردات والتصدیر، وبخاصة إذا بین ثمة مجال للجمع  ،التي ال تبدأ عملیة التصنیع من الصفر

 اتخذت إجراءات مناسبة لزیادة إنتاجیة وتنافسیة الصناعات ذات القدرات التصدیریة الفعلیة أو الكامنة.

لمتعارف في التنمیة، ومدى اختالفھ عن الدور اللدولة تقییم الدور الحالي  بشأن سؤال ثان ویرتبط بالسؤال السابق
لیة ھذا ، وكذلك مدي قابعلیھ في تلك الطائفة من الدول التي صارت تصنف في األدبیات على أنھا دول تنمویة

 الذي قد یقع.الدور للتغیر مع االنتقال من مرحلة إلى أخرى من مراحل التنمیة، وطبیعة التغیر 

، ومدى اتفاق ترتیب 2014منذ ویمكن طرح سؤال ثالث حول أجندة األولویات المتبناة من جانب الدولة 
األولویات في ھذه األجندة مع متطلبات التصنیع السریع والعمیق أو تعارضھ معھا. وفي الحالة األخیرة: ما ھي 

 ؟ة لتأمین استجابتھا لمتطلبات التصنیع السریع والعمیقالتعدیالت التي یقترح إدخالھا على ھذه األجند
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دل جوطبیعتھ في زمن ما بعد الكورونا، خاصة وأن ھناك  المصریة یتصل بحجم دور الدولة رابعوثمة سؤال 
ى ، وذلك بعد القضاء علالكورونا أزمة باحتمال استمرار ما یعرف بالحكومة الكبیرة التي شھدتھا غیر محسوم

إذا  –وما ھي االنعكاسات المأمولة من الحكومة الكبیرة  .)?big government is here to stay( ھذا الوباء
 على مسیرة التصنیع عموًما وعلى تعمیق التصنیع خصوًصا؟-قدر لھا االستمرار

معززة للتنمیة  عن تصمیم وتطبیق سیاسة الساعیة للتنمیة ال تستغني الدولة  القضیة الثانیة: السیاسة الصناعیة.
ھذه و ا وداعمة لتعمیق التصنیع خصوًصا. ویشار إلى ھذه السیاسة عادةً بالسیاسة الصناعیة.الصناعیة عمومُ 

توجد دولة متقدمة أو صاعدة أو نامیة ال  السیاسة على درجة عظیمة من االنتشار، بحیث یمكن القول بأنھ ال
 من إجراءات ما تطبقھ كانت ال تسمي إذاحتى  أو بأخرى من القوة واالتساع، بدرجة تطبق سیاسة صناعیة

تساعد على قیام صناعات ما كانت لتنشأ في ظل یتمثل في أنھا الصناعیة  وجوھر السیاسة سیاسة صناعیة.
لسیاسة اوالسند النظري لھذه  سد الفجوات التي تنشأ عن فشل السوق.أنھا تساعد في  أوضاع السوق الحرة، أي

 ھو نظریة حمایة الصناعة الناشئة.

 مجموعة منویمكن تعریف السیاسة الصناعیة بأنھا جملة من اإلجراءات الرامیة لتشجیع نمو صناعة ما أو 
صناعات ضمن قطاع الصناعات التحویلیة، وتطویرھا أفقیًا بالتوسع أو رأسیًا بالتعمیق، وزیادة إنتاجیتھا ال

وقد تشتمل السیاسة الصناعیة على بعض أو كل اإلجراءات التالیة: فرض تعریفة واالرتقاء بقدرتھا التنافسیة. 
قدیم ت -الواردات المناظرة لمنتجاتھا منافسةمن ائیة لوقایة الصناعة المحلیة في مراحلھا المبكرة جمركیة حم

تشجیع قیام الصناعات بتوفیر القروض المیسرة  -تھدف تنمیتھاالدعم لمدخالت الصناعة أو الصناعات المس
 والخدمات اإلنتاجیة إنشاء المناطق الصناعیة وتجھیزھا بالمرافق -وتقدیم األراضي  مجانًا أو بسعر رمزي

لصناعیة ا  تقدیم دعم للصادرات -وإلعاشة العاملین فیھا زمة لتیسیر إقامة المصانعوالتسھیالت المختلفة الال
جمركیة  منح إعفاءات -منح إعفاءات ضریبیة أو خصم ضریبي للمنتجین – األسواق الخارجیة ىییسر نفوذھا إل

ف لمستھدتشجیع البحث والتطویر المعضد لنمو الصناعات ا -لمدخالت الصناعة أو للمكونات المستوردة
استھداف بناء قاعدة علمیة وتكنولوجیة وطنیة توسع إمكانات االرتقاء  -تشجیعھا وتزویده بالتمویل الالزم

تقدیم خدمات تدریب مجانیة أو مدعمة للمساعدة في تدبیر العمالة الماھرة  -التكنولوجي للصناعات القائمة
لمشتریات اتعاقدات نتاج صناعة معینة وفي إفي تحدید حد أدني لنسبة المكون المحلي  -للصناعات التحویلیة

 -لمصانعل فنیةالدولة مساعدات  تقدیم  -أو آخر من الدعم الحكومیة منھا كشرط الستحقاق الصناعة المعنیة لنوع
، مثًال بمساعدتھا على االشتراك في المعارض ھود ترویج وتسویق وتصدیر منتجات بعض الصناعاتمساندة ج

  وتحمل نسبة من نفقات الترویج والتسویق. المحلیة والدولیة

طات في تشبیك الصناعات التحویلیة عن طریق تقویة الترابوقد یتسع مفھوم السیاسة الصناعیة لیشمل المساعدة 
األمامیة أو الخلفیة بین الصناعات، وكذلك التنسیق بین االستثمارات المتنافسة، وتخفیض كلفة المعامالت وتقلیل 

كما قد یتسع المفھوم لیشمل البنیة األساسیة  من المخاطر أو انعدام الیقین. الصناعیةلمشروعات واجھ ایما قد 
یة . وفي الفترة األخیرة، واستجابة لالعتبارات البیئمن قریب أو بعید وكل ما یؤثر في الصناعةوالتعلیم، بل 

یاسة السناعیة، وھو ما یطلق علیھ والقلق المتزاید بشأن تغیر مناخ العالم، ظھر نوع جدید من السیاسة الص
تشترك مع السیاسة الصناعیة المعتادة في الكثیر من اإلجراءات  . وھي سیاسة حكومیةالصناعیة الخضراء

فصیلة محددة من الصناعات التي قد یعوق ظھورھا  تستھدف تسریع وتیرة نمو المشار إلیھا أعاله، ولكنھا
اعد التي یس بالصناعات الخضراءاألسواق الحرة. وتعرف ھذه الصناعات  إطار ارتفاع التكلفة والمخاطر في

ناعات ص ھذه الصناعاتمنخفض الكربون. ومن أمثلة اقتصاد أخضر/ تسریع وتیرة التحول إلى  انتشارھا في
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الطاقة المتجددة، وصناعة وسائل النقل العام منخفضة الكربون، وصناعة السیارات الكھربائیة، وغیرھا من 
لصناعات وكذلك ا ،ناعات التي تتمیز بالكفاءة العالیة في استخدام الموارد عموًما واستخدام الطاقة خصوًصاالص

التي تستخدم ما یعرف بالتكنولوجیات والعملیات الصناعیة النظیفة التي تؤدي إلى تقلیل التلوث واالنبعاثات 
یع المستدام الذي یدخل ضمن الھدف التاسع وعموًما ترتبط السیاسة الصناعیة الخضراء بھدف التصن الضارة.

لھذه السیاسة في "رؤیة مصر  محدودة وثمة أصداء .2030أجندة في  العالمیة للتنمیة المستدامة ھدافاألمن 
"، حیث تضمنت سیاساتھا لقطاع الصناعة "الحفاظ على البیئة كأحد األھداف األساسیة للسیاسة 2030

لخاصة بالبیئة "وضع حوافز اقتصادیة لتشجیع قطاع الصناعة على توفیق الصناعیة"، كما تضمنت سیاساتھا ا
 آلیاتؤخًرا وقد تبلورت م أوضاعھ البیئیة فیما یخص خفض انبعاثات تلوث الھواء وانبعاثات الغازات الدفیئة".

خصوًصا واالقتصاد األخضر عموًما، وھي التمویل األخضر، ومن  نحو الصناعات الخضراء لدعم التوجھ
 ثلتھ السندات الخضراء.ام

ومن األسئلة التي تثیرھا ھذه القضیة: ما ھي طبیعة السیاسة الصناعیة المطبقة على نحو صریح أو على نحو 
وما یندرج تحتھا من   - ؟ وما حظ ھذه السیاسةضمني في مصر؟ وما مدي تغطیتھا لإلجراءات المذكورة أعاله

ا ھي أنواع التعدیالت التي یحبذ إدخالھا على السیاسة من حسن التصمیم وسالمة التطبیق؟ وم -إجراءات
وذلك  - ا ولتسریع وتیرة التصنیع عموًماالصناعیة الجاري تطبیقھا لتوسیع فرص تعمیق التصنیع خصوصً 

؟ شاملة نھضة صناعیة تتزاید كلما كان السیاق العام ھو سیاقالنجاح في تعمیق التصنیع  فرص باعتبار أن
ویجدر ھنا توجیھ عنایة خاصة لتجسیر الفجوة بین مواقع اإلنتاج ومراكز البحث العلمي والتطویر التكنولوجي، 

 وسوف نعود إلى ھذه المسألة في - رات الدولیة في ھذا الشأنواقتراح آلیات محددة للربط بینھا في ضوء الخب
تلبیة  تعدیالت في السیاسات القائمة التي تضمنالكما تجدر العنایة بتحدید نوعیة  سیاق عرض القضیة السابعة.

اسات أكثر بحیث تصبح ھذه السی التصنیع وتعمیقھ لمطلب الحد من التلوث ومن انبعاثات غازات الدفیئةعملیات 
في سیاق فحص السیاسة  بحثھا أیًضا موضوعات المھمومن ال؟ اقترابًا من السیاسات الصناعیة الخضراء

المسموحات والمحظورات من إجراءات السیاسة الصناعیة في ا وتنفیذھا موضوع صمیمھالصناعیة وتحسین ت
بالنظر إلى عضویة مصر في ھذه المنظمة وإلى ما یترتب على ھذه وذلك إطار منظمة التجارة العالمیة، 

  العضویة من التزامات حالیة أو مستقبلیة.

إضافة إلى ما سبق ذكره في سیاق عرض القضیة  .القضیة الثالثة: التصنیع وتعمیقھ في زمن ما بعد كورونا
األولي من احتماالت غیر محسومة بشأن توسع التدخالت الحكومیة في المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة، ثمة 

 ،الجائحةھذه  نحسارعلى السیاسات العامة بعد اكورونا، وقد تكون لھا تداعیات  جائحةأمور أخرى طرحتھا 
(شامًال األمن الغذائي  أھمیة األمن االقتصاديب ازدیاد اإلدراكع وتعمیقھ. من ھذه األمور ومنھا سیاسة التصنی

. فقد تزاید الشعور حتى وإن قل احتمال وقوعھا أھمیة التحوط ضد األزماتتعاظم الشعور بو واألمن الصحي)
لطبیة لغذائیة والمستلزمات االعام بضرورة تأمین حد أدنى من االكتفاء الذاتي، السیما من الضروریات كالسلع ا

واألدویة. وھو ما یستوجب توجیھ اھتمام أكبر لتنمیة الصناعات الغذائیة والدوائیة وصناعة األجھزة والمعدات 
  تنمیة صناعات أخرى. أیًضا الطبیة، وبذل جھد أكبر لتعمیق ھذه الصناعات؛ وھو ما قد یستدعي

ة مستقبًال بین مفھوم االكتفاء الذاتي ومفھوم األمن االقتصادي، وھا ھنا مسألة جدیرة بالبحث: ھل ستضیق الفجو
ا أطلق أو لصالح م بالرغم مما قد یرافق ذلك من تضحیة ببعض العوائد االقتصادیة لصالح العائد االجتماعي

 لىع من ھذا التوجھ ؟ وما ھي اآلثار التي یمكن توقعھاعلیھ الرئیس الفرنسي ماكرون "السیادة الصناعیة"
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ي في التصنیع المحل مساراتوماھي التعدیالت التي یحبذ إدخالھا على  ؟ في مصر التصنیع وتعمیقھ مسیرة
 مصر في ضوء ما أسفرت عنھ أزمة الكورونا من دروس؟

التحوط ضد األزمات، أال وھو احتمال تحول الصناعات و زیادة األمن االقتصادي وثمة رد فعل آخر لصالح
) الذي یسعى لخفض التكالیف بتصفیر JIT: just-in- timeي الوقت المناسب تماًما" (ف"نموذج التحویلیة عن 

-JIC: just-in، إلى نموذج "التحوط ضد األزمات" (أو تقلیلھ إلى أدنى حد المخزون من مدخالت اإلنتاج
caseلألزمات حسبًا ت ، وذلكلطاقة اإلنتاجیة المحلیةباالعتماد على االضروریة سلع نتاج بعض ال) الذي یقتضي إ

ار ولو قدر لھذا التوجھ االنتش في الوقت المناسب. إلى مواقع اإلنتاج واالستھالك التي تعوق وصول ھذه السلع
 لكان ذلك حجة إضافیة للمزید من تكامل ھیكل اإلنتاج المحلي من خالل تعمیق الصناعة المحلیة.

ما أحدثتھ أزمة الكورونا من دعوات لمراجعة الموقف من  السابقة مسألة أخري، أال وھي لمسألةباویتصل 
العولمة في اتجاه الحد من اإلفراط فیھا، وبخاصة مراجعة سالمة التوجھ الذي ارتبط بالعولمة، وھو تفكیك 

 تندمج كل منھا في حلقة أو أخرى وفق ما تمتلكھ من مزایا نسبیة، بحیث الصناعات وتوزیعھا على دول شتى
اإلنتاج الموزع  ستتراجع أھمیة. فھل )GVCs: global value chains( سل القیمة العالمیةمن حلقات سال

 من خالل عودة المصنع الكامل بصورتھ -ما ولو بقدر  -جغرافیًا وعالمیًا لصالح تكامل الھیكل الصناعي المحلي
وال تخفى صلة ھذا التوجھ بمسألة تعمیق التصنیع لیس في مصر فحسب، بل في الكثیر  ؟القدیمة إلى الظھور

 من الدول.

بیًرا التي كانت تركز جزًءا ك الشركات الصناعیة العالمیة اتجاهوھو أن یتیح  خر جدیر بالنظر، أالآاحتمال وثمة 
، تائجھ اضطراب سالسل التورید العالمیة، والذي كان من نالكورونا وباءالتي بدأ فیھا  في الصین أنشطتھا من

شرق دول من بینھا دول آسیویة و ،إلى نقل جانب من أنشطة ھذه الشركات أو خطوط إنتاجھا إلى دول أخرى
نقلت  :على سبیل المثال. . وقد حدث شيء من ذلك فعًال كرد فعل سریع ألزمة الكوروناأوسطیة، بما فیھا مصر

ادات قررت اقتصو .المنسوجات والملبوسات جانبًا من طاقاتھا اإلنتاجیة من الصین إلى فیتنام شركاتبعض 
د تحركت ق األمریكیة وكانت بعض الشركات .في العالم تشجیع شركاتھا على نقل عملیاتھا من الصینكبرى 

تصادي إعالن المستشار االقفي ھذا االتجاه في سیاق الحرب التجاریة ین الوالیات المتحدة والصین، السیما بعد 
من النفقات المرتبطة باسترجاع شركاتھا الصناعیة  %100للرئیس ترامب استعداد الحكومة األمریكیة لتغطیة 

ملیار دوالر لدعم الدول الراغبة في إعادة توطین  2.2خصصت الیابان  المتحدة. وقدمن الصین إلى الوالیات 
" 1"الصین+ التي أطلق علیھا ستراتیجیةاال الكبرى لشركاتأنشطتھا خارج الصین. كما انتھجت بعض ا

)China +1جزًءا أساسیًا من عملیاتھا في الصین، مع إضافة خطوط إنتاج جدیدة  الشركات )، حیث تستبقي
الشركات  توجھمن  ا ھي اآلفاق المحتملة الستفادة مصرمالذي یمكن طرحھ ھنا ھو: أخرى. والسؤال  ةفي دول
ین؟ وما ا اإلنتاجیة في الصلتقلیل تركز طاقاتھ -األقرب إلى الشرق األوسط ما الشركات األوربیةالسی -العالمیة
بھا لتحویل بعض الفرص المتاحة بفضل ھذا التوجھ إلى واقع لصالح تعمیق  مصر قیامھام الواجب ھي الم

ساحات بتخصیص م والفلیبینومن المناسب أن نذكر في ھذا السیاق مسارعة دول مثل الھند  ؟المحلي التصنیع
الستضافة الصناعات المنقولة من الصین وتعدیل تشریعاتھا الخاصة بتحفیز االستثمار األجنبي المباشر على 

 إلیھا. زیادة تدفقاتھ

ن م . من أسباب عدم اإلقدام على تعمیق التصنیعتصنیع المكونات وضیق السوق المحلي: الرابعةالقضیة 
د ال فق تصطدم بعقبة ضیق السوق المحلي.قد ھذه العملیة  القطاع العام أن جانب منجانب القطاع الخاص أو
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یتوفر طلب محلى على ما ینتج من مكونات اإلنتاج بمستوى یتناسب مع الحجم االقتصادي األدنى لصناعة ھذا 
 :ةللتغلب على ھذه المعضل تطرحسبل  ثالثةإجراء دراسات لكل سبیل من المكون أو ذاك. وھنا یمكن 

ألول ھو االندماج فیما یعرف بسالسل القیمة أو سالسل التورید العالمیة. ولما كانت ھذه السالسل تحت االسبیل 
سیطرة الشركات متعدیة الجنسیات، فإن ھذا السبیل قد یتیح للدولة النامیة تصنیع مكون ما بشروط ھذه الشركات 

 قد ال یسمح باكتساب التمكن التكنولوجي من ناحیة،فیما یتعلق باإلنتاج وتقنیاتھ وفرص التصدیر، وھو ما 
وسوف تكون لنا عودة إلى ھذه المسألة عند عرض ویكرس التبعیة التكنولوجیة واالقتصادیة من ناحیة أخرى. 

 القضیة السادسة.

 ،السبیل الثاني ھو أن تسعي الدولة إلى فتح أسواق خارجیة للمكون المصنَّع، وھو ما یتطلب جھودًا مضنیةً و
ات الشرك وبخاصة –وإذا كان بعضھم  بالتصنیع، خبرة طویلة یما إذا كان ھناك منافسون كثر أصحابسال

 یتمتع بنفوذ احتكاري في سوق المنتج المراد تسویقھ.  -العالمیة الكبرى

التغلب على ضیق السوق المحلي بتوسیع السوق عن طریق التعاون اإلقلیمي عربیًا ھو فالسبیل الثالث أما 
من خالل مشروعات إنتاجیة مشتركة مع دول نامیة أخري ذات مصلحة  المحلي تعمیق التصنیعوأفریقیًا، أي 

قلیمیة إ وھو ما قد یؤدي إلى ظھور سالسل قیمة في تقلیل اعتمادھا على الخارج للحصول على المنتج المعني.
)RVCs: regional value chains( .ر ھذا لیس بالسبیل الیسیبالرغم من أن و كبدیل لسالسل القیمة العالمیة

یظل  إال أنھ -ال المنھج اإلنتاجي - حیث مازال التعاون اإلقلیمي بین الدول النامیة أسیر منھج تحریر التجارة
قترحة وحبذا لو أجریت الدراسات الم  د من الدول.جدیًرا ببحث إمكانات تطبیقھ ولو على نطاق عدد محدو

 بالتركیز على صناعات محددة حتى یعظم العائد منھا.

 -ي. من أكبر العقبات أمام التمكن التكنولوجنظام تسلیم المفتاح والحزم التكنولوجیة المغلقةالقضیة الخامسة: 
ام شیوع نظام تورید المصانع للدول النامیة بنظام تسلیم المفتاح أو نظ –وھو بالطبع أحد مفاتیح تعمیق التصنیع 

التراخیص الذي تعد الحزم التكنولوجیة المغلقة (شاملة اآلالت والمعدات وتقنیة اإلنتاج) من أبرز خصائصھ. 
عًا. والمقصود أو االستسھال أو األمرین م انب الدول النامیة ھو االستعجالوالدافع وراء تفضیل ھذا النظام من ج

ر ى اإلنجاز في أقصومن ثم بیان القدرة عل ،باالستعجال ھو اختصار الزمن والرغبة في إقامة عدد من المصانع
عاقد مع التتنفذھا الدولة في الفترة األخیرة بالبارزة لكثیر من المشروعات التي  مالمحمن الوقت. وھذا النھج 

. أما االستسھال فیقصد بھ تجنب الدخول في تفاصیل تصمیم المشروع ومشكالت كبرىالشركات العالمیة ال
التفاوض مع موردي اآلالت والمعدات وغیر ذلك من األعباء، وذلك عمًال بالمثل السائر "شراء العبد وال 

قة وال لأیة حاجة للبحث والتطویر، حیث أن الحزمة التكنولوجیة مغ وفي الحالتین ال تستشعر الدولتربیتھ". 
رجوع فیھا یتم الشغیل التركیب والت سیاقسبیل الختراقھا إال بمعرفة الطرف المورد، وأن حل أیة مشكالت في 

 بكلفة كبیرة. إلى ھذا الطرف

مشكلة نظام تسلیم المفتاح ھو أنھ یغلق الباب أمام اكتساب الطرف المحلي معارف وخبرات كما سبق ذكره فإن و
تفادى ت من ألزم األمور لتعمیق التصنیع. وھنا یمكن البحث عن سبل أخرى للتصنیعوھي  ؛ومھارات تكنولوجیة

 . ومنھا سبیلین:مشكالت نظام تسلیم المفتاح أو تحد منھا على األقل

لك عن طریق ذاألول ھو تحسین شروط تورید المصانع بما یسمح بقدر من تفكیك الحزمة التكنولوجیة، والسبیل 
تفسح المجال أمام تحصیل المعارف واكتساب المھارات والخبرات من جانب الطرف تضمین العقود بنودًا 

المحلي. ویقال إن الصین قد سلكت ھذا الطریق في بعض ما یقام فیھا من مشروعات صناعیة، وأن ھذا كان 
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ات روال شك في أن النجاح في ذلك یتوقف على حیازة الدولة لقد أحد العوامل المھمة في نھضتھا الصناعیة.
علھا ، وال یجللمصانع تفاوضیة عالیة، وعلى دراستھا لألسواق دراسة جیدة بما یكشف لھا عن موردین بدالء

دراسة لخبرات عدد من الدول  األولىلو أجریت دراستان لھذا الموضوع. وحبذا  فریسة لالحتكارات العالمیة.
ترقیة تح مجاالت التعلم وتحصیل المعارف واستطاعت إحراز تقدم ملحوظ في تفكیك الحزم التكنولوجیة وف التي

شركات القطاع العام والقطاع  لتعاقدات بعضوالثانیة دراسة . األطراف المحلیة ذات الصلةالمھارات أمام 
التعاقدات من فرص لتفكیك الحزمة  علیھ ھذهمع الشركات األجنبیة للنظر فیما قد تنطوي  في مصر الخاص

والعمال المصریین من إمكانات للتعلم وتنمیة الخبرات  والفنیین مھندسینلل توفرهمدى ما في التكنولوجیة و
 والمھارات.

). ویقصد بھ تفكیك منتج ما reverse engineeringالعكسیة ( الھندسة نھج الثاني ھو اللجوء إلىالسبیل و
التصمیم وللتعرف (سلعة أو معدة أو جھاز) وارد من الخارج وإعادة تركیبھ، وذلك للكشف عن خبایا عملیة 

ن من إعادة إنتاج المنتج أو تعدیل مواصفاتھ. وقد یمكِ ھو ما و. على المواصفات المحددة للمنتج وطرق التصنیع
تطورت طرق الھندسة العكسیة السیما مع التطور في اإللكترونیات والتقنیات الرقمیة، فصارت تعتمد على 

وذج ثالثي األبعاد للشيء محل االھتمام والتوصل إلى صیغة نظم القیاس والمسح ثالثي األبعاد، وعلى بناء نم
الھندسة العكسیة من األسالیب التي اتبعتھا الیابان ودول  إن أسلوبویقال  ) لمواصفاتھ.digitalizedمرقمنة (

، السیما قبل أن یظھر التشدد بشأن حقوق الملكیة الفكریة عقب أخرى في تقدمھا على طریق التصنیع وتعمیقھ
ء منظمة التجارة العالمیة. وال شك في أن ھذا األسلوب لم یزل یمارس من جانب تلك الشركات التي إنشا

مقلدة من منتجات الشركات العالمیة، والتي صار لتجارتھا حصة غیر قلیلة في التجارة نسخ تخصصت في إنتاج 
من الھندسة العكسیة في توطین  حالیًا مدى استفادة مصرإجراء دراسة ل ویستدعي ھذا السبیل العالمیة.

وبحث إمكانات توسیع فرص تطبیقھا في بعض الصناعات التي تكمن فیھا مثل  التصنیع،التكنولوجیا وتعمیق 
 ھذه اإلمكانات.

نك الدولي بھذا الببالرغم توصیة ھیئات معنیة بالتنمیة ك .القضیة السادسة: االندماج في سالسل القیمة العالمیة
ینما دوًال نامیة كثیرة طبقتھ، ب أن لمشكلة ضعف التصنیع في الدول النامیة، وبالرغم من ريسح األسلوب كحل

تسعى دول نامیة أخرى الحتالل موقع في ھذه السالسل، إال أن ھناك محاذیر كثیرة حول ھذا األسلوب. منھا 
ال نھ ي األجل القصیر، إال أأن اشتراك الدول النامیة في سالسل القیمة العالمیة وإن كان یحقق بعض المنافع ف

على المدى األطول. والعبرة ھي بطریقة  -ناھیك عن تعمیقھ -یشكل بابًا مأمونًا وال طریقًا یسیًرا للتصنیع
المشاركة، وطبیعة الحلقة من حلقات السلسلة التي تحظى بھا الدولة النامیة، ومدى ارتباط ھذه الحلقة بالطاقات 

لى أن ذ أن الشواھد كثیرة عإ لفرص المتاحة لالنتقال إلى حلقات أعلى في السلسلة.اإلنتاجیة المحلیة، ومن ثم ا
"سر  و األنشطة ذات القیمة المضافة العالیة توجد في بدایة سلسلة القیمة العالمیة المرتبطة باالبتكار والتصمیم

والتوزیع. وتكون السیطرة على ھذه الحلقات عادة بید الشركات  ، وفي نھایتھا المرتبطة بالتسویق"الصنعة
الكبرى ومراكزھا الرئیسیة بالدول الصناعیة المتقدمة، بینما یعھد بالحلقات الوسطى ذات القیمة المضافة األقل 

 للدول النامیة واألقل نمًوا.

ة القدرالقیمة العالمیة یعتمد على ومھما یكن من أمر، فإن زیادة العائد التنموي من االشتراك في سالسل 
سالسل ب. كما أنھ مرتبط بإدراك أن التحاق الدولة النامیة ھذه السالسل التفاوضیة للدولة الراغبة في االشتراك في

وھنا تبرز من جدید أھمیة  -العالمیة ال یغني عن بذل جھود قویة في بناء الطاقات الصناعیة المحلیةالقیمة 
یید القاعدة في تشعن إنفاق أقصى المجھود یغني ال . كما أنھ لتي یحسن تصمیمھا وتنفیذھاا السیاسة الصناعیة
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ة سیاسة وھنا تبرز مجددًا أھمیة بلور-العلمیة والتكنولوجیة الوطنیة التي تساعد في توسیع ھذه الطاقات وتعمیقھا
 . ارواالبتك البحث والتطویربین مواقع اإلنتاج ومراكز علمیة وتكنولوجیة وطنیة، وأھمیة الربط الوثیق 

مسلًما بھ من دون دراسة  وأبسالسل القیمة العالمیة یجب أال یكون أمًرا مفروًغا منھ  مصر ولذا فإن التحاق
فثمة حاجة لدراسة الجدوى االقتصادیة واالجتماعیة على المدى القصیر وعلى المدى األطول لما قد  وتدقیق.

تطرحھ الشركات الدولیة من دعوات الشتراك مصر في حلقة أو أخرى من حلقات سلسلة القیمة التي تسیطر 
وذلك  ،سالسل القیمة العالمیة من مشاركة لمصر في قائًماكون جراء دراسة حالة أو أكثر لما قد یویمكن إ علیھا.
 ما لھا من منافع وما قد یصطحب بھا من مثالب. لتقییم

من أھم القضایا الحاسمة في التقدم  .ربط مؤسسات البحث العلمي بمواقع اإلنتاج الصناعيالقضیة السابعة: 
في  تاجاإلنووحدات مؤسسات البحث العلمي على طریق التصنیع وتعمیقھ قضیة إنشاء عالقات وثیقة بین 

فوجود ھذه العالقات على نحو فعال یساعد في زیادة إنتاجیة ما ھو قائم من . القطاعات الصناعیة المختلفة
ت واآلال أنشطة إنتاجیة، كما أنھ ضروري للبحث في سبل االستعاضة عن الواردات من مستلزمات اإلنتاج

وقدرتھا على تحقیق األھداف المرجوة من  ھذه العالقاتقیام إمكانیة . وتتوقف ببدائل محلیة الصنع والمعدات
 :ما یلي أبرزھا ، منعوامل متعددة علىقیامھا 

امتالك مؤسسات البحث العلمي من القدرات العلمیة والتكنولوجیة ما یمكنھا من تقدیم خدمة حقیقیة للمنتج (أ) 
، وبما توفره الدولة من إمكانات تتیح وھذا أمر مرتبط بسیاسة التعلیم وسیاسة البحث العلمي أو المستثمر.

لمؤسسات البحث العلمي فرًصا حقیقیة لترقیة مھارات المشتغلین فیھا. كما أنھ مرتبط بوجود أجندة دقیقة 
وواضحة المعالم ألولویات البحث العلمي مستمدة من رؤیة جادة الحتیاجات التصنیع ومتطلبات تعمیقھ؛ وھو 

 في إطار ارتباط وثیق بوحدات اإلنتاج. ن العملمما یمكن مؤسسات البحث العلمي 

أكانت تنتمي إلى  اإلنتاج سواءوحدات وجود طلب فعال على خدمات مؤسسات البحث العلمي من جانب (ب) 
حقق إذا استمرت ھذه الوحدات في العمل بنظام تسلیم المفتاح تیلقطاع الخاص. وھو ما ال القطاع العام أم إلى ا
 أو تراخیص اإلنتاج.

(من  اإلنتاجوثمة حاجة إلى جھد بحثي یجرى في التحام مع الواقع الملموس لمؤسسات البحث العلمي ولوحدات 
خالل مقابالت واستطالعات للرأي واستبیانات... الخ)، وذلك لبلورة شروط الربط بین ھذین الطرفین، وللكشف 

قوم تالمھم الذي یتعین أن  دورللع تحدید م ،بینھا أو التحالف إمكانات التعاونتوسیع آفاق و وآلیات فرص عن
یمة لدول الصناعیة القدا یتعین االسترشاد بخبرات وفي ھذا المجال بھ الدولة لتحفیز ھذا التعاون ورعایتھ.

عاون وفي ابتداع أسالیب لتوثیق أواصر الت في إنشاء أنواع مختلفة من مؤسسات البحث العلمي الناجحة والحدیثة
ن وفي اتخاذ تدابیر فعالة للربط الوثیق والمثمر بی فیما بینھا وحشد جھودھا المشتركة لتحقیق إنجازات محددة،

ھذه المؤسسات ووحدات اإلنتاج المستھدف االرتقاء بمستویات إنتاجیتھا أو اقتحام مجاالت صناعیة جدیدة تعمق 
 ة واألمامیة لصناعات بعینھا.الروابط الخلفی

.  عندما تتعدد التشریعات التي تعالج بحاجة إلى مراجعاتومنظمات القضیة الثامنة: تشریعات ومؤسسات 
موضوًعا واحدًا أو تستھدف غرًضا معینًا، وعندما تكثر تعدیالتھا، وعندما تسن قوانین وال تجد طریقھا للتنفیذ، 

راجعة ملبحث جدي یستھدف دما تصدر تشریعات وال یتحقق الغرض منھا على أرض الواقع، فثمة حاجة نأو ع
. فالتشریعات ھایرتطوھا وتحدیثو تبسیطھا ھو ما قد یساعد فيو وتقییم ما فیھا من إیجابیات وسلبیات، التشریعات



12 

انون التجارة وق الصناعة وقانون وننذكر منھا قان . متعددةالتي تخص الصناعة أو تتصل بھا على نحو أو آخر 
 قد یظل كما صیغ منذ نصف قرن أو السجل الصناعي وقانون االستثمار وغیرھا كثیر. وبعض ھذه التشریعات

حاطة باك وصعوبة اإل. وفي ھذا ما قد یؤدي إلى اإلروبعضھا قد تمتد إلیھ ید التعدیل بین الحین واآلخر یزید،
ھا من قواعد وإجراءات وحوافز وروادع. وھذه التشریعات قد تحتاج إلى تقییم بما في ھذه التشریعات وتعدیالت

بب في ما قد یتسكل و فیھا أو إعادة صیاغة للتخلص من نصوص تقادمت او إلزالة الغموض وما یثیر االلتباس
نحو  )Targeting( . كما أن تنظیم الحوافز قد یحتاج إلى مزید من التصویبكان باإلمكان تجنبھا نزاعات

 .في حد ذاتھ على تعمیق التصنیع یستھدف أن یكون لھا مردود قويغایات أكثر تحدیدًا، السیما الحوافز التي 

قد یتعذر ن وتعمیقھ، ولكلتشجیع التصنیع المحلي  من حیث المبدأ ویالحظ أن بعض التشریعات قد تكون مفیدة
قانون آلیة لمراقبة التنفیذ. ومن ھذه التشریعات الإما لصعوبات في التفسیر وإما لغیاب تطبیقھا وتبقى معطلة؛ 

. فھذا القانون یستھدف تفضیل المنتج المصري في العقود 2018لسنة  90المعدل بالقانون  2015لسنة  5رقم 
لمكون اتلك التي تمتلك فیھا الحكومة حصة حاكمة بأال تقل نسبة  الحكومیة أوالحكومیة، حیث أنھ یلزم الجھات 

فمن ناحیة یمكن التحایل على ھذه النسبة بحیث ال تشتمل ھذه النسبة  .%40حلي في تعاقداتھا عن الم الصناعي
(كما ھو الحال في صناعة السیارات). من ناحیة ثانیة قد یھبط ھذا الشرط كبیر على مكونات صناعیة ذات شأن 

من ومن ناحیة ثالثة قد ال یتض بمستوى أداء الجھة الحكومیة إذا كان المكون المحلي ال یتمتع بالجودة المناسبة.
تطبیقھا على  قد یترتبومالیة، ولما  المراقبة من ترتیبات إداریة لما تحتاجھمراقبة التنفیذ، وذلك آلیات لالقانون 

 من عرقلة لدوران عجلة اإلنتاج.

) والمنظمات institutions( ثمة حاجة لمراجعة المؤسسات ،مراجعة التشریعاتإلى وباإلضافة 
)organizations السلوك الحاكمة للنشاط العمل أو  قواعد أدبیات علم االقتصاد). ویقصد بالمؤسسات في

قد تكون متضمنة في الدستور أو في قوانین تصدر عن منظمات مثل البرلمان، أو  . وھذه القواعداالقتصادي
و في قرارات ھیئات مثل البنك ، أالمحافظونأو الوزراء أو  الحكومةفي قرارات یصدرھا رئیس الجمھوریة أو 

 فكما قد یكون مصدر بعض القواعد األعرا. والرقابة اإلداریة، أو في أحكام الھیئات القضائیة المركزي
التعامالت والتعاقدات بین الناس. وفضًال عما تقدم ثمة قواعد تأتي من الخارج بحكم اتفاقات والتقالید التي تحكم 

ارات العالقة بین المنظمات كالوز طبیقھا. ولھذه القواعد شأن كبیر في تشكیلومعاھدات دولیة التزمت مصر بت
ئة حالة السوق والبی والھیئات االقتصادیة وغیر االقتصادیة والشركات العامة والخاصة، ومن ثم في تحدید

اعد حالة و. فقد تدعم بعض القللتنمیة عموًما وللتصنیع وتعمیقھ خصوًصا على نحو معزز أو معرقلاالقتصادیة 
امتیازات  االمستثمرین بمنحھالمنافسة في السوق أو تعرقلھا عن طریق التحیز لبعض المنظمات أو لبعض فئات 

. وقد تنطوي بعض القواعد على تعقیدات في اإلجراءات وإفراط في الموافقات التي یتعین تحجب عن غیرھا
من وقت المستثمر وجھده، ویزید من كلفة  الحصول علیھا من جھات متعددة؛ وھو ما یستنفد جزًءا كبیًرا

المعامالت. وال یخفي ما لذلك من آثار سلبیة على االستثمار، قد تضیع معھا الفائدة المرجوة مما قد تتضمنھ 
كر، كما قد ال تكون ھناك فائدة تذ .تمل علیھ بعض القرارات من تیسیراتبعض التشریعات من حوافز أو ما تش

بل وقد تكون ھناك كلفة ال بأس بھا، من إعادة صیاغة العالقات بین المنظمات كضم بعض الوزارات ثم تفكیكھا، 
یرة في . واألمثلة على ذلك كثثم إعادة الضم بطریقة مختلفة، وتغییر تبعیة بعض الھیئات لھذه الوزارة أو تلك

 تاریخنا الحدیث.
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ما تقدم ثمة مجاالت للبحث في التشریعات والقرارات واإلجراءات والمؤسسات والمنظمات ذات األثر  وفي كل
على التصنیع وتعمیقھ، واقتراح تعدیلھا بما یساعد في إیجاد بیئة أكثر انحیاًزا لتسریع التصنیع وللدخول بقوة 

 أكبر في عملیات تعمیقھ.

عیق ت. من العقبات التي تعرقل التصنیع على العموم والمعطلة تنشیط المجمعات الصناعیةالقضیة التاسعة: 
تعمیق التصنیع على الخصوص تحدید مناطق للمجمعات الصناعیة وتخصیص أراضیھا للمستثمرین، مع 

المؤسسات المصرفیة والمؤسسات مع غیاب و ،افتقارھا للطرق والمرافق كالكھرباء والمیاه والصرف الصحي
 التي یمكن أن تستفید من خدماتھا الوحدات اإلنتاجیة، وذلك ومراكز االستشارات الھندسیة والتكنولوجیة البحثیة

 فضًال على عدم توفر مقومات اإلعاشة. ولذا كثیًرا ما تبقى ھذه المناطق خالیة من المصانع، كما ھو الحال في
 الصعید.  ، السیما محافظاتمحافظاتال الكثیر من

یر على یلقي بعبء مالي كب ما قدللمستثمرین. وھو  بیع أراضیھا موضوع مجمعات الصناعیةال قضیةویتصل ب
المستثمرین، وبخاصة على الشباب منھم الذین علیھم تدبیر تمویل لتجھیز الموقع وشراء اآلالت والمعدات 

یدة ن اقتراحات جومواد التشغیل والتوصیل الداخلي للمرافق وغیر ذلك من النفقات. وقد طرحت في ھذا الشأ
 لشراء،اتخفف من عبء التمویل االبتدائي للمشروع مثل الحصول على األراضي بنظام حق االنتفاع بدًال من 

للتمویل  %40تقدم من البنوك و %50یتحملھا المستثمر الشاب و %10تقسیم عبء التمویل وفق صیغة ومثل 
وربما یسفر البحث في ھذه األمور بناء على معاینات  فیذ.والظاھر أن ھذه االقتراحات لم تجد طریقًا للتن لعابر.ا

على أرض الواقع ومقابالت مع المستثمرین والجھات الحكومیة المختصة والبنوك عن اقتراحات أخرى تفید 
 في تنشیط المجمعات الصناعیة.

في الحقیقة أن تمویل تعمیق التصنیع ھو جزء من المشكلة  .القضیة العاشرة: تمویل عملیات تعمیق التصنیع
درین: یأتي من مصوالتمویل األكبر لتمویل التصنیع، بل ھو فرع من المشكلة األعم: مشكلة تمویل التنمیة. 

خارجي. وجوھر المصدر المحلي للتمویل ھو االدخار المحلي. ومن المؤسف أن معدالت  مصدر محلي ومصدر
. 2016/2017في  %1.8إلى  2014/2015في  %5.8متدنیة وشھدت ھبوًطا ملحوًظا من االدخار المحلي 

في  %9.4ثم إلى  %6.2إلى  2017/2018في  كبیرة في ھذا المعدل وتشیر اإلحصاءات المتاحة إلى قفزة
ومع إدراك أن  -حتى لو قبلنا ھذه المعدالت على عالتھاو. طفرة. ولیس من الواضح سبب ھذه ال2018/2019

وإن كان ھذا األخیر  -العامةالموازنة مستواھا یرجع إلى االدخار السلبي للحكومة، أي عجز جانبًا من انخفاض 
-2018/2019في  %8.1إلى  2015/2016في  %12.5قد تراجعت نسبتھ إلى الناتج المحلي اإلجمالي من 

 التي حققت معدالت نمو مرتفعة بعیدة عن نظیرتھا في دول النمور اآلسیویة والصین تظل ھذه المعدالت فإن
ووصلت  %30تزید على  االدخار المحلي في ھذه الدول معدالتكانت وحافظت علیھا لعقود غیر قلیلة. فقد 

  .%50في بعض الحاالت إلى أكثر من 

د بالخارج والسیاحة وقناة السویس فق العاملین تحویالت المصریین المتمثل فيأما المصدر الخارجي لالدخار 
یھ ترتب علوما  ،أسعار النفط في تدھورما صاحبھا من تلقى ضربة قاصمة مؤخًرا بسبب جائحة الكورونا و

فإن النسبة الكبرى من موارد  على كل حال. واالستغناء عن جانب من العمالة المصریة في الدول النفطیة من
أما . قلیمیةواإل ادر ریعیة شدیدة الحساسیة للتقلبات في األوضاع العالمیةمص مصر من النقد األجنبي تأتي من
 فھو القروض والمنح.  المصدر اآلخر للتمویل الخارجي
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في السنوات القلیلة الماضیة مستویات شدیدة قد بلغ  من الخارج، فمن المالحظ أنھ قتراضاالب وفیما یتعلق
في  %14.4زادت نسبة الدین الخارجي إلى الناتج من  تستوجب مراجعة سیاستھ. فقداالرتفاع، صارت 

متوسط نصیب الفرد من الدین الخارجي فیما وتضاعف تقریبًا  .2018/2019في  %36إلى  2014/2015
وكما ھو معروف فإن التمویل الخارجي سواء أكان قروًضا ). دوالًرا 1013 إلى 513السنتین (من بین ھاتین 

قیود أو مشروطیات تحد من حریة الحركة وفق اإلرادة الوطنیة، وتضع الدولة في حالة أم منًحا غالبًا ما یرتبط ب
 %101ومع تصاعد نسبة الدین العام بشقیھ المحلي والخارجي إلى الناتج من . ةأو المانحتبعیة للجھات المقرضة 

 ما یزید على نصفتستنفد  خدمتھأعباء صارت ، 2019/ 2018في  %116.6إلى  2014/2015في 
وھو ما ال یستبقي إال القلیل لإلنفاق العام بشقیھ االستھالكي واالستثماري، فضًال  .الموازنة العامة استخدامات

 ستدامة التنمیة.العما ینطوي علیھ من تھدید 

یع التصن تمویلبشأن  یثیر تساؤالت مھمة للتمویل المصادر المحلیة والخارجیة عنوما تقدم من معلومات 
أن المضي نحو التصنیع السریع والعمیق ھو عامل أساسي للحد  :أولھما :أمرین تذكر ھنا وتعمیقھ. ومن المھم

أن تفادي مخاطر االعتماد المفرط على االستدانة  وثانیھما:. من اعتماد مصر على المصادر الریعیة للدخل
. ومن ھنا یتعین البحث ل االدخار المحليإحداث رفع ملموس في معد الخارجیة لیس لھ من حل جذري سوى

عن سبل لالقتراب بمعدل االدخار المحلي من المستویات التي كانت عامًال رئیسیًا في نھضة النمور اآلسیویة 
من  والشرائح الدنیا من دون الضغط على مستویات استھالك الفقراء وذوي الدخول المنخفضة والصین، وذلك

ستوجب الوقوف على ما اتبعتھ ھذه الدول من سیاسات ادخاریة وتحدید ما یمكن وھو ما ی. الطبقة المتوسطة
سد  ، السیما عن طریقاالدخار الحكومي السلبيتقلیص یستوجب األمر أیًضا بحث إمكانات اقتباسھ منھا. كما 

ریبیة. رادات الضوالحد من اإلنفاق العام غیر الضروري وزیادة اإلیالكثیر من الثغرات في المالیة العامة للدولة 
لمبدأ وحدة الموازنة ولمبدأ شمول الموازنة تقصي الخروقات  -على سبیل المثال ال الحصر -ویقتضي ذلك

بعض  وبدالت رواتبالمبررة على  الضریبیة غیروالتعرف على اإلعفاءات  األقل،منھا على  في الحدوالنظر 
والنظر في التھرب الضریبي السیما من جانب أصحاب المھن الحرة ، وقف العمل بھا الفئات تمھیدًا القتراح

تصاعدیة  في اتجاه مكافحتھ، وكذلك دراسة تعدیل ھیكل الضریبة التصاعدیة على الدخلفعالة ل واقتراح سبل 
لمرجوة في ا زیادةتحقیق ال في وتساعد بالتاليحقق ارتباط مستوى الضریبة بالقدرة على الدفع، حقیقیة ت

وعموًما ثمة حاجة لمراجعة  .ق العدالة االجتماعیةتحقی التقدم على طریق فضًال على ،دات الضریبیةاإلیرا
سیاسات المالیة العامة والسیاسات النقدیة القائمة في مصر في ضوء الخبرة الذاتیة والخبرات اإلقلیمیة والدولیة، 

 وذلك لتعزیز دورھا في تسریع وتیرة التصنیع وتعمیقھ.

لمشروع ومخرجاتھمدخالت ا -5
 المدخالت

ویمكن أن تتنوع ھذه األوراق على النحو التالي: أوراق عمل.  -1
)، أو سؤاًال أو أكثر من 4د تتناول ھذه األوراق قضیة من القضایا العشر السابق بیانھا في القسم (ق )أ(

ویراعي تغطیة ھذه األوراق للخبرات الدولیة  األسئلة المتفرعة عن أي قضیة من ھذه القضایا. 
، فرص وتحدیاتنقاط قوة ونقاط ضعف ومن والمحلیة، وتشخیص الوضع القائم وما ینطوي علیھ من 
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قتراحات قدیم ا، وتأوجھ القصور فیھاتقییم السیاسات ذات الصلة بالتصنیع وتعمیقھ والكشف عن و
 إلحراز التقدم المنشود على طریق تعمیق التصنیع. بیان الخطوات واآللیات الالزمةمع ، لمعالجتھا

قد تكون بعض األوراق عابرة للقضایا بمعنى تغطیتھا أكثر من قضیة في ضوء ما ھو قائم بین و (ب)
 ویراعى تناول ھذه األوراق للنقاط الذي تقدم ذكرھا في (أ).القضایا من تشابكات. 

لنظر في موقفھا من تعمیق التصنیع: ھل أحرزت (ت) كما یمكن لألوراق تناول وضع صناعة أو أخرى ل
أمامھا للشروع في التعمیق، أو للدفع قدًما بعملیة التعمیق إذا كانت وما ھي الفرص المتاحة  ؟بعض التقدم

ي ھذه وف قد بدأتھا؟ وما ھي إمكانیات ومتطلبات تحقیق ذلك؟ وما ھي اآللیات والخطوات العملیة المطلوبة؟
 الحالة تكون الورقة أقرب إلى ورقة دراسة حالة.

بصفة ا تعمیق التصنیعخالصات حلقات سمنار الثالثاء وندوات المراكز وورش العمل التي تخصص لقضای -2
 مشكالت الخاصة بتعمیق التصنیع في صناعات بعینھا.عامة، أو لل

والتحاور مع المسئولین عنھا عن آفاق وتحدیاتتقاریر عن زیارات میدانیة لبعض المصانع الكبرى  -3
 ومتطلبات تعمیق التصنیع في الصناعات التي یشتغلون بھا.

ي الجھات المعنیة بأمور التصنیع مثل اتحاد الصناعاتممثل مع )(حرة أو من خالل استبیانات مقابالت -4
لصناعة، وذلك للتعرف على المستثمرین، ومركز تحدیث االمصریة وغرف الصناعة التابعة لھ، واتحاد 

 ما یواجھون من مشكالت على طریق تعمیق التصنیع واستطالع آرائھم بشأن سبل التغلب علیھا.

 المخرجات

تيوفي بعض الصناعات ال على العموم،التصنیع المحلي تقریر عام یتضمن تشخیص مشكالت تعمیق  -1
على الخصوص، والمقترحات الكفیلة بمواجھة ھذه التحدیات، مع بیان ما یلزم لتنفیذ ھذه  درست أوضاعھا

وضع ل محددة المتطلبات من تعدیل في السیاسات القائمة أو من سیاسات جدیدة، ومن خطوات عملیة وآلیات
 ھذه السیاسات موضع التنفیذ.

التقریر العام لتغطیة كل ما تضمنتھ من مختارات من أوراق العمل ذات المستوى الرفیع والتي لم یتسع -2
 تحلیالت واقتراحات تفصیلیة.

ویراعي نشر التقریر العام واألوراق المختارة على أوسع نطاق، بما یؤمن وصولھ إلى كل األطراف المعنیة 
بقضیة التصنیع وتعمیقھ، بما في ذلك الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة ومنظمات األعمال العامة والخاصة 

 .ووسائل اإلعالم

 اإلطار الزمني للمشروع -6
بالنظر إلى اتساع نطاق العمل في المشروع، وظروف أزمة الكورونا وما قد یتبع مواجھة ھذه األزمة من قیود  

ما ب - المشروعفي ھذا  یستغرق العمل یقدر انإجراء الزیارات المیدانیة، على عقد االجتماعات وجًھا لوجھ و
 .2021/2022و 2020/2021سنتین، أي  -في ذلك إصدار منتجاتھ
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إدارة المشروع -7
من عدد من الھیئة العلمیة بالمعھد و أعضاء عدد منتتألف من  توجیھیةلجنة  تولى إدارة ھذا المشروعت

، ھدنائبا رئیس المع ویشارك في عضویتھا ،رئیس المعھدالخبراء من خارج المعھد. ویتولى رئاسة اللجنة 
 . ومدیر المشروع

 وتشتمل مھام ھذه اللجنة على ما یلي:

 .للمشروع والمالیةمتابعة األمور التنظیمیة واإلجرائیة  -
استرشادًا بالقضایا العشر السابق  ) أعاله، وذلك5المشار إلیھا في القسم (إعداد قائمة بأوراق العمل  -

)، وما تفرع عنھا من مشكالت جدیرة بالدراسة، وترشیح من یقومون بكتابة ھذه 4تناولھا في القسم (
 األوراق، واالتفاق معھم على مخططات تنفیذ ھذه األوراق.

ر بشأن تطوی، وإبداء الرأي مسودات تعرض على اللجنةمن خالل  عملمتابعة تقدم العمل في أوراق ال -
ویمكن تنظیم سمنارات تضم مشاركین من داخل المعھد وخارجھ، وذلك لمناقشة  .العمل في ھذه األوراق

 ھذه األوراق وتطویرھا.
 متابعة تقدم العمل في عقد السمنارات والندوات وورش العمل وما یصدر عنھا من تقاریر. -
 النظر فیما یصدر بشأنھا من تقاریر.االشراف على تنظیم الزیارات المیدانیة والمقابالت و -
تكلیف أحد أعضائھا بمھمة محرر التقریر ورئاسة ھیئة تحریر التقریر التي یشترك في عضویتھا  -

 من أعضاء اللجنة.عضوان أو ثالثة 
یل ، والنظر في تعداختیار قراء لمسودة التقریر العام، ومتابعة ما یقدمونھ من تقاریر في ھذا الشأن -

 في ضوئھا.التقریر 
عداد إبرأي المجلس عند  ، واالستئناسمجلس اإلدارةعلى  للتقریر العام شبھ النھائیة عرض المسودة -

 .للتقریر النھائیة الصیغة
............................................................................................................................ 

 مالحظة ختامیة
مسودتین مناقشة تطورت الصیاغة في ضوء قد و .مرت صیاغة الورقة المفاھیمیة بمراحل متعددة

ھي الصیغة الثالثة التي تم التوصل إلیھا في الصیغة الحالیة و .2020للورقة خالل شھري مایو ویونیو 
 .2021، وذلك بعد تدقیقھا وإدخال بعض اإلضافات البسیطة في یولیو 2020یونیو  أواخر
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 )1ملحق (
 

مشروع العمل أوراق  طبیعةمذكرة بشأن 
ي لیست أوراقًا بحثیة تقلیدیة كتلك الت وراق العمل المطلوب إنجازھا في مشروع تعمیق التصنیع المحليأ •

تعد للنشر في المجالت العلمیة أو تلك التي درجنا على إعدادھا في المعھد كبحوث فردیة أو ضمن البحوث 
) والتخدیم المباشر على قضیة تعمیق action-orientedالجماعیة. فھي أوراق تتوجھ بصفة رئیسیة للفعل (

وراق ببحثھ: ما الذي یعوق الصناعة التحویلیة المصریة (أو صناعة بعینھا التصنیع. ومن أبرز ما تعنى األ
منھا) عن رفع نسبة المكون المحلي فیھا؟ وما ھي آفاق التقدم نحو رفع ھذه النسبة؟ وما ھي السیاسات 

 واإلجراءات واآللیات المطلوبة لتحقیق ھذا التقدم؟
القابلیة لإلنجاز خالل فترة زمنیة قصیرة نسبیًا. ومن خصائص أوراق عمل المشروع اإلیجاز والتركیز، و •

 صفحة، وتنجز خالل مدة في حدود ثالثة أو أربعة أشھر. 35و 25فالورقة تتراوح بین 
 ویراعي في إعداد أوراق عمل المشروع ثالثة مبادئ: •

ة والالمبدأ األول ھو البدء من حیث انتھى اآلخرون. ومن ثم فال مجال في األوراق للمقدمات الطویل -1
لالستعراض المسھب لخلفیات الموضوع المبحوث. وبالطبع فإن القراءة في خلفیات الموضوع 
ضروریة. ولكن القاعدة التي تتفق مع إیجاز الورقة ھي قراءة الكثیر مما كتب في الموضوع من قبل 

ت علیھا ي اشتملوكتابة القلیل عنھ، مع اإلحالة إلى المصادر ذات الصلة. وسیجد الباحثون في المواد الت
ورقة "حصاد القراءات" وفي غیرھا من األوراق المنشورة خلفیات كافیة عن المشكالت المشتركة 
للصناعات التحویلیة وعن الحلول المقترحة لھا، وذلك بما یغني عن الخوض في الكثیر منھا، وبما یمھد 

 *لالنطالق مباشرة لجوھر الموضوع المراد بحثھ. 
لتحدید الدقیق لنطاق الدراسة باعتباره السبیل للتوصل إلى نتائج محددة ذات قابلیةالمبدأ الثاني ھو ا -2

للتطبیق. فصناعة مثل صناعة السیارات أو صناعة اإللكترونیات تتضمن عددًا كبیًرا من المنتجات أو 
ما ال ب المكونات التي یمكن النظر في تصنیعھا محلیًا. ولو نظر فیھا الباحث جمیعًا التسع نطاق البحث

یتناسب مع الحجم المحدود للورقة وال مع صغر مدة إنجازھا؛ وقد ال ینتج عن ھذا التوسع سوى نتائج 
شدیدة العمومیة ال تقدم عونًا یعتد بھ لصناع السیاسات. ولذا یفضل اختیار منتج معین (مثًال: سیارات 

صناعة اإللكترونیات)، الركوب في حالة صناعة السیارات أو الواح الطاقة الشمسیة في حالة 
وإخضاعھ لدراسة مدققة (مع االستعانة بالمبدأ الثالث أدناه) لمعرفة مراحل تصنیعھ، ومكوناتھ المختلفة، 
وتحدید أي ھذه المكونات تكون إمكانیة تصنیعھ محلیًا قویة، وأیھا تكون إمكانیة تصنیعھ محلیًا متوسطة 

القویة إلى واقع، والنظر في فرص تقویة اإلمكانیة  أو ضعیفة. ثم تحدید متطلبات ترجمة اإلمكانیة
 المتوسطة أو الضعیفة ومتطلبات استثمار ھذه الفرص.

المبدأ الثالث ھو ضرورة استكمال الجھد البحثي بالمعلومات والخبرة الفنیة أو التكنولوجیة المتخصصة. -3
ة محل صناعة أو السیاسوھذا االستكمال یتحقق بتوسیع فریق البحث لیضم متخصًصا أو أكثر في ال

البحث. ولیس من الضروري أن یسھم المتخصصون في كتابة الورقة، وإنما المھم التعامل معھم 
تغذي البحث، وذلك إلى جانب المعلومات  ) التيresource persons(كمصدر للمعلومات 

تي راعت ال 2020/2021سمنار الثالثاء ولقاءات الخبراء للعام  المتخصصة التي سوف تستمد من
إدارة المعھد توظیفھا لخدمة أغراض مشروع تعمیق التصنیع، وكذلك المعلومات التي یمكن للباحثین 
في موضوع معین تحصیلھا من سمنار ینظمونھ في ھذا الموضوع ویكون المساھمون الرئیسیون فیھ 

المعلومات  من الخبراء والممارسین. كما أنھ من الوارد االستعانة في بحث موضوع ما بجمع بعض
 الالزمة لھ من بعض المؤسسات أو الشركات أو المصانع من خالل استبیان.
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..................................................................................................................... 
"، وقد نشرت ھذه الورقة موضوع التصنیع وتعمیقھحصاد القراءات األولیة في أعد مدیر المشروع ورقة بعنوان "* 

قدمت الورقة ملخًصا مقرونا . وقد 2020أغسطس  15على صفحة الواتس آب المخصصة لمجموعة عمل المشروع في 
 خمسة مصادر، وھي:بشأن ببعض المالحظات 

 وعنوانھ: 2020الكتاب الصادر عن الیونیدو في  •

Industrialization as the Driver of Sustained Prosperity 

في إطار برنامج تعزیز التجارة واألسواق  ثالث وثائق خاصة باستراتیجیات قطاعیة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة •
المنفذ بالتعاون مع االتحاد  TDMEP: Trade and Domestic Market Enhancement Programmeالمحلیة 

 األوروبي:

The Handicrafts Sector- A practical implementation strategy - Final Report, march 2018 . 

Building Materials Strategy, July 2017. 

Chemical Sector- A practical implementation strategy- Version 2.0, Sept. 2017. 

صناعة  –التصنیع المحلي  محاضرة د. بھجت الداھش في المركز المصري للدراسات االقتصادیة عن استراتیجیات تعمیق •
  .2020)، مایو(؟) Power Point Presentationاألجھزة المنزلیة (

عمل نشرت على صفحة مجموعة قد تیسیًرا لمھمة معدي أوراق المشروع في الوصول إلى المصادر المھمة ألوراقھم، فو
بالتصنیع وتعمیقھ، مع إتاحة المادة مباشرة أو تب ذات الصلة تنویھات عن عدد كبیر من البحوث والدراسات والك المشروع

 الروابط الخاصة بھا.
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 مذكرة بشأن مراحل إعداد أوراق عمل المشروع

حسب االتفاق مع رئیس المشروع ومدیره، یلتزم معدو أوراق العمل بتقدیم ثالث مسودات لكل ورقة عمل في 
 بشأن محتویات كل مسودة من ھذه المسودات.المواعید المحددة لكل منھا. وفیما یلي إیضاح 

المسودة األولى. وھي تقدم بعد شھرین من العمل في الورقة (في نھایة أكتوبر لبعض األوراق وفي -1
نھایة نوفمبر لبعضھا اآلخر). وھذه المسودة أكبر من تقریر متابعة لتقدم العمل، وإن كان ھذا من 

جمیع عناصر الورقة. أنھا أقرب إلى مقدمة للورقة تبین ما سوف مكوناتھا. كما أنھا أقل من كتابة أولیة ل
تتناولھ من قضایا وطریقة تناولھا، وأنواع المخرجات المتوقعة منھا، وذلك وفقًا للمقترح المطور 
للورقة. ویضاف إلى ذلك الكتابة األولیة لما تیسر من بعض عناصر الورقة. والغرض من ھذه المسودة 

یر العمل في الورقة وفق المتفق علیھ في ضوء األھداف الكلیة للمشروع، وإلى أن ھو االطمئنان إلى س
وتیرة العمل في الورقة تبشر باالنتھاء من إعدادھا في المدة المقررة لھا. ویتم فحص ھذه المسودة من 
ا جانب مدیر المشروع، ویحال ما قد یبدیھ من مالحظات أو اقتراحات إلى معد/معدي الورقة لمراعاتھ

 عند إعداد المسودة الثانیة.
المسودة الثانیة. وھي تقدم بعد ثالثة شھور من العمل في الورقة (في نھایة نوفمبر لبعض األوراق وفي -2

نھایة دیسمبر لبعضھا اآلخر). ویتوقع أن تكون ھذه مسودة شبھ مكتملة وتغطي عناصر الورقة جمیعًا. 
ة واالكتمال النسبي، فإنھا قد تعرض للنقاش في ورشة الصالحی المسودة مقوماتوإذا ما توافرت لھذه 

الممارسون والمتخصصون والخبراء في موضوع  -إلى جانب اللجنة التوجیھیة -عمل یشارك فیھا
الورقة من داخل المعھد ومن خارجھ، وكذلك القائمون بإعداد أوراق عمل للمشروع لضمان نوع من 

ضًال عن تبادل الخبرات بشأن إعداد األوراق. ویعد أحد التشبیك بین األوراق وتبادل المعلومات، ف
أعضاء الھیئة المعاونة للجنة التوجیھیة تقریًرا بما أسفرت عنھ الورشة من مالحظات واقتراحات. 
ویحال ھذا التقریر إلى معد/معدي الورقة لإلفادة منھا في إعداد المسودة النھائیة. أما إذا لم تستوف 

 ، فیكتفي بإحالة تقریر المالحظاتللمناقشة في ورشة عمل التي تؤھلھا مقوماتالمسودة ما یكفي من ال
  *الثالثة. الذي یعده بشأنھا مدیر المشروع إلى معد الورقة لمراعاتھا عند إعداد المسودة 

ة.ینایر حسب المتفق علیھ لكل ورق في نھایةالمسودة الثالثة.  وتقدم ھذه المسودة في نھایة دیسمبر أو  -3
قع أن تتضمن ھذه المسودة الصیاغة النھائیة للورقة، والتي تتضمن تحلیل القضایا التي تناولتھا ویتو

الورقة، وتركز بشكل خاص على المخرجات المؤسسة على معالجة ھذه القضایا، السیما ما یقترح من 
قد و المسودة، مدیر المشروع ھذه راجعوی سیاسات وآلیات داعمة لتعمیق التصنیع المحلى في مصر.

 من المالحظات ما یستوجب وإذا كانت ھناك اللجنة التوجیھیة في محتواھا. یستأنس برأي بعض أعضاء
 .فإنھا تحال إلیھ لعمل الالزم معالجتھا من جانب معد/معدي الورقة

 مالحظات إضافیة

ما لمیة (ال سیالع من الفعالیاتیتوقع أن یحرص معدو األوراق على المشاركة فیما یعقد في المعھد  •
خصصت لتناول موضوعات وثیقة الصلة باھتمامات  الثالثاء) التيلقاءات الخبراء وحلقات سمنار 

 مشروع تعمیق التصنیع، وأن یسعون لالستفادة من مناقشاتھا عند إعداد أوراقھم.
ب آواتس  صفحةیتوقع أیًضا أن یحرص معدو األوراق على االستفادة مما یوضع من مواد علمیة على  •

 مجموعة عمل المعھد.
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 . *علیھاوراقھم في المواعید المتفق یرجى من معدي األوراق الحرص على تسلیم مسودات أ •
.................................................................................................................................... 

وقد أدخلت علیھا بعض التعدیالت . 9/11/2020أعدت ھذه الورقة ونشرت على صفحة مجموعة العمل في 
 :ةالتالی ةوراق، وذلك كما یتبین من المالحظالطفیفة في ضوء المسیرة الفعلیة إلعداد األ

وصل عدد المسودات لبعض األوراق إلى أربع أو  ،في أوراق المشروع للجودة*توخیًا لبلوغ أعلى مستوى 
 .، ولذا تعذر مناقشة المسودات الثانیة في ورشات عملخمس مسودات
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مشروعالمرحلة األولى لل في عملالقائمة �أوراق  م

فلسفة التنمیة ودور الدولة في تعمیق التصنیع المحلى، مع مراعاة األبعاد   .1
محمود عبد الحي د. أ. الدولیة المتغیرة  

المستفادة من  الدروسفي ضوء مصرتوجھات التصنیع المحلى في تحدید   .2
كورونا جائحة سھیر أبو العینین أ.د.   

بالصناعة لتعمیق  مؤسسات البحث العلمي واالبتكارسیاسات وآلیات ربط   .3
والمحلیةدولیة الخبرات التصنیع المحلي في ضوء ال  

مھا الشالد.   
محمد رمضان د.  

4. 
 تقییم -مصردور السیاسات المالیة في تعمیق التصنیع المحلي في  

 للسیاسات القائمة ومقترحات بتعدیلھا في ضوء الخبرات الدولیة 

خالد زكریا أمین أ.د.  
عال عاطفد.   
دالیا إبراھیمد.   

5. 
ع للوض تقییم -مصردور السیاسات النقدیة في تعمیق التصنیع المحلي في  

المحلیةوالخبرات الدولیة  في ضوء التطویرومقترحات  الحالي  

خالد زكریا أمینأ.د.   
سحر عبودد.   
أسماء ملیجيد.   

تقییم دور سیاسات التجارة الخارجیة المصریة، والتزامات مصر في منظمة   .6
 التجارة العالمیة من منظور تعمیق التصنیع المحلى

حسین صالحأ.د.   
إجالل راتبأ.د.   

مغاوري شلبي د.  
البیئیة في برامج تعمیق التصنیع المحلي االعتبارات  .7 السعودنفیسة أبو أ.د.    

زینب الصاديد.   
من منظور تعمیق التصنیع الصلة بالصناعة  التشریعات ذات تقییم وتطویر .8

یحیى حسیند.  المحلي في مصر  

التشریعیة  الجوانبمراجعة وتقییم وتصویب التوجھات االستراتیجیة و .9
تعمیق التصنیع المحلي في مصرل والتخطیطیةالمؤسسیة و  

محمد ماجد خشبةأ.د.   
مصطفىأ. مي   

في مصر في ضوء الخبرات  تعمیق الصناعات اإللكترونیةسیاسات وآلیات   .10
بالتطبیق على صناعة ألواح الطاقة  -الدولیة وتقییم الممارسات المحلیة

 الشمسیة

أحمد رشادد.   
أسماء ملیجيد.   

 قود األوفسیت لتعمیق الصناعةاستخدام برامج التوازن االقتصادي وع  .11
رؤیة وبرنامج مقترح في ضوء الدروس المستفادة من أھم  –یة مصرال

 التجارب الدولیة
مغاوري شلبيد.   

تقییم السیاسة الصناعیة المطبقة في مصر بغرض توسیع فرص تعمیق   .12
نھال المغربلد.  التصنیع المحلي  

والصناعة المصریة: بین النصوص القانونیة والممارسة المنافسة  سیاسة  .13
منى الجرفأ.د. التسلیححدید  ةصناع بالتطبیق على  – الفعلیة  

فادیة عبد السالمأ.د. في مصر یع المحلي لسیارات الركوبتعمیق التصنإمكانیة وسبل   .14  
فاطمة الحمالويد.   
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تعمیق الصناعات الدوائیة المصریة باالعتماد على النباتات الطبیة   .15
المحلیة والعطریة  

سحر البھائيأ.د.   
البجالتيعلي د.   

النباتیة الطعام زیوتصناعة بتعمیق التصنیع المحلي   .16 عبد القادر دیابأ.د.    
بركات الفراد.   

17.  
تقاوي الخضرج المحلي لتعمیق اإلنتا  

ھدى النمرأ.د.   
حنان رجائيأ.د.   

شلبي يد. مغاور سیاسات وألیات تعمیق صناعة البالستیك في مصر  .18  
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 في المرحلة الثانیة للمشروع قائمة بأوراق العمل

فلسفة التنمیة والدور التنموي للدولة، مع التركیز على منھج االعتماد على الذات قطریًا وإقلیمیًا، وعلى -1

 إنشاء عالقة تعاضد وتكامل بین الحكومة وبین القطاع الخاص المحلي واألجنبي.

ربغرض التعمیق الصناعي والتصدی تحلیل التجارة الخارجیة الكتشاف الصناعات الجدیرة باإلنشاء -2

 وذلك باستخدام منھجیات متعددة.

،توثیق خبرات مصر في تعمیق التصنیع من خالل ورش عمل لخبراء كل من الھیئة العربیة للتصنیع -3

 استخالص، وشركات القطاع الخاص الكبرى، وووزارة اإلنتاج الحربي، وشركات قطاع األعمال العام

 تفید في تحسین وتسریع مسیرة تعمیق التصنیع المحلي.دروس من ھذه الخبرات 

تقییم السیاسة التكنولوجیة لمصر، ومعاییر اختیار التكنولوجیا الموائمة للظروف المصریة، وسبل -4

مراقبة التكنولوجیا الوافدة، ودور صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة في تطویر السیاسة التكنولوجیة 

 المناسبة.

ق بعض تقنیات الثورة الصناعیة الرابعة في تعمیق بعض الصناعات، مع التركیز علىأولویات تطبی -5

 دور تقنیة القیاس والمسح ثالثي األبعاد ورقمنة المواصفات في عملیات الھندسة العكسیة.

البدائل الممكنة لنظام تسلیم المفتاح والحزم التكنولوجیة المغلقة، والسبل العملیة لتفكیك ھذه الحزم. -6

سبل الممكنة للتغلب على مشكلة ضیق السوق المحلي لبعض المكونات الصناعیة، مع التركیز علىال -7

إقلیمیة على النطاقین العربي  ن سالسل قیمإمكانیات االندماج في سالسل القیم العالمیة، وتكوی

 واألفریقي.

یببرامج تدرالدروس التي یمكن استخالصھا من خبرات مصر في التعلیم الصناعي، وفي تصمیم  -8

وإعادة تأھیل العمالة، واإلفادة منھا في صیاغة سیاسة ونظم ومؤسسات فعالة لتأھیل وتدریب وإعادة 

 تأھیل قوة العمل الصناعیة.

آفاق تعمیق التصنیع من منظور إقلیمي في مختلف مناطق الجمھوریة كمدخل لتفعیل مفھوم النمو -9

 ماعیة.عمومي النفع/ االحتوائي ومطلب العدالة االجت

لة.لتعمیق في مجال الصناعات الثقیدراسات حالة لعدد من الصناعات المرشحة ل-10



   

 

 




