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مةن أهميةة تحليةل ومعالجةة األوضةا  لبها التنميةة المسةتدامة تنطلةق ق يالتنمية الشاملة وف

مةةن وحةةدة  السياسةةية واتقتصةةادية واتجتماعيةةة والبيإليةةة وارداريةةة برةيةةة تكامليةةة انطالقةةا  

المصةحوبة باألمةاني نأيةا   التمنيةاتالنظم الكلية وترابط نظمها النوعية وتجنة  ارفةراط فةي 

بهةةةا وتأكيةةةدا  للتعامةةةل مةةةس المخةةةاطر واسةةةتزرا  األمةةةل فةةةي ا جةةةال القصةةةيرة والمتوسةةةطة 

 والطويلة.

إن كفةةةاءة اسةةةتخدام المةةةوارد وارمكانيةةةات والطاقةةةات المتاحةةةة تسةةةتلزم تضةةةافر الشةةةراإل  

س تنشةيط كافةة الفةر  المجتمعية ا نية والمستقبلية لتحقيق األهداف والغايات المنشودة م

أمةةام الشةةراكةا مشةةاركة فةةي تبةةادل الخبةةرات والمهةةارات ليسةةهم الجميةةس فةةي تفعيةةل حقيقةةي 

تلة   يللتعليم والتدري  والتوعية لتحفيز اربدا  ونشر المعرفةا ومةن هنةا تةأته أهميةة تبنة

سةتراتيجية طويلةة المةدخ أخةذا  االسياسات في إطار سياسات إصالحية قصيرة ومتوسةطة و

اتعتبار كافةة األسةبا  واألسةالي  الحديثةة للنجةاح كةون الظةروف الداخليةة والخارجيةة  في

التي يمر بها مجتمعنا تدفس كلها صو  اتجاه إصةرارنا علةه إنجةاح عمليةة ارصةالحا وهةذا 

التةةي تمثةةل  –لةةن يتةةأته إت بتةةوافر المحةةيط المعرفةةي والتقنةةي لةةدفس تلةة  القطاعةةات الواعةةدة 

 وار حولها تحت مظلة: سقف اهتماماتنا للح

 مصـــــر .. القطاعات الواعدة والتنمية الشاملة                     
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 التصنيس والتأهيل التكنولوجي

 القاطرة األكبر واألهم للتنمية العميقة والمستدامة

لشة م  االتوجة  من ثالثة  بعاة ه  ةو    للتنمية العميقة والشاملة والمستدامةمصر الحقيقي يتكون طريق 

 فةيي لهةاا التوجة  االقتصة هالتجلي . حيث يتمث   والمامق لألم  عك  كي ن ته  نحو التكنولوجي  والتصنيع

التي ية  ، وبخيةرا  تةيتي الرافاة  الريي ةي  متمثلة  فةي  ةو ثق فة  التكنولوجية  االجتمة ييوالتجلةي ، التصنيع

 ع كك .التكنولوجي )المهني( والالمي للقوة الا مل  وللمجتم

 -ا وذل  عله النحو التالي:ض العديد من المحاورتناول العر

تحةدثها الصةناعة والتكنولوجيةا  التةيقتصادية والتغيةرات موقس التصنيس من التنمية اتوت :أ

 -:والمجتمس والثقافة اتقتصادفي 

عحجة  قطة ا الصةن ي  فيهة   االنهضةةومةن ثة   للتنميةةتق س هرج  تعني هول  م  لخي ر التصنيع كطريةق 

فةي المرحلة  الق همة  مةن م ةتقع   النهضةةتاةه الصةن ي   ةي قة طرة كمة   ع لمق رن  ع لقط ية   اخخةر .

 :مصر و ي القط ا الريي ي المؤ   لقي هة النهض  والمؤثر من حيث

 قتص هي.ماهال  النمو اال -

 القيم  المض ف  للهخ  القومي. -

 ونتيج  في الوق  اات  للنهض  الصن يي (.التالي  ) ف لتالي  ضرورة  -

 ماهال  التشغي  و ي قيم  اجتم يي  ريي ي  في التنمي . -

مفهةو  المة    –حتةرا  الوقة  ا–في الثق ف   والقي  وال لوكي   )ثق ف  اإلتقة ن  جتم ييالتغير اال -

 الا  (.

 اجتية زال ةريع جةها  عمجةره ويتميز قط ا الصن ي  ع لقيم  المض ف  الكعيةرة لمنتج تة ، وعماةه  النمةو 

الانصةر الف ية  فةي التحةو   التصةنيسكمةا يعةد  الصةن يي وامةتالا التكنولوجية . االقتصة هيتع  عنة   

لمجتمع تكنولوجي ن  ض ويحهث في المجتمع تحوال  جارية  تقةوهإ ىلةل النهضة . و ةاإ التحةوال  

 تحهث في ثالث  مج ال :

التصةنيع و ةو قطة ا هينة ميكي  و قط ا  واال تمراري يتمتع ع لقوة  االقتص هنشية قط ا ق يه في  -1

 ضه اخزم   من قط ي   بخر  ك ل ي ح  وبق  يرض  للتقلع  .  ريع النمو وبكثر تحصين   

 تغير في ثق ف  المجتمع ىلل ثق ف  التكنولوجي  و ي الثق ف  الالمي  الاملي  اإلنت جي . -2

وتوازن ته  ىلل تيثير بكعر للقو  الام لي  والقريع  مةن يملية   االجتم يي تغير في يالق   القو   -3

اإلنتةة و وللقط يةة   الشةةاعي  الوا ةةا  وتقلةةيس  ةةيطرة ربس المةة   الك ملةة  تقريعةة   يلةةل يالقةة   

 المجتمع.
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 -:ية في العالم وموقس مصر النسبياتقتصادموقس التصنيس من التنمية : ا  ثاني

 و الاي غير شك  المجتما   اخوروعي  الغرعي  واآل يوي ، والتكنولوجية  ك نة  وال تةزا   ةي  التصنيع

 قتص هي  حهث  خي هول  في الا ل  قهيم   وحهيث  .الف ي  في تحقيق بي طفرة ا رالانص

 ن ا برعع هو  صن يي  يمالق  تاتعر  ةي مصةنع الاة ل : الصةين والوالية   المتحةهة اخمريكية   -1

 ت و صن يي يفوق التريليون  نوي   كم  يتضح من الجهو  الت لي عإن وبلم ني والي ع ن 

 

وخم ةم ي  عليةون هوالر  عليةون 222مة  عةين الصةن يي هول  صن يي  يتةراو  ىنت جهة   15 ن ا  -2

وتشم   اإ  ع إلض ف  ىلل هولتين عتروليتين منتجهم  اخ   ي  و النفط و م  ال اوهي  وفنزويال.

–ىيط لية   –فرن ة   –المملكة  المتحةهة  –المجموي  ك  هو  الغرب الصن يي الكعيةرة ) رو ةي  

ك نةة  مةةن قعةة  مةةن هو   لتةةياب ةةع ني  ( ع إلضةة ف  ىلةةل ب ةةترالي  وكنةةها. وهو  النهضةة  الحهيثةة  )و

فةةي  18نهوني ةةي  والمك ةةيا والهولةة  رقةة  بالاةة ل  الث لةةث ( كوريةة  الجنوعيةة  والهنةةه والعرازيةة  و

عليةون هوالر مة   227علغ متو ط   عإنت وتصنيف الهو  اا  اإلنت و الصن يي الكعير تقع تركي  

 .2213-2228عين 

جموية  الةهو  التةي تليهة  فةي حجة  اإلنتة و  اإ الةهو  وم ي عين االقتص ه ن ا فجوة في الحج   -3

 عليون هوالر.  152و  122التي يعلغ حج  ىنت جه  الصن يي م  عين و
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 هل مصر دولة صناعية؟هذا وقد يثار سةال وهوا 

 122ىلل بق  من  62هول  في الجهو  الت لي يعلغ ن تجه  الصن يي من  11تقع مصر في و ط ق يم  من 

 ملي ر هوالر. 152بن  اإ الهو  جمياه  ت ال خن تص  ىلل م تو  عليون هوالر. ويعهو 

 

 152وعهاا المقي س ن تطيع بن نتصور رؤي  مصر للنهض  الصن يي  بن تص  ىلل ىنتة و صةن يي يعلةغ 

عليون هوالر  نوي  . و و حج  اإلنت و الةاي يقفةز عهة  ىلةل مك نة  عةين م ليزية  وجنةوب بفريقية  مةن ن حية  

 من ن حي  بخر . ني ي نهوىووتركي  

 موقف ارنتاج الصناعي المصري في العالم:

مق رنةة  عةةين متو ةةط حجةة  اإلنتةة و الصةةن يي فةةي هو  مختلفةة  مةةن الاةة ل  خةةال  التةة لي  جةةهو يوضةةح ال

 2213-2228ال نوا  الخمس من 

 

 

 

 



 
 

7 
 

 (كيف تحدث النهضة الصناعية؟) ثالثا : كيف تحدث عملية التحول التصنيعي في مصر؟ 

 –والتشةكيلي   اال ةتخراجي يقو  التصنيع في مصر يلل خم   م توي   من الصن ي  ) الصةن ي   

الصةةةن ي    –الصةةةن ي   التكنولوجيةةة  المتقهمةةة   –الصةةةن ي   الهنه ةةةي   –الصةةةن ي   التحويليةةة  

 الصغيرة(.

 آليات التحول الصناعي:

 لنشية الصن ي  القوي  في بي عله: ن ا يشرة شروط عصورة ي م  

 للتصنيع. ا تراتيجي وجوه اإلراهة ال ي  ي  لقي   النهض  الصن يي  ووجوه  -1

 وجوه ربس الم   الصن يي. -2

 وجوه رج   اخيم   الصن ييين بو رج   الصن ي  بو م  يمكن بن يطلق يليه   عن ة الصن ي  . -3

موي  القوي  نالتهور الهول  في التحفيز واإلشراف والرق ع  و و هور يص  بحي ن   ىلل هور الهول   -4

   اإلنت و وتوج  الشرك   الخ ص  الامالق . تحهه توجه يالت

 قوانين وتشريا   ح كم  تشجع الصن ي  والتصهير وتنح ز لهم . -5

 قو  يم  مهرع  تهريع   جيها  وتحم  قيم   و لوكي   منح زة للجوهة واإلنت و. -6

لويةة  ويعنةةي يلةةل قةةي  اإلعةةهاا تالةةي  ب   ةةي يركةةز يلةةل الالةةو  التكنولوجيةة  ويجاةة  لهةة  اخو -7

 .واال ته ن قين و لوكي   التفريط و لوكي   اإلتق ن وليس الحفظ والتل

 تتكف  عإنت و التكنولوجي  والال  وري يتهم .ج ما   وما  ه بعح ث متقهم   -8

  ي    تكنولوجي  متقهم  تيتي ع لتكنولوجي  وتوطنه  بو توله   من اخص . -9

 جع يلل الام  والنج   ويرحب ع لرعح.من خ ثق في واجتم يي يش - 12

 رابعا : واقس الصناعة في مصر

 خريط  الصن ي  في مصر :

الج نةب اخيظة  مةن يملية   تنق   الصن ي  في مصر ىلل يشرة قط ية   ريي ةي  تضة  فيمة  عينهة  

 التصنيع في مصر. و اإ الصن ي   ح ب حج  الصن ي  في مصر  ي: ومنشآ 
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 –)فح   اال تخراجي من الملف  في  اا التق ي  القط يي ضاف قيم  اإلنت و في قط ا الصن ي    -

 مح جر (. –ما هن  –خ م   

يعلغ يهه المنشآ  الصن يي  في مصر في القط ي   الاشرة عين منشية صن يي  صغيرة ومتو ط   -

عة ا المليةون ي مة . تتةوزا  ةاإ بلف منشية يامة  فيهة  حةوالي مليةون وثالثة  بر 42ويمالق  حوالي 

وغير ي ه  ن عي   عين مح فظ   الجمهوري  وبقة  نصةيب منهة  المنشآ  الصن يي  عشك  غير منتظ  

 في مح فظ   الصايه و و اخمر الاي يجا  من اله   والضروري طر  عرن مج لتصنيع الصايه. 

 التصنيسمقومات النهضة الصناعية .. دور التأهيل التقني في  خامسا :

 –تكنولوجية  متقهمة   -كعيرة  ا تثم را عن   قط ا صن يي قوي يقوه النهض  توفر ك  من )يتطلب 

ياه عن   م تو  تالي  فني و نه ي ية   مةن حيث  .(م تو  تالي  فني و نه ي ي   –ىهارة حهيث  

    الكعةةةرب ةةة  اخولويةةة   فةةةي نهضةةة  وتنميةةة  مصةةةر، فهةةةؤال   ةةة  الةةةاين  ةةةياملون فةةةي الصةةةن ي 

 ةةيحمله  تحةةهيث الصةةن ي  والنهةةوض عهةة  ىلةةل مصةةر، ويجةةب بن يكةةون  والصةةن ي   المتقهمةة  التةةي

 م تو  تاليمه  مواكع   لمتطلع    اإ التكنولوجي  المتقهم .

 التي ي  التقني بو التكنولوجي ىلل ثالث  بق  :بو للتصنيع التي ي  من ن حي  بخر  ينق   

 التالي  للتصنيع. -

 الصن ي .التهريب هاخ   -

 ثق ف  المجتمع التكنولوجي. -
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 –التالةي  الفنةي تي ي  الفنةي فةي الصةن ي  المصةري  مةن خةال  كة  مةن رفع م تو  الكم  يمكن 

التةةةهريب  –رعةةةط التالةةةي  الهنه ةةةي ع لمصةةة نع  –معةةة هرا  التالةةةي  الصةةةن يي ) معةةة را كةةةو  ( 

 العحث الالمي. –الصن يي )الورشي( 

 يةسادسا : تمويل النهضة الصناع

 يمكن بن تتمث  مص هر التموي  في: 

  تثم را  المصريين في الخ رو.ا -1

 الهاخ  كم  حهث في ىنش   مص نع كيم  ومصنع الحهيه والصلب. اكتت ع   -2

 تمويلي .لمصر في ىط ر شراك   تكنولوجي  تيتي  التي تثم را  اخجنعي  اال -3

 ج نب الهول  المصري  من تشجيع تقهي  اخرض والمرافق للم تثمرين في قط ا الصن ي . من -4

 

 وفيما يلي نموذج تمويلي مقترح للمشروعات الصناعية:

المختلفةة  اكتتةة ب ( تةةهخ  الهولةة  فيهةة  عيهواتهةة   –يةة    –ىنشةة   شةةرك   مختلطةة  )قطةة ا خةة س  -

% 25العنا المركزي( كشريا عن ةع   – تثم روزارة اال –وزارة الم لي   –)الشرك   الق عض  

في بي صن ي  ترغب الهول  في هخوله  بو هيمه . ويكون للقط ا الخ س اإلهارة الفنية  ويةهخ  

 ةةتثم را  وتشةةجيع وظيفتةة  جةةاب االشةةريا كتةةهخ  الهولةة   % يلةةل اخقةة . بي بن51عن ةةع  

 .ث  تن حب لتهخ  في ا تثم را  اخر  الم تثمرين

 مجال التصنيس والتكنولوجيا  يستراتيجية فسابعا : برنامج التنمية ات

 مالم  برنامج للنهضة الصناعية -

ي   ومث   اا العرنة مج ينعغةي بن يةت   15 – 12 تراتيجي  من ي تغرق عرن مج للتنمي  الصن يي  اال

 يلل ثالث  مراح  متهاخل  فيم  عينه :

: ىزال  ماوق   الصن ي  وىي هة هوران المص نع الق يم  وزي هة كف  ته  وىق ل  م  المرحلة األوله -

في الهخ  القومي. و ةاإ  ةي المرحلة  الا جلة  وتةت  فةي نطة ق المةه  تاثر منه  وزي هة ى ه مه  

 بيوا . 3-2القريب في حهوه 

عة هبة والتقةه  فةي  ةاإ  تمة   ع لصةن ي   الريي ةي  وا ةتا هة زمة   الم: مرحلة  االالمرحلة الثانية -

 (بيوا .8-4ي   وتت  في المه  المتو ط )والصن ي   ومنه  صن ي  الن يج والكيم 

 يلةل الق يةهةالصةن ي   التكنولوجية  المتقهمة  ق يمة    ب ة س ن  يكةون  (12-8: )المرحلة الثالثة -

 الصن يي  القوي  والتالي  الفني المتقه .
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 في قطا  الصناعةراتيجية ية اتستهدف برنامج التنم

 الهدف الكلي:

تراتيجي  النهض  الصن يي  فةي مصةر ال الههف الريي ي الطمو  والق ع  للتنفيا في نفس الوق  

هوالر فةي  ملي ر 152ملي ر هوالر ىلل  73ن يي لمصر من يجب بن يكون مض يف  اإلنت و الص

 .2222% عحلو  ي   122برعا   نوا  بي 

 

 والتكنولوجيةالصناعية  تراتيجيةاتسأولويات خطة التنمية 

 بوال : الخط  الا جل : تشغي  وتحهيث المص نع المتاثرة

 

 البرامج القطاعية للنهضة الصناعية

 

 ث ني  : عرن مج النهض  الصن يي  في قط ا الصن ي   الصغيرة والمتو ط  

 

 الصن ي   المحلي  والتصنيع الزرايي والقر  المنتج . -1

يهةةهف ىلةةل تحويةة  الصةةايه ىلةةل منطقةة  صةةن يي  ضةةخم  فةةي  ةةاإ  تصةةنيس الصةةعيد""مشةةرو  

مصةنع صةغير يلةل طةو  الصةايه عمشة رك  الهولة  مةع  4222الصن ي   الصغيرة عإنش   نحو 

مليةون جنية  ( لتصةنيع خشةب  2 –الم تثمرين المحليين في مشروي   صةغيرة )نصةف مليةون 

 واخيش ب الطعي  وال ج ه واخكلم  ويهيه من الصن ي  .النخي  وزي  الزيتون وتاعي  العلح 

تمثة   التةيو وف تنشي لري ي   اإ المع هرة مؤ    م ةتقل   ةي  عنةا الصةايه  و ةو المؤ  ة  

 اراا الهول  إلنج   وهي   اإ الصن ي  .

 

  تراتيجي .الث لث  : عرن مج النهض  الصن يي  للصن ي   التحويلي  واخ   ي : الصن ي   ا

 راعا  : التشريا  

 خ م   : التموي 

   ه   : الجوهة

   عا  : التصهير

 

 (المطلوبةرات الصناعية الكبرخ المباد)مشروي   للنهض  الصن يي   -

 مصنع  4222ـ مع هرة ال

 ع لمن ج  والمح جر. اال تم  مع هرة اخلف منج : 

 .()الصن ي   المحلي  والصغيرة تصنيع الصايه

، حيةث  تمتلةا مصةر بكعةر وبنقةل مخةزون ية لمي مةن الرمة   العيضة   التةي صن ي  ال ةيليكون

الخاليةة  الشم ةةي  والرقةة يق اإلليكترونيةة   منهةة  بيضةة    تصةةنع تاتمةةه يليهةة   ةةاإ الصةةن ي  والتةةي 

 .االتص ال واخلي ف العصري  لصن ي  
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 تمه رؤي  الهخو  في  اا المج   يلل الان صر اآلتي :اوت

 ة لهين  عوفرة وتميز.الم هة الخ   الموجوه -1

 يمكن بن نحص  يليه  من شرك   راغعين في التا ون والمش رك . التيالتكنولوجي   -2

 وجوه ال وق الا لمي  المتاطش  لهاإ المنتج   وتهخ  في جميع الصن ي   المتقهم . -3

 ربس الم   الاي نحص  يلي  من تا ون بجنعي ومصري )المصريين في الخ رو(. -4

رقةة يق  –بليةة ف ضةةويي   –المنتجةة   الماتمةةهة يلةةل تكنولوجيةة  ال ةةيليكون )بلةةوا  شم ةةي   -5

 ىليكتروني  (.

 

 


