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 المستخلص:

اتج المحلى اإلجمالى حيث يساهم بنحو يساهم قطاع الصناعة فى مصر بالنصيب االكبر فى الن
( كمىىا  ن 2016/2017-2006/2007% من هيكل الناتج المحلىىى اإلجمىىالى فىىى متوسىىط ال تىىر     15

طبيعة االقتصاد المصرى تحمل العديد من ال رص التى يمكن إستغاللها فى تحقيق ط ر  فى  داء القطاع 
االنشىىطة الصىىناعية التىىى يمكىىن إسىىتغاللها  الصناعى فى مصر مثل وجود مزايىىا نسىىبية فىىى العديىىد مىىن

لتعزيز تنافسية القطاع الصناعى. ويمكن تلخىىيص مشىىكلة البحىىث فىىى تحليىىل واقىىع قطىىاع الصىىناعة فىىى 
مصر مع دراسة  برز التحديات واالختالالت الهيكلية التى تواجه قطاع الصىىناعة فىىى مصىىر ف ويهىىد  

ناعى فى مصىىر مىىع دراسىىة  بىىرز التحىىديات التىىى البحث إلى تحليل ت صيلى لمؤشرات  داء القطاع الص
تواجه قطاع الصناعة فى مصر فىىى ءىىوء مؤشىىرات  داء القطىىاع الصىىناعى والدراسىىات  ات الصىىلة. 
وتتمثل فرءية البحث فى  ن ءع  التخطىىيط الصىىناعى والهياكىىل االنتاجيىىة  دى إلىىى إءىىعا  القىىدر  

المنهج االسىىتنباطى و لىى  مىىن خىىالل االسىىلوب التنافسية للصناعة المصرية. وقد إعتمدت الدراسة على  
التحليلى لإلحصاءت والمؤشرات الخاصىىة بموءىىوع البحىىث ف وقىىد  وصىىت الدراسىىة بءىىرور  وجىىود 
خرائط إستثمارية لالنشطة الصناعية المصرية ودراسات جدوى خاصة لألنشطة الصىىناعية التىىى يوجىىد 

تعوق حركة االستثمارات باالءافة إلى وجىىود  بها ميز  نسبية باالءافة إلى ءرور  ت ليل العقبات التى
مجموعىىة مىىن الحىىوافز االسىىتثمارية تقىىدم مىىن قبىىل الدولىىة علىىى  ن تىىرتبط بخطىىط التنميىىة الصىىناعية 

 الموءوعة.

الصىىناعة المصىىرية ف االخىىتالالت الهيكليىىة للقطىىاع الصىىناعى ف القىىدر   الكلماا ا المات ة:اا :
 التنافسية ف الصناعات التحويلية.

Abstract: 

The industrial sector in Egypt contributes the largest share Percent in the 
GDP, contributing about 15% of the GDP structure in period (2006 / 2007-2016 
/ 2017). The the Egyptian economy holds many opportunities that can be 
exploited to achieve a good performance becuse The industrial sector in Egypt 
represented many of comparative advantages in many industrial activities that 
could be exploited to enhance the competitiveness of the industrial sector. 
However, the existence of several structural imbalances related to the industrial 
production base has negatively affected this sector. The research problem can 
be summarized in the analysis of the reality of the industrial sector in Egypt 
with a study of the main structural challenges and imbalances facing the 
industrial sector in Egypt. The research aims to analyze in detail the 
performance indicators of the industrial sector in Egypt with the study of the 
main challenges that facing the industrial sector in Egypt The study relied on 
the deductive method through the analytical method of statistics and indicators 
related to the subject of the research. 

 Keywords: Egyptian industrial Sector, structural imbalances of the 
industrial sector, Competitiveness of  industrial sector  , manufacturing 
industries. 
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 :تمه:د

ف مىىن خىىالل مطلبىىين حيىىث يتنىىاول المطلىىب تحاول الدراسة إستعراض واقىىع الصىىناعة المصىىرية
 المؤشرات المختل ة المتعلقة بالقطاع الصاالول 

 ل  كىى وف    ناعى سواء من خالل إستعراض مؤشرات  داء القطاع الصناعى على المسىىتوى الكلىىى
ف والناتج المحلى اإلجمالى  ففى التوظ من خالل عرض المؤشرات المتعلقة بمساهمة القطاع الصناعى  

 ءو يءاً نصيب القطاع الصناعى فى اإلسىىتثمارات المن ىى   كمىىا  ننىىا نتنىىاول  دا  ف  ومساهمتة فى التشغيل
وفىىى هىى ا الجىىزء يىىتم تقيىىيم  داء القطىىاع   فالقطاع الصناعى فى هيكل الصادرات والىىواردات المصىىرية  

ية لمعرفة الوزن النسبى للقطاع الصناعى ككل وتطىىور  داء  الصناعى بمقارنته بباقى األنشطة االقتصاد
ثم ننتقل فيما بعد إلىىى تقيىىيم  داء القطىىاع الصىىناعى مىىن خىىالل تقيىىيم  داء   ففى تقييم على المستوى الكلى

وتىىيثير كىىل صىىناعة علىىى هيكىىل اإلنتىىا  ف  الصناعات التحويلية بهد  دراسة هيكل الصناعات التحويلية
ى محاوله لتقييم األداء التنافسى للصناعة المصرية من خالل مقارنته ببعض الىىدول ثم ننتقل فف  الصناعى

نحاول مىىن خاللىىه معرفىىة  هىىم التحىىديات المطلب الثانى فى ه ا البحث   ما  ف  التى تتمتع بظرو  مشابهة
ن واالختالالت الهيكلية التى يعانى االقتصاد الصناعى منها والتىىى تحىىد مىىن قدرتىىه التنافسىىية   و لىى  مىى 

خالل إستعراض جوانب االختالالت فىىى جانىىب العمالىىة وهيكىىل التصىىنيع و يءىىاً جوانىىب القصىىور فىىى 
وءىىع إطىىاراً لطبيعىىة  المطلىىبونحىىاول مىىن خىىالل هىى ا ف  سىىاليب التخطىىيط الصىىناعى مىىن قبىىل الدولىىة

 . واالختالالت التى يعانى االقتصاد المصرى منهاف التحديات

 مشكل  البةث :

ى دراسة واقع قطاع الصناعة فى مصر و برز التحىىديات التىىى تواجىىه هىى ا تتمثل مشكلة البحث ف
القطاع ومن ثم تؤثر على تنافسيته ف فى ءوء دراسة المؤشرات االقتصادية الخاصة بالقطاع الصىىناعى 
فى مصر وك ل  مؤشرات تنافسية القطاع الصناعى ومن ثم تحديد  برز االختالالت الهيكلية التى تواجه 

 ه ا القطاع.

 أهم:  البةث :

تتمثل  همية البحث فى كونه دراسة تحليلية ت صيلية تعتمد على الدمج بين عدد كبير من مؤشرات 
قطاع الصناعة المصرية ومؤشرات التنافسية مع عدد من الدول  ات الهياكل االقتصادية المشابهة ومىىن 

 صر.ثم تحديد  برز االختالالت التى تحول دون إنطالق قطاع الصناعة فى م

ندر  الدراسات و االبحاث  المتعلقة بتحليل هيكىىل الصىىناعة المصىىرية واالخىىتالالت التىىى تحىىول 
 دون إنطالقة.

 أهداف البةث  : 

 تتمثل  هدا  البحث فى النقاط التالية:

 تحليل المؤشرات الكلية للقطاع الصناعى فى مصر. -
 دراسة مؤشرات التنافسية الخاصة بقطاع الصناعة فى مصر. -
 الوقو  على  برز االختالالت الهيكلية التى يعانى منها القطاع الصناعى فى مصر. -

 فروض البةث :

 تقوم الدراسة على إختبار مدى صحة ال رءية القائلة  ن:
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  ءع  التخطيط الصناعى والهياكىىل االنتاجيىىة للقطىىاع الصىىناعى المصىىرى إدى إلىىى إءىىعا  
 ((. القدر  التنافسية القطاع الصناعى المصرى

 ةدود البةث:

الحىىدود الزمنيىىة: اإلعتمىىاد بيانىىات سىىنوية فىىى تحليىىل  الحدود المكانية: جمهورية مصر العربية
المؤشىىرات الخاصىىة بقطىىاع الصىىناعة وفقىىاً لمىىا هىىو متىىاو مىىن إحصىىائيات ودوريىىات متعلقىىة بالقطىىاع 

 الصناعى.

 منهج البةث :

اسة مجموعة من الظواهر الكلية المتعلقة منهجية البحث: المنهج االستنباطى حيث يقوم البحث بدر
 االختالالت والمعوقات الخاصة بالصناعة المصرية والتى تحول دون إنطالقة. بدراسة

المؤشىىرات  و لىى  مىىن خىىالل تحليىىلي سىىلوب التحليلىى سىىتخدام األا سىىلوب البحىىث: يقىىوم البحىىث ب
لقطىىاع الصىىناعى لىىبعض واالجصائيات المتعلقة بموءوع البحث مع مقارنة بعض مؤشرات الخاصىىة با

 الدول بهد  المقارنة وك ل  االبحاث والدراسات السابقة المرتبطة بموءوع البحث.

 :  البةثه:كل ا

 سو  يتم تقسيم ه ا البحث إلى مطلبين رئيسين ونقاط فرعية على النحو التالى:   

 ى مصر.المطلب األول: تحليل المؤشرات االقتصادية المختل ة المتعلقة بقطاع الصناعة ف

  والً: الدراسات السابقة.  

 ثانياً: مؤشرات الصناعة المصرية على المستوى القومى.  

 ثالثاً: تحليل االداء التصديرى لقطاع الصناعة فى مصر.  

 رابعاً: بعض مؤشرات تنافسية قطاع الصناعة فى مصر مع بعض الدول المقارنة.

 ت الهيكلية التى يعانىمنها قطاع الصناعة فى مصر.المطلب الثانى: تحليل  برز التحديات واالختالال

 .:  برز اإلختالالت الهيكلية المتعلقة بمناخ اإلستثمار وهيكل اإلنتا  الصناعى فى مصر والً   

ً ثا    .:  برز اإلختالالت الهيكلية المتعلقة بتكنولوجيا التصنيعنيا

  ً  .الن ا  إلى األسواق الخارجية: المشكالت المتعلقة بقدر  الصادرات الصناعية ثالثا

 : المؤشراا الع م  للقط ع الصن عى فى مصرالمطلب األول

إلقاء الءوء على المؤشرات العامة للصناعة المصرية من   المطلبتحاول الدراسة من خالل ه ا  
والتىىى تمكننىىا مىىن   ف(  2017-2006خالل إستعراض  هم مؤشرات الصناعة المصرية خالل األعىىوام  

ومسىىاهمة الصىىناعة  فواقىىع االقتصىىادى للصىىناعة المصىىرية والتطىىورات التىىى طىىر ت عليهىىا معرفىىة ال
باإلءافة إلى طرو األداء   فالمصرية فى الناتج المحلى اإلجمالى ومقارنتها بباقى القطاعات االقتصادية  

وإستعراض  هىىم المؤشىىرات التىىى  فالتصديرى للصناعة ومدى تيثيرها على هيكل الصادرات المصرية 
ويختىىتم المبحىىث بطىىرو لىىبعض مؤشىىرات التنافسىىية  فتشرو التيثيرات االقتصادية على المستوى الكلىىى 

والتىىى توءىىم المسىىتوى التنافسىىى فىىى مقارنىىة مىىع بعىىض الىىدول المشىىابهة لمصىىر مىىن حيىىث الهياكىىل 
وسو  نستعرض ه   المؤشرات مىىن خىىالل دراسىىة مؤشىىرات الصىىناعة المصىىرية علىىى   فاالقتصادية  
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مؤشىىرات تقيىىيم األداء باإلءىىافة إلىىى  قومى ثم تقيىىيم األداء التصىىديرى للصىىناعة المصىىريةف  المستوى ال
الصناعى للصناعات التحويليةف و خيرا مؤشرات تنافسية األداء الصناعى المصرى بالمقارنة مع بعىىض 

 الدول.

 أوالً: الدراس ا الس بق :

جوانىىب المتعلقىىة بىىيداء القطىىاع هنا  عدداً مىىن الدراسىىات السىىابقة التىىى حىىاوالت تنىىاول بعىىض ال
 الصناعى والتى حاولت توءيم بعض المعوقات التى تواجه القطاع الصناعى وهى على النحو التالى:

رساا ل   ،"معوقاا ا صاا دراا العاا لل الو لااث ووساا  ل تنم:تهاا  "  (،2004)ا:ماا م مةااب  كااى
 .كل:  التج رة ج مع  االسكندر:  ،م ج:ست:ر  

حليل المعوقات التى تحول دون نمو الصادرات فى العىىالم الثالىىثف وقىىد وقد تناولت تل  الدراسة ت
إعتمدت تل  الدراسة علىىى تحليىىل معوقىىات نمىىو الصىىادرات الصىىناعية فىىى مصىىرف وقىىد إعتمىىدت تلىى  
الدراسة المنهج الوص ى التحليلى باإلعتماد على عدد من الكتابات والدوريات المتعلقة بموءوع البحثف 

سة بءرور  تطوير  داء القدر  التنافسىىية للقطىىاع الصىىناعى بهىىد  تنميىىة قدراتىىه وقد  وصت تل  الدرا
 على المنافسة فى االسواق الم توحة.

تةل:ل القدرة التن فس:  للصن ع ا الصاار:رة والمتوسااط  " ( ،2015)مةمد عبدالواةد اسم ع:ل
ج مع  ،ااااا  التجااا رةكاااال:ا  ،رساا لد دكتااورار م:اار منشااورة"،  فى مصر ب لتطب:ق على صن ع  الجلااود

 ال ق  :ق  .

تتمثل مشكلة الدراسة فى ءع  القدر  التنافسية للصناعات الصغير  والمتوسطة فىىى مصىىر كمىىا 
لىى ا  فتحيط بها الكثير من التحديات والمعوقات والمنافسة الشديد  سواء فىىى األسىىواق المحليىىة  و الدوليىىة

و اآلليىىات الالزمىىة لىىدعم  ات لتقىىديم التسىىهيالتيجب تحليل الوءع التنافسى لمصر على جميىىع المسىىتوي
تنبع  همية الدراسة من  همية الصناعات الصغير  و المتوسطة فى االقتصىىاد المصىىرى  .القدر  التنافسية

و ل  من خالل دورها المؤثر فى تحقيق التنمية االقتصىىادية و تقليىىل حىىد  الت ىىاوت بىىين الطبقىىات نتيجىىة 
 وتوفير فرص العمل للحىىد مىىن انتشىىارلتي تنشي بين تل  الصناعات وغيرها  الروابط األمامية و الخل ية ا

 . ظىىىىىىىىىىىاهر  البطالىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىىالل تىىىىىىىىىىىوفير فىىىىىىىىىىىرص التوظىىىىىىىىىىى 

فتقارهىىا للقىىدر  إلصناعات الصغير  و المتوسطة فىىى مصىىر إلىىى قد  رجعت تل  الدراسة ءع   داء او
األمىىر وجىىود قطىىاع للصىىناعات   التنافسية التى تمكنها مىىن المنافسىىة المحليىىة والعالميىىةف و يقتءىىي  لىى 

الصغير  و المتوسطة يتمتع بالقدر  على المنافسةف و  لىى  مىىن خىىالل دور الدولىىة والمؤسسىىات ووءىىع 
اآلليىىات و تقىىديم المزايىىا االجتماعيىىة والحىىوافز االقتصىىادية خىىالل السىىنوات القادمىىة بغيىىة دعىىم قىىدرتها 

 .التنافسية و ل  بالتطبيق على صناعة الجلود فى مصر

(، "العن ق:ااد الصاان ع:  والتة لااا ا االسااتراتج:  لتاادع:ل القاادرة 2018:د صااب:ي :اا) ، )سااع
التن فساا:  للمشااروع ا الصاار:رة والمتوسط )دراساا  تطب:ق:اا  علااى االقتصاا د المصاار ("، رساا ل  

 دكتوراة ، قسل االقتص د والم ل:  الع م ، كل:  الةقوق ج مع  بنه .

ب التىىى تعىىوق نمىىو القطىىاع الصىىناعة المصىىرية وهىىى حاولت تل  الدراسة تحليىىل بعىىض الجوانىى 
قصور  داء المشروعات الصغير  والمتوسطةف وقد إعتمدت تل  على المنهج الوص ى فى تحليل مشىىكلة 
البحث من كتابات متعلقة بموءوع البحثف وقد توصلت تل  الدراسة إلىىى  ن ءىىع  الىىروابط االماميىىة 

 حىىد  وجىىه الءىىع  فىىى  داء الصىىناعة المصىىريةف وقىىد والخل ية وءع   داء الصىىناعات المغ يىىة هىىو  
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 وصت تل  الدراسة بإستخدام العناقيد الصناعية بهد  تعميق التصنيع المحلى ودعم الصناعات المغ يىىة 
 الصغير  والمتوسطة.

وتختلف تلك الدراس  عم الدراس ا الس بق  فى كونه  تتناا ول بشااى  ماام التاصاا:ل االخاات الا 
دوم إنط ق الصن ع  المصر:  مم العد:د مم جوانهبه  فى ة:م رك ا الكو:ر ماام اله:كل:  التى تةول  

الدراس ا الس بق  على أةد االخت الا التى تع نى منه  الصن ع  المصر:  ومة ولاا  توصاا:اه  وتقااد:ل 
ى منه  القط ع الصن عى المصاار  ماام تصور لةل تلك المشكل  دونم  التطرق إلى االخت الا التى :ع ن

  بد المختلا .جوان

 ً  : مؤشراا الصن ع  المصر:  على المستو  القومى:و ن: 

ونقوم فيها بعرض  هم المؤشىىرات التىىى تسىىاعد علىىى فهىىم مىىدى مسىىاهمة القطىىاع الصىىناعى فىىى 
االقتصىىاد علىىى المسىىتوى الكلىىى مىىن خىىالل إسىىتعراض مؤشىىرات مثىىل معىىدل نمىىو اإلنتىىا  الصىىناعى 

وحجىىم وهيكىىل   فوك ا مساهمة القطىىاع الصىىناعى فىىى التشىىغيل    فومساهمته فى الناتج المحلى اإلجمالى  
و ل  مع مقارنتىىه بىىاالداء االقتصىىادى لبىىاقى القطاعىىات االقتصىىادية ف  االستثمارات فى القطاع الصناعى

 و ل  من خالل المؤشرات اآلتية: فاالخرى 

 تطور اإلنت ج الصن عى فى مصر ونسب  مس همتد فى الن تج المةلى اإلجم لى:

ءم من خالل ه   النقطة توءيم الوزن النسبى للنتىىا  الصىىناعى بالمقارنىىة بالنىىاتج المحلىىى ونو
 ( وك ل  توءيم معدل نمو الناتج الصناعى فى مصر و ل على النحو التالى:GDPاإلجمالى  

 (1   جدول رقم
    GDPتتطور الناتج الصناعى ومساهمة الناتج الصناعى فى 

 وامل اإلنتا ( باألسعار الثابتة وفقاً لتكل ة ع 
 ( 17/2016-2006/ 07خالل ال تر   

اإلنتاج  السنة 

الصناعى  

 )بالمليار جنيه( 

معدل نمو  

الناتج  

 الصناعى  

إجمالى الناتج  

المحالى اإلجمالى  

 )بالمليار جنيه( 

نسبة مساهمة  

اإلنتاج الصناعى 

 GDPفى 

2006/2007 108.42 - 710.39 15.262% 

2007/2008 117.29 8.177% 761.40 15.404% 

2008/2009 122.16 4.154% 796.84 15.330% 

2009/2010 128.67 5.327% 837.74 15.359% 

2010/2011 127.41 -0.972% 853.97 14.920% 

2011/2012 128.68 0.994% 873.05 14.739% 

2012/2013 131.72 2.366% 892.50 14.759% 

2013/2014 139.10 5.595% 918.54 15.143% 

2014/2015 146.34 5.205% 949.51 15.412% 

2015/2016 146.65 0.217% 971.40 15.097% 

2016/2017 152.04 3.676% 1006.09 15.112% 

 %15.14 - %3.474 - متوسط الفترة 

*المصدر: حسبت إعتماداً على بيانات السالسل الزمنية ف بيانات الناتج المحلى اإلجمالى  
 بتكل ة عوامل اإلنتا  ف البن  المركزى
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http://www.cbe.org.eg/_layouts/xlviewer.aspx?id=/Time%20Series%20Document

s/GDP/GDP%20at%20factor%20cost%20(constant)/GDP_factor%20cost_Consta

nt%20prices_Annual.xls.xlsx&DefaultItemOpen=1 

 .2006/2007*البيانات السابقة مقومة باألسعار الثابتة لعام 

 ( م :لى:1و:تضي لن  مم الجدول رقل )
( فقىىد حقىىق 2016/2017-2006/2007فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج الصناعى خالل ال تر    .  

على  ساس سنوى مع وجود ت ب بات فى تل  النسبة حيث بلىى    %3.47فى المتوسط تل  ال تر   
% فىىى حىىين   8حيىىث بلىى     2007/2008مو الناتج الصناعى حد  األقصىىى فىىى العىىام  معدل ن

فىىى العىىام  %0.994حيىىث بلىى   2010/2011إنخ ض ليصىىل إلىىى  دنىىى مسىىتوياته فىىى العىىام  
 كنيجة للتقلبات السياسية فى تل  ال تر . 2011/2012

ت بىى بات سىىواء   ما عن نسبة مساهمة الناتج الصناعى فىىى النىىاتج المحلىىى اإلجمىىالى فلىىم تشىىهد .ب
صعوداً  و هبوطاً وقد بلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى اإلجمالى لمتوسىىط 

من جملة الناتج المحلىىى اإلجمىىالى وهىىو مىىا   %15.14(  2016/2017-2006/2007ال تر   
 يعب عن ثبات فى هيكل الصناعة وك ل  الطاقة اإلنتاجية للقطاع الصناعى فى مصر.

 ط ع الصن عى فى الن تج المةلى اإلجم لى:مس هم  الق

ويعكس ه ا المؤشر مساهمة القطىىاع الصىىناعى فىىى النىىاتج المحلىىى اإلجمىىالى حيىىث يعبىىر النىىاتج 
فى فتر  زمنية   المحلى اإلجمالى عن مجموع ما  نتج من سلع وخدمات داخل الحدود الجغرافية لدولة ما

 ف ويعبر ه ا المحلى اإلجمالى عن النمو االقتصادى اإليجابى وتعبر الزياد  فى الناتج    معينة غالباً سنة ف  
فىىى و لىى  بوءىىعه  المؤشر عن حجم القطاع الصناعى ومىىدى مسىىاهمته فىىى مجمىىل االقتصىىاد الىىوطنى  

 مقارنة مع القطاعات االقتصادية االخرى كما يلى:

 (2جدول رقم   

  %(                                تطور الهيكل القطاعى للناتج المحلى اإلجمالى

االنشطة  

 االقتصادية 

04/

2003 

05/

2004 

10/

2009 

11/

2010 
2016/17 2017/18 

  متوسط الفترة

(04/2003-

18/2017 ) 

الزراعة  

والغابات  

 والصيد 

15.10 % 14.86 % 13.99 % 14.51 % 11.69 % 11.49 % 12.84% 

البترول  

والغاز  

 الطبيعى 

12.58 % 12.64 % 14.40 % 14.89 % 9.59 % 11.06 % 13.64% 

الصناعات  

 التحويلية 
18.33 % 17.76 % 16.88 % 16.50 % 16.74 % 16.67 % 16.69% 

      -أ  

تكرير 

 البترول 

0.93 % 0.98 % 1.09 % 1.13 % 3.93 % 3.86 % 2.45% 

    -ب

صناعات  

تحويلية  

 اخرى 

17.39 % 16.78 % 15.79 % 15.37 % 12.80 % 12.81 % 14.24% 

http://www.cbe.org.eg/_layouts/xlviewer.aspx?id=/Time%20Series%20Documents/GDP/GDP%20at%20factor%20cost%20(constant)/GDP_factor%20cost_Constant%20prices_Annual.xls.xlsx&DefaultItemOpen=1
http://www.cbe.org.eg/_layouts/xlviewer.aspx?id=/Time%20Series%20Documents/GDP/GDP%20at%20factor%20cost%20(constant)/GDP_factor%20cost_Constant%20prices_Annual.xls.xlsx&DefaultItemOpen=1
http://www.cbe.org.eg/_layouts/xlviewer.aspx?id=/Time%20Series%20Documents/GDP/GDP%20at%20factor%20cost%20(constant)/GDP_factor%20cost_Constant%20prices_Annual.xls.xlsx&DefaultItemOpen=1
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االنشطة  

 االقتصادية 

04/

2003 

05/

2004 

10/

2009 

11/

2010 
2016/17 2017/18 

  متوسط الفترة

(04/2003-

18/2017 ) 

 %4.58 % 5.92 % 5.72 % 4.58 % 4.57 % 3.96 % 4.05 تشييد وبناء

النقل 

 والتخزين 

4.31 % 4.26 % 4.11 % 4.07 % 4.67 % 4.65 % 4.26% 

قناة  

 السويس

3.35 % 3.97 % 2.24 % 2.23 % 2.25 % 2.24 % 2.55% 

تجارة 

الجملة 

 والتجزئة 

11.10 % 11.12 % 11.62 % 11.50 % 13.88 % 13.78 % 12.06% 

الوساطة  

المالية و  

االنشطة  

 المساعدة 

5.34 % 5.21 % 3.57 % 3.42 % 3.92 % 3.84 % 4.04% 

الحكومة 

 العامة

10.14 % 10.21 % 9.99 % 10.21 % 8.85 % 7.37 % 9.52% 

خدمات  

التعليم 

والصحة 

والخدمات  

 الشخصية

3.01 % 2.98 % 3.97 % 3.93 % 5.07 % 5.00 % 4.19% 

باقى  

االنشطة  

 االقتصادية 

15.94 % 12.97 % 14.66 % 14.16 % 17.62% 15.35% 15.62% 

 

 اإلجمالى 

100 % 100 % 100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00% 100.00 % 

المصدر: حسبت بواسطة الدراسة   من قاعد  بيانات ومعلومات  وزار  التخطيط والتعاون 
 ( بالملحق االحصاء.  1الدولى  جدول رقم  

 ( النتائج التالية:2يتءم لنا من الجدول رقم  
ر نسىىبة مسىىاهمة فىىى النىىاتج المحلىىى فيما يتعلىىق بالقطىىاع الصىىناعى: يتءىىم لنىىا  نىىه يمثىىل  كبىى  - 

وعلىىى الىىرغم مىىن   ف  اإلجمالى ومن هنا تكمن  همية القطاع الصناعى كمحىىر  لعمليىىة التنميىىة
اإلنخ اض فى السنوات األخير  فى نسبة المسىىاهمة فىىى النىىاتج المحلىىى اإلجمىىالى اال  نىىه ظىىل 

إنخ اءات متتالية حيىىث  وقد شهد الناتج المحلى االجمالى هيكليحافظ على المرتبة األولى فى 
حيىىث وصىىل  18/2017ليصل إلى  دنى مسىىتوياته عىىام   2004% عام    17.39إنخ ض من  

وقىىد حققىىت الصىىناعات التحويليىىة  %  ثىىم شىىهد  رت اعىىات ط ي ىىة خىىالل السىىنوات 12,6إلىىى 
   ( تقىىدر بنحىىو 18/2017-04/2003مسىىاهمة فىىى النىىاتج المحلىىى اإلجمىىالى لمتوسىىط ال تىىر  

%14.2. 
والغىىاز  لو البتىىرو فما يتعلق بالقطاع الزراعى فييتى فىىى المرتبىىة الثالثىىة بعىىد الصىىناعة  ما في -ب

 2008إلى العىىام    2004الطبيعى وقد شهد القطاع الزراعى إنخ اءات متتالية بداية من العام  
عىىام  %11,49ليصىىل إلىىى  دنىىى مسىىتوياته عنىىد  2004% عىىام  15,1حيىىث إنخ ىىض مىىن 

مىىن إجمىىالى النىىاتج المحلىىى اإلجمىىالى و لىى    %12راعى بنحو  ويساهم القطاع الز  18/2017
 (. 18/2017-04/2003لمتوسط ال تر   

حقق نسىىبة مسىىاهمة بلغىىت ييتى البترول والغاز الطبيعى فى المرتبة الثانية بعد الصناعةوحيث  -ت
( وقد شهدت تل  النسبة زيىىاد  فىىى ال تىىر  18/2017-04/2003% لمتوسط ال تر     13.64
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فى حين إنخ ءت   %14.89% لتصل إلى    12( حيث إنخ ءت من  04/2003-11/2011 
 . 18/2017فى العام  %11.06بعد  ل  لتصل إلى 

وييتى فى المرتبة الرابعة من حيث المساهمة فى الناتج المحلى اإلجمالى  نشطة تجار  الجملىىة  -ث
خ ىىاض فىىى ونسبة مساهمة هىى ا النشىىاط االقتصىىادى مسىىتقر حيىىث إن اإلرت ىىاع واإلن  والتجزئة

 2007% وهو  دنى مستوياتها وحدث فى العام    10,35مؤشرها ط ي  حيث تتراوو ما بين  
وقىىد سىىاهم هىى ا النشىىاط بنحىىو   2010  % و لىى  فىىى العىىام    11,62إلى  على مستوياتها وهو  

 .(18/2017-04/2003% لمتوسط ال تر    12.06
 %7% إلىىى    10ساهمته مىىا بىىين  وييتى فى المرتبة الخامسة  نشطة الحكومة العامة وتتراوو م - 

حيث وصلت إلى  2011من الناتج المحلى اإلجمالى وقد وصلت إلى  على مستوياتها فى العام 
 %. 7.37حيث وصلت الى  18/2017% وحققت  دنى مستوياتها فى العام  10,205

ولكىىن يجىىدر  %5% إلىىى حىىد  قصىىى   1 ما باقى األنشطة فإن نسب مساهمتها تتراوو ما بىىين   -و
وه ا يعكس  %4ار  هنا إلى  ن نسبة مساهمة  نشطة التعليم والصحة والخدمات الشخصية اإلش

خلالً هيكلىاً فى االقتصاد المصرى فعلى رغم  همية تلىى  األنشىىطة كلعىىب  ساسىىى فىىى التنميىىة 
البشرية والتنميىىة االقتصىىادية بالتبعيىىة إال  ن نسىىبة مسىىاهمتها  لىىم تتعىىد فىىى  قصىىى مسىىتوياتها 

  ويعىى ى  لىى  إلىىى ءىىع  اإلسىىتثمارات الموجهىىة لتلىى  17/2016  فى العام%  و ل  5.05
األنشطة االقتصادية و ل  وفقاً لهيكل توزيع اإلسىىتثمارات المن ىى   والتىىى سىىيتم توءىىيحها فىىى 

 الجدول التالى.
 تو :ع اإلستوم راا المناذة على القط ع ا االقتص د:  المختلا : .1

لقطىىاع الصىىناعى فىىى مجمىىل اإلسىىتثمارات المن ىى   ونستعرض من خالل ه ا المؤشر مسىىاهمة ا
وك ا مقارنتها بىىبعض القطاعىىات االقتصىىادية األخىىرى   و لىى  خىىالل األعىىوام التسىىعة األخيىىر    و لىى  
يساعدنا فى فهم مدى تيثير القطاع الصناعى على اإلستثمارات   وتيثير  ل  على حجم اإلنتا  ومعدالت 

 ن خالل الجدول التالى:النمو فى القطاع الصناعى   و ل   م

 (3جدول رقم ) 
 )%(                ( 2017/ 18-2003/ 04التوزيع القطاعى لإلستثمارات المنفذة خالل الفترة )      

القطاعات 

 االقتصادية 
2003/04 2004/05 2010/11 2011/12 2016/17 2017/18 

متوسط  

الفترة  

(2003/04-

2017/18 ) 

 %4.15 %3.43 %3.37 %2.18 %2.98 %7.69 %9.50 الزراعة 

البترول  

 الخام 

5.50% 5.57% 5.32% 3.28% 1.85% 0.64% 6.50% 

الغاز  

 الطبيعى 

10.49% 12.29% 14.21% 22.06% 10.74% 10.40% 12.73% 

استخراجات  

 اخرى

0.08% 0.02% 0.00% 0.00% 2.78% 0.00% 1.05% 

تكرير  

 البترول 

2.51% 7.36% 1.26% 4.17% 0.17% 0.26% 2.29% 

تحويلية  

 اخرى

5.00% 5.81% 9.12% 4.98% 8.76% 7.62% 11.06% 
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القطاعات 

 االقتصادية 
2003/04 2004/05 2010/11 2011/12 2016/17 2017/18 

متوسط  

الفترة  

(2003/04-

2017/18 ) 

 %7.94 %11.30 %24.22 %7.48 %7.37 %8.24 %9.24 الكهرباء 

 %2.22 %0.97 %1.47 %2.07 %2.27 %1.66 %1.68 المياة 

 التشييد

 والبناء 

1.37% 1.23% 2.52% 0.69% 1.69% 1.75% 1.78% 

النقل  

 والتخزين

15.87% 13.01% 11.09% 12.56% 8.79% 7.97% 10.86% 

 %5.72 %3.03 %3.08 %5.75 %7.39 %6.54 %6.13 االتصاالت 

قناة  

 السويس

0.55% 0.32% 1.36% 0.87% 1.43% 1.25% 0.93% 

تجارة  

الجملة  

 والتجزئة 

0.91% 1.15% 0.21% 0.12% 2.73% 1.70% 1.86% 

الوساطة 

المالية  

واالنشطة  

 المساعدة 

0.45% 0.72% 4.47% 3.57% 3.10% 2.74% 2.65% 

التأمين  

والضمان  

 االجتماعى 

0.02% 0.04% 0.38% 0.58% 0.02% 0.01% 0.22% 

المطاعم  

 والفنادق 

3.14% 2.84% 0.00% 0.03% 0.65% 0.63% 1.05% 

األنشطة  

 العقارية 

9.25% 10.09% 2.51% 2.26% 10.87% 11.15% 7.61% 

خدمات  

 التعليم

4.90% 3.59% 14.10% 16.31% 3.54% 3.48% 5.86% 

الخدمات  

 الصحية 

3.54% 3.24% 3.18% 2.69% 2.69% 1.92% 2.63% 

خدمات  

 اخرى

9.84% 8.58% 2.43% 1.93% 2.17% 1.32% 3.46% 

  0.00% 0.00% 2.50% 2.15% 5.87% 5.03% 3.71% 

   0 0.00% 5.35% 4.25% 0.00% 20.80% 3.52% 

   0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.61% 0.19% 

    0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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القطاعات 

 االقتصادية 
2003/04 2004/05 2010/11 2011/12 2016/17 2017/18 

متوسط  

الفترة  

(2003/04-

2017/18 ) 

االجمالى  

 العام 

1.00% 1.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

المصدر: حسبت بواسطة الباحثف من قاعد  بيانات ومعلومات  وزار  التخطيط والتعاون الدولى ف 
 ( بالملحق االحصاء 2جدول رقم    

 لنتائج التالية:( ا3يتءم لنا من الجدول رقم  
فيما يتعلىىق بالصىىناعات التحويليىىة: فقىىد شىىهدت تغيىىرات وت بىى بات فىىى حجىىم المن ىى  فيهىىا مىىن  - 

فإ ا نظرنا إلى نصيبها فىىى حجىىم اإلسىىتثمارات المن ىى   (  04/2003ال تر  اإلستثمارات خالل  
ايىىة   ثم  خىى ت فىىى اإلرت ىىاع بد 2004% فى عام  5فقد كانت فى بداية السلسلة الزمنية تمثل 

 %26حيث  كانىىت تمثىىل    2007حيث وصلت إلى قمة ه ا اإلرت اع فى العام    2005من العام  
ثىىم  خىى  نصىىيبها مىىن إجمىىالى   ف  من جملة اإلستثمارات المن    فى جميىىع األنشىىطة االقتصىىادية

 2012اإلستثمارات المن    فى اإلنخ اض حيث وصل اإلنخ اض إلى  دنى مستوياته فى العىىام 
% وه ا يعكس خلالً جوهرياً فىىى هيكىىل اإلسىىتثمارات نظىىراً لمىىا تمثلىىه   4.89حيث كان يمثل  

الصىىناعة مىىن عنصىىر  ساسىىى مىىن عناصىىر التنميىىة االقتصىىادية تتطلىىب ءىى  المزيىىد مىىن 
 اإلستثمارات لتحقق معدالت نمو متوازنة تخدم  هدا  التنمية.

يكىىل اإلسىىتثمارات المن ىى   اما فيما يتعلق بالقطاع الزراعى: فقد  تى فى المرتبة السادسة فىىى ه -ب
حيىىث   2004حيث  خ  نصيب الزراعة فى هيكل اإلستثمارات فى اإلنخ اض بداية مىىن العىىام  

% من إجمالى اإلستثمارات ثم  خ ا فى اإلنخ اض بداية من هىى ا   9.5كان يمثل فى  ل  العام  
الى % مىىن إجمىى  2,18حيث كىىان يمثىىل   2012العام حيث وصل إلى  دنى مستوياته فى العام  

المن   من اإلستثمارات   وه ا يعكس  يءاً خلالً كبيراً فى هيكل اإلسىىتثمارات فعلىىى رغىىم مىىن 
 همية القطاع الزراعى كمحر  للتنمية فإن حجم اإلستثمارات المن ىى   فيىىة يتءىىاءل عامىىاً بعىىد 
عام  و ل  يؤدى إلى وجود إقتصاد هش يعتمد فى مجمله على قطىىاع الخىىدمات ويىىؤثر بشىىكل 

 لى إستدامة عملية التنمية.كبير ع
الغاز والبترول واإلستخراجات األخرى: شهد ه ا النشاط االقتصىىادى بوجىىه عىىام إرت اعىىاً فىىى  -ت

% عىىام   22,69حيث إنخ ض مىىن    2011     2007السنوات العشر االخير  بإستثناء العامين  
إلىىى   12/20011% عىىام    26,44  كما  نىىه إنخ ىىض مىىن    2007%  عام    17إلى     2006

  ويعىىد هىى ا النشىىاط االقتصىىادى فىىى المرتبىىة األولىىى مىىن حيىىث  18/2017% عىىام  10.26
إستحوا   على النصيب األكبر من االستثمارات المن ىى   السىىيما علىىى حسىىاب قطاعىىات  خىىرى 

والجدير باإلشار  هنا  ن معظم االستثمارات فىىى هىى ا القطىىاع تىىتم مىىن   فمثل القطاع الزراعى  
 فاً للتقسيم القطاعى لالستثمارات فىىى القطىىاعين العىىام والخىىاص  خالل إستثمارات حكومية وفق

وه ا الجانب  يءاً يوءم خلالً آخر فى هيكل اإلسىىتثمارات فعلىىى الىىرغم  نىىه مصىىدر رئيسىىى 
للدخل القومى إال  نه قد جاء على حساب  نشطة  خرى ربما ال يقبل عليها اإلسىىتثمار الخىىاص 

اً  ثرت علىىى اإلسىىتثمارات الموجهىىة لخىىدمات التعلىىيم  يء  فييتى فى مقدمتها القطاع الزراعى  
 والصحة.



 اإلختالالت الهيكلية في قطاع الصناعة المصرية                                             د. إسالم  عبد السالم رجب د. إمام علي كامل خليل
 

 

(473) 
 م 2021 رياني   الثانيالجزء  .(  11)العدد  -( 7المجلد )                                                   مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

عد من األنشطة االقتصادية التى  ستحو ت على نصيب كبير ومتزايد مىىن تاالنشطة العقارية  و -ث
 2008% عىىام    6,51اإلستثمارات وخاصة خالل األعوام الخمسة األخير  حيث إرت عت من  

  وهو مىىا يعكىىس اإلقبىىال الكبيىىر   2012ام  % فى الع  16,31لتصل إلى  على مستوياتها عند  
على اإلستثمار العقارى  من القطاع الخاص كمخزن للقيمة و ات ربحية عالية و قل من حيىىث 

 المخاطر التى يواجه وخاصة بعد الثور  وظرو  عدم اإلستقرار السياسى.
ورهىىا خدمات التعليم والصحة والخدمات الشخصية: وعلى الرغم من  هميىىة تلىى  الخىىدمات ود - 

ال عال فى الرفع من ك اء  المورد البشرى كمحر   ساسى ألى عملية تنمية يىىؤثر علىىى جميىىع 
األنشطة االقتصادية فإن نصيب اإلسىىتثمارات الموجىىه لتلىى  األنشىىطة فىىى حالىىة مىىن النقصىىان 

 04/2003% عام  8,44المستمر وحيث إنخ ءت نسبة مساهمته فى هيكل اإلستثمارات من 
مىىرورا بسلسىىلة مىىن اإلنخ اءىىات   18/2017% عام    4.078توياته عند  ليصل إلى  دنى مس

    2009% عىىام    6,3ليصل إلىىى    2008% عام    5,1حيث إرت ع من    2009بإستثناء العام  
وه ا  يءاً يعبر عن خلل فى هيكل اإلستثمارت فعلى الرغم من  همية تل  األنشطة فىىان حجىىم 

 المن   فيها من إستثمارات فى تناقص مستمر.
لنقل والتخزين: ويعد  يءاً مىىن األنشىىطة االقتصىىادية التىىى حافظىىت علىىى نسىىب مسىىتقر  مىىن ا -و

 2004% وه ا فى  على مستوياته عىىام   15,87إجمالى اإلستثمارات المن    تراوحت ما بين  
و ل  عند  دنى مستوياته ثىىم  خىى ا فىىى اإلرت ىىاع خىىالل السىىنوات   2007% فى عام    10,5و  

حيىىث كانىىت تمثىىل  2012لة الزمنيىىة وصىىلت إلىىى قمتهىىا فىىى العىىام الخمس األخير  فى السلسىى 
% مىىن جملىىة اإلسىىتثمارات المن ىى     والجىىدير بالىى كر  ن هىى   النسىىبة تمثىىل خمىىس  12,55

  ءعا  الموجه من إستثمارات فى قطاع الزراعة فى ه ا العام.
رن باألنشىىطة اما باقى القطاعات فإن نصيبها من اإلستثمار مت اوت ولكنىىه مىىنخ ض إ ا مىىا قىىو -خ

% الىىى  قصىىى   0,3االقتصادية سابقة البيان ويتراوو نصيبها من اإلستثمارات المن    ما بين  
% حسب طبيعة كل نشاط إقتصادى ولكنها التؤثر بشىىكل كبيىىر علىىى هيكىىل   2مستوياتها وهو  

 اإلستثمارات فى مجمله.

 مس هم  القط ع ا االقتص د:  المختلا  فى التشر:ل: .2
  النقظة تطور عدد المشتغلين فىىى االنشىىطة االقتصىىادية المختل ىىة وتتطىىور عىىدد ونتناول فى ه 

المشتغلين فى القطاع الصناعة ونسبته إلى إجمالى المشتغلين على مستوى االقتصاد الكلى وال ى يمكننىىا 
 توءيحه على النحو التالى:

 (4جدول رقم   
                 (2016-2004 ال تر  للمشتغلين فى هيكل االقتصاد القومى خاللالتوزيع القطاعى 

 )%  
متوسط   2016 2015 2012 2011 2005 2004 النشاط االقتصادى

الفترة     

(2004-

2016 ) 

إجمالى عدد 

المشتغلين)بالمليون  

 نسمة(

18.83 19.69 23.3 23.5 24.77 25.3 

 28.80 25.6 25.8 27.1 29.2 30.9 31.8 الزراعة والصيد 

تجارة الجملة و 

 جزئة الت

12 11.1 11 11 11.8 11.9 11.26 

 11.22 11.4 11.2 11.1 9.8 11.5 11.1 الصناعات التحويلية 
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متوسط   2016 2015 2012 2011 2005 2004 النشاط االقتصادى

الفترة     

(2004-

2016 ) 

إجمالى عدد 

المشتغلين)بالمليون  

 نسمة(

18.83 19.69 23.3 23.5 24.77 25.3 

 8.23 6.8 7.2 8 8 9.6 10.3 االدارة العامة والدفاع 

 9.29 9 8.9 9.5 9.1 9.9 9.8 التعليم

 10.70 11.9 12.1 11.8 11.6 8.5 7.5 التشييد و البناء

التقل و التخزين  

 واالتصاالت 

6.3 6.8 7.7 7 7.7 7.5 6.95 

 13.55 15.9 15.3 14.5 13.6 11.7 11.2 انشطة اقتصادية اخرى

 100.00 100 100 100 100 100 100 اإلجمالى 

المصدر: كتاب مصر فى ارقام   الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء   األعوام  
2005 –  2018 . 

https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&Year=229

88. 

 

األنصبة النسبية للقطاعات المختل ة حيث جاء القطاع الزراعىىى   (4يتءم لنا من الجدول رقم 
لمتوسىىط ال تىىر  % من العاملين فى كافىىة القطاعىىات   28.8ن  فى المركز األول حيث  نه يستوعب ما بي

بينما يتبادل المركز الثانى والثالث الصناعات التحويلية و يءاً تجار  التجزئة والجملىىة (  2004-2016 
ثم يليهم القطاع الحكىىومى والىىدفاع حيىىث يمثىىل ف  %    12% و    11حيث تتراوو نسبة كل منهما ما بين  

شير المؤشرات إلى تراجع نسبة ه ا النشاط فى هيكل التوظي  فى مصىىر % وت  7,8% و  10,3مابين  
 ثم يليها العاملين فى قطاع التعليم والتشييد والبناء و نشطة النقل والتخزين واإلتصاالت.

 

 تتطور اإلنت ج الصن عى للصن ع ا التةو:ل:  مقسم ً على االنشط  الصن ع:  المختلا : .3

  على األهمية النسبية للصناعات المختل ة ومسىىاهمتها فىىى نحاول من خالل ه   النقطة التعر
إجمالى النىىاتج الصىىناعى فىىى مصىىر بهىىد  الوقىىو  علىىى حجىىم التغيىىر فىىى هيكىىل األنشىىطة الصىىناعية 

 المصرية و ل  على النحو التالى:

 

 

 

 

 

https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&Year=22988
https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&Year=22988
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 ( 5جدول رقم 
 سعار الجارية(تتطور األهمية النسبية لألنشطة الصناعية المختل ة للصناعات التحويلية المصرية  باأل

 ( 17/2016-2002/ 03خالل ال تر   
/03 الصناعة 

2002 

04/

2003 

10/

2009 

2010/1

1 

2013/1

4 

متوسط   2016/17

  الفترة
(03/

2002-

17/

اإلجمالى   (2016

العام)بالمليار  

 جنيه(

215.0

46 

234.5

78 

409.1

1 

1195.5 1318.0

0 

1534.7 

صناعات  

هندسية  

وإلكترونية 

 وكهربائية 

29.80

% 

30.70

% 

8.62% 21.96

% 

24.82

% 

23.04% 23.16

% 

مواد غذائية  

ومشروبات  

 وتبغ

22.90

% 

23.90

% 

14.30

% 

19.94

% 

20.14

% 

20.34% 20.25

% 

كيماويات 

أساسية  

 ومنتجاتها 

15.20

% 

15.00

% 

32.80

% 

20.90

% 

20.83

% 

19.89% 20.77

% 

صناعات  

 معدنية أساسية 

16.40

% 

16.40

% 

36.00

% 

11.73

% 

11.05

% 

12.99% 17.43

% 

غزل ونسيج  

ومالبس  

 وجلود 

11.10

% 

10.60

% 

4.43% 8.30% 8.17% 10.09% 8.78% 

مواد بناء 

 وخذف وصينى

1.50% 1.00% 0.25% 4.81% 5.47% 5.02% 3.01% 

الورق  

ومنتجات  

الصباعة  

 والنشر 

2.90% 2.80% 2.31% 1.29% 1.94% 2.00% 2.21% 

صناعات  

 تحويلية أخرى

3.00% 2.00% 1.00% 7.65% 7.01% 6.05% 4.45% 

100.0 اإلجمالى العام 

0% 

100.0

0% 

100.0

0% 

100.0

0% 

100.0

0% 

100.00

% 

100.00

% 

( بالملحق اإلحصائى ف   1*المصدر: حسبت بواسطة الباحث ف إعتماداً على بيانات الجدول رقم    
بئة العامىىة وفقاً لكتاب االحصائى السنوى باب الصناعات التحويلية ف الجهاز المركزى للتع

 (.17/2016-03/2002واالحصاء ف للسنوات  

من قيمة اإلنتا    %23.16(  ن الصناعات الهندسية تمثل نحو  2-4يتءم لنا من الجدول رقم 
( يليهىىا كىىالً مىىن الصىىناعات 17/2016-03/2002الصىىناعى للصىىناعات التحويليىىة لمتوسىىط ال تىىر   

لكىىالً منهمىىا خىىالل ل تىىر   اتىىه ف ثىىم يليهىىا الصىىناعات   %20الغ ائية والصىىناعات الكميائيىىة والتىىى تمثىىل  
من جملة الناتج الصناعى يليها صناعات الغزل والنسىىيج والجلىىود والمالبىىس   %11التعدينية والتى تمثل  

 لل تر   اتها. %8.4الجاهز  بنحو 
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ال ى حدث    ما فيما يتعلق بهيكل األهمية النسبية لألنشطة الصناعية فإننا يمكن توءيم التطور .  
 فيه من خالل الشكل التالى:

 ( 2الشكل رقم)                                      (1لشكل رقم )ا           
المختلفة       الصناعية  األنشطة  الصناعية                        مساهمة  األنشطة  مساهمة 

  المختلفة
 2017فى الناتج الصناعى لعام                                2011 لعام  فى الناتج الصناعى     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يتءم لنا من الشكل السابق  ن هيكل مساهمة الصناعات المختل ة فى الناتج الصناعى لم يشهد 
تغيىىر ملحىىوظ بإسىىتثناء بعىىض التغيىىرات الط ي ىىة فىىى بعىىض األنشىىطة الصىىناعية مثىىل زيىىاد  مسىىاهمة 

ف زيىىاد  مسىىاهمة  17/2016عىىام    %29.80إلىىى    لتصىىل  03/2002عىىام    %23الصناعات الهنسية من  
 .2017عام  %10.09لتصل إلى  2011عام  %8.3صناعة الغزل والنسيج من 

وبناءاً على ما تقدم يمكننا القول  ن قطاع الصناعة فى مصر لم يشهد ط رات كبير  سواء فىىى  .ب
لى ف  و حتىىى معدالت نمو القطاع  و من حيث نسبة مساهمة القطاع فى النىىاتج المحلىىى اإلجمىىا

هيكل األنشطة الصناعية المختل ة ف وهو ما يشير إلى ءرورية إعاد  النظر فى هيكل الحوافز 
  اإلستثمارية والدعم  المقدم من قبل الدولة وآليات العمل المتبعة فى تنمية ه ا القطاع.

 و لو ً: تةل:ل االدا  التصد:ر  لقط ع الصن ع  فى مصر:  

م مؤشرات التى تتعلق بموق  التجار  الخارجية للصناعة المصىىرية ونناقش فى ه ا الجزء  ه
سواء من حيث صادراتها  و الواردات منها وتحلىىيالً لهيكىىل الصىىادرات والىىواردات المتعلىىق بالصىىناعة 
المصرية وهو ما يساعد فى فهم قدر  الصناعة المصىىرية علىىى الن ىىا  إلىىى األسىىواق العالميىىة باإلءىىافة 

 لصادرات والورادات مع مقارنتها بباقى األنشطة االقتصادية:لوءع تحليل لهيكل ا
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 الص دراا الصن ع:  مقسم  على الصن ع ا المختلا : .1

ونستعرض من خالل ه ا المؤشر مساهمة كل صناعة مىىن الصىىناعات التحويليىىة فىىى الهيكىىل 
ل الصىىادرات التصديرى للصناعات التحويلية وه ا يساعدنا على فهم الوزن النسبى لكل صناعة فى هيك

 الصناعية و ل  من خالل الجدول التالى:

 (6جدول رقم   
-2004الهيكل التصديرى للصناعات التحويلية منسوب الى إجمالى الصادرات الصناعية  خالل ال تر   

2017)%  ) 
متوسط   2017 2016 2011 2010 2005 2004 الصادرات 

 الفترة 

(2004-

2017 ) 

إجمالى الصادرات 

 )بالمليار جنيه( 

54.3 62.1 154.85 183.25 230.31 461.94 

الصناعات الغذائية  

 والمشروبات والتبغ 

5.20% 6.70% 7.33% 6.04% 6.88% 5.52% 5.58% 

 %19.72 %18.31 %16.64 %22.80 0.2243 %23.80 %19.80 الصناعات الكميائية 

 %12.94 %12.18 %11.09 %17.18 %17.13 %11.20 %9.90 الصناعات الكيماوية 

راتنجات ولدائن  

 صناعية 

9.90% 12.60% 5.30% 5.62% 5.55% 6.13% 7.65% 

 %0.79 %0.44 %0.53 %0.71 %0.98 %1.20 %1.20 جلود ومنتجات جلدية 

خشب ومنتجات  

 خشبية 

0.30% 0.30% 0.20% 0.28% 0.20% 0.12% 0.25% 

 %18.16 %1.19 %1.14 %233.00 %2.36 %2.20 %1.10 ورق ومنتجاته 

 %14.77 %10.86 %11.64 %15.21 %16.72 %18.70 %22.60 صنوعاته نسيج وم

 %0.10 احذية واغطية 
 

0.10% 0.09% 0.02% 0.02% 0.06% 

صناعات تعدينية غير 

 معدنية 

11.10% 6.1% 10.57% 11.96% 3.60% 3.47% 11.16% 

الصناعات المعدنية  

 االساسية 

32.70% 34.00% 15.20% 14.01% 11.63% 8.14% 16.64% 

 %9.70 %7.95 %8.35 %7.28 %6.74 %50.00 %4.50 الصناعات الهندسية 

( بالكتىىاب االحصىىائى السىىنوى بىىاب 18-7المصدر: حسبت إعتماداً على بيانات جىىدول رقىىم  
 التجار     قاعد  البيانات والمعلومات الصادر  عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء.

https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&Year=235

.08 

 ( النتائج التالية:8-2يتءم لنا من الجدول رقم  

ة حيىىث جاءت الصناعات المعدنية األساسية فى المرتبة األولى من حيىىث الصىىادرات الصىىناعي - 
( وقىىد شىىهدت هىى ا الصىىناعة 2017- 2004%  فى متوسط ال تر  مىىن    16.64تمثل قرابة  

% مىىن الصىىادرات الصىىناعية   34حيث إنخ ءت من    2006تناقصاً مستمراً  بداية من العام  

https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&Year=23508
https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&Year=23508
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% ه ا يعنى تراجعاً حىىاداً   8.14حيث كانت تمثل    2017لتصل إلى  دنى مستوياتها فى العام  
 كل الصادرات الصناعية فى األعوام الخمس االخير .فى مساهمتها فى هي

كما جاءت فى المرتبة الثانية فى هيكل الصىىادرات الصىىناعية الصىىناعات الكيميائيىىة والدوائيىىة  -ب
وقد شهدت إستقراراً فى نسىىبة ( 2017-2004%  فى متوسط ال تر  من   19.72حيث تمثل 
% من هيكل الصادرات ثم إرت عىىت   19.8حيث كانت تمثل    2004بداية من العام  مساهماتها  

% من إجمالى صىىادرات مصىىر   26حيث كانت تمثل    2008لتحقق  على مستوياتها فى العام  
 .2017% فى العام  18.31من الصناعات التحويلية ثم بدات فى اإلنخ اض لتستقر عند 

وجىىاء قطىىاع النسىىيج ومصىىنوعاته فىىى المرتبىىة الثالثىىة حيىىث كىىان نصىىيبه فىىى متوسىىط ال تىىر   -ت
%   ولكن ه ا القطاع قد شهد إنخ اءات متتالية فى نصيب   14.77(  يمثل    2004-2017 

ليصىىل  2004% عام   22.6القطاع فى هيكل الصادرات الصناعية حيث إنخ ض نصيبه من  
 من إجمالى الصادرات الصناعية. 14,15حيث كان يمثل  2008إلى  دنى مستوياته فى العام 

لصىىناعات التعدينيىىة غيىىر المعدنيىىة حيىىث تمثىىل نصىىيبها فىىى هيكىىل وتيتى فى المرتبة الرابعة ا -ث
وقد شهدت ه   الصناعة ت ب باً من   2017-2004%  فى متوسط ال تر  من    9,8الصادرات  

حيىىث  2006حيث نسبة مساهمتها فى هيكل الصادرات حيث حققت  على مستوياتها فى العىىام 
 %. 4,63وكان يمثل  2010م %  وإنخ ءت إلى  دنى مستوياتها فى العا 13,5تمثل  

% من إجمىىالى الصىىادرات   9.70جاءت الصناعات الهندسية فى المرتبة الخامسة حيث تمثل   - 
حيىىث  2007الصناعية وشهدت ت اب باً واءحاً حيث إرت عىىت مىىن  دنىىى مسىىتوياتها فىىى العىىام 

% من إجمالى الصادرات وإرت عىىت لتصىىل إلىىى  علىىى مسىىتوياتها فىىى العىىام   1,7كانت تمثل  
و ستقرت عنىىد  فى االرت اع% ثم  خ ت فى ا 9,83حيث مثلت  2008و ل  فى العام   2008

 .2017% و ل  فى العام  7,9

% لمتوسىىط   5,61تاتى الصناعات الغ ائية والمشروبات والتب  فى المرتبىىة السادسىىة وبنسىىبة   -و
 7,33وقد لوحظ  ن ه   الصناعة حققت  على نسبة مسىىاهمة فىىى العىىام   2011-2004ال تر   

%  4,08حيث كانت تمثىىل  2008وحققت  دنى مستوياتها فى العام   2010% و ل  فى عام  
من إجمالى الصادرات الصناعية وهىىو مىىا يعنىىى وجىىود إتجىىا  نحىىو اإلرت ىىاع بدايىىة مىىن العىىام 

2009. 

اما باقى األنشطة الصناعية فقد جاءت مساهمتها فى الصادرات الصناعية ءئيلة ولىىم تتجىىاوز  -خ
ادرات الصىىناعية وتتمثىىل فىىى صىىناعات الجلىىود واألخشىىاب واألثىىاث وصىىناعة % من الص  1

 الورق.

وفيما يتعلق بقطاع الجلود بشقية الجلو المدبوغة والمصنوعات الجلدية فإنها تمثل نسب ءىىئيلة  -د
% وه ا ما يعكس ءع  هىى ا  1للغاية فى هيكل الصادرات حيث لم تتجاوزفى متوسط ال تر  

 يه من إختالالت هيكلية تعوق انطالقه.القطاع كينعكاس لما يعن

ومن خالل تتبع هيكل الصادرات الصناعات التحويلية يتءم  ن  هم الصادرات الصناعية فى 
ثم  فوالصناعات المعدنية االساسية  ف( هى الصناعات الكيميائية  2017-2004مصر خالل ال تر  من  

تعدينيىىة ويالحىىظ تءىىاؤل نصىىيب الصىىناعات قطاع المنسوجات يليهم قطاع الصناعات المعدنيىىة غيىىر ال
 الهندسية وباقى الصناعات.

 الوارداا الصن ع:  مقسم  على الصن ع ا المختلا : .2

ونستعرض من خالل ه ا المؤشر الواردات الصناعية مقسمة على الصناعات المختل ة و لىى  
كل صىىناعة فىىى هيكىىل للتعر  على هيكل الواردات الصناعية وهو ما يساعدنا على فهم الوزن النسبى ل
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الواردات وهو ما يساعد على تحديد ال جو  ما بىىين صىىادرات كىىل صىىناعة والىىواردات منهىىا و لىى  مىىن 
 خالل الجدول التالى:

 (9جدول رقم   
  %(  ( 2017-2004هيكل الواردات الصناعية منسوب إلى إجمالى الواردات الصناعية خالل ال تر   

متوسط   2017 2016 2010 2009 2005 2004 الواردات 

 الفترة 

(2004-

2017 ) 

الصناعات الغذائية  

والمشروبات و  

 التبغ

8.80% 6.60% 3.85% 5.03% 6.42% 8.16% 6.84% 

23.60 الصناعات الكيميائية

% 

23.30

% 

18.93

% 

20.38

% 

20.65

% 

33.08

% 

24.45

% 

الصناعات        

 الكيماوية 

15.10

% 

14.70

% 

11.57

% 

12.18

% 

12.70

% 

20.54

% 

14.73

% 

راتنجات        

 ولدائن صناعية 

8.50% 8.60% 7.36% 8.20% 7.95% 12.54

% 

9.72% 

جلود ومنتجات  

 جلدية 

0.10% 0.10% 0.12% 0.21% 0.14% 0.17% 0.15% 

خشب ومنتجات  

 خشبية 

6.40% 6.10% 3.30% 3.34% 31.83

% 

4.16% 6.62% 

 %3.85 %4.59 %2.91 %4.04 %3.44 %3.80 %3.80 ورق ومنتجاته 

10.97 %6.63 %8.05 %7.47 %3.70 %4.30 سيج ومصنوعاته ن

% 

7.38% 

 %0.32 %0.35 %0.28 %0.41 %0.25 %0.30 %0.30 احذية واغطية 

صناعات تعدينية  

 غير معدنية 

1.90% 1.70% 1.55% 1.24% 0.91% 1.85% 2.01% 

الصناعات المعدنية  

 االساسية  

14.80

% 

17.50

% 

22.41

% 

19.71

% 

15.59

% 

23.67

% 

20.61

% 

34.00 الصناعات الهندسية 

% 

35.80

% 

38.67

% 

37.60

% 

14.64

% 

13.00

% 

27.38

% 

إجمالى الصناعات  

 التحويلية 

100 100 100 100 100 100 100 

( بالكتىىاب االحصىىائى السىىنوى بىىاب 18-8المصدر: حسبت إعتماداً على بيانات جىىدول رقىىم  
 هاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء.التجار     قاعد  البيانات والمعلومات الصادر  عن الج

https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&Year=235
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 ( يتءم لنا اآلتى: 9ومن واقع الجدول رقم  

% مىىن إجمىىالى  27.38واردات الصىىناعية الصىىناعات الهندسىىية حيىىث تمثىىل  يتصدر هيكل ال - 
( وتعبىىر هىى   النسىىبة المرت عىىة لنصىىيب   2017  -2004الواردات الصناعية لمتوسط ال تر    

الصناعات الهندسية من الواردات عن خلل هيكلى فى الصناعة المصرية حيث ءىىع  القىىدر  

https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&Year=23508
https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&Year=23508
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ءافة إلى ءع  المكون التكنولوجى فى الصىىناعة التنافسية للصناعات الهندسية المصرية باإل
وهو ما يجعل التصنيع المحلى غير قادر على المنافسة مع المنتج األجنبىىى   وتمثىىل الىىواردات 

% ( من إجمالى الواردات بينما تمثل معىىدات النقىىل   22.51من اآلالت واألجهز  الكهربائية  
 % من إجمالى الواردات الصناعية. 7,078

% عن   24.4اعات الكميائية فى المرتبة الثانية بعد الصناعات الهندسية حيث تمثل  تيتى الصن -ب
( وقد شىىهدت واردات تلىى  الصىىناعة إنخ اءىىاً حيىىث إنخ ىىض   2017-2004متوسط ال تر   

لتصىىل إلىىى  دنىىى مسىىتوياتها فىىى   2004% عىىام  23.6نصيبها من الواردات الصىىناعية مىىن  
ثم إرت عت   2011% عام    16,5رت عت لتصل إلى  %  ثم إ  13,49حيث بلغت    2009العام  

 .2017عام  %33لتصل إلى 

وييتى فى المرتبة الثالثة فى هيكل الواردات الصناعية الصناعات المعدنية األساسية حيث تمثل  -ت
% من إجمالى الواردات الصناعية وقد شهدت تحركات ط ي ة سواء باتجىىا  اإلرت ىىاع   16,13

% ثم شىىهدت  14,5حيث كانت تمثل   2004نسبة لها فى العام  او اإلنخ اض وقد حققت  دنى  
% من إجمالى الىىواردات   18,65حيث كانت تمثل    2008إرت اعاً وصل الى  قصا  فى العام  

ثم إرت عت نبتهىىا فىىى هيكىىل الىىواردات لتصىىل   2011% عام    15,26ثم إنخ ءت لتصل إلى  
 .2017عام  %23.6إلى 

الواردات الصناعات الغ ائية والمشروبات والتب  حيث تمثل ييتى فى المرتبة الرابعة فى هيكل   -ث
ووقىىد  ف% مىىن إجمىىالى الىىواردات الصىىناعية  6.8( 2017-2004فىىى متوسىىط ال تىىر  مىىن  

 8,8شهدت ه   النسبة تقلبات خالل تل  ال تر  حيث إنخ ض نصيب الصىىناعات الغ ائيىىة مىىن 
% مىىن إجمىىالى  2.74مثلىىت  حيث 2009ليصل إلى  دنى مستوياته فى العام  2004% عام 

ثىىم إرت عىىت لتصىىل إلىىى   2010% فىىى العىىام    5الواردات ثم  خ ت فى اإلرت ىىاع لتصىىل إلىىى  
وب ل  فقد شهدت تل  الصناعة تقلبات فى السنوات  الماءية من حيىىث   2017% عام    8.16

 هيكل الواردات الصناعية.

اردات الصىىناعات التاليىىة ويلى الصناعات الغ ائيىىة مىىن حيىىث األهميىىة النسىىبية فىىى هيكىىل الىىو - 
وبالترتيب: نسيج ومصنوعاته   خشىىب ومنتجىىات خشىىبية   ورق ومنتجاتىىه   جلىىود ومنتجىىات 
جلديىىة وقىىد حققىىت تلىى  الصىىناعات وبىىن س الترتيىىب السىىابق  النسىىب التاليىىة هيكىىل الىىواردات 

% وكما يتءم لنا ءع  تيثير تل  الصناعات  %0.105    %3.85      %7.3      6.601
 ل الواردات الصناعية.على هيك

ويتءم مماسبق ان  كثر الواردات الصناعية تاتى من الصناعات الهندسىىية والتىىى تحتىىا  إلىىى  -و
دراسة وافية لتطويرها بالشكل ال ى يستطيع معه اإلنتا  المحلى منافسة اإلنتا  المستورد منىىه 

 جهز  الكهربائية.بالتالى تلبية الطلب المحلى المتزايد على تل  السلع وخاصة اآلالت واأل

 بعض مؤشراا األدا  التصد:ر  لقط ع الصن ع ا التةو:ل:  المصر: : -خ

ونتعر  مىىن خاللهىىا علىىى صىىادرات الصىىناعات التحويليىىة إلىىى إجمىىالى الصىىادرات و يءىىاً 
معدالت نموها   ومعدالت تغطية الصادرات من الصناعات التحويلية للواردات من الصناعات التحويلية 

الصىىادرات  مىىنبهد  الوقو  على حجىىم التطىىور فىىى كىىال  معدالت نمو الواردات و ل   باإلءافة إلى  
والواردات المصرية مع االشار  إلى  ن ال تر  التى  عقبت اإلصالو االقتصىىادى قىىد شىىهدت تطىىور فىىى 
قيمة كال من الصادرات والواردات و ل  كنتيجة للتغيرات التى حدثت فى سعر الصىىر  كنيجىىة إلتبىىاع 

 :(2017-2004و ل  عن ال تر    خالل الجدول التالى رير سعر الصر  من سياسة تح
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 ( 10جدول رقم   
 (  2017-2004بعض مؤشرات االداء التصديرى لقطاع الصناعات التحويلية خالل ال تر   

  القيمة: القيمة بالمليون جنيه(
صادرات  البيان

الصناعات  

 التحويلية 

واردات  

الصناعات  

 التحويلية 

نسبة 

ة تغطي

الصادرات  

الصناعية  

للواردات 

 الصناعية 

نسبة صادرات  

الصناعات  

التحويلية الى  

إجمالى 

 الصادرات)%( 

نسبة واردات  

الصناعات  

التحويلية الى  

إجمالى 

 الواردات)%( 

معدل النمو  

السنوى   

للصادرات  

الصناعية  

 التحويلية)%( 

معدل النمو  

السنوى  

لواردات  

الصناعية  

التحويلية  

)%( 

2004 31323 55897 56.04% 65.70% 70.12% - - 

2005 40448 80185 50.44% 65.64% 69.92% 29.13% 43.45% 

2006 49438 82034 60.27% 62.69% 69.24% 22.23% 2.31% 

2007 64767 101605 63.74% 84.83% 66.59% 31.01% 23.86% 

2008 61348 207778 29.53% 42.87% 72.21% -5.28% 104.50 % 

2009 69709 182206 38.26% 51.79% 72.89% 13.63% -12.31 % 

2010 86680 204604 42.36% 55.98% 68.12% 24.35% 12.29% 

2011 101651 233549 43.52% 55.47% 62.88% 17.27% 14.15% 

2012 83236 207926 40.03% 46.63% 47.94% -18.12 % -10.97 % 

2013 95943 230518 41.62% 48.53% 50.55% 15.27% 10.87% 

2014 103051 271230 37.99% 52.77% 51.82% 7.41% 17.66% 

2015 91785 294636 31.15% 54.61% 51.78% -10.93 % 8.63% 

2016 139640 507904 27.49% 60.63% 71.71% 52.14% 72.38% 

2017 258841 564329 45.87% 56.03% 47.84% 85.36% 11.11% 

متوسط  

 الفترة 

- - 43.45% 57.44% 62.40% 20.27% 22.92% 

( بىىىالملحق االحصىىىائى قاعد  3ف  2المصىىىدر: حسىىىبت إعتمىىىاداً بيانىىىات الجىىىدول رقىىىم  
البياناتوالمعلومات الصادر  عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ف كتاب االحصىىاء السىىنوى ف 

 باب التجار  ف سنوات مختل ة.

 تالية:يتءم لنا من الجدول السابق النتائج ال    

فيما يتعلق بنسبة تغطية الصادرات الصناعية للواردات الصناعية فقد كانت تمثىىل فىىى متوسىىط  - 
% من قيمة الواردات الصناعية وقد شهدت ه   النسبة تزايداً  43.45(  2017-2004ال تر   

% لتصىىل إلىىى  علىىى   29.53حيىىث إرت عىىت تلىى  النسىىبة مىىن    2008مستمراً بداية من العام  
% من إجمالى الواردات الصناعية و ل   41.62حيث كانت تمثل   2013ى العام  مستوياتها ف

يعبر عن معدالت نمو متسارعة للصادرات الصناعية المصرية وبمعدالت ت وق معىىدالت نمىىو 
 الواردات الصناعية.

فيما يتعلىىق بنسىىبة الصىىادرات مىىن الصىىناعات التحويليىىة إلىىى إجمىىالى الصىىادرات فقىىد حققىىت  -ب
مىىع اإلشىىار  هنىىا  ن  2017-2004% عن متوسط ال تىىر  مىىن   57.44عية  الصادرات الصنا

 الصادرات تحوى على صادرات البترول الخام الناتج من الصناعات االستخراجية.

وبالنسىىبة للىىواردات الصىىناعية إلىىى إجمىىالى الىىواردات المصىىرية فتمثىىل الىىواردات الصىىناعية  -ت
إنخ ءت  تل  النسبة ت ب باً واءحاً حيث إنها % من إجمالى واردات مصر قد شهدت  62,21
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لتصل إلى  دنى مستوياتها و ل  فى عىىام  2004% فى عام    70فى بداية السلسلة الزمنية من  
 .%  47حيث كانت تمثل  2012

اما فيما يتعلق بمعدل النمو السنوى للصادرات فقد حققت نمواً متزايداً وصل فى متوسط ال تر   -ث
%   13( وقىىد زاد معىىدل النمىىو السىىنوى مىىن  2017-2004ل تر  من  و ل  خالل ا  %20إلى  

حيىىث  2017ليصل إلى  على معدل نمىىو و لىى  فىىى العىىام   2009عند  دنى مستوى فى العام 
مع  ن ه   الزياد  هى ناتجة االإنخ اض فى قيمة التعويم نتيجة تقويم الصىىادرات   %  80حقق  

 الجنيه المصرى.

السنوى للواردات الصناعية فقد حقق معدل نمو عن متوسط ال تىىر   ما فيما يتعلق بمعدل النمو   - 
% فىىى عىىام  12,8-% وقىىد تىىراوو معىىدل النمىىو السىىنوى للىىواردات مىىابين  13,51يسىىاوى 
وه ا يعكس  يءاً نمواً مستمراً للواردات من  2017% و ل  فى العام  11ليصل الى   2009

 الصناعات التحويلية.

اً إيجابياً فى نمو الصادرات الصناعية وهىىو مىىا يعكسىىة تنىىامى ومماسبق يتءم  ن هنا  إتجاه
معدالت الصادرات الصناعية و ل  بنسب ت وق معدالت نمو الواردات الصناعية وهىىو مىىا يعنىىى وجىىود 
تصحيم فى الخلل المستمر فى هيكل الصادرات والىىواردات الصىىناعية والىى ى يتمثىىل فىىى ءىىئيلة نسىىبة 

دات الصناعية إلى  ن نصل إلى مستوى يحقق التوازن وتحقيق فائض تغطية الصادرات الصناعية للوار
 فى الصادرات الصناعية

 رابع ً: بعض مؤشراا تن فس:  قط ع الصن ع  فى مصر مع بعض الدول المق رن :

ونحىىاول مىىن خىىالل هىى ا المؤشىىر إسىىتعراض بعىىض الؤشىىرات المتعلقىىة بتكنولوجيىىا التصىىنيع 
 لصناعة المصرية و ل  على النحو التالى:وغيراها من  مؤشرات مقارنة  داء ا

نسااب  مساا هم  الصاا دراا الصاان ع:  ع ل:اا  التكنولوج:اا  ماام إجماا لى الصاا دراا الصاان ع:   .1
 لمصر وبعض الدول:

نحاول من خالل ه   النقطة الوقو  على مدى التطور ال ى حدث فىىى المسىىتوى التكنولىىوجى 
 قتصادية المشابهة:لقطاع الصناعة فى مصر وبعض الدول  ات المقومات اال

 (11جدول رقم 
 تتطور نسبة الصادرات الصناعية عالية التكنولوجيا من إجمالى الصادرات الصناعية  

  القيمة: بالنسبة المئوية %(                                  (2017-2010خالل ال تر  
متوسط   2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيان

 الفترة 

 0.76 0.57 0.49 0.78 1.31 0.52 0.58 0.95 0.876 مصر 

 41.62 28.15 42.97 42.80 43.87 43.57 43.72 43.39 44.52 ماليزيا

 2.02 2.53 2.03 2.16 1.94 1.88 1.83 1.84 1.934 تركيا

 5.60 غ.م 3.67 3.54 5.31 6.55 6.35 6.07 7.692 المغرب 

 25.83 23.81 25.24 25.65 25.37 26.97 26.27 25.81 27.51 الصين 

 15.90 13.04 18.38 19.66 16.01 15.61 15.85 13.98 14.66 إسرائيل 

 7.16 5.43 5.79 6.63 6.97 7.05 7.30 8.33 9.779 اندونسا 

 9.72 11.22 البرازيل 

  

10.49 9.65 10.61 12.31 13.45 12.28 11.22 

Source : World Bank,” world Development Indicator”, UNIDO.  https://datacatalog.worldbank.org 

https://datacatalog.worldbank.org/
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 ( ما يلى:3-4يتءم لنا من الجدول رقم  
فيمىىا يتعلىىق بنسىىبة مسىىاهمة الصىىناعات عاليىىة التكنولوجيىىا فىىى هيكىىل الصىىادرات الصىىناعية  .  

ير النتائج المؤشر إلى تدنى نسبة مساهمة ه ا النمط من الصناعات إلىىى مىىا دون المصرية فتش
( وه   النسبة تعد االقل فى جميع دول المقارنة الموءىىحة 2017-2010لمتوسط ال تر     1%

بالجدول السابق ف حيث بلغت نسبة الصادرات الصىىناعية عاليىىة التكنولوجيىىا فىىى ماليزيىىا نحىىو 
ف وفى المغرب بلغت  %25.8اف كما بلغت تل  النسبة فى الصين نحو لمتوسط ال تر   اته  41%

 .%7.1ف وبلغت فى إندونسيا نحو  %5.60نحو 

يشير المؤشر السابق وال ى يركز علىىى الصىىادرات مىىن  جهىىز  الحاسىىب اآللىىى ف و المعىىدات  .ب
مثىىل واألجهز  الطبية ف واألدوات الخاصة بعلوم ال ءاء ف وبعض الصناعات الدوائية والتىىى ت

القيمة المءافة فيهىىا نسىىبة مرت عىىة و ات قيمىىة مرت عىىة للغايىىة فىىى الوقىىت  اتىىة والتىىى تحتىىا  
مستويات مرت عة من اإلبتكار ونقل التكنولوجيا و يءاً مستويات مرت عة من التدريب والكوادر 
البشريةف وهو ما يستدعى تركيز الحكومة ووءع خطة واءحة المعالم لج ب مثل هىى ا الىىنمط 

 صناعات التى سو  تؤدى إلى ط ر  كبير  فى حجم الصادرات المصرية.من ال

 تطور الق:م  المض ف  لقط ع الصن ع  فى مصر وبعض الدول: .2

ونحاول من خالل ه   النقطة معرفة القيمة المءافة لمصر ومقارنتها بىىبعض الىىدول للوقىىو  
( و ل  على النحىىو 2017-2010على وءع األداء االقتصادى لقطاع الصناعة وتتطور  خالل ال تر   

 التالى:

 (12جدول رقم 
 ( 2010تتطور القيمة الصناعية المءافة لمصر وبعض الدول باالسعار الثابتة لعام 

 (  2017-2010خالل ال تر  
  القيمة: بالمليار دوالر(                                    

 عدل النمو م 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيان

للفترة) 

2010-

2017 ) 

 %6 83.37 81.89 81.75 80.83 79.62 79.14 78.73 78.33 مصر 

 %36 140.09 133.73 128.25 121.87 115.11 111.06 105.83 103.28 ماليزيا

 %74 330.53 302.98 289.65 275.85 261.49 237.01 226.24 189.90 تركيا

المغر 

 ب

23.92 25.42 25.62 25.77 26.67 27.15 27.42 28.27 18% 

2,830.4 الصين 

5 

3133.0

2 

3395.0

7 

3666.2

3 

3937.3

1 

4181.3

1 

4444.7

3 

4715.8

6 

67% 

إسرائي

 ل 

47.70 47.99 48.10 50.43 51.18 51.47 52.68 53.8 13% 

اندونس

 ا

323.00 343.51 361.73 377.44 393.41 405.18 420.68 437.87 36% 

البرازي

 ل 

513.96 535.11 531.24 542.75 534.56 503.76 483.81 483.89 -6% 

Source : World Bank,” world Development Indicator”, UNIDO.    

https://datacatalog.worldbank.org. 

https://datacatalog.worldbank.org/
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 (:12يتءم لنا من الجدول رقم 

قطاع الصناعة شامل قطىىاع اإلنشىىاءات فىىى مصىىر قىىد فيما يتعلق بالقيمة المءافة التى يقدمها   .  
وهو ما يعنى زيىىاد  فىىى  2017مليار دوالر عام   83.37مليار دوالر و    78.3تراوو ما بين  

وهو ما يشير إلى ثباتاً نسبياً فىىى معىىدالت نمىىو القيمىىة المءىىافة لهىى ا  %6تل  ال تر  يقدر بنحو 
 تا  الصناعى القائم فى تل  ال تر .القطاع ويعبر عن نمطية اإلنتا  وثبات هيكل اإلن

إ ا ما قمنا بمقارنة التطور والنمو الىى ى حىىدث فىىى القيمىىة المءىىافة الصىىناعية نجىىد  ن مصىىر  .ب
جاءت فى المرتبة قبل االخير  حيث يليها البرازيل والت حققت تناقص فى معدل النمىىو للقيمىىة 

فىىى القيمىىة الصىىناعية المءىىافة ف  ما الدولة الدولة الت حققت نمو كبير   %6-المءافة يقدر ب  
( وهو ما يعبىىر 2017-2010لل تر    %74فقد جاءات تركيا فى المركز األول بمعدل نمو بل  

عن تزايد فى درجة تعميق التصنيع المحلى وتغيرات هيكلية فى قطاع الصناعة لىىديها ف ويلىىى 
 %36ف %67لتىىوالى تركيا فى ه ا المؤشر كالً من الصين ف و ندنسا بمعدالت نمو بلغت علىىى ا

علىىى التىىوالى لل تىىر   %18ف%13ف فى حين حققت كالً من إسرائيل والمغىىرب معىىدل نمىىو بلىى  
 اتهاف ويعد التطور ال ى حدث فى القطاع الصناعى فى المغرب  حد ثمار التطور ال ى حىىدث 
 كنتيجة لنقل علميات تصنيع بعض السيارات إلى المغرب باإلءافة إلى اإلست اد  مىىن علميىىات

 اإلنتا  لديها وج ب المزيد من اإلستثمارات األجنبية.

 

 المطلب الو نى: تةل:ل أبر  التةد: ا واالخت الا اله:كل:  التى :ع نى منه  قط ع الصن ع  فى مصر:

تحاول الدراسة من خالل ه ا البحث إستعراض  بىىرز االخىىتالالت الهيكليىىة التىىى بعىىانى منهىىا 
ول دون إنطالق القطاع الصىىناعى المصىىرى ورفىىع قدرتىىه التنافسىىية قطاع الصناعة المصرية والتى تح

وك ل  زياد  حجم الصادرات الصناعية المصرية و ل  فى ءوء التحليل السابق و يءاً ما توصلت إليه 
 عدد من الدراسات فى ه ا الشين والتى يمكن إستعراءها على النحو التالى:

 بمن خ اإلستوم ر وه:كل اإلنت ج الصن عى فى مصر:: أبر  اإلخت الا اله:كل:  المتعلق  أوالً 

وتستعرض ه   النقطة  برز المشكالت المتعلقة بمناخ اإلستثمار الصناعى فى مصر ف و يءاً 
 برز المشكالت المتعلقة بهيكل اإلنتا  الصناعى والتى تحول دون تحقيق ه ا القطاع لألهدا  المرجىىو  

حققت معىىدالت نمىىو متواصىىل ومرت ىىع فىىى الىىدول  ات الهياكىىل   منه كقاطر  للنمو فى معظم الدول التى
 االقتصادية المشابهة مثل ماليزيا وتركيا:

 ضعف مس هم  الصن ع  فى الن تج المةلى اإلجم لى:   .1

حيث  ن نصيب الصناعة فى الناتج المحلى اإلجمالى رغىىم كونىىه صىىاحبة النسىىبة األكبىىر فىىى 
فى تل  النسبة فى السنوات األخير  ب عل األوءاع االقتصادية هيكل القيمة المءافة فإنها شهدت تراجعاً 

السيئة باإلءافة إلى  ن تل  النسبة تعد منخ ءة بشكل عام حيث ينبغى  ن تزيد عن تل  النسىىبة ويمكننىىا 
( تراوحىىت 1-4توءيم تتطور مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى اإلجمالى مىىن خىىالل الجىىدول رقىىم  

ثىىم عىىاودت الزيىىاد   2014عىىام  14.8ثىىم إنخ ءىىت لتصىىل إلىىى  2010عام  %15.38تل  النسبة بين 
% مىىن إجمىىالى النىىاتج  15.14( نحىىو 2017-2010قىىد حققىىت فىىى متوسىىط ال تىىر     %15لتستقر عند  

المحلى اإلجمالى ف ورغم األهمية النسبية الكبير  مقارنة بباقى القطاعات االقتصىىادية إال  ن هىى   النسىىبة 
 التزال منخ ءة.
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   الصن ع ا الصر:رة  على تلب:  إةت: ج ا المص نع الكب:رة:عج .2

إن واقع الصناعات الصغير  والمتوسطة فى مصر يعد سيئاً للغاية حيث ت تقد إلىىى الكثيىىر مىىن 
صور الدعم والتنظيم لها حيث يكىىون فىىى النهايىىة المشىىروع الصىىغير معتمىىداً وبشىىكل كبيىىر علىىى قىىدر  

المشىىروع ف و سىىاليب اإلنتىىا  وصىىوالً إلىىى التسىىويق للمنىىتج ف   صاحب المشروع سواء من ناحية نشىىاط
وتصري  اإلنتا  الخاص بالمشروع ف وب ل  فإن  نشطة المشروعات الصغير  تكون عشوائية إلىىى حىىد 
كبيىىر وال تعمىىل وفىىق آليىىة تربطهىىا بالمصىىانع الكبيىىر  وفىىق خىىرائط إسىىتثمارية تحقىىق تىىوفير العمىىق 

خالل ربطها بصناعات مغ ية ومكملة لهىىا بحيىىث يسىىاعد المشىىروع   اإلستراتيجى للصناعات الكبير  من
الصغير فى دعم تنافسية المصانع الكبير  فى الوقت  اته تنمو على  كتا  المصانع الكبير  سالسىىل مىىن 

جيد  فىىى تصىىري  اإلنتىىا  الخىىاص بهىىا ويرجىىع هىى ا   1المشروعات الصغير  والمكملة التى تجد وسيلة
 األسباب منها: الوءع السيىء لمجموعة من

نقص الخبراء و المتخصصين والمدركين لم هوم المشروعات الصغير  وخصوصيتها الشديد   - 
 من حيث طبيعة النشاط والمستوى التكنولوجى و ساليب اإلنتا  والتسويق المناسبة.

عدم وجود خرائط إستثمارية للمشروعات الصغير  والمتوسىىطة يكىىون الهىىد  األساسىىى منهىىا  -ب
ع الكبير  مىىن خىىالل سلسىىلة مىىن الصىىناعات المكملىىة تسىىاعد فىىى إنجىىاو وتىىدعم تدعيم المصان

 التنافسية للقطاعات المرتبطة ببعءها البعض.

عدم وجود  نظمة التمويل المالئمة لطبيعة المشروعات الصغير  والتى تعمل على تىىدعيم تلىى   -ت
 الصناعات فى بداية النشاط بالشكل ال ى يحقق فرصاً متزايد  لنموها.

ك ايىىة البنيىىة التحتيىىة الالزمىىة لىىدعم المشىىروعات الصىىغير  مىىن حيىىث المعونىىة ال نيىىة ف  عىىدم -ث
والتدريب ف والتسويق ف ودراسات الجدوى فى ءوء خرائط إسىىتثماريه تعمىىل علىىى دعىىم تلىى  

 المشروعات فى بداية نشاطها.

 قصور التصن:ع المةلى للمعداا الرأسم ل: : .3

حيىىث  ن غيىىاب القىىدر    2كلى فى الصىىناعة المصىىرية  وتعد ه   المشكلة جوهر اإلختالل الهي
على تصنيع مستلزمات اإلنتا  جعل الصناعة المصرية مرتبطة وبشىىكل مسىىتمر بالخىىار  فىىى إسىىتيراد 
آالت ومعدات اإلنتا  و يءاً الحصول على تكنولوجيا غالباً ما ال تتيم للصناعة المصرية اإلنتا  بقىىدر  

رب نظراً إلى  ن جىىزءاً كبيىىراً يكىىون مىىن خىىالل إسىىتيراد آالت مسىىتعملة تنافسية مع إنتا  مثيلتها فى الغ
وفنون إنتاجية قديمة نظراً لعدم قدر  الصناعة على إستيراد  حدث التقنيات باإلءافة إلىىى غيىىاب  نظمىىة 

لما هو متاو من آالت ومعدات   وتظل الصناعة المصرية غير قادر  على الوصىىول   3البحث والتطوير
تقنيات إال فى اطار وجود بعض الشركات متعدد  الجنسية التى تعمل فى مصىىر مىىن خىىالل إلى  حداث ال

 
1 Hendy, I. ,2008, "Applying World Class Manufacturing To Make To Order Companies 
Problems and Solutions" , International Journal of operations of production management , 
Vol.8,No.11,p.p.40-45 

بالقياس باالختالالت الظرفية او الطارئة ,   2 الهيكلى : يعنى االختالالت االطول امدا واالصعب حال  االختالل 
ختلفة  , ولهذا يتطلب  فهى مشكالت وثيقة الصلة بالهياكل االقتصادية و العالقات النسبية لقطاعات االقتصاد الم 

 عالجها اجراء تغيرات شاملة فى السياسة االقتصادية بل فى التوجهات العامة الحاكمه لهذا النظام االقتصادى.
3 Bloom, N., Draca, M. and Van Reenen, J., 2016." Trade Induced Technical Change? The Impact of 
Chinese Imports on Innovation, IT and Productivity". The Review of Economic Studies, 83(1), pp. 87–117 
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المصانع الخاصة بها ويرجع ج ور ه ا اإلختالل الى  مد ليس بالقريىىب ويمكننىىا إستعراءىىه مىىن خىىالل 
 النقاط التالية:

 بداية ظهور ه ا الخلل فى الصىىناعة المصىىرية بىىد  مىىع حىىدوث التطىىور األكبىىر فىىى الصىىناعة - 
المصرية فى الحقبة الناصرية   حيث حاولوا من خىىالل السياسىىة االقتصىىادية تقويىىة الصىىناعة 
المصرية و ل  بهد  التحرر من التبعية واإلست اد  مما هو متاو من مواد خام يمكن اإلست اد  
منها فى عمليات التصنيع وكان الهد  الرئيسى فى تل  ال تر  هىىو اإلحىىالل محىىل الىىواردات ف 

طوى  ل  على العمل على إنتا  السلع اإلستهالكيه ف مع غياب تام لإلهتمام بإنتا  السلع وقد إن
اإلنتاجية  الوسيطة والر سمالية( ف على الرغم من  ن اإلهتمام بإنتىىا  السىىلع اإلسىىتهالكية نىىتج 

يىىة عنه اإلست اد  جزئياً بما هو متاو من موارد إال  نه  دى إلى غياب القاعىىد  الصىىناعية الحقيق
لإلقتصاد والمتمثله فى إنتا  السلع اإلنتاجية الر سمالية( ف والتى يصعب بىىدونها تحىىول الدولىىة 
الى بلد صناعى فه ا القطاع يوفر لن سه السلع الوسيطة والر سمالية ولباقى قطاعات االقتصىىاد 

 المختل ة.

ثير  فىىاإلختالل األول وقد نتج عن تل  السياسة االقتصادية إختالل هيكلى  كثر عمقاً ووطىىي  فىىى تىىي
ينتج عنه إستيراد بعض السلع ف  فى حين غياب التمويل الالزم لشراء اإلحتياجىىات مىىن السىىلع 
الر سمالية يىىؤدى بنىىا إلىىى توقىى  النشىىاط اإلنتىىاجى بالكامىىل فىىى حالىىة عىىدم إسىىتيراد المعىىدات 

ط كليىىا  و واآلالت وهو ما يؤدى إلى خسائر إقتصادية كبيىىر  يتمثىىل  عظمهىىا فىىى توقىى  النشىىا
 جزئيا ونمو ظاهر  الطاقات العاطلة. 

إن إتباع سياسة  التصىىنيع القىىائم علىىى إنتىىا  بىىدائل الىىواردات اإلسىىتهالكية  إلىىى ت ىىاقم العجىىز  -ب
التجارى ف وميزان المدفوعات ف اإلءىىطرار لالسىىتدانة ف وفىىى ظىىل الوءىىع المتىىدهور نتيجىىة 

 دى  لىى  إلىىى تىىدهور بىىال  فىىى الصىىناعة الحروب المتعاقبة فى عقدى السبعينات والثمانينيات  
المصرية وتحقيق الكثير من المصانع لخسائر دفعت البعض إلى  ن يعزى ه ا إلى نمط الملكية 
و ن ملكية الدولة هى سبب فى كل ه ا التراجىىع وبالتىىالى األعتمىىاد علىىى القطىىاع الخىىاص هىىو 

دونمىىا عىىال  4خصىىة جوهر الحل وبدء معها سلسىىلة مىىن بىىرامج اإلن تىىاو االقتصىىادى والخص
ج رى ألصىىل المشىىكلة المتجىى ر  وهىىو غيىىاب القاعىىد  الصىىناعية والمتمثلىىة فىىى إنتىىا  السىىلع 

 الر سمالية.

ومع قلة الموارد المالية  صبم يتم اللجوء إلى إستيراد آالت قديمة   وإستمرار عمل اآلالت إلىىى مىىا 
لر سمالية نىىتج عنىىه عجىىز فىىى بعد عمرها األفتيراءى   كما  ن غياب القطاع اإلنتاجى للسلع ا

ف االمر  5بناء القدرات التكنولوجية كل ه ا  دى إلى تراجع كبير فى األداء الصناعى المصرى
الوحيد ال ى قلل من وطيته دخول بعىىض الشىىركات متعىىد  الجنسىىية السىىوق المصىىرى إلنشىىاء 

صرى   ولكنه ال بعض المصانع الحديثة وكان ه ا دائما مرتبطاً باإلست اد  من حجم السوق الم
 ينطوى على تحقيق نهءة صناعية شاملة للصناعة المصرية.

وكان نتاجاً له ا الخلل المىىزمن فىىى الصىىناعة المصىىرية تراجىىع قىىدر  اإلنتىىا  المصىىرى علىىى  -ت
المنافسة مع نظير  فى الدول المتقدمة حيث تتىىوافر السىىلع الر سىىمالية بىىيعلى تكنولوجيىىا إنتىىا  

 
 2003على لطفى "تحديث الصناعة" , ورقة مقدمة فى المؤتمر السنوى الثامن الدارة االزمات والكوارث , القاهرة , ديسمبر    4
 10-4صص., 
المصرية نظرة تاريخية مقارنة" , سلسلة قضايا    صالح العمرسى , "االطار العام لالختالل الهيكلى فى االقتصاد والصناعة  5

 5ص  2010التخطيط و التنمية  , معهد التخطيط القومى , مارس 
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ا القدر  المستمر  على التطوير واإلست اد  القصوى ممىىا هىىو متىىاو وبتكالي  مناسبة تجعل لديه
لديها من موارد فى وجود تكنولوجيا محلية مناسبة لهيكل االقتصاد وربط كامل بين مؤسسىىاتها 

 .6البحثية المختل ة

 عدل توافق اله: كل اإلنت ج:  مع إةت: ج ا السوق المةلى: .4

المصرية حيث  نه توجد هياكل إنتا  فىىى بعىىض   وتعد ه   من المشكلة األساسية فى الصناعة
الصناعات التت ق مع متطلبات وإحتياجات السوق المحلى سواء سعراً او نوعىىاً نهيىى  عىىن عىىدم قىىدرتها 
على المنافسة فى الخار  حيث يتم إستيراد  نماط إنتاجية سواء مىىن خىىالل اآلالت  و  سىىاليب اإلنتىىا  ال 

ما يؤدى إلى تءاؤل الطلب على تل  المنتجات و يىىنعكس علىىى 7  تت ق مع متطلبات السوق المحلى وهو
مؤشرات اإلنتاجية فىىى تلىى  الصىىناعات ف وقىىد  دى هىى ا إلىىى إءىىعا  تلىى  الصىىناعة بمىىرور الوقىىت ف 
وخاصة مع تطبيق إت اقيات تحرير التجار  ستكون تل  الصناعات فى صدار  الصناعات المهدد  بال ناء 

  لتلبية اإلحتياجات المحلية كجزء من منظومة دعم الصناعة الوطنية فىىى ف و ل  لعدم وجود آلية مستمر
التنافسية على المستوى اإلقليمى والدولى حتى يكون المنتج الصناعى المصرى جزءاً   8ظل آليات تحقق

 .9من منظومة متكاملة لتطوير تنافسية الصناعة المصرية

 ضعف نظل الجودة فى الصن ع  المصر: :  .5

ة المصرية من عدم اإلهتمام بتطبيق معايير الجىىود  الشىىاملة والتىىى مىىن دورهىىا تعانى الصناع
رفع المستوى التنافسى للصناعة المصرية ف وقد  دى ه ا إلى عدم قدر  الكثير مىىن المنتجىىات المصىىرية 

ف وقد يرجع ه ا الءع  فى  نظمة الجود    10على إختراق األسواق العالمية ف وخاصة السوق األوربى
 موار كان من  همها إعتماد مصر ل تر  طويلة علىىى تصىىدير المنتجىىات المصىىرية وفقىىاً لنظىىام   إلى عد 

الحصص و ل  فيما يتعلق بالتصدير لدول الكتلة الشرقية سابقاً وه ا  ءىىع   نظمىىة الجىىود  و دى إلىىى 
إلءىىافة إلىىى ف ه ا با  11عدم اإلهتمام بتطبيق معاييرها بوص ها  عباء إءافية على المنشا  ال فائد  منها

ءع  وقصور  جهز  الرقابة الصناعية والمنوط بهىىا حمايىىة المسىىتهل  المصىىرى مىىن السىىلع الرديئىىة ف 
وغير المطابقة للمواص ات ف و لىى  لوجىىود العديىىد مىىن األجهىىز  المنىىوط بهىىا تن يىى  معىىايير ومواصىى ات 

 
6 Szirmai, A., Verspagen, B., 2010," Is Manufacturing Still an Engine of Growthin Developing 

Countries?", Paper for the 31st General Conference of the International Association for Research in 

Income and Wealth, St,10-12. 

,  2006غرفة الصناعات الهندسية , " ورقة بحثية حول اهم المشاكل التى تعانى منها الصناعات الهندسية" ,    7
 20ص

اديمية , القاهرة " , المكتبة االك2020جودة عبد الخالق , " الصناعة والتصنيع فى مصر الواقع والمستقبل حتى    8
 279-270,ص.ص 2005

9 Szirmai, A., 2012," Industrialisation as an Engine of Growth in Developing Countries, 1950–2005. Struc-
tural Change and Economic Dynamics", pp. 406–420. 

مفاهيم الجودة" , مؤتمر جامعة  شريف العربى  , " نحو تعظيم االنتاجية فى المنشات الصناعية من خالل  10
 53, ص  2003المنصورة , 

 13ص  2002, يوليو  175أمين مبارك "تحديث الصناعة المصرية" , كتاب االهرام االقتصادى ,رقم  11
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إلىىى  12دى فىىى مجملىىهالجود  مع ءع  اإلمكانيات بها سواء كانت إمكانيات مادية  و بشرية كل هىى ا  
إءعا   نظمة الجود  فى الصناعة المصرية ف وبشكل عام تحتا  منظومة إدار  الجود  فى مصىىر إلىىى 
إعاد  صياغة وتحديد واءم إلختصاصات المنوط بها تن ي ها بالشكل ال ى يؤدى لتطبيقهىىا فىىى عمليىىات 

 اإلنتا  وهو ما يساعد على تطوير األداء التنافسى للصناعة المصرية.

 م: ب الخرا ط اإلستوم ر:  و التخط:ط اإلسترات:جى للصن ع  المصر:  مم قبل الدول : .6

بطبيعة الحال ال نعنى هنا بالتخطيط اإلستراتيجى للصناعة المصرية نمط الملكيىىة  ى  ن تقىىوم 
ى الدولة بإقامة المشروعات الصناعية كلها من خالل القطاع العام ف لكن المقصود بالتخطيط اإلسىىتراتيج

هو  ن تقوم الدولة بوءع إستراتيجية عامة للتصنيع على مستوى كل صناعة ويتم من خالل  ل  تحديىىد 
األدوار المنوط بها كل من القطاع الخاص من جهة ف و الدولة من جهة  خرى بحيث تقوم الدولة بوءع 

وبىىة لكىىل الخىىرائط االسىىتثمارية ف وعمىىل دراسىىات الجىىدوى للمشىىروعات ف وتقسىىيم المشىىروعات المطل
صناعة من حيث حجم المشروع  صغير    متوسط   كبير ( وه ا يساعد فى تحديىىد حجىىم اإلسىىتثمارات 
المطلوبة لتن ي  المشروعات على مستوى كل صناعة بما يحقق النهوض بتل  الصىىناعة والوصىىول إلىىى 

ة الصناعة المصرية إستخدام  حدث األساليب اإلنتاجية ف و حدث التقنيات بما يساعد فى الرفع من تنافسي
ف ومن ثم تبد  بعد  ل  الدولة فى تسويق تل  المشروعات والخىىرائط االسىىتثمارية سىىواء علىىى المسىىتوى 
المحلى  و الدولى لجىى ب اإلسىىتثمارات لهىى   المشىىروعات ف و يءىىاً التواصىىل مىىع المصىىنعين المحليىىين 

تى تساعد فى مجملها على تسريع لت عيل تل  المشروعات من خالل مجموعة من الحوافز االستثمارية ال
وتير  تيسيس تل  المشروعات ف وهنا تلعب الدولة دوراً جوهرياً فىىى صىىياغة اإلسىىتراتجيات الصىىناعية 

 وتح ز النمو فيه دونما تدخل مباشر بعمل المشروعات من قبل الدولة.

امىىا فيمىىا يتعلىىق بالوءىىع الحىىالى فىىى مصىىر نجىىد غيىىاب تىىام لىى ل  الم هىىوم فىىى التخطىىيط 
إلستراتيجى حيث يقتصر التخطيط اإلستراتيجى على التخطيط العمرانى للمدن الصىىناعية دونمىىا وجىىود ا

رؤيىىة إقتصىىادية فعالىىة تسىىاعد علىىى تىىرابط وتعميىىق التصىىنيع المحلىىى وهنىىا يكىىون النجىىاو فىىى تيسىىيس 
طبقة فىىى المشروعات متروكاً للمبادر  ال ردية وقدر  صاحب المصنع على التعامل مع البيروقراطية الم

مصر والمعوقات االقتصادية التى تقابل مشروعه ف وبالتالى ي قد الكثير من قدرته إلنتىىا  منىىتج يسىىتطيع 
المنافسة مع المنتج الجنبىف حيث يوءع فى منافسة غير متكافئة مع تل  المنتجات التى تكون منتجه فىىى 

 ً م يساعد علىىى التنافسىىية ف للظرو  فى مصر حيث تكون فى مناخ إقتصادى عا  13ظرو  مغاير  تماما
حيث توفر تل  الدول الكثير من حىىوافز اإلسىىتثمار ووجىىود رؤيىىة وإسىىتراتيجية صىىناعية متكاملىىة وفىىق 
خطط مدروسة بتعاون كامل مع القطاع الخاص تتىىيم تن يىى  وتقيىىيم تلىى  الخطىىط  والً بىىيول وتىىوفر كافىىة 

المؤسسات البحثية تسىىاعد علىىى  إبتكىىار  اإلحتياجات سواء من خالل بنية تحتية او دعم فنى ف وربط بين
 .14الكثير من  ساليب اإلنتا  التى تقلل من تكالي  اإلنتا  وترفع من التنافسية

 
د.جمال خيرى "تحديث الصناعة الركيزة االساسية لتحديث مصر" , ورقة بحثية مقدمة فى المؤتمر الرابع عشر   12

 . 3, ص2001  القاهرة ديسمبر –علميين المصريين فى الخارج , لجمعية اصدقاء ال

فين حسين محمد , "القدرة التنافسية للصادرات الصناعية المصرية فى ظل اليات االقتصاد العالمى الجديد مع  ي ن  13
 126,ص 2004التطبيق على بعض الصناعات التحويلية", رسالة ماجيستير , كلية تجارة جامعة عين شمس 

14  Feenstra, R.C., Inklaar, R. and Timmer, M.P., 2015"The Next Generation of the Penn World Table", Ameri-can 

Economic Review,p.p. 15 forthcoming. Available at www.ggdc.net/pwt. 

http://www.ggdc.net/pwt
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وب ل  فإن منظومة التخطيط الصناعى فى مصر تحتا  إلى إعاد  صياغة كاملة وتعىىاون بىىين 
سىىتراتيجية صىىناعية تحقىىق جميع الجهات المختصة والمهتمة به ا المجال حتى يتسنى لنا الوصول إلىىى إ

لنا النهوض بالصناعة المصرية والوصول بها إلى درجات  على من التنافسية تسطيع بها المافسىىة علىىى 
 المستوى الدولى.

 ضعف وتض ؤل دور البنوك والقط ع الم لى: .7

يعد تراجع دور البنو  فىىى تمويىىل الكثيىىر مىىن المشىىروعات الصىىناعية  صىىبم السىىمة الغالبىىة 
ى فى مصر حيث تميل البنو  الخاصة فىىى مصىىر إلىىى التعامىىل بالتمويىىل الشخصىىى بمبىىال  للقطاع البنك

محدود  لألشخاص  و الدخول الثابتة مثل الموظ ين حيث تكون األرباو  على والمخاطر  قل ف فى حىىين 
 تتجنب إعطاء التمويل للمشروعات وخاصة الصناعية منها والتى تكون طويلة األجل وبمخاطر  على.

وير دور القطاع البنكى فى دعم المشروعات الصناعية يجب  ن يكون من خالل  نظمىىة إن تط
تمويل مبتكر  مثل  نظمة المشاركة فىىى تىىوفير معىىدات واآلت و يءىىاً المشىىاركة فىىى تىىوفير مسىىتلزمات 
اإلنتا  وفقاً ألنظمة تمويل تتناسب مع طبيعة القطاع الصىىناعى ف باإلءىىافة إلىىى ءىىرورية العمىىل علىىى 

اإلعتماداًت والتمويل الخاص بالمشروعات الصغير  والمتوسطة والتى تلعب دور كبير سىىواء فىىى   زياد 
حىىل مشىىكلة البطالىىة باإلءىىافىة إلىىى دورهىىا ال عىىال فىىى دعىىم المصىىانع الكبيىىر  مىىن خىىالل سلسىىلة مىىن 

رائط الصناعات المكملة التى تعمل على تدعيم التنافسية وربىىط تلىى  اإلسىىتراتجية بىىيداوات التسىىويق للخىى 
 اإلستثمارية التى تكون الدولة قائمة على إعدادها.

ً و   : أبر  اإلخت الا اله:كل:  المتعلق  بتكنولوج:  التصن:ع:ن: 
وننىىاقش هنىىا  هىىم التحىىديات المتعلقىىة بالعبىىد التكنولىىوجى ف وعىىدم وجىىود الىىربط الكىىافى بىىين 

ريب فى تطىىوير المنشىىلت الصىىناعية المؤسسات البحثية ف والمنشات الصناعية  وغياب الدور ال عال للتد
 و ل  من خالل إستعراض المشكالت التالية:

 ضعف الق عدة التكنولوج: : .1

ويعد السبب األساسى فى ءع  القاعد  التكنولوجية فى الصناعة المصىىرية ف ومعظىىم الىىدول 
الىىدول النامية إعتماد تل  الدول على تكنولوجيىىا مىىن الخىىار  ف وإنشىىاء المصىىانع بشىىكل كامىىل مىىن قبىىل 

المتقدمة فه ا السبب كان من  حد  هم عوامل ءع  القاعد  التكنولوجيىىة فىىى مصىىر وفىىى معظىىم الىىدول 
العربية ف فاإلعتماد على تكنولوجيا مستورد  دونما تطوير بما يتماشىىى مىىع المنىىاخ االقتصىىادى فىىى تلىى  

تملكىىه تلىى  الىىدول مىىن البلدان  ءع  البنيىىة التكنولوجيىىة لىىديها وزاد مىىن حجىىم ال جىىو  بينهىىا وبىىين مىىا  
مؤسسات بحثيةف كما  ن األن اق على البحث العلمى والتطوير مازال ءعي اً جىىداً وبعيىىد عىىن إحتياجىىات 

% من الناتج المحلى اإلجمالى للىىدول العربيىىة ف بينمىىا   0.7القطاع الصناعى ف وال يزيد فى مجمله عن  
ف هىى ا باإلءىىافة إلىىى  15صىىناعية الكبىىرى% فى الدول ال  2.5تصل تل  النسبة فى الدول المتقدمة إلى  

غياب التنسيق بين تل  المؤسسات البحثية والهيئات المسئولة عن تنمية الصناعة مثىىل إتحىىاد الصىىناعات 
 و المؤسسات الحكومية حيث  ن تنمية الصناعة يكىىون محصىىلة  داء وتكىىات  لمجموعىىة مىىن مؤسسىىات 

 .16الدولة والمصنعين

 
15 Diop, D., Blanco, M., Flammini, A., Schlaifer, M., Kropiwnicka, M.A. and Markhof, M.M., 2013,"Assess-
ing the Impact of Biofuels Production on Developing Countries from the Point of View of Policy 
Coherence for Development", Final Report to the European Commis-sion. Brussels,p.p.30-31. 
16 Mazzanti, M., Marin, G., Nicolli, F. and Gilli, M., 2015,"Sustainable Development and Industrial 
Development: Manufacturing Environmental Performance, Technolog y and Consumption/Production 
Perspectives", Background paper prepared for the 2015 Industrial Development Report. Vienna: United 
Nations Industrial Develop-ment Organizationp.p.14-16. 
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 :ر التكنولوجى واالبتك ر  فى التطب:ق ا الصن ع: :ضعف دور البةث العلمى و التطو .2

تعانى الصناعة المصرية من ءع  شديد فى ه ا الجانب حيث يتم اإلعتماد علىىى الصىىناعات 
التقليدية وبينماط إنتا  تقليدية  يءاً ويرجع  ل  فى معظمه إلىىى  ن معظىىم المصىىانع المصىىرية ال تىىولى 

لتصميمات ه   اإلدار  إما  نها مهملة  و غير موجود  فىىى تلىى  إهتمام إلدار  البحث والتطوير ومراكز ا
المصانع   وإن وجدت تكون محدود  فى اإلمكانيات الخاصة بها ف ه ا باإلءافة إلىىى غيىىاب الىىربط بىىين 
المعاهد والجامعات وال ى  دى إلى مستوى ءع  آخر  دى فى مجمله إلى ءع  فىىى مواكبىىة التطىىور 

 .17السرعة واإلستمرارالتكنولوجى  وال ى يتميز ب
 قصور التدر:ب: .3

يعىىد مىىن  هىىم التحىىديات التىىى تواجىىه الصىىناعة المصىىرية هىىو نقىىص األيىىدى العاملىىة المىىاهر  
والمدربة فعلى الرغم من وجود وفر  فى العنصر البشرى ومع وجود معدالت مرت عة مىىن البطالىىة نجىىد 

طىىوير الصىىناعة وتحىىديثها مىىن خىىالل تنميىىة  نه هنا  نقصاً شديداً فى العمالة الماهر  والتى من شىىينها ت
المهارات اإلبتكارية لديها مما يساعد على زياد  اإلنتاجية والرفع من تنافسية اإلنتا  الصناعى ف ويرجع 

 :18ه ا الوءع السيىء للعمالة لمجموعة من العوامل منها

مختل ىىة وعىىدم غياب إستراتيجية قومية للتدريب ممىىا نىىتج عنىىه إنعىىدام التنسىىيق بىىين األجهىىز  ال - 
 اإلست اد  المثلى من اإلمكانيات وتكرار النشاط وإنخ اض ك اء  التدريب.

ءع  الميزانيات المخصصة للتعليم ال نى والتدريب المهنىىى و لىى  إلعتمىىاد  حاليىىاً وبصىىور   -ب
كاملة لحد كبير على الدولة ف و ل  رغم الط ر  الكبير  للتعلىىيم بمختلىى  مسىىتوياته فىىى اآلونىىه 

 تزايد اإلعتماداًت المالية له.األخير  و

 الزياد  غير المدروسة لمراكز التدريب وتبعيتها لجهات متعدد  وغالباً ماتكون مكرر . -ت

ندر  وجود مراكز تىىدريب بالقطىىاع الخىىاص فىىى المجىىال اإلنتىىاجى حيىىث  ن غالبيىىىة شىىركات  -ث
ء العاملين القطاع الخاص ت ءل الحصول على العمالة المناسبة لها من جهات آخرى مع إعطا

 الجدد إعداداً وتدريباً فى مكان العمل فور التعين وخالل فتر  اإلختبار األولى.

عدم وجود التدريب الكافى للمدرب وبالتالى يؤدى  ل  إلى تخريج متدرب غيىىر كىى ء يحتىىا   - 
 إلى تدريب من جديد.

 خارجية: : المشكالت المتعلقة بقدرة الصادرات الصناعية النفاذ إلى األسواق الثالثا  
ونسىىتعرض مىىن خىىالل هىى ا المحىىور مجموعىىة مىىن التحىىديات المتعلقىىة بالنشىىاط التصىىديرى 
للمنتجات الصناعية المصرية والتى تق  حائالً  مام إنطالقة حقيقية للصىىادرات المصىىرية نحىىو الخىىار  

والخارجيىىة  وتنمية القدر  التنافسية بين يتم إنتا  المنتج المصرى فى ظىىل  جىىواء مىىن المنافسىىة الداخليىىة
والتى تمكن الصناعة المصرية من الرفع من الجىىود  وتنميىىة قىىدرتها التنافسىىية و لىى  مىىن خىىالل النقىىاط 

 :19التالية
 
 

 
17 Massa, I., 2015. Technological Change in Developing Countries: Trade-Offs Between Economic, Social and 

Environmental Sustainability. Background paper pre-pared for the 2015 Industrial Development Report. Vienna: 

United Nations Industrial Development Organization,p.p.10-13. 
 . 20-17مين مبارك , "تحديث الصناعة المصرية" , مرجع سبق ذكره , ص.ص.  18

19 Sherburne, A., 2009." Sustainability through the Supply Chain. In: Sustainable Textiles: Life Cycle and Environ-

mental Impact, ed. Blackburn", R.S., Cambridge: Wood-head Publishing.,p.p.7-8. 
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 ضعف التوجد نةو التع وم اإلقل:مى: .1

حيث  ن الدول العربية لم تحقق اى تقدم ي كر فى تكامل األسواق العربية ف ورغم المحىىاوالت 
كامل والتخصص القطاعى ف على مستوى الوطن العربى  و السوق االقليمية العديد  التى ب لت لتح يز الت

العربية ف كما  ن المشروعات العربية المشتركة لم تقم بدور ي كر فى ه ا المجال وبقى التبادل التجىىارى 
% مىىن إجمىىالى التجىىار  الخارجيىىة العربيىىة بالمقارنىىة ب   10العربى البينى ءىىعي اً للغايىىة وال يتجىىاوز  

% مىىع دول  مريكىىا الشىىمالية  36,3% مىىع دول شىىرق آسىىيا    37,4% مع االتحاد األوربى     58,9
 . 20 النافتا(

ومما سبق نجد  ن التحىىدى الىى ى يواجىىه الصىىناعة المصىىرية يتمثىىل  ساسىىاً فىىى تعبئىىة القاعىىد  
زء الءىىعي  الصناعية بشكل يمكنها من اإلست اد  من الطاقات الصناعية القائمة ف وإعاد  هيكلة  ل  الج

منها وغير القادر  على المنافسة فى ظل المتغيىىرات الدوليىىة الراهنىىة والتحىىول مىىن التوجىىه للىىداخل فىىى 
عملية التنمية الى التوجه الخارجى ال ى يعمل على دعم التنافسية ونقل وتطوير التكنولوجيىىا ف باإلءىىافة 

ة و خىى  موقىى  موحىىد تجىىا  مىىا يتعلىىق إلى ءرور  قيام الدول العربية بتوحيد  سواقها وجهودها التنمويىى 
 بالتنمية الصناعية العربية.

 سو  التخط:ط التصد:ر : .2

حيث يعانى التوسع فى المنتجات التقليدية التصديرية وبشىىكل خىىاص المنتجىىات الزراعيىىة مىىن 
يتم فيه تخصيص جزء  21عدم وجود التخطيط الالزم لإلنتا  التصديرى حيث إن إعداد خطة تصديرية 

تجات المختل ة تحدد مسبقا ف ويتم اإللتزام بها باإلءافة إلى إعداد بىىرامج تصىىديرية متناسىىقة مىىع من المن
برامج اإلنتا  والتصنيع يساعد على تنمية ه   الصادرات   فمن المؤكد  ن لكىىل منىىتج دور  حيىىا  يجىىب 

فالسياسىىة الناجحىىة هىىى  مراعاتها حتى يمكننا  ن نحدد الوقت المالئم لتقديم السلع إلى السوق ف  وبالتىىالى
تخطيط جانب من اإلنتا  للتصدير حتىىى تتىىوافر عوامىىل اإلسىىتمرار الالزمىىة لتزويىىد األسىىواق األجنبيىىة 

 بالمنتجات المصرية  ات النوعية المختار  وبالتالى تحقيق الح اظ على  سواقنا بالخار .
 قصور النش ط التسو:قى: .3

للدولة هى األفءل فى عملية التىىرويج للسىىلع حيث سادت ول ترات طويلة  ن التمثيل التجارى  
والمنتجات الوطنيىىة ف دون إعطىىاء إهتمىىام للقطىىاع الخىىاص الىىوطنى ليكىىون لىىه دور واءىىم فىىى عمليىىة 
التسويق الدولى وبما لديه من مهارات وقدرته على األتصىىال بكافىىة األطىىرا  بشىىكل جيىىد ف وإن كانىىت 

  الدوليىىة ف واالت اقيىىات الثنائيىىة مثىىل إت ىىاق الشىىراكة هنا  خطوات جيد  سواء باإلنءمام لمنظمة التجار
االوربية والتى تمثل نوعاً من  نواع التسويق الجيد ف ولكن مثل ه   الخطوات تعددت األراء حول مىىدى 
تمتعها بالمنافع التى يمكن  ن نحققها من ورائها  ف حيث يرى البعض وجود منافع لإلقتصاد القومى مثىىل 

وتىىدعيم قىىدر  المنىىتج المصىىرى وتكىىوين تكىىتالت إقتصىىادية لمواجهىىة التحىىديات  تحسىىين جىىود  اإلنتىىا 
العالمية  وهنا  ر ى  خر يرى مجموعة من التخوفات عن مدى األءىىرار التىىى يمكىىن  ن تتحىىق نتيجىىة 
األن تىىاو علىىى األسىىواق العالميىىة بالشىىكل الىى ى يحىىدث معىىه الكثيىىر مىىن األثىىار السىىلبية علىىى المنىىتج 

 .22المصرى

 
محمد هشام خواجكية ,"تقييم آثار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الصناعة التحويلية" , مرجع سبق ذكره   20

 8-5,ص.ص
 3, ص 2001تيجية تنمية الصادرات" , السنة االولى , اغسطس وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية , "استرا 21

22  Nadiri, M., 1972." International studies of factor inputs and total factorproductivity. A brief survey. 

Review of Income and Wealth", 18 (June),129–154. 
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عدم وجود عالمات تجارية تميز المنتج المصرى تعد  يءاً من  برز جوانب الءىىع  كما  ن  
التسىىويقية للمنتجىىات المصىىرية فىىى األسىىواق الدوليىىة لىى ا يعىىد مىىن الءىىرورى إهتمىىام القطىىاع الخىىاص 
بالعالمات التجارية للمنتجات المصرية لما له من تىىيثير كبيىىر حتىىى يسىىاعد هىى ا علىىى مزيىىد مىىن فىىرص 

لسوق الدولية كين يىىتم عمىىل عالمىىة تجاريىىة موحىىد  لالنتىىا  المصىىرى مىىن المنسىىوجات ف التسويق فى ا
 والمالبس الجاهز  يساعد على تنمية الصادرات المصرية.

 قصور دور الدول  وس: س ته  لتدع:ل التن فس: : .4

حيث  نه هنا  مجموعة من جوانب القصىىور فىىى دور الدولىىة والتىىى تىىؤدى فىىى مجملهىىا إلىىى 
سىىية ومىىن تلىى  المعوقىىات كثىىر  القىىوانين والقىىرارات والتعليمىىات وتءىىاربها   وتءىىارب تعويىىق التناف

السلطات بين مسئوليات وعالقات الوزارات المختل ة وك ل  اإلدارات الحكومية فىىى الىىوزار  الواحىىد    
باإلءافة إلىىى عىىدم وجىىود خطىىة قوميىىة شىىاملة تلىىزم الجميىىع بسياسىىة واءىىحة معروفىىة ومءىىمون لهىىا 

ل تر  زمنية محدد    ه ا باإلءافة إلى قصور النظام التعليمى وكي يىىة إدار  وتشىىغيل مراكىىز   اإلستمرار
 .23التدريب بما اليسمم للمنتج بين يشكل جهازاً إنتاجياً يساير ما وصل اليه المنافسون

كانىىت غالبىىاً  دا  للتىىيثير السىىلبى علىىى 24ومما سبق يتءم لنا  ن عناصىىر السياسىىة التجاريىىة 
التصديرية   و ل  من خالل وسائل الحماية المتزايد  والتى كان لها تيثير ءار على مستوى الصناعات  

الجود  لإلنتا  الصناعى بما  فقىىد الصىىناعة المحليىىة عنصىىراً هامىىاً مىىن عناصىىر تطورهىىا بجانىىب خلىىق 
ة صناعات صغير  الحجم مرت عة التكل ة يصعب تحويلها إلى صناعات تصديرية فءالً عن إرت اع تكل ىى 
 المدخالت المحلية المستخدمة فى إنتا  الصناعات المحلية مما يعوق تحويلها إلى صناعات تصديرية.

 النت  ج:
ءع  التخطيط الصناعى والهياكىىل االنتاجيىىة   فيما يتعلق بال رض البحث وال ى نص على  " 

  تشير نتائج   " للقطاع الصناعى المصرى إدى إلى إءعا  القدر  التنافسية القطاع الصناعى المصرى  
التحليل المتعلقة بتحليل المؤشرات اإلحصائية واإلقتصادية  المختل ة إلى إثبات صىىحة هىى ا ال ىىرض فقىىد 
توصلت الدراسة إلى وجود مجموعة من اإلختالالت الهيكلية التى تعانى منها الصناعة المصرية والتىىى 

حويلهىىا إلىىى مزايىىا تنافسىىية ويعىىد مىىن  بىىرز وق ت حائالً  مام اإلست اد  من العديد من المزايىىا النسىىبية وت
اإلختالالت الهيكلية التى يعانى منها القطاع الصناعى المصرى هو عدم وجىىود تصىىنيع محلىىى للمعىىدات 

وبالتالى اإلعتماد على اإلستيراد وغالبىىاً إسىىتيراد معىىدات وآالت تعبىىر عىىن تكنولوجيىىا قديمىىة   الر سمالية
هىى ا   فقليديىىة باإلءىىافة إلىىى غيىىاب القىىدر  علىىى البحىىث والتطىىويراإلنتا  وفىىق  نمىىاط إنتاجيىىة ت  ومن ثم

باإلءافة إلى وجود المشىىكالت المتعلقىىة بتكنولوجيىىا التصىىنيع ومنهىىا ءىىع  القاعىىد  التكنولوجيىىا ويعىىد 
السبب الرئيسى فى ءع  القاعىىد  التكنولوجيىىا هىىو إسىىتيراد التكنولوجيىىا متمثلىىه فىىى إسىىتيراد المعىىدات 

لىىى قصىىور دور البحىىث العلمىىى إجود تصنيع محلى للمعدات الر سمالية باإلءافة  وآالت اإلنتا  وعدم و
و المصىىانع   غياب الربط بىىين المؤسسىىات البحثيىىة  مع  والتطوير واإلبتكار فى التطبيقات الصناعية و ل 

باإلءىىافة إلىىى مجموعىىة مىىن   فورجال االعمال و يءاً وجود قصور كبير فى عمليات التدريب للعمالىىة  
باإلءىىافة إلىىى غيىىاب التخطىىيط  فت االخىىرى مثىىل كثىىر  األعبىىاء الءىىريبية والجمركيىىة اإلخىىتالال

اإلستراتيجى للمشروعات الصناعية من قبل الدولة والتى يجب  ن تلعب دوراً محورياً فىىى بنىىاء خىىرائط 

 
23 Kaltenberg, M. and Verspagen, B., 2015" Healthy Devel-opment: Uncovering Capabilities". Background paper 

prepared for the 2015 Industrial Development Report. Vienna: United Nations Industrial Development 
Organization,p.p.3-10. 

اجيستير , كلية التجارة جامعة ايمان محب زكى , "معوقات صادرات العالم الثالث ووسائل تنميتها " , رسالة م  24
 .72-64ص. ص2004االسكندرية ,
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إستثمارية تعمل الحكومىىة مىىن خاللهىىا علىىى تسىىويق تلىى  المشىىروعات اإلسىىتثمارية وتءىىع مىىن خاللهىىا 
خريطة الحوافز المطلوبة إلنشائها  ويشير ه ا إلى  ن ه   اإلختالالت كانت عقبة  مام إنطىىالق الحكومة  

 الصناعة المصرية وتطور  نماط التصنيع الخاص بها.

 التوص: ا:

تطوير الصناعة المصرية والنهوض بها يتطلب وءىىع منظومىىة شىىاملة لعىىال   بىىرز جوانىىب 
قتصاد المصرى فيما يتعلق بقطاع الصناعة وإستراتجية النهوض اإلختالالت الهيكلية التى يعانى منها اإل

بالصناعة المصرية يجب  ن تقوم على محورين  ساسيين تقترو الدراسىىة العمىىل مىىن خاللهىىم همىىا علىىى 
 النحو التالى:

 توص: ا فى االجل القص:ر:

صلة ومعها يجب  ن تقوم الدولة و المؤسسات البحثية واإلقتصادية بإعداد خرائط إستثمارية م 
دراسات جدوى إقتصادية للمشروعات الصناعية وخاصة فى الصناعات التى تتمتىىع فيهىىا مصىىر بمزايىىا 
نسبية تكون  هد  تل  المشروعات البحثية هو وءع خرائط إستثمارية م صلة تحقق من خاللهىىا عىىال  

ل  الصناعات   ويقترو لجوانب المعوقات التى تق   مام إنطالق تل  الصناعات ونمو القدر  التنافسية لت
فى ه ا الصدد بناء تل  اإلستراتيجية وفقاً آللية المجتمعات الصىىناعية المتكاملىىة علىىى  ن يىىتم  لىى  علىىى 
مستوى كل صناعة على حد    يلى إعىىداد تلىى  الدراسىىات وءىىع الدولىىة لخريطىىة الحىىوافز اإلقتصىىادية 

لىىة علىىى تسىىويق تلىى  المشىىروعات الالزمىىة لتشىىجيع اإلسىىتثمار فىىى تلىى  المشىىروعات كمىىا تعمىىل الدو
 اإلستثمارية محلياً وخارجياً لتح يز وتشجيع اإلستثمار فى تل  المشروعات.

 توص: ا طو:ل  االجل:

الجانب الثانى وهو الخاص بخلل جوهرى  ى تيثير بال  على الصناعة  ال وهو غياب التصنيع  .1
عة المصىىرية   وهىى ا الجانىىب المحلى للمعدات الر سمالية وتراجع المستوى التكنولوجى للصىىنا

تقترو الدراسة  ن تقوم الدولة ومن خالل ما تملكه من شركات ومؤسسات القطاع العام بالعمل 
على بناء قاعد  صناعية وتكنولوجية من خالل اإلستثمار بالتعاون مع شىىركات  جنبيىىة آخىىرى 

ساعد علىىى النهىىوض مما يساعد على التوطين والرفع من التكنولوجيا الصناعية والتى تدعم وت
 بمختل  القطاعات الصناعية فى اإلقتصاد القومى.

كما  ن الدولة يجب  ن تقدم مجموعة من الحوافز اإلقتصادية لتشجيع القطاع االخىىاص وجىى ب  .2
اإلستثمار األجنبى للعمل فى ه ا النمط من المشروعات   والتىىى تلعىىب دوراً  ساسىىياً فىىى دعىىم 

جيع التعىىاون بىىين المؤسسىىات البحثيىىة والجامعىىات المختل ىىة كافة الصناعات   كما انه يجب تش
لتطوير  بحاث تساعد ه ا النمط من المشروعات   باإلءافة إلى الىىدور الىى ى مىىن الممكىىن  ن 

 تلعبه البنو  والمؤسسات المالية فى توفير التمويل الالزم إلنشاء تل  المشروعات.  
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