ف ق ل ة الدراسات اﻻقتصاد ة والعلوم الس اس ة
جامعة اﻹسكندر ة

دينا سمير السيد حسن عﻠى الوقاد
طالبة بمرحلة ماجستير
اﻻقتصاد

فاطمة الزهراء حﻠمى عبد الحﻠيم
طالبة بمرحلة دكتوراه
اﻻقتصاد

آية جﻼل رمضان أمين محمود
طالبة بمرحلة ماجستير
اﻻقتصاد

سمر مصطفى منصور متولي
طالبة بمرحلة دكتوراه
اﻻقتصاد

شكر وتقدير

• تعاني مصر من انخفاض عناصر البنية التحتية لﻠجاهزية التكنولوجية ُمقارنةً
ً
فضﻼ عن بﻠوغ نسبة مساهمة صادرات
بنظرائها من الدول اﻷخرى ،هذا
الصناعات عالية التكنولوجيا إلى إجمالي الصادرات الصناعية في مصر حوالي
قارنةً بدول اﻻقتصادات الصاعدة .اﻷمر
 ،%2.34وهي نسبةٌ ضئيﻠةٌ جدًا ُم َ
الذي يتطﻠب وضع برنامج عمل لدعم وتحفيز تﻠك الصناعات.
• في عام  2021نتيجة جائحة كورونا ،حدث نقص حاد في توريدات الرقائق
اﻹلكترونية المصنوعة من أشباه الموصﻼت والتي تعد المكون وال ٌمدخل
اﻹنتاجي اﻷساسي لتغذية الصناعات عالية التكنولوجيا مهما حدث تغير سريع
عبر الزمن في هذه الصناعات .باﻹضافة إلى تصنيف مصر وفقا لمنظمة اﻷمم
المتحدة كثالث أكـبـر مـركـز لﻠصناعات اﻹلـكـتـرونـيـة بـالـقـارة اﻹفريـقـيـة.
• من أجل تعزيز تنافسية اﻻقتصاد المصري في مجاﻻت البنية التحتية الصناعية،
واﻹبداع واﻻبتكار ،وتطور البيئة الراعية لﻸعمال ،وفي ضوء ) (1التجارب
الدولية الرائدة (2) ،تقييم الوضع الحالي لمدى جاهزية مصر لتوطين صناعة
الرقائق اﻹلكترونية في مصر من خﻼل التحﻠيل الرباعي لﻠبنية التحتية
والمؤسسية واﻹنتاجية والجاهزية التكنولوجية الحالية والمحتمﻠة

01

02

03

رسائل

• تقترح الورقة صياغة برنامج وطني
لتصنيع الرقائق اﻹلكترونية ،مبني عﻠى نقل
وتوطين التكنولوجيا من خﻼل العناقيد
الصناعية ،ويشجع البحث والتطوير ،ويعمل
داعم لﻠشركات
ٍ
عﻠى توفير ٍ
إطار مؤسسي ٍ
المحﻠية وجذب الشركات العالمية العامﻠة في
مجال صناعة التكنولوجيا ،وذلك تحت مظﻠة
إطار تشريعي مﻼئم لﻠنهوض بالصناعات
التكنولوجية عمو ًما ،والعناقيد عالية
التكنولوجيا خصوصا.

برنامج عمل مصري لتوطين
صناعة الرقائق اﻹلكترونية
2035-2022

) (1توطين الصناعات عالية التكنولوجيا
توفير بنية تحتية صناعية
انخفاض عناصر البنية التحتية
لﻠجاهزية التكنولوجية في مصر
ُمقارنةً بنظرائها من الدول اﻷخرى
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ت
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).(Think Tank

مؤشر تنافسية
اﻷداء الصناعي

توطين
درجة تطور
المجمعات
الصناعية
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مدى
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ً
تتبنى
الشركات
أحدث التقنيات؟
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س َبك ﻷول مرة فـي مـصـر
يقترح إدخال نظام مصانع ال َم ْ
))،FOUNDRY
وذلك من خﻼل العمل داخل العنقود عﻠى عدة مراحل مقسمة الى:
تشجيع البحث والتطوير )عامان( ،ثم )ثﻼثة أعوام( ،ثم التصنيع )أربعة
أعوام( ،ثم التجميع والتغﻠيف واﻻختبار )أربعة أعوام(.
يكون موقعه بمنطقة القناة لﻼستفادة من المنطقة اﻻقتصادية لقناة
السويس ،فضﻼ عن مرسي عﻠم ونوبيع ،واستكمال العمل بوادي
التكنولوجيا باﻹسماعيﻠية

يقترح التخصص في صناعة
الرقائق اﻹلكترونية
خﻼل الفترة )(2035-2022

Electronic
Microchips

نعم ،مصر تمتﻠك
إمكانات يمكن تعزيزها
داخل القارة اﻹفريقية

هل مصر قادرة
على ذلك؟

 تم تصنيف مصر وفقا لمنظمة اﻷمم المتحدة
للصناعات
مـركـز
أكـبـر
كثالث
اﻹلـكـتـرونـيـة بـالـقـارة اﻹفريـقـيـة.

 أسهمت مصر بما يمثل نحو  %60من
القيمة المضافة لجنوب إفريقيا.

 تعد مصر رابع أكبر دولة مصدرة عقب المغرب
وتونس ،وجنوب إفريقيا ،حيث تنتج نحو %13من
إجمالي القارة.
مع التأكيد على ضرورة توفير دعم من القيادات السياسية العليا بالدولة لتهيئة العﻼقات
الدبلوماسية والسياسية مع الدول اﻷخرى من أجل توطين صناعة الرقائق اﻹلكترونية
في مصر وتحقيق اﻻستراتيجية المقترحة

) (2تشجيع ودعم بنية علمية فنية وبحثية
بناء القدرات الفنية

بناء القدرات البحثية

عند إعداد أي رؤي ٍة وطني ٍة تسعى
لتحفيز الصناعات عالية التكنولوجيا،
ﻻ بد من دراسة وتحليل أوضاع البنية
السائدة للقدرات الفنية ومهارات
البحث والتطوير كشقين أساسيين لهذه
الرؤية.
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) (3تشجيع الشركات المحلية

اﻻستفادة من مبادر ٍة الـ
 %5لﻠبنك المركزي
المصري لمنح التمويل
ال ُميسر
إنشاء
مجمع تجاري ٍ
ٍ
ومنطق ٍة حر ٍة بالقرب من
العنقود التكنولوجي.
مناقصة ﻻختيار وكال ٍة
وتسويق لمنتجات
لﻠدعاية
ٍ
العنقود.
إنشاء مراكز نقل
التكنولوجيا TTC.
ت ضريبي ٍة لﻠوحدات
تقديم إعفاءا ٍ
داخل العنقود.

إنشاء لجن ٍة جمركي ٍة داخل
العنقود ،وتخفيض نسبة
الجمارك المفروضة عﻠى
مدخﻼت اﻹنتاج المستوردة
الموجهة لﻠعنقود التكنولوجي،
وزيادة نسبة الجمارك المفروضة
عﻠى المنتجات النهائية تامة
الصنع المستوردة. .

اﻻستفادة من التسهيﻼت
والمزايا التي تقدمها
المنطقة اﻻقتصادية بقناة
السويس

) (4تشجيع الشراكات العالمية
 إنشاء منص ٍة رقمي ٍة تضم كافة المعلومات عن الوحدات
الصناعية بالعنقود التكنولوجي.
 إنشاء منص ٍة إلكتروني ٍة تكون ُمختصةً بتيسير وتخليص كافة
التصاريح التي تحتاجها الوحدات اﻷجنبية.
 إعطاء المستثمرين الموجودين بالعنقود حق انتفاع
باﻷراضي لمدة سبع سنوات ،وبعد انتهاء تلك السنوات يتم
تأجير تلك اﻷراضي لهم بأسعار تنافسية ،وأن تكون هناك
إمكانية بتملك تلك اﻷراضي بشرط استمرار استثماراتهم
بالعنقود لمدة تزيد عن عشرين عام

) (5تهيئة بيئة مؤسسية وتشريعية مصرية
محفزة للصناعات عالية التكنولوجيا

.

توصي الورقة باتخاذ اﻹجراءات والتدابير الﻼزمة لتفعيل دور العناقيد الصناعية المتخصصة في صناعة وإنتاج:
 oكل ما هو "ذكي" بمدن القناة ووسط وشمال الصعيد
 oلوحات الطاقة الشمسية ،بمنطقة الزعفرانة بالسويس أو بأسوان

