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رسائل 
 

ة ُمقارنةً تعاني مصر من انخفاض عناصر البنية التحتية للجاهزية التكنولوجي•
بنظرائها من الدول األخرى، هذا فضًال عن بلوغ نسبة مساهمة صادرات 
والي الصناعات عالية التكنولوجيا إلى إجمالي الصادرات الصناعية في مصر ح

األمر . دة، وهي نسبةٌ ضئيلةٌ جًدا ُمقاَرنةً بدول االقتصادات الصاع2.34%
.الذي يتطلب وضع برنامج عمل لدعم وتحفيز تلك الصناعات

نتيجة جائحة كورونا، حدث نقص حاد في توريدات الرقائق  2021في عام •
اإللكترونية المصنوعة من أشباه الموصالت والتي تعد المكون والٌمدخل 
سريع  اإلنتاجي األساسي لتغذية الصناعات عالية التكنولوجيا مهما حدث تغير

األمم  باإلضافة إلى تصنيف مصر وفقا لمنظمة. عبر الزمن في هذه الصناعات
.قـيـةالمتحدة كثالث أكـبـر مـركـز للصناعات اإللـكـتـرونـيـة بـالـقـارة اإلفريـ

الصناعية،  من أجل تعزيز تنافسية االقتصاد المصري في مجاالت البنية التحتية•
التجارب ) 1(واإلبداع واالبتكار، وتطور البيئة الراعية لألعمال، وفي ضوء 

ة تقييم الوضع الحالي لمدى جاهزية مصر لتوطين صناع) 2(الدولية الرائدة، 
ية الرقائق اإللكترونية في مصر من خالل التحليل الرباعي للبنية التحت

والمؤسسية واإلنتاجية والجاهزية التكنولوجية الحالية والمحتملة



تقترح الورقة صياغة برنامج وطني •
لى نقل لتصنيع الرقائق اإللكترونية، مبني ع

 وتوطين التكنولوجيا من خالل العناقيد
يعمل الصناعية، ويشجع البحث والتطوير، و
كات على توفير إطاٍر مؤسسيٍ داعٍم للشر

ي المحلية وجذب الشركات العالمية العاملة ف
لة مجال صناعة التكنولوجيا، وذلك تحت مظ
 إطار تشريعي مالئم للنهوض بالصناعات
التكنولوجية عموًما، والعناقيد عالية 

.التكنولوجيا خصوصا

برنامج عمل مصري لتوطين 
صناعة الرقائق اإللكترونية 

 2022-2035



الصناعات عالية التكنولوجيا توطين(1)
توفير بنية تحتية صناعية

3.8 3.9 64المرتبة 

إلى أي مدًى 
تتبنى

الشركات 
أحدث التقنيات؟ 

درجة تطور 
المجمعات 
الصناعية 

مؤشر تنافسية 
األداء الصناعي

 انخفاض عناصر البنية التحتية
للجاهزية التكنولوجية في مصر 
ُمقارنةً بنظرائها من الدول األخرى
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 يقترح التخصص في صناعة
الرقائق اإللكترونية 

)  2035-2022(خالل الفترة 

 يقترح إدخال نظام مصانع الَمْسبَك ألول مرة فـي مـصـر
)FOUNDRY)،  
وذلك من خالل العمل داخل العنقود على عدة مراحل مقسمة الى  :

أربعة ( ، ثم التصنيع)ثالثة أعوام(، ثم )عامان(تشجيع البحث والتطوير 
).أربعة أعوام(، ثم التجميع والتغليف واالختبار )أعوام

ناة يكون موقعه بمنطقة القناة لالستفادة من المنطقة االقتصادية لق
، واستكمال العمل بوادي ونوبيعالسويس، فضال عن مرسي علم 

التكنولوجيا باإلسماعيلية



هل مصر قادرة 
على ذلك؟

نعم، مصر تمتلك 
ها إمكانات يمكن تعزيز
ةداخل القارة اإلفريقي

Electronic 
Microchips



هيئة العالقات مع التأكيد على ضرورة توفير دعم من القيادات السياسية العليا بالدولة لت
رونية الدبلوماسية والسياسية مع الدول األخرى من أجل توطين صناعة الرقائق اإللكت

في مصر وتحقيق االستراتيجية المقترحة

المغرب عقب مصدرة دولة أكبر رابع مصر تعد 
 من %13نحو تنتج حيث إفريقيا، وجنوب وتونس،
.القارة إجمالي

حدةالمت األمم لمنظمة وفقا مصر تصنيف تم 
 للصناعات مـركـز أكـبـر كثالث

.اإلفريـقـيـة بـالـقـارة اإللـكـتـرونـيـة

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



ودعم بنية علمية فنية وبحثية  تشجيع)2(

Contents 
Performance

 عند إعداد أي رؤيٍة وطنيٍة تسعى
ولوجيا، لتحفيز الصناعات عالية التكن

نية ال بد من دراسة وتحليل أوضاع الب
السائدة للقدرات الفنية ومهارات 

ين لهذه البحث والتطوير كشقين أساسي
.الرؤية

 بناء القدرات الفنية

 بناء القدرات البحثية
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الشركات المحلية  تشجيع) 3(

االستفادة من مبادرٍة الـ 
للبنك المركزي % 5

المصري لمنح التمويل 
إنشاء لجنٍة جمركيٍة داخل الُميسر 

العنقود، وتخفيض نسبة 
الجمارك المفروضة على 

مدخالت اإلنتاج المستوردة 
 الموجهة للعنقود التكنولوجي،
ة وزيادة نسبة الجمارك المفروض
على المنتجات النهائية تامة 

 ..الصنع المستوردة

لوحدات تقديم إعفاءاٍت ضريبيٍة ل
.داخل العنقود

 االستفادة من التسهيالت
والمزايا التي تقدمها 
اة المنطقة االقتصادية بقن

السويس

إنشاء مجمٍع تجاريٍ 
 ومنطقٍة حرٍة بالقرب من

.العنقود التكنولوجي

مناقصة الختيار وكالٍة 
ات للدعاية وتسويٍق لمنتج

.العنقود

إنشاء مراكز نقل 
.TTCالتكنولوجيا 



الشراكات العالمية تشجيع) 4(

تالوحدا عن المعلومات كافة تضم رقميةٍ  منصةٍ  إنشاء 
.التكنولوجي بالعنقود الصناعية

كافة وتخليص ربتيسي ُمختصةً  تكون إلكترونيةٍ  منصةٍ  إنشاء 
.األجنبية الوحدات تحتاجها التي التصاريح

انتفاع حق بالعنقود الموجودين المستثمرين إعطاء 
 يتم اتالسنو تلك انتهاء وبعد سنوات، سبع لمدة باألراضي

 هناك نتكو وأن تنافسية، بأسعار لهم األراضي تلك تأجير
 اراتهماستثم استمرار بشرط األراضي تلك بتملك إمكانية
عام عشرين عن تزيد لمدة بالعنقود



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

    .       



:اجتوصي الورقة باتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لتفعيل دور العناقيد الصناعية المتخصصة في صناعة وإنت

oالصعيد وشمال ووسط القناة بمدن "ذكي" هو ما كل

oبأسوان أو بالسويس الزعفرانة بمنطقة الشمسية، الطاقة لوحات  




