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عن 
المركـز

المصري -منذ نشأته  الوزراء  التابع لمجلس  القرار  اتخاذ  ودعم  المعلومات  شهد مركز 

الت؛ لُيواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري، فقد اختص في  عام ١٩٨٥– عدة تحو�

وزارة  إنشاء  كان  ثم  مصر،  في  المعلوماتية  البنية  بتطوير   (١٩٩٩  –  ١٩٨٥) ا¦ولى  مرحلته 

لُيؤدي  رئيسة في مسيرته؛  ل  تحو� (١٩٩٩) نقطة  المعلومات عام  وتكنولوجيا  االتصاالت 

التنمية  مجاالت  في  القرار  ُمتخذ  جهود  تدعم    (�ink Tank) فكر   كُمؤسسة  دوره 

المختلفة.

ى رؤية مفادها أن يكون المركز هو ا¦كثر تميًزا في  ومنذ ذلك الحين، أصبح المركز يتبنَّ

اء، وتعزيز  مجال دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، وإقامة حوار مجتمعي بنَّ

ا¦مر  ا¦سمى،  وهدفها  التنمية  غاية  ُيَعد�  الذي  المصري  المواطن  مع  التواصل  قنوات 

الذي يؤهله لالضطالع بدور أكبر في صنع السياسة العامة، وتعزيز كفاءة جهود التنمية 

وفاعليتها، وترسيخ مجتمع المعرفة.



رؤى على طريق التنمية

البحثي  بالطابع  تتسم  دورية  غير  سلسلة  هي  التنمية،  طريق  على  رؤى  سلسلة 

تكامل  القرار، من خالل  المركز في دعم متخذي  رسالة  التطبيقي، تساهم في تحقيق 

الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين والباحثين بالمركز في المجاالت االقتصادية، 

مناحي  شتى  في  المصرية  الدولة  جهود  ُيثري  مما  كافة؛  واالجتماعية  والسياسية، 

آليات  بناءة تستند على  الوصول الستراتيجيات عمل متكاملة  التنمية، كما تستهدف 

عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة.



رئيس المركز
السيد/ أسامة الجوهـري

مساعد رئيس مجلس الوزراء
رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

أ. لبنى محمد منير
مدير ا�دارة العامة للمكتب الفنى 

د. مى محسن مبروك
مدير تنفيذي با�دارة العامة لمتابعة وتقويم السياسات

أ.سالى أحمد عاشور
باحث اقتصادي أول بالمكتب الفني

هيئة التحرير



٤٧القسم الثاني: الوضع الراهن لصناعة ا	لكترونيات في مصر ومكانتها بالسوق العالمية

المحتويـات

١١القسم ا�ول: سالسل ا	مداد والقيمة العالمية لصناعة ا	لكترونيات على مستوى العالم

٩مقدمة.

٧الملخص التنفيذي.

القسم الثالث: مشكالت ومعوقات إدماج قطاع الصناعات ا	لكترونية في سالسل القيمة 
٥٧العالمية

٦١القسم الرابع: المقترحات وبدائل الحلول

٦٩الخالصة



فهرس الجداول

جدول (٣) واردات الصناعات ا	لكترونية إلى إجمالي الواردات المصرية
٥٦خالل الفترة  (٢٠١٧-٢٠٢٠)

جدول (٢): صادرات الصناعات ا	لكترونية ونسبتها إلى إجمالي الصادرات المصرية
٥٥خالل الفترة (٢٠١٧-٢٠٢٠) 

جدول (١): التجارة العالمية في الصناعات ا	لكترونية ونصيب مصر فيها
٥٤ خالل الفترة (٢٠١٧-٢٠٢٠)



فهرس ا¦شكال

٤٠شكل (٣) أهم دول العالم تصديرًا لمكونات الدوائر ا	لكترونية عام ٢٠٢٠

٣٤شكل ( ٢) سلسلة القيمة للصناعات ا	لكترونية

١٩شكل (١)  مراحل سلسلة القيمة ل»لكترونيات



فريق اإلعـداد



فريق عمل املركز

د. أسعد الصادق
مدير اإلدارة العامة للجودة

هبه أبو الوفا
نائب مدير اإلدارة العامة للجودة

آيه حموده
مراجع فني

عبداحلميد حلمي
مراجع لغوي

اإلدارة العامة للجودة أ. عصام الشيخ
باحث باإلدارة العامة

لألزمات والكوارث

هبه صالح
باحث اقتصادي باإلدارة العامة 

للقضايا االقتصادية

م. أمين الشـريف
ماركــــــو مجــــــدى

التصميم اجلرافيكـي

إعـداد

د.م/ سحر محمد حامد
مدرس بكلية الهندسة الكهربائية وااللكترونيات

جامعات املعرفة الدولية (جامعة كوفنتري - فرع القاهرة)



من  عنها  غنى  ال  مهمة  كوسيلة  العالمية  القيمة  وسالسل  اÉمداد  سالسل  ظاهرة  تعمقت   

صناعة  وتتميز  العالم.  أنحاء  جميع  في  الصناعات  مختلف  في  ظهرت  التي  المتقدمة  الوسائل 

اÉلكترونيات بأنها صناعة ذات سلسلة قيمة عالمية عميقة، وشديدة االنتشار، وفي الوقت نفسه 

مترابطة؛ بحيث لن تتمكن أي دولة في العالم من إعادة إنتاج سلسلة القيمة لÌلكترونيات بأكملها 

الهائل  التكنولوجي  التطور  بعد  التي ال غنى عنها خاصًة  الصناعات  أنها من  داخل حدودها. كما 

جائحة  ظروف  ظل  وفي  التكنولوجيا.  عالم  في  قوية  طفرة  ُتعد  التي  الرابعة  الصناعية  والثورة 

ق دور ا¦جهزة اÉلكترونية وأصبحت أجهزة حيوية وليست رفاهية بعدما أصبح دورها  كوفيد-١٩ تعمَّ

مؤثًرا بشكل مباشر على العملية التعليمية وعلى مباشرة ا¦عمال على قطاع عريض من العاملين 

في العالم بأكمله.

تلقي هذه الورقة الضوء على أهمية صناعة ا¦جهزة اÉلكترونية وخاصًة ا¦جهزة المنزلية، وتشرح 

تصنيع  في  ا¦ساسية  اÉلكترونية  للدوائر  وتصميم  بحث  من  اÉلكترونية  ا¦جهزة  إنتاج  مراحل 

العوامل  تشرح  أنها  كما  والبيع،  التجميع  مرحلة  وتليها  التصنيع  مرحلة  ثم  اÉلكترونية  ا¦جهزة 

المؤثرة عليها، والتي تجعلها صناعة ذات سلسلة قيمة عالمية منتشرة وغير متمحورة في بلد دون 

الدراسة  ا، كما تعرض  القيمة عالمًيّ أيًضا وضع مصر وموقعها في سلسلة  الورقة  وتناقش  اÓخر. 

التحديات والعقبات التي تعوق تعميق دور مصر ودمجها في سلسلة القيمة لصناعة اÉلكترونيات 

سواًء كانت التحديات عامة بسبب طبيعة هذه الصناعة أو كانت التحديات خاصة بمصر بسبب 

جودة المنتجات وبناء الثقة في المنتج المحلي.

لصناعة  العالمية  القيمة  سلسلة  في  مصر  دور  لتعميق  مقترحات  الدراسة  وتستخلص 

ا  اÉلكترونيات بما يتماشى مع طبيعة الصناعة ومراحل التصنيع، وما يتماشى مع اتجاه الدولة حالًيّ

اÉلكترونيات)،  تصنع  (مصر  مثل  الحديثة  التكنولوجية  والمبادرات  العلمي  بالبحث  االهتمام  نحو 

واالهتمام بإنشاء المعامل المتطورة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وتسهيل اÉجراءات التجارية 

والجمركية المساعدة لصناعة اÉلكترونيات، كما يجب أال نغفل ا¦همية الشديدة للجانب البشري 

من فنيين َمهرة في صناعة اÉلكترونيات بشكل عام.  

امللخص التنفيذي
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مقدمة
يقصد بصناعة اÉلكترونيات جميع أعمال تصميم ا¦جهزة اÉلكترونية وإنشائها وإنتاجها وبيعها، 

الدوائر  مكونات  وكذا  المنزلية،  وا¦جهزة  الكمبيوتر  وأجهزة  والتلفزيون  الراديو  أجهزة  مثل: 

صناعة  إن  القول  ويمكن  المتكاملة.  والدوائر  والترانزستورات  الموصالت  أشباه  مثل:  اÉلكترونية، 

اÉلكترونيات قد بدأت في الظهور مع بدايات القرن العشرين، حين أدت االختراعات وقتها إلى تطوير 

وتصنيع جهاز الراديو التجاري الذي ظهر في ا¦سواق في عشرينيات القرن الماضي؛ مما أدى إلى زيادة 

راديو  جهاز  يملكون  ا¦مريكية  ا¦سر  من   ٪٦٠ كان   ١٩٣٤ عام  بحلول  أنه  حتى  الراديو،  أجهزة  مبيعات 

يمثلها  كان  التي  الجديدة  التقنية  سحر  بفضل  الراديو  إلى  الناس  انجذب  حيث  ا¦قل،  على  واحًدا 

حينئذ. هذا، وقد ُوِلد التخصص الحديث في الهندسة اÉلكترونية إلى حد كبير من تطوير معدات 

الهاتف والراديو والتلفزيون وما تاله من تطوير ا¦نظمة اÉلكترونية خالل الحرب العالمية الثانية من 

الرادار وأنظمة االتصاالت المتقدمة وا¦سلحة. حتى أنه في سنوات ما بين الحربين العالميتين، كان 

التخصص العلمي في مجال اÉلكترونيات ُيعرف باسم " هندسة الراديو"، ولم يبدأ استخدام كلمة 

"اÉلكترونيات" إال في ا¦ربعينيات من القرن العشرين. وفي عام ١٩٤٧، حققت صناعة اÉلكترونيات 

ا آخر عندما اخترع "جون باردين" و"والتر براتين" و"ويليام شوكلي" الترانزستور، حيث كان  تقدًما مهًمّ

الترانزستور أصغر حجًما وأخف وزًنا وأكثر متانة من ا¦نابيب المفرغة التي كانت ُتستخدم في أجهزة 

الراديو؛ مما أدى إلى حدوث فترة من التصغير التدريجي لáجهزة اÉلكترونية. 

ثم سمحت الدوائر المتكاملة، التي تم تطويرها في الخمسينيات من القرن الماضي، بدمج العديد 

من الدوائر في دائرة واحدة، كما أدى إدخال ا¦جهزة التناظرية في الستينيات إلى زيادة كبيرة في كمية 

المهمة  القطاعات  من  وكانت  واحدة.  سيليكون  شريحة  على  تخزينها  يمكن  التي  المعلومات 

الرقمية  واÉلكترونيات  الضوئية  اÉلكترونيات  السبعينيات  منذ  كبيًرا  تقدًما  حققت  التي  ا¦خرى 

وإلكترونيات الميكروويف. كما لعب التقدم في مجال اÉلكترونيات دوًرا رئيًسا في تطوير تكنولوجيا 

الفضاء واالتصاالت عبر ا¦قمار الصناعية.

ثم ظهرت ثورة الكمبيوتر التي أدت إلى إدخال الكمبيوتر الشخصي، ثم إدخال الروبوتات الموجهة 

العملية  هذه  وخالل  ا،  إلكترونًيّ البيانات  ونقل  تخزين  أنظمة  تصنيع  ثم  المصانع،  في  بالحاسوب 

تغيرت الحياة في المنزل والمكتب والمصنع بفضل العديد من االبتكارات اÉلكترونية.

أشباه  وتجميع  تطوير  في  العالم  رواد  ا¦مريكيون  المصنعون  أصبح  الثمانينيات  بحلول  ثم 

الكمبيوتر  ¦جهزة  أساسية  مكونات  الموصالت  أشباه  كانت  التسعينيات،  وفي  الموصالت، 

الشخصية ومعظم العناصر اÉلكترونية ا¦خرى (بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون 

صناعة  في  رئيًسا  حضوًرا  ا¦مريكية  للشركات  أن  حين  وفي  الذكية).  وا¦جهزة  الطبية  والمعدات 

أشباه الموصالت ( يمثل نحو ٣٠٪ من المبيعات العالمية في منذ عام  ١٩٨٥ وحتى اÓن)، فإن المواد 

اÉلكترونية االستهالكية نفسها تصنع في الغالب في الصين وجنوب شرق آسيا.
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القيمة  وسالسل  اÉلكترونيات  صناعة  على  كلية  نظرة  ويتناول  ا¦ول  القسم  إلي:  الورقة  تنقسم 

بالسوق  ومكانتها  مصر  في  اÉلكترونيات  لصناعة  الراهن  الوضع  ويتناول  الثاني  والقسم  ا،  عالمًيّ

في  المصري  اÉلكترونية  الصناعات  قطاع  إدماج  معوقات  ويتناول  الثالث  القسم  ثم  العالمية، 

سالسل القيمة العالمية، ومعوقات تحسين وضع مصر في سلسلة القيمة العالمية للصناعات 

اÉلكترونية، ثم القسم الرابع ويتناول المقترحات وبدائل الحلول لزيادة مشاركة مصر في سلسلة 

القيمة العالمية للصناعة، وأخيًرا القسم الخامس وفيه خالصة ما توصلت إليه الورقة. 



القسـم األول:
لصناعة  العالمية  والقيمة  اإلمداد  سالسل 

اإللكترونيات على مستوى العالم.
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يستعرض هذا القسم من الدراسة ظاهرة سالسل القيمة العالمية في صناعة اÉلكترونيات، من 

لمراحل  واٍف  وشرح  استعراض  مع  المتنوعة،  الصناعة  أقسام  وتبيان  اÉلكترونيات  تعريف  حيث 

اÉنتاج في سلسلة القيمة العالمية للصناعة وا¦نشطة المتضمنة في إنتاج اÉلكترونيات وأشباه 

الموصالت في االقتصاد العالمي، وما يتصل بذلك من تناول العوامل الدافعة لزيادة الطلب العالمي 

على اÉلكترونيات، والمشكالت التي قد تحد من العرض العالمي لمنتجات هذه الصناعة، بجانب 

أكبر  وبيان  لÌلكترونيات،  المصدرة  الدول  وأهم  الصناعة،  لهذه  العالمية  السوق  حجم  توضيح 

الشركات العالمية الكبرى المسيطرة على السوق العالمية للصناعة، مع اÉشارة إلى السياسات 

الحكومية الداعمة لتعميق المشاركة في سلسلة القيمة العالمية للصناعات اÉلكترونية.

أولًا: تعريف سالسل القيمة لصناعة ا�لكترونيات
المقصود باÉلكترونيات هنا هي أشباه الموصالت أو المكونات اÉلكترونية الدقيقة التي تدخل 

الهاتف  -مثل  استهالكية  إلكترونيات  من  أنواعها  بمختلف  اÉلكترونية  ا¦جهزة  تصنيع  في 

بجانب  المنزلية-  الكهربية  ا¦جهزة  من  وغيرها  التلفزيون  وشاشات  العادي  والهاتف  الذكي 

واالستقبال  اÉرسال  ومعدات  الطبية  وا¦جهزة  المعدات  تصنيع  في  الداخلة  اÉلكترونيات 

وأجهزة الرادار والمالحة البحرية والجوية والسيارات ذاتية القيادة وغيرها من اÓالت التي طورتها 

الثورة الصناعية الرابعة. وهناك الكثير من المسميات التي تطلق على أشباه الموصالت، فهي 

ُتسمى أيًضا بالدوائر اÉلكترونية المتكاملة والرقائق اÉلكترونية.

الصناعية  الثورة  وتطبيقات  واكتشافات  تقنيات  تقود  التي  هي  الموصالت  أشباه  أن  شك  وال 

والسيارات  والروبوتيك  الرقمي  والتحول  وا¦تمتة  إنترنت ا¦شياء  بها من  يتعلق  الرابعة بكل ما 

ذاتية القيادة والذكاء االصطناعي والتحكم اÓلي، فجميع اÓالت وا¦جهزة ذات الصلة بما سبق 

مكّونة في حقيقتها من آالف المكونات اÉلكترونية الدقيقة -التي هي أشباه الموصالت في 

اÉلكترونية متصلة ببعضها وموجودة فوق شريحة  المكونات  النهائية-، وجميع هذه  صورتها 

إلكترونية متناهية في الصغر يتراوح حجمها بين ٢ نانومتر إلى ٥٠ نانومتًرا في أكبر أحوالها (النانو 

يساوي واحًدا على المليون من المتر)، وهو ما ُيسمى بالدائرة اÉلكترونية المتكاملة التي تمثل 

أجهزة  من  واالستهالكية،  والطبية  الصناعية  اÉلكترونية  السلع  لجميع  والقلب  العقل 

الكمبيوتر المحمولة وا¦جهزة اللوحية والجوال التقليدي ثم الهواتف الذكية، إلى معدات أكثر 

تطوًرا مثل تلك المستخدمة في الفضاء والعمليات التجارية والتطبيقات الصناعية والدفاع 

الوطني.
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وتتميز سلسلة القيمة ¦شباه الموصالت بأنها شديدة االنتشار في بقاع الكرة ا¦رضية كافة، 

من الصين لليابان لكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وتايالند وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام في 

المتحدة  الواليات  إلى  أوروبا،  في  وإسبانيا  وهولندا  وإيطاليا  وفرنسا  ألمانيا  إلى  آسيا،  قارة 

ا¦مريكية والمكسيك وكندا في أمريكا الشمالية، فالعشرات من البلدان تشارك في سلسلة 

القيمة العالمية لÌلكترونيات وا¦نشطة الداعمة لها.

أما عن مراحل سلسلة القيمة العالمية للصناعة، فهي تبدأ بالبحث والتطوير ثم التصميم ثم 

التصنيع والتجميع واالختبار والتغليف ثم التوزيع والتسويق وصنع العالمات التجارية الشهيرة.

أما ا¦نشطة الداعمة للسلسلة، فتشمل إنتاج معدات تصنيع أشباه الموصالت، وتطوير برامج 

التصميم عبر الكمبيوتر، وحقوق براءات االختراع والملكية الفكرية ¦شباه الموصالت، بجانب 

والمعادن  السيليكون  كاستخالص  التصنيع  في  المستخدمة  الخام  المواد  توفير  أنشطة 

ا¦رضية النادرة، مثل: الليثيوم والجرمانيوم وغيرهما.



لصناعة  العالمية  القيمة  سلسلة  من  التخلص  يمكن  ال  لماذا  ثانًيا: 
ا�لكترونيات؟

الكرة  أرجاء  في  كبير  بشكل  منتشرة  عالمية  ديناميكية  صناعة  هي  اÉلكترونيات  صناعة 

ا¦رضية، وهي محرك رئيس للنمو االقتصادي واالبتكار التكنولوجي، وبالرغم من محاوالت بعض 

داخل  الصناعة  لهذه  القيمة  سلسلة  مراحل  بجميع  بالقيام  ا  تاًمّ انفراًدا  تنفرد  أن  في  الدول 

ثم  اÉلكترونية  الرقائق  لتصنيع  وتجهيزها  وتنقيتها  الخام  المواد  استخراج  من  بدًءا  حدودها، 

والتوزيع  البيع  ثم  واختبارها،  وتغليفها  تجميعها  ثم  المتكاملة  الدوائر  وتصنيع  تصميم 

االنتشار  من  التخلص  الدول  جميع  على  واستحال  فشلت،  المحاوالت  هذه  فإن  والتسويق، 

العالمي لسلسلة القيمة لصناعة اÉلكترونيات.  

وفي  االنتشار  وشديدة  عميقة  عالمية  قيمة  سلسلة  لنفسها  خلقت  اÉلكترونيات  صناعة 

الوقت نفسه مترابطة بشكل ال يمكن استبداله بأي سياسة ¦ي دولة مهما كانت، ولن تتمكن 

¦ن  حدودها،  داخل  بأكملها  لÌلكترونيات  القيمة  سلسلة  إنتاج  إعادة  من  العالم  في  دولة  أي 

ا، ليس ¦نها  ا وعملًيّ اقتصادًيّ بالفشل  القيام بذلك، هي محاولة محكوم عليها  مجرد محاولة 

أو أكثر ضمن  التي نجحت حين شاركت بمرحلة واحدة  العديد من االقتصادات  تتجاهل تجربة 

السلسلة العالمية للصناعة فقط، ولكن هذه المحاولة تخاطر أيًضا بإهدار عشرات المليارات 

المنافسة  حيز  دخول  قبل  طويلة  سنوات  تستغرق  جديدة  مصانع  إقامة  على  الدوالرات  من 

الرقائق  Éنتاج  واحد  مصنع  فإقامة  التنافسية.  قدراتها  على  القضاء  إلى  تؤدي  كما  العالمية، 

اÉلكترونية يتكلف نحو٢٠ مليار دوالر، ولن يدخل المنافسة العالمية قبل مرور خمس سنوات من 

للصناعات  القيمة  سلسلة  بقاء  ا¦فضل  من  أنه  تثبت  الواقعية  فا¦دلة  ولذا  إنشائه،  تاريخ 

هو  وكما  البداية  منذ  الحال  هو  كما  ومتكاملة  مترابطة  ولكنها  ا  عالمًيّ مشتتة  اÉلكترونية 

الوضع الراهن اليوم.

١٥



١٦



١٧

ثالًثا: خمس مراحل �نتاج ا�لكترونيات

مراحل إنتاج الرقائق ا�لكترونية

ثم  التصميم  ثم  والتطوير  البحث  وهي:  مراحل،  خمس  إلى  اÉلكترونيات  تصنيع  مراحل  تنقسم 

مراحل  من  مرحلة  وكل  والتوزيع.  البيع  وأخيًرا  واالختبار  والتغليف  والتعبئة  التجميع  ثم  التصنيع 

اÉنتاج تحتاج إلى تخصص عاٍل وميزة تنافسية محددة قد توجد في دولة معينة وال توجد في باقي 

ع وانتشار سلسلة القيمة على العديد من الدول وعدم  الدول بالقدر نفسه، وهذا هو السبب في توز�

الموصالت  أشباه  تصنيع  بمراحل  االنفراد  على  دولة  أي  قدرة  عدم  وكذا  واحدة،  دولة  في  تمركزها 

منعزلة عن باقي العالم. 

في  تميزت  إذا  إال  القيمة  سلسلة  أنشطة  في  المشاركة  من  المتخصصة  الشركات  تتمكن  وال 

واحدة من مراحل اÉنتاج، مثًلا: قد تتميز شركة بالتقدم التكنولوجي غير المسبوق فتتخصص في 

-مثل  ما  دولة  تتميز  أو  االختراع،  وبراءات  الفكرية  الملكية  حقوق  وامتالك  التصميمات  تقديم 

فيتنام- بتقديم سعر منافس في أجور العمالة فتتخصص في مراحل التجميع واالختبار والتغليف.

وذلك كما يلي:

ورائد  كقائد  تأتي  والحاسمة  المهمة  المرحلة  وهذه   :(R&D) والتطوير  البحث  مرحلة 

التي  السريعة  التكنولوجية الضخمة  التطورات  الرئيس في  للصناعة نفسها، وكانت السبب 

شهدتها الصناعة عبر العقود الماضية، وتهدف عملية البحث والتطوير بصفة دائمة إلى زيادة 

استدعاء  سرعات  ومضاعفة  الذاكرة  تخزين  سعة  وزيادة  الدقيقة  المعالجات  وسرعات  قدرات 

اÉلكترونية  الشرائح  أحجام  وتقليل  والمرنة،  الصلبة  وا¦قراص  الذاكرة  على  المخزنة  البيانات 

أكبر  مع  ذلك  وكل  نانومتر،   ٢ من  أقل  لتصبح  عليها  اÉلكترونية  المكونات  تركيب  يتم  التي 

مؤسس  اسم  على  ي  ُسمِّ الذي  القانون  وهو  "مور"  لقانون  وفًقا  التكلفة،  في  ممكن  تخفيض 

دائرة  في  المدمجة  الترانزستورات  عدد  أن  افترض  والذي  مور"-،  إي  -"جوردون  "إنتل"  شركة 

عدد  يحدد  حيث  نفسه،  هو  السعر  يظل  بينما  عامين،  كل  مرة  سيتضاعف  متكاملة 

تقوم  التي  الذاكرة  وحجم  استدعائها  وسرعة  البيانات  معالجة  على  القدرة  الترانزستورات 

بتخزينها. هذا، وقد يصل اÉنفاق على البحث والتطوير في صناعة أشباه الموصالت إلى ١٤٪ من 

شركات  تزيد  أن  المتوقع  ومن  ا¦خرى.  الصناعات  لجميع  العالم  في  نسبة  كأضخم  مبيعاتها 

أشباه الموصالت في جميع أنحاء العالم اÉنفاق على البحث والتطوير بنسبة ٤٪ في عام ٢٠٢١ 
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ليصل إلى ٧١٫٤ مليار دوالر بعد ارتفاعه بنسبة ٥٪ في عام ٢٠٢٠ إلى مستوى قياسي بلغ ٦٨٫٤ مليار 

دوالر، وفًقا Éصدار IC Insights الجديد لعام ٢٠٢١، ومن المتوقع أن ترفع شركات أشباه الموصالت 

إجمالي اÉنفاق على البحث والتطوير بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٥٫٨٪ بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٥ إلى 

٨٩٫٣ مليار دوالر.

مرحلة التصميم: في مرحلة التصميم، تصمم الشركات منتجات ومواصفات جديدة لتلبية 

احتياجات العمالء، وهذه المرحلة تعتمد بشكل كبير على المهندسين ذوي المهارات العالية 

شركة  مثل  أمريكية  شركات  المرحلة  هذه  على  بالسيطرة  وتنفرد  البشري،  المال  ورأس 

التايوانية الشركات  تليها   ،(AMDو  Nvidiaو  Broadcomو  Qualcomm)
(MediaTek وNovatek وRealtek)، وتنافسهما الشركات الكورية الجنوبية وبالتحديد شركة 
حققت  وقد   .(Xilinx) مثل  الصينية  الشركات  بعض  من  خجولة  محاوالت  مع  "سامسونج"، 

الشركات المتخصصة في هذه المرحلة فقط دون غيرها مبيعات بقيمة ١٣٠ مليار دوالر سنة ٢٠٢٠ 

تمثل نحو ٣٢٪ من إجمالي مبيعات سوق اÉلكترونيات العالمية. وُتسمى الشركات المتخصصة 

شركات  باسم  اÉلكترونية  الرقائق  لتصنيع  مصانع  تملك  وال  فقط  التصميم  مرحلة  في 

.(Fabless)

المرحلة  وهذه  مسبًقا،  المصّممة  الرقائق  إنتاج  المرحلة  هذه  وتتضمن  التصنيع:  مرحلة 

عالية  ثابتة  بتكاليف  تتميز  ¦نها  قصوى،  ودقة  متقدمة  ومواد  ا  وكيميائًيّ ا  تقنًيّ إتقاًنا  تتطلب 

بإنتاج  وتقوم  التكنولوجي.  التقدم  مع  ذلك  لمواكبة  للمرافق  مستمر  تحسين  إلى  والحاجة 

وتسمى  بالفعل  تصممه  ما  تصنع  التي  الشركات  هو  ا¦ول  النوع  الشركات،  من  نوعان  الرقائق 

شركات (IDM)، والنوع الثاني هو الشركات التي يطلق عليها اسم الَمْسَبك (Foundry)، وهي 

الشركات التي ال تقوم بالتصميم ولكنها تعمل كُمقاول يقوم بتصنيع ما تصممه شركات الـ 

(Fabless). وقد حققت شركات الـ (IDM) مبيعات بقيمة ٢٦٥ مليار دوالر سنة ٢٠٢٠، ومن أشهر 
 (Micron)و  (SK Hynix)و  (Intel)و  "Samsung" مثل:  شركات   (IDM) شركات  وأهم 

الـ  ١٠ شركات  أكبر  فيما حققت   .(Infineon)و  (Analog Devices)و  (NXP)و  (Toshiba)و

الشركات:  هذه  أهم  ومن   ،٢٠٢١ لعام  ا¦ول  الربع  في  دوالر  مليار   ٢٢٫٧ بقيمة  مبيعات   (Foundry)
الشركة الكورية الجنوبية (Samsung)، والشركتان التايوانيتان (UMC)و(TSMC)، والشركة 

الصينية (SMIC)، مع العلم أن الشركة التايوانية (TSMC) هي أكبر شركة فاوندري في العالم.



مرحلة التجميع واالختبارات والتعبئة والتغليف، وهذه هي المرحلة ا¦خيرة في صنع أشباه 

الموصالت، وتحتوي هذه المرحلة على تكاليف عمالة أعلى من مرحلة التصنيع، وهي تظهر في 

نهاية دورة اÉنتاج وتقوم بتجهيز المنتج للشحن إلى السوق. والشركات المتخصصة في هذه 

لصناعة  العالمية  القيمة  سلسلة  في  مضافة  وقيمة  ربًحا  الشركات  أقل  هي  المرحلة 

اÉلكترونيات، ¦ن مجرد التجميع هو أقل قيمة مضافة وال يقارن بالتصميم واÉبداع الذي يمثل 

أكبر قيمة مضافة في سلسلة قيمة اÉلكترونيات.

من  أو  الموزعين  إلى  النهائية  الموصالت  أشباه  شحن  يتم  حيث  التوزيع:  مرحلة  تأتي  أخيًرا 

خالل البيع المباشر إلى مصنعي المعدات الستخدامها في السلع اÉلكترونية، وُتعد الخدمات 

اللوجستية الفعالة ضرورية في هذه المرحلة.

في  تتميز  وشركاتها  المتحدة  فالواليات  بعينها؛  دولة  فيها  تتميز  المراحل  من  مرحلة  كل 

التصميم، وتايوان تتميز في التصنيع، والصين تتميز في التجميع وهكذا.

شكل (١)
مراحل سلسلة القيمة ل°لكترونيات

البحث
والتطوير

التصميم

التصنيع

التجميع
واالختبار

التوزيع

المستهلك
النهائي
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رابًعا: العوامل الدافعة لزيادة الطلب العالمي على الصناعات ا�لكترونية

يزداد الطلب العالمي على منتجات الصناعات اÉلكترونية بصورة مطردة نتيجة لعدد من العوامل 

والتطورات التي تسارعت خالل السنوات القليلة الماضية. وهذا يتطلب من الشركات المتخصصة 

الطلب  زيادة  إلى  يؤدي  إيجابي  تأثير  لها  سيكون  التي  التغييرات  لهذه  المواكبة  لسرعة  التأهب 

العالمي على منتجات صناعة اÉلكترونيات في السنوات القادمة، ومن هذه التغييرات ما يلي:

١. إنترنت ا´شياء

بشكل  تتبنى  ككل  اÉلكترونيات  صناعة  أصبحت  فقد 

يعني  الذي   (IoT) ا¦شياء  إنترنت  مجال  متزايد 

التوصيل البيني لقطع مختلفة من المعدات وا¦جهزة 

المتصلة مع بعضها وبعض عبر اÉنترنت. وقد استفادت 

طرق،  بعدة  التكنولوجيا  هذه  من  اÉلكترونيات  صناعة 

منها: خفض التكلفة، وابتكار المنتجات، وزيادة الكفاءة، 

بثالث  مدفوًعا  التطور  هذا  وكان  السالمة.  وتحسين 

تليها  اÉنترنت،  شبكة  أهمها  مسبًقا  موجودة  تقنيات 

المزيد من  بتوصيل  والتي سمحت  أجهزة االستشعار ا¦صغر حجًما،  ثم  السحابية،  الحوسبة 

ا¦جهزة بسرعة وسهولة. وقد ساعدت هذه التقنيات صانعي القرار في المنظمات الحكومية 

والخاصة من اتخاذ قرارات مستنيرة بناًء على المعلومات المتاحة لهم في الوقت الفعلي بفضل 

هذه ا¦جهزة.

 ٢. الصيانة الوقائية

ل المعدات أو ا¦جهزة المختلفة قد يؤدي إلى إحداث فوضى في جدول إنتاج  فمن المنطقي أن تعط�

الشركة؛ مما ينتج عنه خسارة كبيرة في اÉيرادات، خاصة عندما تستغرق اÉصالحات قدًرا كبيًرا من 

إجراؤها  يمكن  والتي  التنبؤية،  بالصيانة  ُيسمى  ما  أو  الوقائية،  الصيانة  دور  يأتي  وهنا  الوقت. 

ابتكارها  تم  التي  الحديثة  المعدات  على  اعتماًدا  التقنيات،  من  متنوعة  مجموعة  باستخدام 

بفضل تطور صناعة اÉلكترونيات، وقد كان للتبني الواسع لهذه التكنولوجيا تأثير الدومينو على 

إنترنت  تقنية  مع  باالشتراك  هذا  من  الكثير  إجراء  يتم  حيث  المجاالت،  من  متنوعة  مجموعة 

ا¦شياء، والتي يمكنها مراقبة أداء المعدات، وسرعة اكتشاف أي أعطال قبل وقوعها، ويمكن أن 

يتنبأ ذلك بموعد وكيفية تعطل قطعة من المعدات؛ مما يسمح ¦صحاب ا¦عمال بتجنبها.

IOT

B2B2C إلى B2B ٣. التحول من

يعني  والذي  التشغيل،  في   (B2B) اÉلكترونيات نهج  العديد من مصنعي  لدى  ا، كان  فتقليدًيّ

التعامل من شركة إلى شركة (Business TO Business)، ولكن في السنوات ا¦خيرة، تحول 

النهج إلى نموذج (B2B2C)، والذي يعني نقل التعامل من الشركات إلى المستهلكين مباشرة، 

(Business TO Business TO Consumers)، وهو النهج الذي يسمح للمصنعين بالبيع 
ن الشركات من  مباشرة إلى المستهلكين. وقد سمح هذا النهج الجديد بزيادة ا¦رباح؛ حيث يمكِّ

تجنب استغالل بائعي التجزئة. كما أنه يوفر وقًتا أسرع للتسويق، وهو ما قد يرغب العديد من 

بيانات  ومعالجة  وتحليل  تجميع  خالل  من  ذلك  تعزيز  ويتم  منه.  االستفادة  في  الشركات 

حسب  خدماتهم  أو  منتجاتهم  بتعديل  للمصنعين  تسمح  والتي   ،(Big Data) المستهلكين 

احتياجات المستهلكين وأذواقهم ورغباتهم؛ مما يوفر عالقات أفضل مع العمالء. ولالستفادة 

من هذه الفوائد، تحتاج الشركة إلى االستفادة من منصات التجارة اÉلكترونية الحالية وأقسام 

الخدمات اللوجستية التي تسهم في بنائها شركات تصنيع اÉلكترونيات.

٤. تنويع سالسل التوريد

الخلفية  التوريد  سالسل  في  تقع  قد  أعطال  أي  تجنب  إلى  الشركات  من  المزيد  يهدف  حيث 

وا¦مامية، وهو ما يمنح التكنولوجيا ا¦كثر ابتكاًرا في مجال الخدمات اللوجستية فرصة كبيرة 

لتطوير خدماتها، بما يساعد الشركات على تحسين سلسلة التوريد بالكامل. وهذا بدوره يوفر 

لشركات تصنيع اÉلكترونيات فرًصا متزايدة لتشغيل أعمالها بشكل أكثر كفاءة، لتكون أكثر 

قدرة على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة، بما في ذلك تخطيط المبيعات والعمليات، 

وتحسين الخدمات اللوجستية، ومراقبة المخزون.
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رابًعا: العوامل الدافعة لزيادة الطلب العالمي على الصناعات ا�لكترونية

يزداد الطلب العالمي على منتجات الصناعات اÉلكترونية بصورة مطردة نتيجة لعدد من العوامل 

والتطورات التي تسارعت خالل السنوات القليلة الماضية. وهذا يتطلب من الشركات المتخصصة 

الطلب  زيادة  إلى  يؤدي  إيجابي  تأثير  لها  سيكون  التي  التغييرات  لهذه  المواكبة  لسرعة  التأهب 

العالمي على منتجات صناعة اÉلكترونيات في السنوات القادمة، ومن هذه التغييرات ما يلي:

١. إنترنت ا´شياء

بشكل  تتبنى  ككل  اÉلكترونيات  صناعة  أصبحت  فقد 

يعني  الذي   (IoT) ا¦شياء  إنترنت  مجال  متزايد 

التوصيل البيني لقطع مختلفة من المعدات وا¦جهزة 

المتصلة مع بعضها وبعض عبر اÉنترنت. وقد استفادت 

طرق،  بعدة  التكنولوجيا  هذه  من  اÉلكترونيات  صناعة 

منها: خفض التكلفة، وابتكار المنتجات، وزيادة الكفاءة، 

بثالث  مدفوًعا  التطور  هذا  وكان  السالمة.  وتحسين 

تليها  اÉنترنت،  شبكة  أهمها  مسبًقا  موجودة  تقنيات 

المزيد من  بتوصيل  والتي سمحت  أجهزة االستشعار ا¦صغر حجًما،  ثم  السحابية،  الحوسبة 

ا¦جهزة بسرعة وسهولة. وقد ساعدت هذه التقنيات صانعي القرار في المنظمات الحكومية 

والخاصة من اتخاذ قرارات مستنيرة بناًء على المعلومات المتاحة لهم في الوقت الفعلي بفضل 

هذه ا¦جهزة.

 ٢. الصيانة الوقائية

ل المعدات أو ا¦جهزة المختلفة قد يؤدي إلى إحداث فوضى في جدول إنتاج  فمن المنطقي أن تعط�

الشركة؛ مما ينتج عنه خسارة كبيرة في اÉيرادات، خاصة عندما تستغرق اÉصالحات قدًرا كبيًرا من 

إجراؤها  يمكن  والتي  التنبؤية،  بالصيانة  ُيسمى  ما  أو  الوقائية،  الصيانة  دور  يأتي  وهنا  الوقت. 

ابتكارها  تم  التي  الحديثة  المعدات  على  اعتماًدا  التقنيات،  من  متنوعة  مجموعة  باستخدام 

بفضل تطور صناعة اÉلكترونيات، وقد كان للتبني الواسع لهذه التكنولوجيا تأثير الدومينو على 

إنترنت  تقنية  مع  باالشتراك  هذا  من  الكثير  إجراء  يتم  حيث  المجاالت،  من  متنوعة  مجموعة 

ا¦شياء، والتي يمكنها مراقبة أداء المعدات، وسرعة اكتشاف أي أعطال قبل وقوعها، ويمكن أن 

يتنبأ ذلك بموعد وكيفية تعطل قطعة من المعدات؛ مما يسمح ¦صحاب ا¦عمال بتجنبها.

B2B2C إلى B2B ٣. التحول من

يعني  والذي  التشغيل،  في   (B2B) اÉلكترونيات نهج  العديد من مصنعي  لدى  ا، كان  فتقليدًيّ

التعامل من شركة إلى شركة (Business TO Business)، ولكن في السنوات ا¦خيرة، تحول 

النهج إلى نموذج (B2B2C)، والذي يعني نقل التعامل من الشركات إلى المستهلكين مباشرة، 

(Business TO Business TO Consumers)، وهو النهج الذي يسمح للمصنعين بالبيع 
ن الشركات من  مباشرة إلى المستهلكين. وقد سمح هذا النهج الجديد بزيادة ا¦رباح؛ حيث يمكِّ

تجنب استغالل بائعي التجزئة. كما أنه يوفر وقًتا أسرع للتسويق، وهو ما قد يرغب العديد من 

بيانات  ومعالجة  وتحليل  تجميع  خالل  من  ذلك  تعزيز  ويتم  منه.  االستفادة  في  الشركات 

حسب  خدماتهم  أو  منتجاتهم  بتعديل  للمصنعين  تسمح  والتي   ،(Big Data) المستهلكين 

احتياجات المستهلكين وأذواقهم ورغباتهم؛ مما يوفر عالقات أفضل مع العمالء. ولالستفادة 

من هذه الفوائد، تحتاج الشركة إلى االستفادة من منصات التجارة اÉلكترونية الحالية وأقسام 

الخدمات اللوجستية التي تسهم في بنائها شركات تصنيع اÉلكترونيات.

٤. تنويع سالسل التوريد

الخلفية  التوريد  سالسل  في  تقع  قد  أعطال  أي  تجنب  إلى  الشركات  من  المزيد  يهدف  حيث 

وا¦مامية، وهو ما يمنح التكنولوجيا ا¦كثر ابتكاًرا في مجال الخدمات اللوجستية فرصة كبيرة 

لتطوير خدماتها، بما يساعد الشركات على تحسين سلسلة التوريد بالكامل. وهذا بدوره يوفر 

لشركات تصنيع اÉلكترونيات فرًصا متزايدة لتشغيل أعمالها بشكل أكثر كفاءة، لتكون أكثر 

قدرة على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة، بما في ذلك تخطيط المبيعات والعمليات، 

وتحسين الخدمات اللوجستية، ومراقبة المخزون.
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(ERP) ٥. أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

أحد العوامل ا¦ساسية في الحفاظ على قدرة   (ERP) حيث ُيعد تخطيط موارد المؤسسات

الماضية.  العديدة  السنوات  في  الشركات  من  العديد  شهده  ما  وهو  المنافسة،  على  الشركة 

وهذا يسمح للشركات بأتمتة عملياتها وتحسينها باستخدام المعلومات المتاحة لصانع القرار 

في الوقت الفعلي (ONLINE DATA)، بما يسمح لمصنعي اÉلكترونيات بالمزيد من اÉبداع 

والتطوير في منتجاتها.

 (BIG DATA) ٦. البيانات الكبيرة

ا هي أن الشركات ا¦كبر حجًما وحدها هي َمن يمكنه االستفادة الحصرية  كانت العادة تقليدًيّ

من علوم تجميع وتحليل البيانات الضخمة، وكان السبب وراء ذلك هو حقيقة أنه غالًبا ما كان 

يتعذر الوصول إليها للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ولكن من حسن الحظ لم يعد هذا 

هو الحال، بفضل التطورات الحديثة في إنترنت ا¦شياء وغيرها من التقنيات، التي سمحت حتى 

للشركات الصغيرة بامتالك القدرة على استخالص المعلومات من مجموعة واسعة من البيانات 

الضخمة، وتعني هذه التطورات أيًضا أن البيانات الضخمة أصبحت أكثر فائدة مما كانت عليه 

ا، وهوما يمثل فرًصا متزايدة لمصنعي اÉلكترونيات لزيادة هوامش الربح وحصة السوق. تقليدًيّ
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٧. الطباعة ثالثية ا´بعاد

شهد المصنعون مجموعة متنوعة من الفوائد من استخدام الطباعة ثالثية ا¦بعاد، مع انخفاض 

تكاليف اÉنتاج باعتبارها واحدة من أبرز هذه الفوائد. وإلى جانب ذلك، يتم تجنب اÉنتاج على نطاق 

واسع، وكذلك الحاجة إلى التخزين؛ فكالهما يتم تقليله بشكل كبير باستخدام الطابعات ثالثية 

ا¦بعاد. وعلى الرغم من أن هذا قد يتطلب استثماًرا كبيًرا ُيدفع مقدًما، فإنه يضمن تحقيق الكثير 

من ا¦رباح طويلة ا¦جل، بسبب تقليل التكاليف بشكل أكبر؛ حيث تسمح الطباعة ثالثية ا¦بعاد 

دون  التصميمات  المزيد من  تجربة  للشركات  أنه يمكن  يعني  الطلب؛ مما  المنتجات عند  بإنشاء 

الحاجة إلى استثمار كبير.
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٨. السيارات ذاتية القيادة

المركبات ذاتية القيادة هي مركبات قادرة على استشعار البيئة المحيطة بها والمالحة دون تدخل 

تلك  تكن  لم   ،٢٠١٧ فبراير  حتى  لكن  القيادة.  الذاتية  المركبات  من  العديد  تطوير  ويجري  بشري، 

المركبات  هذه  فتصنيع  تماًما،  القيادة  ذاتية  العامة  الطرقات  في  بالسير  لها  المصرح  المركبات 

واستخدامها أمامهما عقبات وتحديات تقنية عديدة. وقد يظن البعض أن تاريخ السيارات الذاتية 

القيادة يعود لبضع سنوات، لكن التجارب على هذا النوع من السيارات بدأت منذ خمسينيات القرن 

خالل  من  القرن  ذلك  ثمانينيات  في  حقيقية  القيادة  ذاتية  سيارات  أول  ظهرت  حين  في  الماضي، 

مختبرات "نافالب" التابعة لجامعة "كارنيجي ميلون" في عام ١٩٨٤، ومشروع "مرسيدس بنز" وجامعة 

الكبرى  الشركات  من  العديد  طور  التاريخ  ذلك  ومنذ   .١٩٨٧ سنة  بألمانيا  ميونيخ  في  "بندسويهر" 

والمنظمات البحثية نماذج أولية لمركبات ذاتية القيادة، وأخذ يتسارع تطوير هذه السيارات بشكل 

وآبل،  وتويوتا،  موتورز،  جنرال  شركات:  بينها  من  وتقنية،  سيارات  شركة   ٣٥ من  أكثر  بمشاركة  كبير 

وجوجل، وإنتل، وأودي، وبي إم دبليو، وتسال، وأوبر، وفورد، وغيرها الكثير. وفي عام ٢٠٠٩ بدأت شركة جوجل 

القيادة،  ذاتية  سيارة  إنتاج  في  عليها  لالعتماد  الذاتية  القيادة  تقنية  وتطوير  تصنيع  على  بالعمل 

واختبرت تلك التقنية مع سيارات تويوتا على الطرق السريعة بوالية كاليفورنيا في العام ذاته. وفي 

مايو٢٠١٢ أصدرت والية نيفادا بالواليات المتحدة ا¦مريكية أول رخصة لسيارة ذاتية القيادة، وفي ذلك 

الطرق  على  الذاتية  القيادة  من  كيلومتر  مليون  نصف  أكملت  سياراتها  أن  جوجل  أعلنت  العام 

السريعة دون حوادث. وفي يوليو٢٠١٣ استعرضت شركة "فيسالب" التابعة لجامعة "بارما" اÉيطالية 

ا على شوارع متعددة مفتوحة لحركة المرور العامة، وفي ٢٠١٥  المركبة "برايف" التي كانت تتحرك ذاتًيّ

جانب  إلى  ميشيجان)  فيرجينيا،  كاليفورنيا،  فلوريدا،  (نيفادا،  أمريكية  واليات  خمس  سمحت 

واشنطن العاصمة باختبار السيارات الذاتية القيادة الكاملة على الطرقات العامة. وفي العام ذاته، 

وفرنسا، كما  المتحدة  المملكة  أوروبية، مثل:  دول  السيارات في  النوع من  التجارب على هذا  بدأت 

سمحت ألمانيا وهولندا وإسبانيا باختبار سيارات ذاتية القيادة في الشوارع العامة. 
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التي تحصل عليها من  والبيانات  الخرائط  القيادة على خوارزميات رسم  الذاتية  السيارات  وتعتمد 

أجهزة استشعار متعددة مدمجة بها لتحديد مسار الطريق، وتتضمن أجهزة االستشعار النموذجية 

نظام "ليدار"، وهو أشبه بالرادار، ونظام رؤية مجسمة، ونظام تحديد المواقع الجغرافية (جي بي إس)، 

ونظام التعرف البصري على ا¦شياء، ونظام تحديد الموقع في الوقت الحقيقي. وُتعد جوجل من أبرز 

الشركات التي تخوض غمار تقنيات السيارات الذاتية القيادة، وقد بدأت العمل في هذا المجال منذ 

٢٠٠٩ وأنفقت فيه أمواًلا طائلة كان من ثمارها إطالق نموذج جديد لسيارة ذاتية القيادة، في مايو ٢٠١٤، 

هذا  في  الكبير  التطوير  وُيعد  بالكامل.  وذاتية  مكابح،  أو  بنزيل  دواسة  أو  قيادة  عجلة  تتضمن  ال 

المجال واحًدا من أهم دوافع النمو لصناعة اÉلكترونيات العالمية.



٩. محاوالت التخلص من االحتكار الصيني 

الصناعات  توطين  إعادة  إلى  العالمية  اÉلكترونيات  صناعة  حاجة  "كوفيد-١٩"  جائحة  أثبتت 

التابعة لها والواقعة على طول سلسلة توريدها بحيث تتم إقامة مصانع جديدة في عدة بلدان 

السنوات  في  ما  حد  إلى  متوقع  غير  اتجاًها  التوطين  إعادة  كانت  وقد  الصين،  بخالف  متنوعة 

اÉلكترونيات  مبيعات  من   ٪٩٠ المحتكرة  الكبرى  اÉلكترونيات  شركات  كانت  حيث  الماضية؛ 

أجور  انخفاض  بفضل  الصين،  في  منتجاتها  مكونات  من   ٪٨٠ تصنيع  إلى  ارتاحت  قد  العالمية 

وإنتاج ما  العاملة وغير ذلك من أسباب هيكلية جعلت من الصين مسؤولة عن تصنيع  ا¦يدي 

يفوق ٨٠٪ من جميع المنتجات الداخلة في تكوين المنتجات النهائية في صناعة اÉلكترونيات، 

خاصًة أن البلدان التي يمكنها منافسة الصين في عنصر انخفاض أجور ا¦يدي العاملة -مثل 

غالبية دول آسيا وإفريقيا- ما تزال تعاني من تدهور مستويات البنية التحتية الرئيسة، كما تعاني 

اقتصادات هذه البلدان من انخفاض ترتيبها في مؤشر التنافسية العالمي وسوء حالة بيئة أداء 

ممارسة  "تقرير  باسم  المعروف  السنوي  تقريره  في  الدولي  البنك  لتصنيف  وفًقا  بها  ا¦عمال 

(Ease Of Doing Business). ولكن تأثيرات الجائحة قد تدفع الكثير من  أنشطة ا¦عمال" 

الشركات الكبرى إلى التفكير في إنشاء مصانع تابعة لها في دول أخرى غير الصين، وهي فرصة 

يجب اقتناصها؛ حيث يقدم هذا القطاع فرص نمو للبلدان النامية في ظل أن من أهم سماته 

اÉنتاج المجزأ للغاية، مع قيمة مضافة في كثير من ا¦حيان في مجموعة متنوعة من البلدان 

قبل أن تشق السلع طريقها إلى المستهلكين النهائيين، وهو ما يمنح الفرصة للبدان النامية 

إلى  الصناعة  هذه  في  العالمية  القيمة  سالسل  من  أجزاء  نقل  على  للعمل  مصر-  -ومنها 

مصانعها، استغالًلا لقيام كبريات شركات اÉلكترونيات المنتمية للعالم المتقدم باالنتقال أوًلا 

إلى  انتقلت  قد  كانت  قبلها  ومن  آسيا،  شرق  وجنوب  وتايالند،  وفيتنام،  وإندونيسيا،  ماليزيا،  إلى 

والفلبين،  وإندونيسيا  الصين  تليها  الثمانينيات،  وأوائل  السبعينيات  خالل  وتايوان  سنغافورة 

لالستفادة من انخفاض تكاليف العمالة. 
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خامًسا: العوامل المؤثرة على العرض العالمي للصناعات ا�لكترونية

يمكن تلخيص أهم المشكالت التي تواجه صناعة اÉلكترونيات في العالم، والتي تؤثر بدورها على 

العرض العالمي للصناعات اÉلكترونية، فيما يلي:

على  فالطلب  السعر؛  رخيصة  المقلدة  المنتجات  وتوافر  للمنتجات،  القصيرة  الحياة  دورات   .١

فإنها  بالطلب،  وثيًقا  ارتباًطا  اÉلكترونية  الصناعة  الرتباط  ونظًرا  بسرعة،  يتغير  التكنولوجيا 

معرضة بشدة للتأثر بالتغيرات السريعة والمتقلبة في أذواق ورغبات واحتياجات المستهلكين، 

وبالتالي يجب أن تظل قدرات اÉنتاج ضعيفة، بمعنى أنه ال يمكن للشركات االعتماد على اÉنتاج 

الوفير وتخزينه لحين الحاجة إليه، وإنما يتم اÉنتاج وفًقا للطلب، بما يؤكد أن اÉلكترونيات سوق 

والشركات  العكس،  وليس  بالطلب  يتأثر  فالعرض  المتغير،  الطلب  على  العرض  فيه  يعتمد 

لتلبية  المستمر  التحّول  على  قادرة  تكون  أن  إلى  مضطرة  اÉلكترونيات  صناعة  في  العاملة 

الطلب المتغير. 

٢. سلسلة التوريد العالمية المعقدة التي تعتمد عليها صناعة اÉلكترونيات العالمية، فغالًبا 

وا¦جزاء  المكونات  من  العديد  استيراد  إلى  النهائية  للسلعة  المنتجة  الشركات  تحتاج  ما 

الصغيرة الداخلة في تصنيع السلعة النهائية من عدة مصانع مختلفة -ربما تقع في عدة بلدان 

مختلفة تنتمي إلى عدة قارات- وهذا يخلق تحدًيا خطيًرا لمصنعي اÉلكترونيات في حالة حدوث 

أي تأخير في الشحن ¦ي سبب، كما حدث في اÉغالق الذي تسببت فيه جائحة "كوفيد–١٩" على 

سبيل المثال.

مستمر؛  تساؤل  محل  أمر  هي  الضخم  اÉنتاج  من  اÉلكترونيات  تصنيع  شركات  استفادة   .٣

فالشركة قد تنتج أعداًدا كبيرة من جهاز هاتف ذكي بمواصفات معينة معتقدة أن الطلب عليه 

يجذب  آخر  منَتج  هناك  وأصبح  تغيرت،  قد  المستهلكين  أذواق  بأن  الشركة  فُتفاَجأ  كبير، 

المستهلكين فانصرفوا عن هاتفها؛ مما يكبدها خسائر هائلة لصعوبة تسويق المنتج. وال شك 

أن هذا العامل من أهم العوامل المؤثرة في العرض العالمي لصناعة اÉلكترونيات؛ فالشركات 

المنتجة تضطر إلى التحسب والحذر قبل التوسع في اÉنتاج وزيادة المعروض؛ مما يجعل من 

الصعب إنتاج كميات كبيرة وتخزينها لحين الحاجة إليها، وهو ما يجعل هذه الصناعة شديدة 

حيث  "كوفيد-١٩"،  جائحة  ظل  في  حدث  كما  التوريد،  سالسل  في  فجائية  تغيرات  بأي  التأثر 

تناقص العرض العالمي من اÉلكترونيات بسبب إغالق بعض المصانع في الصين وتايوان؛ مما أثر 

على  المعتمدة  الحديثة  السيارات  مثل  باÉلكترونيات  المرتبطة  ا¦خرى  الصناعات  بعض  في 

بعض القطع اÉلكترونية.
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المشهد التكنولوجي سريع التغير يشجع المستهلكين على تبني أدوات جديدة متكاملة   .٤

لÌلكترونيات  المنتج  حياة  دورة  في  سريع  انخفاض  إلى  ذلك  أدى  وقد  التقنيات،  أحدث  مع 

االستهالكية، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والكاميرات وأجهزة التلفزيون؛ 

الذكية  الهواتف  ظهور  أدى  المثال،  سبيل  فعلى  السوق.  في  الطلب  تقييد  إلى  يؤدي  قد  مما 

التصوير  لمعدات  كبير  تهديد  إلى  الدقة  عالية  وشاشات  متعددة  بكاميرات  المزودة  الجديدة 

الرقمية؛ حيث ُتعد معدات الصور الرقمية باهظة الثمن ومعقدة في التشغيل مقارنة بالهواتف 

الذكية الحديثة؛ مما يقلل من الطلب على الكاميرات الرقمية بين الشباب.

٥. تحتاج الشركات إلى أن تكون مبتكرة وسريعة للتميز والصمود أمام اختبار الزمن، كما تحتاج 

الشركات إلى أن تكون قادرة على إيجاد حلول للتحديات الناشئة والقائمة في الصناعة، خاصًة 

يريد  حياتنا،  في  ضرورة  اÓن  أصبحت  التي  الذكية  الهواتف  أجهزة  على  الطلب  تزايد  مع  أنه 

ا"، فقد تم طرح أجهزة التلفزيون الذكية، بل وحتى الثالجات الذكية  المستهلكون كل شيء "ذكًيّ

لتلبية طلب المستهلكين، وهو ا¦مر الذي مهد الطريق لáجهزة الذكية ا¦صغر، مثل: الساعات 

الذكية وأجهزة التحكم عن بعد وأجهزة اللياقة البدنية، وهو ما تطلب تجميع أجزاء إلكترونية 

صغيرة، فتمت إضافة طبقة أخرى لصناعة اÉلكترونيات. 

٦. ومن أهم التحديات أنه ال يوجد سوى عدد قليل من شركات التصنيع التي تنتج المواد الالصقة 

الكبيرة  الكميات  هذه  ر  توف� دون  ¦نه  الصغيرة،  الذكية  ا¦جهزة  لتجميع  الالزمة  الضرورية 

المطلوبة من المواد الالصقة والسيليكون، ستكون صناعة اÉلكترونيات في مأزق. بما يعني أن 

الطابعات  صناعة  مثل  داعمة،  أخرى  صناعات  على  متوقف  اÉلكترونيات  صناعة  في  العرض 

الحجرية الضوئية التي تطبع كروت الدوائر المتكاملة، وال يمكن تطوير المنتجات اÉلكترونية 

الصناعات  في  العرض  يتأثر  َثم  ومن  الداعمة.  الصناعات  هذه  منتجات  على  االعتماد  دون 

بالعرض من صناعات أخرى داعمة خارجة عن نطاق الصناعات اÉلكترونية ولكنها  اÉلكترونية 

داعمة ومكملة لها.

٧. وهناك تحٍد آخر يؤثر على العرض من الصناعات اÉلكترونية، وهو االضطرار إلى التكيف البيئي، 

عند  االعتبار  في  ذلك  فيأخذون  البيئية؛  السالمة  حول  المستهلكين  وعي  تزايد  ظل  في  وذلك 

اختيار منتج أو شركة لدعمها، وهو ما سيجبر الشركات قريًبا على البحث عن المزيد من حلول 

التجميع الصديقة للبيئة.
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رة للطاقة؛ حيث يشعر مصنعو اÉلكترونيات  ٨. وهناك تحدي تزايد الطلب على المنتجات الموفِّ

أيًضا بضغط المستهلكين لتطوير منتجات ال تستهلك قدًرا كبيًرا من الطاقة. فرغم أن زيادة 

االهتمام بالطاقة الشمسية وخفض الطاقة ليس با¦مر الجديد، فإنه مع اكتشاف المزيد من 

المستهلكين والشركات الفوائد الفعالة من حيث التكلفة، يتزايد الطلب على اعتماد عمليات 

ال  التي  المنتجات  لتطوير  مبتكرة  طرق  إيجاد  المصّنعين  على  يوجب  بما  الخضراء،  التصنيع 

تكلف المستهلك الكثير مع تلبية متطلبات كفاءة الطاقة.

٩. كما تتطلب المعايير واللوائح البيئية الجديدة من مصنعي اÉلكترونيات مراعاة التأثير البيئي 

لدورة حياة المنتج بأكملها، فأصبحت الشركات مطالبة بمراعاة كل جانب من جوانب عملية 

التصنيع والمواد الكيميائية المستخدمة ليس حتى تسليم المنتج ليد المستهلك فقط، بل 

الصديقة  الطرق  أنسب  عن  بالبحث  مطالبة  فالشركات  أيًضا؛  المنتج  عمر  نهاية  بعد  حتى 

للبيئة التي يمكن بها التخلص من النفايات اÉلكترونية -وهي ا¦جهزة وا¦دوات اÉلكترونية التي 

انتهى عمرها االفتراضي أو أصيبت بعطل نهائي ولم تعد صالحة لالستخدام-.

ووجود  المنتجين  عدد  وكثرة  المنافسة  تزايد  بسبب  الشركات  أمام  الربح  هوامش  تضاؤل   .١٠

السلع المقلدة الرخيصة، حيت تتسبب المنافسة العالمية المستمرة جنًبا إلى جنب مع سرعة 

معدالت االبتكارات في دفع ا¦سعار إلى االنخفاض؛ مما يقلل هوامش التشغيل بشكل كبير. 

ومن أجل أن تظل رابحة، يجب على الشركات تحسين العمليات باستمرار لتصبح أكثر كفاءة من 

حيث التكلفة.

والواليات  الصين  بين  التجارية  الحرب  وتداعيات  الجديدة  الوطنية  الحمائية  سياسات   .١١

المتحدة ا¦مريكية، والتي قد تؤدي إلى قرار سيادي من دولة مثل الصين بمنع تصدير مكونات 

إلكترونية معينة إلى خارج حدودها، وهو ما قد يصيب الصناعة بالشلل إلى حين تعهيد إنتاج 

هذه المكونات إلى دول أخرى بخالف الصين.

١٢. يمكن أن يتسبب االنكماش االقتصادي الذي قد يحدث في أي اقتصاد في بعض الفترات، في 

انخفاض المبيعات وانخفاض الطلب على المنتجات اÉلكترونية الجديدة؛ مما سيضعف كثيًرا 

الصناعات  سوق  في  العرض  أن  سيما  وال  االستهالكية،  اÉلكترونية  ا¦جهزة  مبيعات  من 

وكذا  العائلي،  القطاع  في  االستهالكي  لÌنفاق  العامة  بالحالة  التأثر  شديد  اÉلكترونية 

بالمؤشرات الكلية في االقتصاد المحلي من حيث التضخم والبطالة وانخفاض ا¦جور.
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المعادن ا¦رضية  العالمي على  بزيادة الطلب  العرض في الصناعات اÉلكترونية   يتأثر  كما   .١٣

واÉيرثيوم  اللينثانيوم  مثل:  اÉلكترونية،  المكونات  تصنيع  في  الداخلة  عشر  السبعة  النادرة 

صراعات  من  النادرة  المعادن  بهذه  يرتبط  وما  والليثيوم،  والتيربيوم  والبروميثيوم  والسيريوم 

ا¦مريكية-،  المتحدة  والواليات  الصين  سيما  -وال  الكبرى  الدول  بين  عسكرية  وربما  سياسية 

الخمس  السنوات  في  والصين  المتحدة  الواليات  بين  التجاري  التوتر  تصاعد  مع  أنه  خاصًة 

ح الرئيس الصيني  الماضية، ظهرت العناصر ا¦رضية النادرة في دائرة الضوء السياسي بعد أن لوَّ

إدارة  "شي جين بينج" باستخدامها كوسيلة للضغط السياسي في المفاوضات التجارية مع 

الرئيس ا¦مريكي السابق "دونالد ترامب". فعلى سبيل المثال، فإن كل هاتف ذكي يعتمد على 

ستة مكونات مشتقة من معادن ا¦رض النادرة، ولوال تلك المعادن، لكان الهاتف الذكي بحجم 

ر بكثرة  الكمبيوتر الشخصي. خاصًة أن الصين شبه محتكرة Éنتاج مثل هذه المعادن التي تتوفَّ

في مناجمها؛ فالصين تنتج  من مناجمها نحو ثلثي إنتاج العالم من تلك الفلزات ا¦رضية النادرة، 

وقد بدأت أخيًرا بتقليص حجم صادراتها من هذه المعادن التي يتم تنقيتها في معامل تنقية 

هذه  ¦ن  العالم،  في  اÉلكترونية  الصناعات  أمام  كبرى  إشكالية  يخلق  ما  وهو  للصين،  تابعة 

أن  خاصة  عليها،  العالمي  الطلب  رفعت  التي  هي  النادرة  المعادن  في  االستثنائية  السمات 

مما  ١٥٫٥٪؛  سوى  منها  المتحدة  الواليات  تنتج  ال  فيما  المعادن،  هذه  من   ٪٥٧٫٥ تنتج  الصين 

سيفاقم مشكلة نقص اÉمدادات إذا أضفنا إلى ذلك ازدياد الطلب المحلي داخل الصين والقيود 

المتزايدة على الصادرات الصينية منها.

١٤. تمر الصناعة بمرحلة كبيرة من الدمج السريع؛ حيث تقوم الشركات الكبيرة بشراء الشركات 

الصغيرة، ويتم الدمج فيما بين الشركات الكبيرة وبعضها، وال يتوقع أن تتباطأ هذه االتجاهات؛ 

ا¦مر الذي يغلق الباب أمام الشركات الصغيرة والناشئة التي تحاول اقتطاع جزء من كعكة سوق 

ا¦نظار  لفت  نجاًحا  وحققت  الشركات  هذه  مثل  ظهرت  لو  حتى  ¦نه  العالمية،  اÉلكترونيات 

إليها، فسرعان ما ستقوم واحدة من كبرى الشركات العالمية العمالقة باالستحواذ على هذه 

الشركة الناشئة عبر شراء أسهمها أو االستحواذ عليها أو دمجها داخل الشركة الكبيرة، بما 

يجعل أكبر عشرين شركة عالمية مسيطرة على سوق اÉلكترونيات العالمية باقية في مكانها 

المهيمن والمسيطر لسنوات قادمة.
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والقيمة  ا�مداد  سالسل  في  ا�لكترونية  الصناعات  اندماج  سادًسا: 
العالمية

كسوق  بأسره،  العالم  أو  بأكملها،  إقليمية  مناطق  مع  بالتعامل  للشركات  العولمة  تسمح 

واحدة، ا¦مر الذي يعزز مصادر المدخالت العالمية وتصنيع وتسويق المنتجات على نطاق واسع 

ا وبتكلفة تنافسية للغاية. وفضًلا عن هذه التخفيضات الكبيرة في التكاليف، فإن التوسع  جًدّ

جديدة  نمو  فرص  يوفر  االستحواذ  أو  الدمج،  عمليات  أو  االستثمارات،  تعزيز  خالل  من  الدولي 

للمصنعين الذين يواجهون أسواًقا محلية ناضجة ومنخفضة النمو في البلدان المتقدمة. 

وقد باتت صناعة أشباه الموصالت، والمعروفة أيًضا باسم الدوائر المتكاملة أو الرقائق الدقيقة 

أو "الرقائق" فقط، هي القلب النابض لالقتصاد الرقمي العالمي؛ فأشباه الموصالت هي " أدمغة" 

أجهزة  -مثل:  االستهالكية  اÉلكترونية  المنتجات  من  الحديثة  اÉلكترونية  ا¦جهزة  جميع 

التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وا¦جهزة اللوحية والهواتف الذكية وكاميرات الفيديو- 

والتطبيقات  التجارية  والعمليات  الفضاء  في  والمستخدمة  تطوًرا  ا¦كثر  المعدات  إلى 

الصناعية والدفاع الوطني، وهو ما يعني أن الصناعات اÉلكترونية مندمجة بطبيعتها اندماًجا 

ا في سالسل القيمة العالمية للعديد من الصناعات ا¦خرى من أجهزة كهربائية إلى سيارات  تاًمّ

ومركبات فضاء وأجهزة طبية ومعدات المالحة الجوية والبحرية وغير ذلك من صناعات وأنشطة 

اقتصادية، مثل: تجارة البيع بالجملة والتجزئة والخدمات المالية واالقتصاد الرقمي والحكومة 

الذكية. 

ا عبر  وتعتمد صناعات اÉلكترونيات على سلسلة قيمة عالمية معقدة وشديدة االنتشار جغرافًيّ

نموذج  على  اÉلكترونيات  تصنيع  في  العاملة  الشركات  اعتياد  إلى  ذلك  كل  أدى  وقد  الحدود، 

أعمال يعتمد على شراء مختلف مكونات السلعة اÉلكترونية النهائية من عدة مصانع تنتمي 

ا  لعدة بلدان، فأصبحت الصناعة عابرة للحدود بطبيعتها؛ مما خلق للصناعة نظاًما إيكولوجًيّ

الكبرى  العالمية  الشركات  قيام  خالل  من  ومتشابًكا،  ا  جغرافًيّ ومنتشًرا  للغاية  معقًدا 

إقامة  في  المباشر  ا¦جنبي  باالستثمار  وا¦وروبية-  الجنوبية  والكورية  واليابانية  -ا¦مريكية 

بنظام  الشهير  التعهيد  بنظام  معها  متعاقدة  أو  Éشرافها  خاضعة  أو  لها  تابعة  مصانع 

.(OUTSOURCING)
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في  التخصص  إلى  وكندا  ا¦مريكية  المتحدة  والواليات  ا¦وروبية  الدول  تميل  عامة،  وبصفة 

تتخصص  فيما  الراقي،  التصنيع  جانب  إلى  الموصالت،  ¦شباه  والتصميم  والتطوير  البحث 

بينما  الخام،  والمواد  المعدات  توريد  في  ا¦وروبية  الدول  وبعض  المتحدة  والواليات  اليابان 

تتخصص الصين وتايوان وماليزيا ودول آسيوية أخرى في التصنيع والتجميع واالختبار والتعبئة 

والتغليف، ولذلك نجد أن كبرى شركات أشباه الموصالت الرئيسة لديها منشآت في العشرات 

من البلدان في مناطق بعيدة عن بعضها، مثل كوستاريكا والتفيا والمكسيك وجنوب إفريقيا 

وفيتنام وتايالند وتايوان وكوريا الجنوبية وهولندا.

البحث
والتطوير التصميم

حقوق
الملكية الفكرية

موردو
المواد الخام

شركات
التصميم بالكمبيوتر

التصنيع
والتجميع 
والتغليف 
واالختبار

التوزيع 
والبيع 

وخدمات ما 
بعد البيع

شركات تصنيع 
معدات

تصنيع الرقائق 
اÉلكترونية 

شكل (٢) سلسلة القيمة للصناعات ا�لكترونية



العالمية  القيمة  سالسل  في  المشاركة  على  المؤثرة  العوامل  سابًعا: 
للصناعات ا�لكترونية

أصبحت سالسل القيمة العالمية للصناعات اÉلكترونية أكثر عالمية مع مشاركة المزيد من 

المحرك  هي  المتقدمة  الدول  تزال  ما  بينما  والصاعدة،  النامية  االقتصادات  سيما  وال  الدول، 

المشاركة.  من  مختلفة  بأنماط  ذلك  كان  وإن  العالمية،  اÉلكترونية  القيمة  لسالسل  الرئيس 

العالمية للصناعات اÉلكترونية بكونها سلسلة عالمية منتشرة في  القيمة  وتتميز سلسلة 

ا¦مريكية  المتحدة  الواليات  بين  التجارية  الحرب  اشتعال  ورغم  العالم،  حول  الدول  عشرات 

وأنشطة  االنفراد بجميع مراحل  الصين  ورغم محاوالت  ا¦خيرة،  الخمس  السنوات  والصين في 

تصنيع  مراحل  جميع  على  واحدة  دولة  هيمنة  استحالة  يثبت  الواقع  فإن  اÉلكترونيات،  تصنيع 

التجميع  ثم  التصنيع  ثم  والتطوير  والبحث  التصميم  ثم  الخام  المادة  من  بدًءا  اÉلكترونيات 

والتغليف واالختبار ثم البيع والتوزيع وخدمات ما بعد البيع. 

السياسات الحكومية تبقى عاجزة عن وقف أو تعطيل سلسلة القيمة العالمية لÌلكترونيات 

مهما حاولت ذلك، ¦ن الميزة النسبية للدول هي التي تتحكم وحدها دون غيرها في موقع الدولة 

على سلسلة القيمة لÌلكترونيات، بما يعني أن أقصى ما تستطيعه أي دولة لتحسين موقعها 

التحكم فيما تمتلكه من ميزة نسبية  القيمة للصناعات اÉلكترونية، هو  على طول سلسلة 

تمكنها من التركيز على ا¦نشطة التي لديها ميزة تنافسية فيها في سلسلة القيمة العالمية 

¦شباه الموصالت.

إن المكونات اÉلكترونية سلع ذات طبيعة خاصة، فال يمكن بحال أن تمتنع دولة عن استيرادها، 

¦نها تدخل في عشرات الصناعات ا¦خرى، وبالتالي لو توقفت دولة عن استيراد أشباه الموصالت 

السيارات  صناعات  في  العاملة  المصانع  آالف  توقف  إلى  ذلك  يؤدي  فسوف  إليها،  تحتاج  التي 

وا¦جهزة الكهربائية والسلع االستهالكية، كما ستتعطل أنشطة التجارة اÉلكترونية والتحول 

الرقمي والحكومة الذكية، كما ستتأثر صناعات الطيران والسياحة والنقل البري والبحري.
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ثامًنا: حجم السوق العالمية من الصناعات ا�لكترونية

نحو  ٢٠٢٠ العام  نهاية  في  اÉلكترونية  الصناعات  من  العالم  دول  جميع  صادرات  قيمة  بلغت 

االتصاالت ومعدات  أجهزة  من  دوالر  مليار   ٥٤٨ نحو  بقيمة  صادرات  منها  دوالر،  مليار   ٢٣٥٤٫٩

واالستقبال)، بجانب صادرات قيمتها  اÉرسال  وأجهزة  والذكية  العادية  الهواتف  (والتي تشمل 

٥٥٣ مليار دوالر من أجهزة الكمبيوتر المكتبي والمحمول ومكوناتها. 

التليفزيون  شاشات  (مثل  االستهالكية  اÉلكترونيات  من  العالم  صادرات  قيمة  بلغت  فيما 

وا¦جهزة الكهربية المنزلية والكاميرات وأجهزة عرض وتسجيل الصوت والصورة) نحو ١٩٠ مليار 

دوالر.

نحو   (Electric Components) لكترونيةÉوبلغت قيمة صادرات العالم من مكونات الدوائر ا

بمختلف  اÉلكترونية  الصناعات  صادرات  قيمة  إجمالي  من   ٪٤٠٫٥ نحو  تمثل  دوالر  مليار   ٩٥٣

أنواعها.

هيمنة دول شرق وجنوب   (UNCTAD) والتنمية  للتجارة  المتحدة  ا¦مم  أرقام منظمة  وتؤكد 

رت هذه الدول في عام ٢٠٢٠ ما قيمته  شرق آسيا على صادرات العالم من اÉلكترونيات؛ حيث صدَّ

القارة  تصدر  فيما  اÉلكترونيات،  من  العالم  صادرات  من   ٪٧٦٫٤ نحو  تمثل  دوالر  مليار   ١٨٠٠٫٧ نحو 

وتصدر  دوالر،  مليار   ٣٢٤ بنحو  وبريطانيا-  ا¦وروبي  االتحاد  فيها  بما   - اÉلكترونيات  من  ا¦وروبية 

أمريكا الشمالية -بما فيها كندا والواليات المتحدة ا¦مريكية- بنحو ١٤٥ مليار دوالر، تمثل نحو 

٦٫١٪ فقط من صادرات العالم من المنتجات اÉلكترونية.
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تاسًعا: صادرات مكونات الدوائر ا�لكترونية حسب الدولة 
تم إفراد هذه الفقرة لصادرات العالم من مكونات الدوائر اÉلكترونية المتكاملة المعروفة باسم 

(ELECTRONIC CIRCUITS COMPONENTS)، نظًرا ¦نها تمثل المكونات الداخلة في 
تصنيع جميع ا¦جهزة والمعدات والمنتجات اÉلكترونية بمختلف أنواعها، سواء معدات اتصال 

برية  مالحة  وأجهزة  رادار  معدات  أو  تلفزيونية  شاشات  أو  صوتية  وأجهزة  كاميرات  أو  وهواتف 

وبحرية وجوية، أو حتى أجهزة منزلية استهالكية.

مصر،  في  اÉلكترونيات  مصانع  تستورده  إلكتروني  مكون  أكبر  تمثل  المكونات  هذه  أن  كما 

من  ليست  مصر  إن  حيث  فقط،  اÉلكترونية  ا¦جهزة  تجميع  في  تتخصص  مصانع  وجميعها 

في  مصر  تتمركز  وإنما  والتصنيع،  والتصميم  والتطوير  البحث  مراحل  في  المتقدمة  الدول 

سلسلة القيمة العالمية لصناعة اÉلكترونيات في مرحلة التجميع والتغليف واالختبار، ولذلك 

اÉلكترونية  الدوائر  مكونات  استيراد  على  تام  شبه  اعتماًدا  مصر  في  القائمة  المصانع  تعتمد 

وتجميعها، ولذلك أردنا إلقاء الضوء على أهم دول العالم التي تقوم بتصدير هذه المكونات.

تسيطر على صادرات العالم من المكونات اÉلكترونية خمس دول فقط؛ حيث حققت هذه الدول 

الخمس ما قيمته أكثر من ٧١٫٩٪ من إجمالي الشحنات العالمية لمكونات الدوائر اÉلكترونية 

وكوريا  وسنغافورة،  والصين،  وتايوان،  كونغ،  (هونغ  هي:  الخمس  الدول  وهذه   .٢٠٢٠ عام  خالل 

الجنوبية).

وتستحوذ كل من الصين وتايوان وهونج كونج وحدها على ٤١٪ من صادرات العالم من مكونات 

 MICRO) لكترونيةÉلكترونية المعروفة، وهي نفسها المعروفة أيًضا باسم الرقائق اÉالدوائر ا

CHIPS). وهذا يبين لنا السبب في السيطرة المتزايدة للصين على العرض العالمي من هذه 
من  تبدأ  والتي  أنواعها،  بمختلف  اÉلكترونية  الصناعات  وعقل  قلب  تمثل  التي  المنتجات 

االستهالكية  المنزلية  ا¦جهزة  إلى  وتمتد  الذكي  والهاتف  والمحمول  المكتبي  الكمبيوتر 

والطائرات  الكهربائية  السيارات  عند  تتوقف  وال  والتلفيزيون  الراديو  وأجهزة  الفيديو  وكاميرات 

والسفن وحتى ا¦سلحة.
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اÉلكترونية الدوائر  مكونات  بتصدير  قامت  دول  عشر  أهم  يوضح  بياني  رسم  يلي  وفيما 

خالل عام ٢٠٢٠:

هونج كونج تايوان الصين سنغافورة كوريا
الجنوبية

قيمة الصادرات

ماليزيا الواليات 
المتحدة 
ا´مريكية

اليابان الفلبين فيتنام

١٥٣

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

١٨٠

١٢٣ ١١٧

٨٦ ٨٣
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٤٤

٢٩
٢٠

١٤

شكل (٣): أهم دول العالم تصديًرا لمكونات الدوائر ا�لكترونية 
عام ٢٠٢٠ 

World`s Top Export :المصدر

(مليار دوالر)
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أكبر ١٠ شركات منتجة ل°لكترونيات االستهالكية في العالم لعام ٢٠٢٠:
نظًرا لتركيز الورقة على تصنيع ا¦جهزة المنزلية اÉلكترونية االستهالكية لوضع توصيات لتحسين 

وضع مصر في سلسلة القيمة العالمية لهذه الصناعة التي ُتعد فرًعا واحًدا من فروع الصناعات 

اÉلكترونية كما سبق أن أوضحنا، فقد جاءت هذه الفقرة Éلقاء الضوء على أهم الشركات العالمية 

  (Apple):لكترونيات االستهالكية في العالم، حيث توجد شركات، مثلÉالمهيمنة على صادرات ا

الصادرات  على  تهيمن  التايوانية،   (Foxconn)و الجنوبية  الكورية   (Samsung)و ا¦مريكية 

تصنيع  في  متخصصة  شركات   ١٠ بأكبر  قائمة  فهذه  عامة  وبصفة  ا¦جهزة.  هذه  من  العالمية 

وتصدير اÉلكترونيات االستهالكية في العالم من حيث اÉيرادات في عام ٢٠٢٠:

شركة آبل
Apple

من  العالم  في  إلكترونيات  تصنيع  شركة  أكبر  هي 

بقيمة  إيرادات  إجمالي  حققت  حيث  اÉيرادات،  حيث 

رائدة  ٢٠٢٠، كشركة  ٢٧٤٫٥٢ مليار دوالر أمريكي في عام 

بين كبرى شركات اÉلكترونيات في العالم، وتتخذ من 

هو  الرائد   Apple منتج  وُيعد  لها،  ا  مقًرّ كاليفورنيا 

الهواتف  عالم  في  الصناعة  رائد  فهو   iPhone
الذكية. كما تعد Apple واحدة من أكبر أربع شركات 

و   Microsoft جانب  إلى  التكنولوجيا،  مجال  في 

 .Amazon و Google
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سامسونج
ل°لكترونيات
Samsung

شركة  أكبر  ثاني  لÌلكترونيات  سامسونج  تعد 

مليار   ٢٠٠ نحو  بلغت  بإيرادات  العالم  في  إلكترونيات 

إلكترونيات  ، وهي شركة   ٢٠٢٠ العام  أمريكي في  دوالر 

الشركات  أكبر  إحدى  بأنها  تشتهر  جنوبية  كورية 

سواء  العالم،  في  لÌلكترونيات  المصنعة 

أو  الموصالت  أشباه  أو  االستهالكية  اÉلكترونيات 

تقوم  كما  االتصاالت،  ومعدات  الذكية  الهواتف 

الشركة بتصنيع المكونات اÉلكترونية مثل بطاريات 

الليثيوم  والرقائق وأجهزة استشعار الصوت والصورة 

أكبر  أيًضا   Samsung تعد  كما  وغيرها.  والحرارة 

والهواتف  المحمولة  للهواتف  مصنعة  شركة 

الرائد  إنتاجها  بخط  وتشتهر  العالم،  في  الذكية 

Samsung Galaxy للهواتف الذكية. 
¦شباه  شركة  أكبر  بأنها  أيًضا  سامسونج  وتشتهر 

في  بابتكاراتها  معروفة  وهي  العالم،  في  الموصالت 

ذاكرة  أول  صنعت  حيث  الموصالت؛  أشباه  صناعة 

 ٤٠ بحجم  العالم  في  ديناميكية  عشوائي  وصول 

الذكية بهواتفها  الرغم من شهرتها  نانومتًرا. فعلى 

بأنها  أيًضا  الشركة  ُتعرف   ،  Samsung Galaxy
¦شباه  المصنعة  الشركات  أفضل  من  واحدة 

الموصالت في العالم. 
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شركة
فوكسكون  
Foxconn

الثالثة  المرتبة   Foxconn فوكسكون  شركة  تحتل 

العالم في  إلكترونيات في  ١٠ شركات  في قائمة أكبر 

عام ٢٠٢٠، محققة إيرادات من المبيعات بقيمة نحو ١٨١ 

بتصنيع  ا  حالًيّ معروفة  وهي   ،٢٠٢٠ سنة  دوالر  مليار 

ا¦مريكية  الشركات  لكبرى  اÉلكترونية  المنتجات 

وهذه  واليابانية.  والفنلندية  والصينية  والكندية 

الشركة مقرها تايوان، وهي معروفة أيًضا باسم "هون 

 Hon Hai Precision) إندستري"  بريسيشن  هاي 

هو  ا  عالمًيّ شهرة  ا¦كثر  االسم  ولكن   ،(Industry
مورد  أكبر  وباعتبارها   ،(Foxconn) "فوكسكون" 

مصنعة  شركة  كونها  عن  فضًلا   ،(Apple) لشركة 

 Sony)و  (Xiaomi)و  (Amazon) مثل:  لعمالقة 

 (Foxconn) شركة  استفادت  فقد   ،(PlayStation
االستهالكية  التقنية  الطفرة  من  كبير  بشكل 

التعليم  إلى  المفاجئ  العالمي  التحول  الناجمة عن 

المنزلي والعمل من المنزل في أثناء الوباء، وهو اتجاه 

من المتوقع أن يستمر. ومؤخًرا حقق اندفاع الشركة 

خالل  من  الكهربائية،  السيارات  سوق  إلى 

شراكة  بعد  مبكرة  نجاحات   ،"3.0  Foxconn "رؤية 
مع شركة Fisker لصناعة السيارات الكهربائية.
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شركة هواوي 
Huawei

الجنسيات  متعددة  صينية  تكنولوجيا  شركة  هي 

اÉلكترونيات  وبيع  تصنيع  في  متخصصة 

 Huawei االستهالكية ومعدات االتصاالت. تأسست

الصين.  في  ا  حالًيّ الرئيس  مقرها  ويقع   ١٩٨٧ عام  في 

وفي عام ٢٠٢٠، حققت Huawei  إيرادات سنوية بلغت 

نحو ١٣٦ مليار دوالر أمريكي، لتحتل المرتبة الرابعة في 

اÉيرادات بين أفضل شركات اÉلكترونيات في العالم، 

وتبيع Huawei منتجاتها في أكثر من ١٧٠ دولة.

ديل
تكنولوجيز  

DELL

شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات مقرها 

لÌلكترونيات  قوي  إنتاج  بخط  وتشتهر  تكساس،  في 

والخوادم،  الشخصية،  الكمبيوتر  أجهزة  ذلك  بما في 

وبرامج  التلفزيون،  وأجهزة  الذكية،  والهواتف 

عن  فضًلا  والكمبيوتر،  الشبكات  وأمن  الكمبيوتر، 

خدمات أمن المعلومات، وعلى عكس بعض العالمات 

التجارية العالمية ا¦خرى المدرجة  في هذه القائمة، 

مبيعاتها  عائدات  من   ٪٤٧٫٥ نحو  على  "ديل"  تحصل 

مبيعاتها  قيمة  بلغت  وقد  ا¦مريكية.  السوق  من 

اÉجمالية في ٢٠٢٠ نحو ٩٢٫٢ مليار دوالر.
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إنتل 
INTELL

في  مقرها  الجنسيات  متعددة  أمريكية  شركة  هي 

سانتا كالرا - كاليفورنيا - في وادي السيليكون. وقد 

اعتادت "إنتل" أن تكون أكبر شركة في العالم Éنتاج 

شرائح  بتصنيع   (Intel) وتقوم  الموصالت،  أشباه 

المتكاملة،  والدوائر  التحكم  ووحدات  ا¦م  اللوحة 

وحدات  شيوًعا  ا¦كثر  منتجاتها  بعض  وتتضمن 

المعالجة المركزية المتطورة مثل خط i٧ من وحدات 

المعالجة المركزية، وقد تجاوزت عائدات إنتل ٧٧ مليار 

دوالر أمريكي في عام٢٠٢٠.

®

باناسونيك 
PANASONIC

هي شركة إلكترونيات يابانية متعددة الجنسيات يقع 

وقد  اليابان،   - أوساكا   - كادوما  في  الرئيس  مقرها 

حققت إيرادات تجاوزت ٧٣ مليار دوالر أمريكي في عام 

شركات  كبرى  من  واحدة  باناسونيك  جعل  مما  ٢٠٢٠؛ 

اÉلكترونيات في العالم.

هيتاشي 
HITACHI

مقرها  الجنسيات  متعددة  يابانية  تكتل  شركة  وهي 

بتصنيع  تشتهر  اليابان،   – طوكيو   - تشيودا  في 

محركات  من  المنتجات  من  متنوعة  مجموعة 

 ،٢٠٢٠ عام  وفي   .LCD تلفزيون  أجهزة  إلى  الطائرات 

حققت شركة هيتاشي ٧٨٫٦ مليار دوالر أمريكي؛ مما 

في  اÉلكترونيات  شركات  أفضل  من  واحدة  يجعلها 

العالم.
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سوني
SONY

في  دوالر  مليار   ٧٥٫٩ بقيمة  مبيعات  سوني  حققت 

سنة ٢٠٢٠ ، وهي شركة يابانية متعددة الجنسيات يقع 

وتدير  طوكيو.   - ميناتو   - كونان  في  الرئيس  مقرها 

اÉلكترونيات  ذلك  في  بما  مختلفة  أقساًما  الشركة 

المالية.  والخدمات  والترفيه  وا¦لعاب  االحترافية 

مجال  في  ببصمتها  أيًضا   Sony وتشتهر 

الموسيقى؛ حيث تمتلك أكبر شركة ترفيه موسيقي 

في العالم، وهي خامس أكبر شركة مصنعة ¦جهزة 

التلفزيون في العالم وتشتهر بإنتاجها ل " سوني بالي 

ستيشن" لوحدات تحكم ألعاب الفيديو. 

إل جي
إلكترونيكس 

LG

متعددة  جنوبية  كورية  إلكترونيات  شركة  هي 

الجنوبية،  كوريا  في  الرئيس  مقرها  يقع  الجنسيات 

 LCD تلفزيون  أجهزة  لتصنيع  شركة  أكبر  ثاني  وهي 

 LG Electronics ٢٠٢٠، حققت  العالم. وفي عام  في 

إيرادات سنوية بلغت نحو ٥٧ مليار دوالر أمريكي.



القسـم الثانـي:
الوضع الراهن لصناعة اإللكترونيات في مصر 

ومكانتها بالسوق العالمية.
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ُيلقي هذا القسم من الورقة الضوء على قطاع الصناعات اÉلكترونية في مصر من حيث أهميته 

الصادرات  تطور  من  العالمية  والقيمة  اÉمداد  بسالسل  يتصل  ما  وكذلك  الرئيسة،  ومكوناته 

القيمة  سالسل  في  مصر  مشاركة  ومدى  الرئيسة،  وأسواقها  القطاع  منتجات  من  والواردات 

العالمية على مستوى قطاع الصناعات اÉلكترونية باÉضافة إلى جهود الدولة في الوضع الراهن 

لتعزيز تلك المشاركة.

أولًا: الوضع الراهن لقطاع الصناعات ا�لكترونية في مصر
لنمــو الكــبرى  الدعـائم  إحــدى  اÉلكترونيـات  صنـاعة  قطـاع  يعـد 

المصـرية الصـادرات  مضاعـفة  فـي  الرئيس  المســاهم  وهو  المصري،  االقتصاد 

المحليـة. للسـوق  والكهـربائيـة  اÉلـكترونيـة  ا¦جهزة  من  الـواردات  وتقليل 

وقد أسهم قطاع الصناعات اÉلكترونية في مصر بـ ٣,٨٪ من القيمة المضافة التصنيعية في 

عام ٢٠١٨، والذي يمثل ٠,٦٪ من الناتج المحلي اÉجمالي، كما ُيسهم القطاع في توظيف ٥٥ ألف 

عامل وهو ما يعادل ٢٪ من إجمالي العمالة الصناعية عام ٢٠١٧. 

العالمية،  بالمحاور  ُمنِتًجا صغيًرا للصناعات اÉلكترونية مقارنة  أن مصر تعد  الرغم من  وعلى 

وقد تمثلت مشاركتها بنحو ٠,٦٪ من قيمة الصادرات والقيمة المضافة العالمية، فإنها تمتلك 

ا¦مم  لمنظمة  وفًقا  مصر  تصنيف  تم  حيث  اÉفريقية؛  القارة  داخل  تعزيزها  يمكن  إمكانات 

المتحدة كثالث أكبر مركز للصناعات اÉلكترونية بالقارة اÉفريقية، وقد أسهمت مصر بما يمثل 

عقب  مصدرة  دولة  أكبر  رابع  مصر  تعد�  كذلك  إفريقيا،  لجنوب  المضافة  القيمة  من   ٪٦٠ نحو 

المغرب، وتونس، وجنوب إفريقيا؛ حيث تنتج نحو ١٣٪ من إجمالي القارة، ونجحت في مضاعفة 

متوسط حصة البالد من صادرات القارة.

هذه  وتشمل  صناعي،  كقطاع  الجيد  لáداء  الرئيسة  المقومات  من  الكثير  مصر  لدى  ر  وتتوفَّ

المقومات:

غزارة عنصر العمل في مختلف المراحل اÉنتاجية لصناعة اÉلكترونيات.

ر ا¦سواق المحلية. توف�

ر الفرصة لتسويق هذه المنتجات في جميع أسواق الشرق ا¦وسط وإفريقيا. توف�
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المستوى  على  جهد  أقصى  وبذل  الصناعة،  هذه  على  القائمين  جميع  بين  المثمر  التعاون 

الهندسية  الصناعات  غرفة  واÉلكترونية،  الهندسية  للصناعات  السلعي  (المجلس  المحلي 

وجمعيات رجال ا¦عمال)؛ لكي تحظى هذه الصناعة بالمكانة التي تليق بها.

مستلزمات  على  الجمارك  نسبة  تخفيض  إلى  أدت  التي  ا¦خيرة  الجمركية  القرارات  تعديل 

اÉنتاج؛ مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة اÉنتاج الذي سيؤدي بدوره إلى رفع القدرة التنافسية لهذه 

المنتجات في ا¦سواق الخارجية.

صناعة  مجال  في  وخاصًة  المنتج،  تكوين  في  تدخل  التي  المحلية  الخام  المواد  نسبة  ارتفاع 

ا¦جهزة المنزلية؛ حيث تمثل أكثر من ٧٥٪ في الثالجات والغساالت وأجهزة التكييف.

استحواذ القطاع الخاص بنسبة كبيرة على صناعة ا¦جهزة المنزلية والكهربائية؛ مما يساعد 

على التحديث والتجديد واالبتكار وتطوير اÉنتاج وزيادة القدرة التنافسية.

والبوتاجازات،  التكييف،  وأجهزة  والمجمدات،  الثالجات،  من  المصرية  الصادرات  حجم  زيادة 

وسخانات الغاز؛ مما يعد قفزة في حجم الصادرات منذ عام ٢٠٠٣.

إنشاء المجتمعات الصناعية غير الضارة بالبيئة التي تهدف إلى تعميق الصناعة، مثل: تجمع 

للصناعات  المغذية  والصناعات  الهندسية  والصناعات  والبرمجيات  اÉلكترونية  الصناعات 

الهندسية، وخاصًة صناعات ا¦جهزة المنزلية بأسيوط وبني سويف.
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ثانًيا: عدد الشركات والقيمة ا�نتاجية للصناعات ا�لكترونية في مصر

تتركز شركات قطاع الصناعات اÉلكترونية في مصر في القاهرة الكبرى أو بالقرب منها، وتضم 

في  القطاع  في  العاملة  الشركات  إجمالي  من   ٪٥٠ والقليوبية،  والجيزة،  القاهرة،  محافظات: 

مصر. وتأتي محافظة الجيزة على رأس المحافظات؛ حيث تضم الغالبية العظمى من شركات 

شركات  من   ٪١٥ توجد  ذلك،  إلى  باÉضافة  اÉجمالي.  من   ٪١٩ بنسبة  اÉلكترونية  الصناعات 

الصناعات اÉلكترونية في محافظة الشرقية، و٩٪ في محافظة اÉسكندرية. 
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ثالًثا: تقييم مشاركة مصر في سالسل ا�مداد والقيمة العالمية

اÉلكترونية  المنتجات  وتجميع  اÉلكترونية من خالل تصنيع  القيمة  تشارك مصر في سالسل 

االستهالكية التي تسهم بنحو ٦٣٪ من صادرات مصر من ا¦جهزة الكهربائية واÉلكترونية خالل 

الفترة (٢٠١٨-٢٠٢٠). 

وترتبط مصر بسالسل القيمة في نهاية عملية التجميع؛ حيث تصدر مصر بشكل رئيس أجهزة 

التلفزيون (٤٢٪ من صادرات ا¦جهزة الكهربائية واÉلكترونية)، والتي زادت قيمة صادراتها بمقدار 

عشرة أضعاف منذ عام ٢٠١٢، بينما تمثل ا¦جهزة المنزلية ١٧٪ من إجمالي الصادرات المصرية، أما 

صادرات مصر من ا¦سالك والكابالت فبلغت ٢٣,٦٪. 

المتكاملة  الدوائر  من  المتطورة  المنبع  مكونات  من  المصرية  الصادرات  حجم  يتضاءل  فيما 

والرقائق.

باÉضافة إلى ذلك، ُتحاول العالمات التجارية المحلية في قطاع الصناعات اÉلكترونية في مصر 

المتمثلة في شركات مثل: (Unionaire, Universal, Fresh, Creazy) االستحواذ على سوق 

الذكية  الهواتف  بتجميع  الشركات  بعض  تقوم  كما  الطلب،  لزيادة  نتيجة  المنزلية  ا¦جهزة 

ا مثل شركة سيكو.  محلًيّ

بما  والكهربائية  اÉلكترونية  لáجهزة  المصرية  الصادرات  من   ٪١٥٫٨ على  إفريقيا  واستحوذت 

يتماشى مع حصة القارة اÉجمالية في الصادرات السلعية المصرية، بينما استحوذت منطقة 

الشرق ا¦وسط وشمال إفريقيا على نسبة ٤٣٫٢٪، أعلى من الحصة اÉجمالية للمنطقة بـ ٣١٪، 

بينما ُتعد معظم واردات مصر من قطاع اÉلكترونيات والمعدات الكهربائية من الصين (والتي 

تمثل ٤٦٫٥٪ من إجمالي الواردات)، تليها ألمانيا (٦٫٤٪)، وإيطاليا وكوريا (نحو ٥٪ لكل منهما).
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رابًعا: تطور صادرات مصر ووارداتها من الصناعات ا�لكترونية

الصناعات  قطاع  في  صاِف  مستورد  أنها  على  المصرية  الدولة  تصنيف  من  الرغم  على 

اÉلكترونية، فإن كل من الصادرات والواردات للقطاع شهد ارتفاًعا ملحوًظا يتجاوز الضعف منذ 

عام ٢٠١٠. 

كانت صادرات المنتجات اÉلكترونية والكهربائية المصرية من بين أكثر الصادرات ديناميكية في 

ا خالل الفترة ٢٠١٠-٢٠١٩.  سلة الصادرات المصرية بزيادة تقدر بنسبة ١٠,٦٪ سنوًيّ

حيث  الصادرات؛  وتشجيع  ا¦جنبية  االستثمارات  جذب  على  متزايًدا  تركيًزا  القطاع  شهد  كما 

كانت مصر هي ا¦كثر جذًبا في القارة خالل ٢٠١٧-٢٠٢٠، واحتلت المرتبة الثانية في خدمات الكثافة 

المعرفية. وأدت استثمارات شركات سامسونج وإل جي في السنوات ا¦خيرة إلى توسيع اÉنتاج، 

وتصدير أجهزة التلفزيون. 

ا¦ربع  العالمية من الصناعات اÉلكترونية خالل السنوات  والواردات  (١) الصادرات  ويعرض جدول 

ا¦خيرة، وكذا النسبة المئوية لقيمة صادرات مصر ووارداتها من المنتجات اÉلكترونية بالنسبة 

إلى الصادرات والواردات العالمية.
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ITC calculations based on UN COMTRADE statistics :المصدر

جدول (١): التجارة العالمية في الصناعات ا�لكترونية ونصيب مصر فيها 
(بالمليار دوالر) خالل الفترة (٢٠١٧-٢٠٢٠)

ويتضح من الجدول (١) ضعف قيمة حصة مصر من التجارة العالمية في الصناعات اÉلكترونية؛ حيث لم 

تزد حصة مصر من صادرات اÉلكترونيات العالمية في أفضل ا¦حوال على ٠٫٠٨٪ وهي قيمة ضئيلة للغاية، 

ويجب أن نطمح لرفعها.
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جدول (٢): صادرات الصناعات ا�لكترونية بالمليار دوالر ونسبتها إلى 
إجمالي الصادرات المصرية خالل الفترة (٢٠١٧-٢٠٢٠) 

ويوضح جدول (٢) الثبات النسبي لنسبة الصادرات اÉلكترونية المصرية من إجمالي الصادرات المصرية؛ 

فقد شهدت أعلى قيمة لها بنسبة ٤٫٨٪ عام ٢٠١٧، ثم ثبتت بعد ذلك عند نسبة ٣٫٣٪، وهو ما يؤكد ضرورة 

التوسع في جذب الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تصنيع اÉلكترونيات Éقامة مصانع تابعة 

لها في مصر، ولو اقتصرت على عمليات التجميع والتغليف واالختبار في السنوات الخمس القادمة، إلى 

حين تحسين قدرات العمالة المصرية الستيعاب التكنولوجيا ا¦كثر تطوًرا.

Trend economy - Theglobaleconomy.com :المصدر
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Trend economy - Theglobaleconomy.com :المصدر

جدول (٣): واردات الصناعات ا�لكترونية بالمليار دوالر ونسبتها إلى 
إجمالي الواردات المصرية خالل الفترة  (٢٠١٧-٢٠٢٠)

ويتبين من جدول (٣) أن قيمة واردات مصر من السلع اÉلكترونية تعادل أكثر من ضعف قيمة صادرات مصر 

من هذه السلع، بما يوضح أن مصر ُتعد مستورًدا صافًيا للمنتجات اÉلكترونية، وهو ما يؤكد أهمية توطين 

هذه الصناعة في مصر؛ لتقليل الواردات منها، وزيادة القدرات التصديرية لمصر من هذه السلع عبر العمل 

مصانع  Éقامة  وذلك  اÉلكترونية،  الصناعات  في  المتخصصة  الكبرى  العالمية  الشركات  جذب  على 

زيادة قيمة صادرات مصر من هذه المنتجات، ال  التابعة لها في مصر، بما ُيسهم في  التجميع والتغليف 

سيما في ظل بحث الشركات العالمية عن تنويع سالسل التوريد، ومحاولة إقامة مصانعها الجديدة في 

بالد أخرى غير الصين؛ هرًبا من تداعيات الحرب التجارية الضارية بين الصين والواليات المتحدة ا¦مريكية، 

وهي الحرب التي تمنح لمصر فرصة ال ُبد من حسن استغاللها Éقامة أكبر عدد ممكن من المصانع التابعة 

اليابانية  الشركات  منها  سيما  ال  اÉلكتروني،  التصنيع  في  المتخصصة  الكبرى  العالمية  للشركات 

والكورية وا¦مريكية وا¦وروبية.



القسـم الثالـث:
مشكالت ومعوقات إدماج قطاع الصناعات 

اإللكترونية في سالسل القيمة العالمية
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بعد  الجودة  معايير  تحسين  يمكن  ال  حيث  الكافية؛  والتقنية  العلمية  المعرفة  نقص 

مستوى معين.

ر بها منتجات إلكترونية  وجود منافسة شديدة من البلدان، مثل: الصين والهند، والتي تتوفَّ

ذات جودة أفضل وبأسعار استهالكية مناسبة.

اعتماد الغالبية العظمى من منتجات قطاع صناعة اÉلكترونيات في مصر على المواد الخام 

المستوردة؛ مما ينتج عنه تكلفة عالية للمواد الخام.

التوريد والخدمات اللوجستية؛ حيث تواجه سوق اÉلكترونيات  وجود قيود على سالسل 

في مصر ووحدات التصنيع خلًلا في االتصال بسلسلة التوريد في بعض ا¦ماكن، باÉضافة إلى 

وجود تكاليف نقل مرتفعة، والصعوبات الناجمة عن كفاءة النقل؛ مما يعوق قدرات التصنيع في 

قطاع اÉلكترونيات في مصر.

مما  اÉلكترونيات؛  تصنيع  بعملية  يقومون  الذين  والعمال  الماهرين  الفنيين  عدد  انخفاض 

يجعل المنتجات اÉلكترونية المصرية غير متميزة بالمقارنة مع المنتجات المستوردة. 

عدم وجود خدمة متميزة لما بعد بيع ا´جهزة ا�لكترونية، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم 

وجود ثقافة خدمات ما بعد البيع واعتبارها خدمة هامشية، وعدم وجود عدد كاٍف من الفنيين 

الماهرين المتخصصين في الصناعات اÉلكترونية.

تواجه سالسل إنتاج ا¦جهزة اÉلكترونية تحديات بشكل عام -كما سبق اÉشارة إليها في القسم 

إنتاج  من  العالم  في  دولة  أي  تتمكن  ولن  وشديدة،  عميقة  عالمية  قيمة  سلسلة  ¦نها  ا¦ول-، 

سلسلة القيمة لÌلكترونيات بمفردها. ولذلك فمن الطبيعي أن تكون كل دولة معنية بمرحلة أو 

التصنيع  بمرحلتي  تشارك  مصر  أن  إلى  سابًقا  أشرنا  كما  اÉلكترونيات،  تصنيع  مراحل  من  أكثر 

إنتاج  سالسل  في  مشاركتها  لتعميق  سعيها  في  مصر  تواجه  التي  التحديات  ومن  والتجميع. 

ا¦جهزة اÉلكترونية ما يلي: 

الصناعات  مشاركة  زيادة  تعوق  التي  التحديات  أهم  من  واحدة  تعد  الجودة:  متطلبات 

اÉلكترونيات،  صناعة  فافتقار  العالمية؛  القيمة  سالسل  في  واندماجها  مصر  في  اÉلكترونية 

التي  المحلية  المعامل  ر  توف� عدم  إلى  باÉضافة  الجودة،  لعنصر  المنزلية،  ا¦جهزة  وخصوًصا 

الفرصة  يعوق  المستوردة،  الدول  إليها  تحتاج  التي  للمواصفات"  "المطابقة  شهادات  تصدر 

بعض  وتسعى  والعالمية.  المحلية  السوق  مستوى  على  بكفاءة  للمنافسة  لها  الكاملة 

التجاري  االسم  ذات  العمالقة  الشركات  من  تراخيص  على  الحصول  إلى  مصر  في  الشركات 

الشركات  مع  مشتركة  مشروعات  إقامة  إلى  ا¦خرى  الشركات  بعض  تسعى  كما  الدولي، 

أن  وبعد  المساهمة،  ا¦جنبية  الشركة  بها  تتمتع  التي  الجودة  ا¦جنبية؛ لكي تكتسب معايير 

الشركة  من  وتحصل  الخاصة  تصميماتها  تقديم  تستطيع  فإنها  ا¦سواق،  في  نجاحها  تثبت 

الرئيسة على الموافقة لتصدير إنتاجها.

المنزلية في مصر؛  وا¦جهزة  اÉلكترونيات  آخر لصناعات  يمثل تحدًيا  المنتج:  الثقة في  بناء 

قطاع  ويفتقر  التصدير  في  تحققت  التي  المكاسب  على  الحفاظ  في  ا  ضرورًيّ يعد  إنه  حيث 

الصناعات اÉلكترونية لعدة أمور يجب مراعاتها خالل مراحل اÉنتاج المتعددة بدًءا بالتصميم 

االلتزام  إلى  يفتقر  كما  متقاربة،  فترات  على  صيانة  إلى  يحتاج  وال  ا  عصرًيّ يكون  أن  يجب  الذي 

بميعاد تسليم المنتج واالهتمام بخدمة ما بعد البيع. 

وجود تعريفات عالية على منتجات ا´جهزة المنزلية على رأسها أجهزة التلفزيون.

اÉلكترونيات  شركات  عليها  تهيمن  متوازنة  غير  استهالكية  إلكترونيات  سوق  وجود 

بمحافظة القاهرة.
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بعد  الجودة  معايير  تحسين  يمكن  ال  حيث  الكافية؛  والتقنية  العلمية  المعرفة  نقص 

مستوى معين.

ر بها منتجات إلكترونية  وجود منافسة شديدة من البلدان، مثل: الصين والهند، والتي تتوفَّ

ذات جودة أفضل وبأسعار استهالكية مناسبة.

اعتماد الغالبية العظمى من منتجات قطاع صناعة اÉلكترونيات في مصر على المواد الخام 

المستوردة؛ مما ينتج عنه تكلفة عالية للمواد الخام.

التوريد والخدمات اللوجستية؛ حيث تواجه سوق اÉلكترونيات  وجود قيود على سالسل 

في مصر ووحدات التصنيع خلًلا في االتصال بسلسلة التوريد في بعض ا¦ماكن، باÉضافة إلى 

وجود تكاليف نقل مرتفعة، والصعوبات الناجمة عن كفاءة النقل؛ مما يعوق قدرات التصنيع في 

قطاع اÉلكترونيات في مصر.

مما  اÉلكترونيات؛  تصنيع  بعملية  يقومون  الذين  والعمال  الماهرين  الفنيين  عدد  انخفاض 

يجعل المنتجات اÉلكترونية المصرية غير متميزة بالمقارنة مع المنتجات المستوردة. 

عدم وجود خدمة متميزة لما بعد بيع ا´جهزة ا�لكترونية، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم 

وجود ثقافة خدمات ما بعد البيع واعتبارها خدمة هامشية، وعدم وجود عدد كاٍف من الفنيين 

الماهرين المتخصصين في الصناعات اÉلكترونية.

تواجه سالسل إنتاج ا¦جهزة اÉلكترونية تحديات بشكل عام -كما سبق اÉشارة إليها في القسم 

إنتاج  من  العالم  في  دولة  أي  تتمكن  ولن  وشديدة،  عميقة  عالمية  قيمة  سلسلة  ¦نها  ا¦ول-، 

سلسلة القيمة لÌلكترونيات بمفردها. ولذلك فمن الطبيعي أن تكون كل دولة معنية بمرحلة أو 

التصنيع  بمرحلتي  تشارك  مصر  أن  إلى  سابًقا  أشرنا  كما  اÉلكترونيات،  تصنيع  مراحل  من  أكثر 

إنتاج  سالسل  في  مشاركتها  لتعميق  سعيها  في  مصر  تواجه  التي  التحديات  ومن  والتجميع. 

ا¦جهزة اÉلكترونية ما يلي: 

الصناعات  مشاركة  زيادة  تعوق  التي  التحديات  أهم  من  واحدة  تعد  الجودة:  متطلبات 

اÉلكترونيات،  صناعة  فافتقار  العالمية؛  القيمة  سالسل  في  واندماجها  مصر  في  اÉلكترونية 

التي  المحلية  المعامل  ر  توف� عدم  إلى  باÉضافة  الجودة،  لعنصر  المنزلية،  ا¦جهزة  وخصوًصا 

الفرصة  يعوق  المستوردة،  الدول  إليها  تحتاج  التي  للمواصفات"  "المطابقة  شهادات  تصدر 

بعض  وتسعى  والعالمية.  المحلية  السوق  مستوى  على  بكفاءة  للمنافسة  لها  الكاملة 

التجاري  االسم  ذات  العمالقة  الشركات  من  تراخيص  على  الحصول  إلى  مصر  في  الشركات 

الشركات  مع  مشتركة  مشروعات  إقامة  إلى  ا¦خرى  الشركات  بعض  تسعى  كما  الدولي، 

أن  وبعد  المساهمة،  ا¦جنبية  الشركة  بها  تتمتع  التي  الجودة  ا¦جنبية؛ لكي تكتسب معايير 

الشركة  من  وتحصل  الخاصة  تصميماتها  تقديم  تستطيع  فإنها  ا¦سواق،  في  نجاحها  تثبت 

الرئيسة على الموافقة لتصدير إنتاجها.

المنزلية في مصر؛  وا¦جهزة  اÉلكترونيات  آخر لصناعات  يمثل تحدًيا  المنتج:  الثقة في  بناء 

قطاع  ويفتقر  التصدير  في  تحققت  التي  المكاسب  على  الحفاظ  في  ا  ضرورًيّ يعد  إنه  حيث 

الصناعات اÉلكترونية لعدة أمور يجب مراعاتها خالل مراحل اÉنتاج المتعددة بدًءا بالتصميم 

االلتزام  إلى  يفتقر  كما  متقاربة،  فترات  على  صيانة  إلى  يحتاج  وال  ا  عصرًيّ يكون  أن  يجب  الذي 

بميعاد تسليم المنتج واالهتمام بخدمة ما بعد البيع. 

وجود تعريفات عالية على منتجات ا´جهزة المنزلية على رأسها أجهزة التلفزيون.

اÉلكترونيات  شركات  عليها  تهيمن  متوازنة  غير  استهالكية  إلكترونيات  سوق  وجود 

بمحافظة القاهرة.
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نتناول هنا مقترحات وبدائل الحلول لتحسين كفاءة تكامل سالسل القيمة للصناعات اÉلكترونية 

في مصر. بعض هذه المقترحات ُيسهم في تحسين مشاركة مصر في مراحل التصنيع والتجميع 

والتوزيع، والبعض اÓخر ُيسهم في وضع مصر في مرحلتي البحث والتصميم. 

لت لجنة من وزارة  االهتمام بتفعيل ومتابعة تنفيذ مبادرة (مصر تصنع اÉلكترونيات): حيث شكِّ

التجارة والصناعة، ووزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

 ٢٥ عدد  َب  وُدرِّ اÉدارية،  الرقابة  وهيئة  الحرة،  والمناطق  لالستثمار  العامة  والهيئة  المالية،  ووزارة 

مختًصا من ٥ شركات رائدة في الصناعات اÉلكترونية، كما تم ما يلي:

الحديثة،  المعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  في  متطورة  معامل  وتنفيذ  تأسيس  في  البدء 

ومعمل إنترنت ا¦شياء والروبوت، ومعمل الوسائط المتعددة والواقع االفتراضي.

التحول  استراتيجية  لتحفيز  إقليمي  مركز  وهو  الرابع،  الصناعي  الجيل  إبداع  مركز  تأسيس 

الصناعة  تحديث  مركز  مع  بالتعاون  وذلك  المختلفة،  المجاالت  في  الرابع  الصناعي  للجيل 

وشركة سيمنز العالمية.

تصميم  مجال  في  الالزمة  الفنية  الكوادر  توفير  أو  لÌلكترونيات  التدريب  أكاديمية  إنشاء 

وتصنيع اÉلكترونيات.

جذب عدد ٢٠ شركة عالمية في تصميم اÉلكترونيات كنواة لمركز إقليمي لÌلكترونيات.

تكوين حاضنة أعمال، واحتضان ٢٠ شركة ناشئة في اÉلكترونيات.

وتكنولوجيا  االتصاالت  صناعة  أفرع  أهم  من  وهي  التعهيد،  خدمات  في  مصر  مشاركة  تنمية 

ال  البشرية،  والقوى  الكفاءات،  على  ا¦ول  المقام  في  العتمادها  نظًرا  العالم،  في  المعلومات 

سيما أن مصر تمتلك بالفعل مقومات تجعلها تحتل مكانة في هذه الصناعة على الخريطة 

الدولية بما تتميز به من مناخ استثماري ودعم حكومي لالستثمارات ا¦جنبية على وجه عام، كما 

إلى  والبنية ا¦ساسية،  ا¦جور  الصناعة من حيث  لتلك  التكلفة  برخص نسبي في  تمتاز مصر 

جانب توافر شباب على كفاءة عالية يجيد اللغات ا¦جنبية، ومؤهل بقدر كبير للتعامل مع نظم 

خدمات  تقدم  مصر  في  الموجودة  العالمية  الشركات  من  عدد  هناك  وبالفعل  المعلومات. 

التعهيد، مثل: آي بي إم، ومايكروسوفت، وتليبرفورمانس، وستيام، وفودافون، وفاليو، وغيرها من 

الشركات العالمية.

وتشجيع  واÉبداع،  المعرفة  قيمة  ورفع  الوطني  االقتصاد  لدعم  البشرية  الموارد  قدرات  تطوير 

المعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  مختلف  في  المتخصصة  المهارات  واكتساب  التخصص، 

الذكاء  وكليات  اÓلي  الحاسب  كليات  مثل  المعنية،  الجهات  مع  بالتعاون  وذلك  واالتصاالت، 

وتأهيل  تدريب  برامج  خالل  من  المجال،  في  العاملة  الخاصة  بالشركات  وربطها  الصناعي، 

ا؛ Éعداد ا¦جيال القادمة ليكونوا قادرين على تطبيق تقنيات تكنولوجيا المعلومات  معتمدة دولًيّ

واالتصاالت في جميع القطاعات.

دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل تحسين أدائها وقدراتها على 

المنافسة، وتوسيع نطاق برامج التدريب المتاحة للشركات المصرية، إلى جانب تعزيز االستفادة 

دخول  إلى  تسعى  التي  المصرية  الشركات  لمساعدة  العالمية  االستشارية  الشركات  من 

والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية  المشروعات  ودعم  تطوير  وكذلك  الخارجية،  ا¦سواق 

العاملة في مجال البرمجيات والخدمات ذات القيمة المضافة واÉنترنت.

العمل على اجتذاب الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجال تصنيع المكونات اÉلكترونية 

وأشباه الموصالت؛ لتأسيس فروع لها في مصر، وإعداد حزمة من الحوافز لهذه الصناعات ُتسهم 

الكبرى  الشركات  سيما  وال  الصناعة،  هذه  تطوير  على  تعمل  ومالئمة  مناسبة  بيئة  توفير  في 

"QUALCOMM"و  "MICRON"و  "SAMSUNG"و  "INTEL"و  "FOXCOON" مثل: 

العمالقة  الشركات  هذه  إدارات  إقناع  ضرورة  على  التركيز  مع   ،"VIVIDIA"و  "SK HYNIX"و  
بني  مدن:  في  تأسيسها  تم  التي  ا¦ربع  التكنولوجية  المناطق  في  لها  تابعة  مصانع  بافتتاح 

قناة  منطقة  في  وكذا  والسادات،  الجديدة،  العرب  وبرج  الجديدة،  وأسيوط   الجديدة،  سويف 

الموصالت  أشباه  لتصنيع  والماكينات  اÉنتاج  خطوط  أحدث  جلب  بهدف  الصناعية،  السويس 

أشباه  لتصنيع  الدولية  السوق  في  مصر  حصة  لزيادة  وذلك  مصر،  في  اÉلكترونية  والمكونات 

ا؛ حيث تهدف مصر للوصول بقيمة  الموصالت، والتي تصل قيمتها إلى نحو٥٠٠ مليار دوالر سنوًيّ

مصانع  نظام  إدخال  أجل  من  وذلك  ا.  سنوًيّ دوالر  مليارات  عشرة  إلى  السوق  هذه  من  إنتاجها 

الَمْسَبك ¦ول مرة في مصر (FOUNDRY)، وهي مصانع تابعة لشركة عالمية كبرى تقام على 

أرض مصرية لتصنيع أشباه الموصالت بخطوط إنتاج حديثة مستوردة بالكامل.

تعزيز البحث والتطوير واÉبداع، وتقوية التحالف بين الشركات الصناعية والجهات البحثية، مع 

منح دور كبير لمعهد بحوث اÉلكترونيات، خاصًة في مجال إنشاء تكتالت متكاملة في مجال 

والجامعات  البحث  مراكز  بين  قوية  تجمعات  بناء  مشكلة  لمعالجة  اÉلكترونيات؛  صناعة 

والكيانات الصناعية.

ودعم  وصناعتها،  اÉلكترونية  ا¦جهزة  بتصميم  المعني  العلمي  البحث  بتمويل  االهتمام 

للدوائر  المكونة  المتكاملة  الدوائر  وتصميم  تطوير  إلى  تهدف  التي  البحثية  المشروعات 

اÉلكترونية الرئيسة في ا¦جهزة اÉلكترونية.

البيئة  وتحسين  المنطقة،  إلكترونيات  ومصنع  المبدعة  للتصميمات  كمركز  لمصر  الترويج 

التحفيزية للصناعة وتنمية الطلب المحلي والحكومي لÌلكترونيات المحلية، ال سيما في ظل 

بحث الشركات ا¦مريكية الكبرى عن مصانع تابعة لها بعيًدا عن الصين، حيث يمكن استغالل 

المناطق التكنولوجية ا¦ربع في إقامة مصانع متنوعة في اÉلكترونيات تدعم سلسلة التوريد 

العاملة  ا¦يدي  بتوافر  تميزت  التي  الصينية  التجربة  نمط  على  الكبرى  العالمية  للشركات 

الماهرة وقرب مصانع توريد المكونات من بعضها.

التركيز على إنتاج جميع مكونات شاشات التلفزيون الـ (LCD) داخل مصانع مصرية، خاصًة أن 

صناعة شاشات التلفزيون باتت واحدة من الصناعات الرئيسة، كما أنها موجودة بشكل محدود 

ببني سويف، وموجودة بشكل تجميعي من خالل بعض  من خالل مصنع شركة "سامسونج" 

المصانع ا¦خرى المحلية، ويجب أن تهدف الخطة إلى تعميق صناعة الشاشات في مصر وخلق 

قاعدة عريضة من الصناعات المغذية لصناعة الشاشات.

العمل على توفير التمويل الالزم للحاضنة اÉلكترونية "طريق"، والتي يشرف عليها "معهد بحوث 

اÉلكترونيات  صناعة  في  متخصصة  قومية  تكنولوجية  حاضنة  أول  باعتبارها  اÉلكترونيات"، 

لدعم أصحاب االبتكارات والمشروعات الناشئة في مختلف مجاالت اÉلكترونيات وتطبيقاتها، 

مع التركيز على المشروعات ذات ا¦همية االستراتيجية والعائد المباشر على االقتصاد القومي، 

المعلومات،  تكنولوجيا  وتطبيقات  الذكية،  والمستشعرات  والمتجددة،  الجديدة  الطاقة  مثل: 

وكذلك طرح بدائل محلية لصناعات مستوردة، وال سيما أنه قد تخرجت ١٠ شركات تكنولوجية 

ناشئة في الدورة ا¦ولى للحاضنة التكنولوجية "طريق" من خالل البرنامج القومي للحاضنات 

تعظيم  مع  والتكنولوجيا،  العلمي  البحث  أكاديمية  وتمويل  بدعم  "انطالق"  التكنولوجية 

الحجم  منخفض  تصنيع  مركز  -وهو  والهندسة"  التكنولوجي  االبتكار  "مركز  من  االستفادة 

حيث  المبادرة-  من  كجزء   (ITIDA) المعلومات  تكنولوجيا  صناعة  تنمية  هيئة  وتديره  تملكه 

يستخدم معدات Éنتاج لوحات الدوائر المطبوعة باÉضافة إلى ا¦جزاء الميكانيكية.

العالمية  اÉلكترونيات  شركات  كبريات  باجتذاب  مصر  حققتها  التي  النجاحات  على  البناء 

 "LG"و  "SAMSUNG" شركات  مع  حدث  كما  مصر،  في  لها  تابعة  مصانع  الفتتاح 

العالمات  ذات  الذكية  الهواتف  تنتج  -التي   "Transsion Holding"و   "PANASONIC"و

التجارية "TECNO" و"INFINIX"-، حيث قامت هذه الشركات العالمية الكبرى بافتتاح مصانع 

تابعة لها في مصر، وجلبت معها خطوط إنتاج حديثة وتكنولوجيا متقدمة، وهي تجربة يجب 

 "  Apple"و  "Toshiba" تكرارها مع كبريات شركات اÉلكترونيات االستهالكية العالمية، مثل: 

و"IBM"  و"Intel"، بحيث يكون التركيز على إقناع هذه الشركات بافتتاح مصانع تابعة لها في 

الذي  النجاح  إلى  استناًدا  لمصر  الترويج  مع  اÉنتاج.  خطوط  وأحدث  التكنولوجيا  لجلب  مصر؛ 

حققته الشركات العالمية ا¦خرى السابق ذكرها، والتي أقامت بالفعل مصانع في مصر.

الصغيرة  اÉلكترونية  المكونات  تنتج  التي  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  الشركات  بين  الربط 

الُمقامة على أرض مصرية، بحيث تقوم  العالمية  والبرمجيات والتطبيقات ومصانع الشركات 

تضمن  التي  الحاضنة  أو  الوصل  حلقة  دور  بلعب  "إيتيدا"  التكنولوجية  الصناعات  تنمية  هيئة 

جمعية  دور  من  االستفادة  مع  الكبرى،  للمصانع  وبيعها  الصغيرة  الشركات  منتجات  شراء 

"اتصال" في تحقيق هذا الربط.

من  أجزاء  أو  منتجات  تصنيع  في  حصة  القتناص  لمصر  المتاحة  الفرصة  استغالل  وجوب 

للبطاريات  الجوي  الشحن  حظر  تم  المثال،  سبيل  فعلى  المحمولة،  الهواتف  تكنولوجيا 

استثمارية  حوافز  وتقديم  هذا  استخدام  لمصر  ويمكن  أمنية،  ¦سباب  ا  دولًيّ المحمولة 

للمصنعين لنقل مصانعهم من الصين إلى منطقة قناة السويس؛ مما سيسهل نقل إنتاجهم 

-عبر البحر- إلى أوروبا والشرق ا¦وسط في وقت أقصر من الصين.

المتكاملة  الدوائر  تصميم  ومجال  اÉلكترونيات  صناعة  مجال  في  للعاملين  الفني  التدريب 

وا¦نظمة، وتدريب فنيين ماهرين للعمل في التصنيع والتجميع. 

إقامة جامعات للتعليم الفني على مستوى عاٍل وجذب الطالب لها عن طريق توفير فرص عمل 

للخريجين منها في الشركات والمصانع اÉلكترونية.

وعرض  والتصنيع،  التصميم  مجاالت  في  العاملة  الشركات  كوادر  لتدريب  قومي  برنامج  تبني 

ا¦نشطة والمشروعات التي يمكن من خاللها تعزيز إنتاج المنتجات اÉلكترونية.

المكونات  وإتاحة  دخول  وتسريع  لتسهيل  المسجلة؛  للمصانع  خاص  جمركي  مسار  عمل 

اÉلكترونية وا¦جزاء والمستلزمات المهمة المستخدمة في التصنيع.  



٦٤

نتناول هنا مقترحات وبدائل الحلول لتحسين كفاءة تكامل سالسل القيمة للصناعات اÉلكترونية 

في مصر. بعض هذه المقترحات ُيسهم في تحسين مشاركة مصر في مراحل التصنيع والتجميع 

والتوزيع، والبعض اÓخر ُيسهم في وضع مصر في مرحلتي البحث والتصميم. 

لت لجنة من وزارة  االهتمام بتفعيل ومتابعة تنفيذ مبادرة (مصر تصنع اÉلكترونيات): حيث شكِّ

التجارة والصناعة، ووزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

 ٢٥ عدد  َب  وُدرِّ اÉدارية،  الرقابة  وهيئة  الحرة،  والمناطق  لالستثمار  العامة  والهيئة  المالية،  ووزارة 

مختًصا من ٥ شركات رائدة في الصناعات اÉلكترونية، كما تم ما يلي:

الحديثة،  المعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  في  متطورة  معامل  وتنفيذ  تأسيس  في  البدء 

ومعمل إنترنت ا¦شياء والروبوت، ومعمل الوسائط المتعددة والواقع االفتراضي.

التحول  استراتيجية  لتحفيز  إقليمي  مركز  وهو  الرابع،  الصناعي  الجيل  إبداع  مركز  تأسيس 

الصناعة  تحديث  مركز  مع  بالتعاون  وذلك  المختلفة،  المجاالت  في  الرابع  الصناعي  للجيل 

وشركة سيمنز العالمية.

تصميم  مجال  في  الالزمة  الفنية  الكوادر  توفير  أو  لÌلكترونيات  التدريب  أكاديمية  إنشاء 

وتصنيع اÉلكترونيات.

جذب عدد ٢٠ شركة عالمية في تصميم اÉلكترونيات كنواة لمركز إقليمي لÌلكترونيات.

تكوين حاضنة أعمال، واحتضان ٢٠ شركة ناشئة في اÉلكترونيات.

وتكنولوجيا  االتصاالت  صناعة  أفرع  أهم  من  وهي  التعهيد،  خدمات  في  مصر  مشاركة  تنمية 

ال  البشرية،  والقوى  الكفاءات،  على  ا¦ول  المقام  في  العتمادها  نظًرا  العالم،  في  المعلومات 

سيما أن مصر تمتلك بالفعل مقومات تجعلها تحتل مكانة في هذه الصناعة على الخريطة 

الدولية بما تتميز به من مناخ استثماري ودعم حكومي لالستثمارات ا¦جنبية على وجه عام، كما 

إلى  والبنية ا¦ساسية،  ا¦جور  الصناعة من حيث  لتلك  التكلفة  برخص نسبي في  تمتاز مصر 

جانب توافر شباب على كفاءة عالية يجيد اللغات ا¦جنبية، ومؤهل بقدر كبير للتعامل مع نظم 

خدمات  تقدم  مصر  في  الموجودة  العالمية  الشركات  من  عدد  هناك  وبالفعل  المعلومات. 

التعهيد، مثل: آي بي إم، ومايكروسوفت، وتليبرفورمانس، وستيام، وفودافون، وفاليو، وغيرها من 

الشركات العالمية.

وتشجيع  واÉبداع،  المعرفة  قيمة  ورفع  الوطني  االقتصاد  لدعم  البشرية  الموارد  قدرات  تطوير 

المعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  مختلف  في  المتخصصة  المهارات  واكتساب  التخصص، 

الذكاء  وكليات  اÓلي  الحاسب  كليات  مثل  المعنية،  الجهات  مع  بالتعاون  وذلك  واالتصاالت، 

وتأهيل  تدريب  برامج  خالل  من  المجال،  في  العاملة  الخاصة  بالشركات  وربطها  الصناعي، 

ا؛ Éعداد ا¦جيال القادمة ليكونوا قادرين على تطبيق تقنيات تكنولوجيا المعلومات  معتمدة دولًيّ

واالتصاالت في جميع القطاعات.

دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل تحسين أدائها وقدراتها على 

المنافسة، وتوسيع نطاق برامج التدريب المتاحة للشركات المصرية، إلى جانب تعزيز االستفادة 

دخول  إلى  تسعى  التي  المصرية  الشركات  لمساعدة  العالمية  االستشارية  الشركات  من 

والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية  المشروعات  ودعم  تطوير  وكذلك  الخارجية،  ا¦سواق 

العاملة في مجال البرمجيات والخدمات ذات القيمة المضافة واÉنترنت.

العمل على اجتذاب الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجال تصنيع المكونات اÉلكترونية 

وأشباه الموصالت؛ لتأسيس فروع لها في مصر، وإعداد حزمة من الحوافز لهذه الصناعات ُتسهم 

الكبرى  الشركات  سيما  وال  الصناعة،  هذه  تطوير  على  تعمل  ومالئمة  مناسبة  بيئة  توفير  في 

"QUALCOMM"و  "MICRON"و  "SAMSUNG"و  "INTEL"و  "FOXCOON" مثل: 

العمالقة  الشركات  هذه  إدارات  إقناع  ضرورة  على  التركيز  مع   ،"VIVIDIA"و  "SK HYNIX"و  
بني  مدن:  في  تأسيسها  تم  التي  ا¦ربع  التكنولوجية  المناطق  في  لها  تابعة  مصانع  بافتتاح 

قناة  منطقة  في  وكذا  والسادات،  الجديدة،  العرب  وبرج  الجديدة،  وأسيوط   الجديدة،  سويف 

الموصالت  أشباه  لتصنيع  والماكينات  اÉنتاج  خطوط  أحدث  جلب  بهدف  الصناعية،  السويس 

أشباه  لتصنيع  الدولية  السوق  في  مصر  حصة  لزيادة  وذلك  مصر،  في  اÉلكترونية  والمكونات 

ا؛ حيث تهدف مصر للوصول بقيمة  الموصالت، والتي تصل قيمتها إلى نحو٥٠٠ مليار دوالر سنوًيّ

مصانع  نظام  إدخال  أجل  من  وذلك  ا.  سنوًيّ دوالر  مليارات  عشرة  إلى  السوق  هذه  من  إنتاجها 

الَمْسَبك ¦ول مرة في مصر (FOUNDRY)، وهي مصانع تابعة لشركة عالمية كبرى تقام على 

أرض مصرية لتصنيع أشباه الموصالت بخطوط إنتاج حديثة مستوردة بالكامل.

تعزيز البحث والتطوير واÉبداع، وتقوية التحالف بين الشركات الصناعية والجهات البحثية، مع 

منح دور كبير لمعهد بحوث اÉلكترونيات، خاصًة في مجال إنشاء تكتالت متكاملة في مجال 

والجامعات  البحث  مراكز  بين  قوية  تجمعات  بناء  مشكلة  لمعالجة  اÉلكترونيات؛  صناعة 

والكيانات الصناعية.

ودعم  وصناعتها،  اÉلكترونية  ا¦جهزة  بتصميم  المعني  العلمي  البحث  بتمويل  االهتمام 

للدوائر  المكونة  المتكاملة  الدوائر  وتصميم  تطوير  إلى  تهدف  التي  البحثية  المشروعات 

اÉلكترونية الرئيسة في ا¦جهزة اÉلكترونية.

البيئة  وتحسين  المنطقة،  إلكترونيات  ومصنع  المبدعة  للتصميمات  كمركز  لمصر  الترويج 

التحفيزية للصناعة وتنمية الطلب المحلي والحكومي لÌلكترونيات المحلية، ال سيما في ظل 

بحث الشركات ا¦مريكية الكبرى عن مصانع تابعة لها بعيًدا عن الصين، حيث يمكن استغالل 

المناطق التكنولوجية ا¦ربع في إقامة مصانع متنوعة في اÉلكترونيات تدعم سلسلة التوريد 

العاملة  ا¦يدي  بتوافر  تميزت  التي  الصينية  التجربة  نمط  على  الكبرى  العالمية  للشركات 

الماهرة وقرب مصانع توريد المكونات من بعضها.

التركيز على إنتاج جميع مكونات شاشات التلفزيون الـ (LCD) داخل مصانع مصرية، خاصًة أن 

صناعة شاشات التلفزيون باتت واحدة من الصناعات الرئيسة، كما أنها موجودة بشكل محدود 

ببني سويف، وموجودة بشكل تجميعي من خالل بعض  من خالل مصنع شركة "سامسونج" 

المصانع ا¦خرى المحلية، ويجب أن تهدف الخطة إلى تعميق صناعة الشاشات في مصر وخلق 

قاعدة عريضة من الصناعات المغذية لصناعة الشاشات.

العمل على توفير التمويل الالزم للحاضنة اÉلكترونية "طريق"، والتي يشرف عليها "معهد بحوث 

اÉلكترونيات  صناعة  في  متخصصة  قومية  تكنولوجية  حاضنة  أول  باعتبارها  اÉلكترونيات"، 

لدعم أصحاب االبتكارات والمشروعات الناشئة في مختلف مجاالت اÉلكترونيات وتطبيقاتها، 

مع التركيز على المشروعات ذات ا¦همية االستراتيجية والعائد المباشر على االقتصاد القومي، 

المعلومات،  تكنولوجيا  وتطبيقات  الذكية،  والمستشعرات  والمتجددة،  الجديدة  الطاقة  مثل: 

وكذلك طرح بدائل محلية لصناعات مستوردة، وال سيما أنه قد تخرجت ١٠ شركات تكنولوجية 

ناشئة في الدورة ا¦ولى للحاضنة التكنولوجية "طريق" من خالل البرنامج القومي للحاضنات 

تعظيم  مع  والتكنولوجيا،  العلمي  البحث  أكاديمية  وتمويل  بدعم  "انطالق"  التكنولوجية 

الحجم  منخفض  تصنيع  مركز  -وهو  والهندسة"  التكنولوجي  االبتكار  "مركز  من  االستفادة 

حيث  المبادرة-  من  كجزء   (ITIDA) المعلومات  تكنولوجيا  صناعة  تنمية  هيئة  وتديره  تملكه 

يستخدم معدات Éنتاج لوحات الدوائر المطبوعة باÉضافة إلى ا¦جزاء الميكانيكية.

العالمية  اÉلكترونيات  شركات  كبريات  باجتذاب  مصر  حققتها  التي  النجاحات  على  البناء 

 "LG"و  "SAMSUNG" شركات  مع  حدث  كما  مصر،  في  لها  تابعة  مصانع  الفتتاح 

العالمات  ذات  الذكية  الهواتف  تنتج  -التي   "Transsion Holding"و   "PANASONIC"و

التجارية "TECNO" و"INFINIX"-، حيث قامت هذه الشركات العالمية الكبرى بافتتاح مصانع 

تابعة لها في مصر، وجلبت معها خطوط إنتاج حديثة وتكنولوجيا متقدمة، وهي تجربة يجب 

 "  Apple"و  "Toshiba" تكرارها مع كبريات شركات اÉلكترونيات االستهالكية العالمية، مثل: 

و"IBM"  و"Intel"، بحيث يكون التركيز على إقناع هذه الشركات بافتتاح مصانع تابعة لها في 

الذي  النجاح  إلى  استناًدا  لمصر  الترويج  مع  اÉنتاج.  خطوط  وأحدث  التكنولوجيا  لجلب  مصر؛ 

حققته الشركات العالمية ا¦خرى السابق ذكرها، والتي أقامت بالفعل مصانع في مصر.

الصغيرة  اÉلكترونية  المكونات  تنتج  التي  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  الشركات  بين  الربط 

الُمقامة على أرض مصرية، بحيث تقوم  العالمية  والبرمجيات والتطبيقات ومصانع الشركات 

تضمن  التي  الحاضنة  أو  الوصل  حلقة  دور  بلعب  "إيتيدا"  التكنولوجية  الصناعات  تنمية  هيئة 

جمعية  دور  من  االستفادة  مع  الكبرى،  للمصانع  وبيعها  الصغيرة  الشركات  منتجات  شراء 

"اتصال" في تحقيق هذا الربط.

من  أجزاء  أو  منتجات  تصنيع  في  حصة  القتناص  لمصر  المتاحة  الفرصة  استغالل  وجوب 

للبطاريات  الجوي  الشحن  حظر  تم  المثال،  سبيل  فعلى  المحمولة،  الهواتف  تكنولوجيا 

استثمارية  حوافز  وتقديم  هذا  استخدام  لمصر  ويمكن  أمنية،  ¦سباب  ا  دولًيّ المحمولة 

للمصنعين لنقل مصانعهم من الصين إلى منطقة قناة السويس؛ مما سيسهل نقل إنتاجهم 

-عبر البحر- إلى أوروبا والشرق ا¦وسط في وقت أقصر من الصين.

المتكاملة  الدوائر  تصميم  ومجال  اÉلكترونيات  صناعة  مجال  في  للعاملين  الفني  التدريب 

وا¦نظمة، وتدريب فنيين ماهرين للعمل في التصنيع والتجميع. 

إقامة جامعات للتعليم الفني على مستوى عاٍل وجذب الطالب لها عن طريق توفير فرص عمل 

للخريجين منها في الشركات والمصانع اÉلكترونية.

وعرض  والتصنيع،  التصميم  مجاالت  في  العاملة  الشركات  كوادر  لتدريب  قومي  برنامج  تبني 

ا¦نشطة والمشروعات التي يمكن من خاللها تعزيز إنتاج المنتجات اÉلكترونية.

المكونات  وإتاحة  دخول  وتسريع  لتسهيل  المسجلة؛  للمصانع  خاص  جمركي  مسار  عمل 

اÉلكترونية وا¦جزاء والمستلزمات المهمة المستخدمة في التصنيع.  



٦٥

نتناول هنا مقترحات وبدائل الحلول لتحسين كفاءة تكامل سالسل القيمة للصناعات اÉلكترونية 

في مصر. بعض هذه المقترحات ُيسهم في تحسين مشاركة مصر في مراحل التصنيع والتجميع 

والتوزيع، والبعض اÓخر ُيسهم في وضع مصر في مرحلتي البحث والتصميم. 

لت لجنة من وزارة  االهتمام بتفعيل ومتابعة تنفيذ مبادرة (مصر تصنع اÉلكترونيات): حيث شكِّ

التجارة والصناعة، ووزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

 ٢٥ عدد  َب  وُدرِّ اÉدارية،  الرقابة  وهيئة  الحرة،  والمناطق  لالستثمار  العامة  والهيئة  المالية،  ووزارة 

مختًصا من ٥ شركات رائدة في الصناعات اÉلكترونية، كما تم ما يلي:

الحديثة،  المعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  في  متطورة  معامل  وتنفيذ  تأسيس  في  البدء 

ومعمل إنترنت ا¦شياء والروبوت، ومعمل الوسائط المتعددة والواقع االفتراضي.

التحول  استراتيجية  لتحفيز  إقليمي  مركز  وهو  الرابع،  الصناعي  الجيل  إبداع  مركز  تأسيس 

الصناعة  تحديث  مركز  مع  بالتعاون  وذلك  المختلفة،  المجاالت  في  الرابع  الصناعي  للجيل 

وشركة سيمنز العالمية.

تصميم  مجال  في  الالزمة  الفنية  الكوادر  توفير  أو  لÌلكترونيات  التدريب  أكاديمية  إنشاء 

وتصنيع اÉلكترونيات.

جذب عدد ٢٠ شركة عالمية في تصميم اÉلكترونيات كنواة لمركز إقليمي لÌلكترونيات.

تكوين حاضنة أعمال، واحتضان ٢٠ شركة ناشئة في اÉلكترونيات.

وتكنولوجيا  االتصاالت  صناعة  أفرع  أهم  من  وهي  التعهيد،  خدمات  في  مصر  مشاركة  تنمية 

ال  البشرية،  والقوى  الكفاءات،  على  ا¦ول  المقام  في  العتمادها  نظًرا  العالم،  في  المعلومات 

سيما أن مصر تمتلك بالفعل مقومات تجعلها تحتل مكانة في هذه الصناعة على الخريطة 

الدولية بما تتميز به من مناخ استثماري ودعم حكومي لالستثمارات ا¦جنبية على وجه عام، كما 

إلى  والبنية ا¦ساسية،  ا¦جور  الصناعة من حيث  لتلك  التكلفة  برخص نسبي في  تمتاز مصر 

جانب توافر شباب على كفاءة عالية يجيد اللغات ا¦جنبية، ومؤهل بقدر كبير للتعامل مع نظم 

خدمات  تقدم  مصر  في  الموجودة  العالمية  الشركات  من  عدد  هناك  وبالفعل  المعلومات. 

التعهيد، مثل: آي بي إم، ومايكروسوفت، وتليبرفورمانس، وستيام، وفودافون، وفاليو، وغيرها من 

الشركات العالمية.

وتشجيع  واÉبداع،  المعرفة  قيمة  ورفع  الوطني  االقتصاد  لدعم  البشرية  الموارد  قدرات  تطوير 

المعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  مختلف  في  المتخصصة  المهارات  واكتساب  التخصص، 

الذكاء  وكليات  اÓلي  الحاسب  كليات  مثل  المعنية،  الجهات  مع  بالتعاون  وذلك  واالتصاالت، 

وتأهيل  تدريب  برامج  خالل  من  المجال،  في  العاملة  الخاصة  بالشركات  وربطها  الصناعي، 

ا؛ Éعداد ا¦جيال القادمة ليكونوا قادرين على تطبيق تقنيات تكنولوجيا المعلومات  معتمدة دولًيّ

واالتصاالت في جميع القطاعات.

دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل تحسين أدائها وقدراتها على 

المنافسة، وتوسيع نطاق برامج التدريب المتاحة للشركات المصرية، إلى جانب تعزيز االستفادة 

دخول  إلى  تسعى  التي  المصرية  الشركات  لمساعدة  العالمية  االستشارية  الشركات  من 

والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية  المشروعات  ودعم  تطوير  وكذلك  الخارجية،  ا¦سواق 

العاملة في مجال البرمجيات والخدمات ذات القيمة المضافة واÉنترنت.

العمل على اجتذاب الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجال تصنيع المكونات اÉلكترونية 

وأشباه الموصالت؛ لتأسيس فروع لها في مصر، وإعداد حزمة من الحوافز لهذه الصناعات ُتسهم 

الكبرى  الشركات  سيما  وال  الصناعة،  هذه  تطوير  على  تعمل  ومالئمة  مناسبة  بيئة  توفير  في 

"QUALCOMM"و  "MICRON"و  "SAMSUNG"و  "INTEL"و  "FOXCOON" مثل: 

العمالقة  الشركات  هذه  إدارات  إقناع  ضرورة  على  التركيز  مع   ،"VIVIDIA"و  "SK HYNIX"و  
بني  مدن:  في  تأسيسها  تم  التي  ا¦ربع  التكنولوجية  المناطق  في  لها  تابعة  مصانع  بافتتاح 

قناة  منطقة  في  وكذا  والسادات،  الجديدة،  العرب  وبرج  الجديدة،  وأسيوط   الجديدة،  سويف 

الموصالت  أشباه  لتصنيع  والماكينات  اÉنتاج  خطوط  أحدث  جلب  بهدف  الصناعية،  السويس 

أشباه  لتصنيع  الدولية  السوق  في  مصر  حصة  لزيادة  وذلك  مصر،  في  اÉلكترونية  والمكونات 

ا؛ حيث تهدف مصر للوصول بقيمة  الموصالت، والتي تصل قيمتها إلى نحو٥٠٠ مليار دوالر سنوًيّ

مصانع  نظام  إدخال  أجل  من  وذلك  ا.  سنوًيّ دوالر  مليارات  عشرة  إلى  السوق  هذه  من  إنتاجها 

الَمْسَبك ¦ول مرة في مصر (FOUNDRY)، وهي مصانع تابعة لشركة عالمية كبرى تقام على 

أرض مصرية لتصنيع أشباه الموصالت بخطوط إنتاج حديثة مستوردة بالكامل.

تعزيز البحث والتطوير واÉبداع، وتقوية التحالف بين الشركات الصناعية والجهات البحثية، مع 

منح دور كبير لمعهد بحوث اÉلكترونيات، خاصًة في مجال إنشاء تكتالت متكاملة في مجال 

والجامعات  البحث  مراكز  بين  قوية  تجمعات  بناء  مشكلة  لمعالجة  اÉلكترونيات؛  صناعة 

والكيانات الصناعية.

ودعم  وصناعتها،  اÉلكترونية  ا¦جهزة  بتصميم  المعني  العلمي  البحث  بتمويل  االهتمام 

للدوائر  المكونة  المتكاملة  الدوائر  وتصميم  تطوير  إلى  تهدف  التي  البحثية  المشروعات 

اÉلكترونية الرئيسة في ا¦جهزة اÉلكترونية.

البيئة  وتحسين  المنطقة،  إلكترونيات  ومصنع  المبدعة  للتصميمات  كمركز  لمصر  الترويج 

التحفيزية للصناعة وتنمية الطلب المحلي والحكومي لÌلكترونيات المحلية، ال سيما في ظل 

بحث الشركات ا¦مريكية الكبرى عن مصانع تابعة لها بعيًدا عن الصين، حيث يمكن استغالل 

المناطق التكنولوجية ا¦ربع في إقامة مصانع متنوعة في اÉلكترونيات تدعم سلسلة التوريد 

العاملة  ا¦يدي  بتوافر  تميزت  التي  الصينية  التجربة  نمط  على  الكبرى  العالمية  للشركات 

الماهرة وقرب مصانع توريد المكونات من بعضها.

التركيز على إنتاج جميع مكونات شاشات التلفزيون الـ (LCD) داخل مصانع مصرية، خاصًة أن 

صناعة شاشات التلفزيون باتت واحدة من الصناعات الرئيسة، كما أنها موجودة بشكل محدود 

ببني سويف، وموجودة بشكل تجميعي من خالل بعض  من خالل مصنع شركة "سامسونج" 

المصانع ا¦خرى المحلية، ويجب أن تهدف الخطة إلى تعميق صناعة الشاشات في مصر وخلق 

قاعدة عريضة من الصناعات المغذية لصناعة الشاشات.

العمل على توفير التمويل الالزم للحاضنة اÉلكترونية "طريق"، والتي يشرف عليها "معهد بحوث 

اÉلكترونيات  صناعة  في  متخصصة  قومية  تكنولوجية  حاضنة  أول  باعتبارها  اÉلكترونيات"، 

لدعم أصحاب االبتكارات والمشروعات الناشئة في مختلف مجاالت اÉلكترونيات وتطبيقاتها، 

مع التركيز على المشروعات ذات ا¦همية االستراتيجية والعائد المباشر على االقتصاد القومي، 

المعلومات،  تكنولوجيا  وتطبيقات  الذكية،  والمستشعرات  والمتجددة،  الجديدة  الطاقة  مثل: 

وكذلك طرح بدائل محلية لصناعات مستوردة، وال سيما أنه قد تخرجت ١٠ شركات تكنولوجية 

ناشئة في الدورة ا¦ولى للحاضنة التكنولوجية "طريق" من خالل البرنامج القومي للحاضنات 

تعظيم  مع  والتكنولوجيا،  العلمي  البحث  أكاديمية  وتمويل  بدعم  "انطالق"  التكنولوجية 

الحجم  منخفض  تصنيع  مركز  -وهو  والهندسة"  التكنولوجي  االبتكار  "مركز  من  االستفادة 

حيث  المبادرة-  من  كجزء   (ITIDA) المعلومات  تكنولوجيا  صناعة  تنمية  هيئة  وتديره  تملكه 

يستخدم معدات Éنتاج لوحات الدوائر المطبوعة باÉضافة إلى ا¦جزاء الميكانيكية.

العالمية  اÉلكترونيات  شركات  كبريات  باجتذاب  مصر  حققتها  التي  النجاحات  على  البناء 

 "LG"و  "SAMSUNG" شركات  مع  حدث  كما  مصر،  في  لها  تابعة  مصانع  الفتتاح 

العالمات  ذات  الذكية  الهواتف  تنتج  -التي   "Transsion Holding"و   "PANASONIC"و

التجارية "TECNO" و"INFINIX"-، حيث قامت هذه الشركات العالمية الكبرى بافتتاح مصانع 

تابعة لها في مصر، وجلبت معها خطوط إنتاج حديثة وتكنولوجيا متقدمة، وهي تجربة يجب 

 "  Apple"و  "Toshiba" تكرارها مع كبريات شركات اÉلكترونيات االستهالكية العالمية، مثل: 

و"IBM"  و"Intel"، بحيث يكون التركيز على إقناع هذه الشركات بافتتاح مصانع تابعة لها في 

الذي  النجاح  إلى  استناًدا  لمصر  الترويج  مع  اÉنتاج.  خطوط  وأحدث  التكنولوجيا  لجلب  مصر؛ 

حققته الشركات العالمية ا¦خرى السابق ذكرها، والتي أقامت بالفعل مصانع في مصر.

الصغيرة  اÉلكترونية  المكونات  تنتج  التي  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  الشركات  بين  الربط 

الُمقامة على أرض مصرية، بحيث تقوم  العالمية  والبرمجيات والتطبيقات ومصانع الشركات 

تضمن  التي  الحاضنة  أو  الوصل  حلقة  دور  بلعب  "إيتيدا"  التكنولوجية  الصناعات  تنمية  هيئة 

جمعية  دور  من  االستفادة  مع  الكبرى،  للمصانع  وبيعها  الصغيرة  الشركات  منتجات  شراء 

"اتصال" في تحقيق هذا الربط.

من  أجزاء  أو  منتجات  تصنيع  في  حصة  القتناص  لمصر  المتاحة  الفرصة  استغالل  وجوب 

للبطاريات  الجوي  الشحن  حظر  تم  المثال،  سبيل  فعلى  المحمولة،  الهواتف  تكنولوجيا 

استثمارية  حوافز  وتقديم  هذا  استخدام  لمصر  ويمكن  أمنية،  ¦سباب  ا  دولًيّ المحمولة 

للمصنعين لنقل مصانعهم من الصين إلى منطقة قناة السويس؛ مما سيسهل نقل إنتاجهم 

-عبر البحر- إلى أوروبا والشرق ا¦وسط في وقت أقصر من الصين.

المتكاملة  الدوائر  تصميم  ومجال  اÉلكترونيات  صناعة  مجال  في  للعاملين  الفني  التدريب 

وا¦نظمة، وتدريب فنيين ماهرين للعمل في التصنيع والتجميع. 

إقامة جامعات للتعليم الفني على مستوى عاٍل وجذب الطالب لها عن طريق توفير فرص عمل 

للخريجين منها في الشركات والمصانع اÉلكترونية.

وعرض  والتصنيع،  التصميم  مجاالت  في  العاملة  الشركات  كوادر  لتدريب  قومي  برنامج  تبني 

ا¦نشطة والمشروعات التي يمكن من خاللها تعزيز إنتاج المنتجات اÉلكترونية.

المكونات  وإتاحة  دخول  وتسريع  لتسهيل  المسجلة؛  للمصانع  خاص  جمركي  مسار  عمل 

اÉلكترونية وا¦جزاء والمستلزمات المهمة المستخدمة في التصنيع.  
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نتناول هنا مقترحات وبدائل الحلول لتحسين كفاءة تكامل سالسل القيمة للصناعات اÉلكترونية 

في مصر. بعض هذه المقترحات ُيسهم في تحسين مشاركة مصر في مراحل التصنيع والتجميع 

والتوزيع، والبعض اÓخر ُيسهم في وضع مصر في مرحلتي البحث والتصميم. 

لت لجنة من وزارة  االهتمام بتفعيل ومتابعة تنفيذ مبادرة (مصر تصنع اÉلكترونيات): حيث شكِّ

التجارة والصناعة، ووزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

 ٢٥ عدد  َب  وُدرِّ اÉدارية،  الرقابة  وهيئة  الحرة،  والمناطق  لالستثمار  العامة  والهيئة  المالية،  ووزارة 

مختًصا من ٥ شركات رائدة في الصناعات اÉلكترونية، كما تم ما يلي:

الحديثة،  المعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  في  متطورة  معامل  وتنفيذ  تأسيس  في  البدء 

ومعمل إنترنت ا¦شياء والروبوت، ومعمل الوسائط المتعددة والواقع االفتراضي.

التحول  استراتيجية  لتحفيز  إقليمي  مركز  وهو  الرابع،  الصناعي  الجيل  إبداع  مركز  تأسيس 

الصناعة  تحديث  مركز  مع  بالتعاون  وذلك  المختلفة،  المجاالت  في  الرابع  الصناعي  للجيل 

وشركة سيمنز العالمية.

تصميم  مجال  في  الالزمة  الفنية  الكوادر  توفير  أو  لÌلكترونيات  التدريب  أكاديمية  إنشاء 

وتصنيع اÉلكترونيات.

جذب عدد ٢٠ شركة عالمية في تصميم اÉلكترونيات كنواة لمركز إقليمي لÌلكترونيات.

تكوين حاضنة أعمال، واحتضان ٢٠ شركة ناشئة في اÉلكترونيات.

وتكنولوجيا  االتصاالت  صناعة  أفرع  أهم  من  وهي  التعهيد،  خدمات  في  مصر  مشاركة  تنمية 

ال  البشرية،  والقوى  الكفاءات،  على  ا¦ول  المقام  في  العتمادها  نظًرا  العالم،  في  المعلومات 

سيما أن مصر تمتلك بالفعل مقومات تجعلها تحتل مكانة في هذه الصناعة على الخريطة 

الدولية بما تتميز به من مناخ استثماري ودعم حكومي لالستثمارات ا¦جنبية على وجه عام، كما 

إلى  والبنية ا¦ساسية،  ا¦جور  الصناعة من حيث  لتلك  التكلفة  برخص نسبي في  تمتاز مصر 

جانب توافر شباب على كفاءة عالية يجيد اللغات ا¦جنبية، ومؤهل بقدر كبير للتعامل مع نظم 

خدمات  تقدم  مصر  في  الموجودة  العالمية  الشركات  من  عدد  هناك  وبالفعل  المعلومات. 

التعهيد، مثل: آي بي إم، ومايكروسوفت، وتليبرفورمانس، وستيام، وفودافون، وفاليو، وغيرها من 

الشركات العالمية.

وتشجيع  واÉبداع،  المعرفة  قيمة  ورفع  الوطني  االقتصاد  لدعم  البشرية  الموارد  قدرات  تطوير 

المعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  مختلف  في  المتخصصة  المهارات  واكتساب  التخصص، 

الذكاء  وكليات  اÓلي  الحاسب  كليات  مثل  المعنية،  الجهات  مع  بالتعاون  وذلك  واالتصاالت، 

وتأهيل  تدريب  برامج  خالل  من  المجال،  في  العاملة  الخاصة  بالشركات  وربطها  الصناعي، 

ا؛ Éعداد ا¦جيال القادمة ليكونوا قادرين على تطبيق تقنيات تكنولوجيا المعلومات  معتمدة دولًيّ

واالتصاالت في جميع القطاعات.

دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل تحسين أدائها وقدراتها على 

المنافسة، وتوسيع نطاق برامج التدريب المتاحة للشركات المصرية، إلى جانب تعزيز االستفادة 

دخول  إلى  تسعى  التي  المصرية  الشركات  لمساعدة  العالمية  االستشارية  الشركات  من 

والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية  المشروعات  ودعم  تطوير  وكذلك  الخارجية،  ا¦سواق 

العاملة في مجال البرمجيات والخدمات ذات القيمة المضافة واÉنترنت.

العمل على اجتذاب الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجال تصنيع المكونات اÉلكترونية 

وأشباه الموصالت؛ لتأسيس فروع لها في مصر، وإعداد حزمة من الحوافز لهذه الصناعات ُتسهم 

الكبرى  الشركات  سيما  وال  الصناعة،  هذه  تطوير  على  تعمل  ومالئمة  مناسبة  بيئة  توفير  في 

"QUALCOMM"و  "MICRON"و  "SAMSUNG"و  "INTEL"و  "FOXCOON" مثل: 

العمالقة  الشركات  هذه  إدارات  إقناع  ضرورة  على  التركيز  مع   ،"VIVIDIA"و  "SK HYNIX"و  
بني  مدن:  في  تأسيسها  تم  التي  ا¦ربع  التكنولوجية  المناطق  في  لها  تابعة  مصانع  بافتتاح 

قناة  منطقة  في  وكذا  والسادات،  الجديدة،  العرب  وبرج  الجديدة،  وأسيوط   الجديدة،  سويف 

الموصالت  أشباه  لتصنيع  والماكينات  اÉنتاج  خطوط  أحدث  جلب  بهدف  الصناعية،  السويس 

أشباه  لتصنيع  الدولية  السوق  في  مصر  حصة  لزيادة  وذلك  مصر،  في  اÉلكترونية  والمكونات 

ا؛ حيث تهدف مصر للوصول بقيمة  الموصالت، والتي تصل قيمتها إلى نحو٥٠٠ مليار دوالر سنوًيّ

مصانع  نظام  إدخال  أجل  من  وذلك  ا.  سنوًيّ دوالر  مليارات  عشرة  إلى  السوق  هذه  من  إنتاجها 

الَمْسَبك ¦ول مرة في مصر (FOUNDRY)، وهي مصانع تابعة لشركة عالمية كبرى تقام على 

أرض مصرية لتصنيع أشباه الموصالت بخطوط إنتاج حديثة مستوردة بالكامل.

تعزيز البحث والتطوير واÉبداع، وتقوية التحالف بين الشركات الصناعية والجهات البحثية، مع 

منح دور كبير لمعهد بحوث اÉلكترونيات، خاصًة في مجال إنشاء تكتالت متكاملة في مجال 

والجامعات  البحث  مراكز  بين  قوية  تجمعات  بناء  مشكلة  لمعالجة  اÉلكترونيات؛  صناعة 

والكيانات الصناعية.

ودعم  وصناعتها،  اÉلكترونية  ا¦جهزة  بتصميم  المعني  العلمي  البحث  بتمويل  االهتمام 

للدوائر  المكونة  المتكاملة  الدوائر  وتصميم  تطوير  إلى  تهدف  التي  البحثية  المشروعات 

اÉلكترونية الرئيسة في ا¦جهزة اÉلكترونية.

البيئة  وتحسين  المنطقة،  إلكترونيات  ومصنع  المبدعة  للتصميمات  كمركز  لمصر  الترويج 

التحفيزية للصناعة وتنمية الطلب المحلي والحكومي لÌلكترونيات المحلية، ال سيما في ظل 

بحث الشركات ا¦مريكية الكبرى عن مصانع تابعة لها بعيًدا عن الصين، حيث يمكن استغالل 

المناطق التكنولوجية ا¦ربع في إقامة مصانع متنوعة في اÉلكترونيات تدعم سلسلة التوريد 

العاملة  ا¦يدي  بتوافر  تميزت  التي  الصينية  التجربة  نمط  على  الكبرى  العالمية  للشركات 

الماهرة وقرب مصانع توريد المكونات من بعضها.

التركيز على إنتاج جميع مكونات شاشات التلفزيون الـ (LCD) داخل مصانع مصرية، خاصًة أن 

صناعة شاشات التلفزيون باتت واحدة من الصناعات الرئيسة، كما أنها موجودة بشكل محدود 

ببني سويف، وموجودة بشكل تجميعي من خالل بعض  من خالل مصنع شركة "سامسونج" 

المصانع ا¦خرى المحلية، ويجب أن تهدف الخطة إلى تعميق صناعة الشاشات في مصر وخلق 

قاعدة عريضة من الصناعات المغذية لصناعة الشاشات.

العمل على توفير التمويل الالزم للحاضنة اÉلكترونية "طريق"، والتي يشرف عليها "معهد بحوث 

اÉلكترونيات  صناعة  في  متخصصة  قومية  تكنولوجية  حاضنة  أول  باعتبارها  اÉلكترونيات"، 

لدعم أصحاب االبتكارات والمشروعات الناشئة في مختلف مجاالت اÉلكترونيات وتطبيقاتها، 

مع التركيز على المشروعات ذات ا¦همية االستراتيجية والعائد المباشر على االقتصاد القومي، 

المعلومات،  تكنولوجيا  وتطبيقات  الذكية،  والمستشعرات  والمتجددة،  الجديدة  الطاقة  مثل: 

وكذلك طرح بدائل محلية لصناعات مستوردة، وال سيما أنه قد تخرجت ١٠ شركات تكنولوجية 

ناشئة في الدورة ا¦ولى للحاضنة التكنولوجية "طريق" من خالل البرنامج القومي للحاضنات 

تعظيم  مع  والتكنولوجيا،  العلمي  البحث  أكاديمية  وتمويل  بدعم  "انطالق"  التكنولوجية 

الحجم  منخفض  تصنيع  مركز  -وهو  والهندسة"  التكنولوجي  االبتكار  "مركز  من  االستفادة 

حيث  المبادرة-  من  كجزء   (ITIDA) المعلومات  تكنولوجيا  صناعة  تنمية  هيئة  وتديره  تملكه 

يستخدم معدات Éنتاج لوحات الدوائر المطبوعة باÉضافة إلى ا¦جزاء الميكانيكية.

العالمية  اÉلكترونيات  شركات  كبريات  باجتذاب  مصر  حققتها  التي  النجاحات  على  البناء 

 "LG"و  "SAMSUNG" شركات  مع  حدث  كما  مصر،  في  لها  تابعة  مصانع  الفتتاح 

العالمات  ذات  الذكية  الهواتف  تنتج  -التي   "Transsion Holding"و   "PANASONIC"و

التجارية "TECNO" و"INFINIX"-، حيث قامت هذه الشركات العالمية الكبرى بافتتاح مصانع 

تابعة لها في مصر، وجلبت معها خطوط إنتاج حديثة وتكنولوجيا متقدمة، وهي تجربة يجب 

 "  Apple"و  "Toshiba" تكرارها مع كبريات شركات اÉلكترونيات االستهالكية العالمية، مثل: 

و"IBM"  و"Intel"، بحيث يكون التركيز على إقناع هذه الشركات بافتتاح مصانع تابعة لها في 

الذي  النجاح  إلى  استناًدا  لمصر  الترويج  مع  اÉنتاج.  خطوط  وأحدث  التكنولوجيا  لجلب  مصر؛ 

حققته الشركات العالمية ا¦خرى السابق ذكرها، والتي أقامت بالفعل مصانع في مصر.

الصغيرة  اÉلكترونية  المكونات  تنتج  التي  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  الشركات  بين  الربط 

الُمقامة على أرض مصرية، بحيث تقوم  العالمية  والبرمجيات والتطبيقات ومصانع الشركات 

تضمن  التي  الحاضنة  أو  الوصل  حلقة  دور  بلعب  "إيتيدا"  التكنولوجية  الصناعات  تنمية  هيئة 

جمعية  دور  من  االستفادة  مع  الكبرى،  للمصانع  وبيعها  الصغيرة  الشركات  منتجات  شراء 

"اتصال" في تحقيق هذا الربط.

من  أجزاء  أو  منتجات  تصنيع  في  حصة  القتناص  لمصر  المتاحة  الفرصة  استغالل  وجوب 

للبطاريات  الجوي  الشحن  حظر  تم  المثال،  سبيل  فعلى  المحمولة،  الهواتف  تكنولوجيا 

استثمارية  حوافز  وتقديم  هذا  استخدام  لمصر  ويمكن  أمنية،  ¦سباب  ا  دولًيّ المحمولة 

للمصنعين لنقل مصانعهم من الصين إلى منطقة قناة السويس؛ مما سيسهل نقل إنتاجهم 

-عبر البحر- إلى أوروبا والشرق ا¦وسط في وقت أقصر من الصين.

المتكاملة  الدوائر  تصميم  ومجال  اÉلكترونيات  صناعة  مجال  في  للعاملين  الفني  التدريب 

وا¦نظمة، وتدريب فنيين ماهرين للعمل في التصنيع والتجميع. 

إقامة جامعات للتعليم الفني على مستوى عاٍل وجذب الطالب لها عن طريق توفير فرص عمل 

للخريجين منها في الشركات والمصانع اÉلكترونية.

وعرض  والتصنيع،  التصميم  مجاالت  في  العاملة  الشركات  كوادر  لتدريب  قومي  برنامج  تبني 

ا¦نشطة والمشروعات التي يمكن من خاللها تعزيز إنتاج المنتجات اÉلكترونية.

المكونات  وإتاحة  دخول  وتسريع  لتسهيل  المسجلة؛  للمصانع  خاص  جمركي  مسار  عمل 

اÉلكترونية وا¦جزاء والمستلزمات المهمة المستخدمة في التصنيع.  



نتناول هنا مقترحات وبدائل الحلول لتحسين كفاءة تكامل سالسل القيمة للصناعات اÉلكترونية 

في مصر. بعض هذه المقترحات ُيسهم في تحسين مشاركة مصر في مراحل التصنيع والتجميع 

والتوزيع، والبعض اÓخر ُيسهم في وضع مصر في مرحلتي البحث والتصميم. 

لت لجنة من وزارة  االهتمام بتفعيل ومتابعة تنفيذ مبادرة (مصر تصنع اÉلكترونيات): حيث شكِّ

التجارة والصناعة، ووزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

 ٢٥ عدد  َب  وُدرِّ اÉدارية،  الرقابة  وهيئة  الحرة،  والمناطق  لالستثمار  العامة  والهيئة  المالية،  ووزارة 

مختًصا من ٥ شركات رائدة في الصناعات اÉلكترونية، كما تم ما يلي:

الحديثة،  المعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  في  متطورة  معامل  وتنفيذ  تأسيس  في  البدء 

ومعمل إنترنت ا¦شياء والروبوت، ومعمل الوسائط المتعددة والواقع االفتراضي.

التحول  استراتيجية  لتحفيز  إقليمي  مركز  وهو  الرابع،  الصناعي  الجيل  إبداع  مركز  تأسيس 

الصناعة  تحديث  مركز  مع  بالتعاون  وذلك  المختلفة،  المجاالت  في  الرابع  الصناعي  للجيل 

وشركة سيمنز العالمية.

تصميم  مجال  في  الالزمة  الفنية  الكوادر  توفير  أو  لÌلكترونيات  التدريب  أكاديمية  إنشاء 

وتصنيع اÉلكترونيات.

جذب عدد ٢٠ شركة عالمية في تصميم اÉلكترونيات كنواة لمركز إقليمي لÌلكترونيات.

تكوين حاضنة أعمال، واحتضان ٢٠ شركة ناشئة في اÉلكترونيات.

وتكنولوجيا  االتصاالت  صناعة  أفرع  أهم  من  وهي  التعهيد،  خدمات  في  مصر  مشاركة  تنمية 

ال  البشرية،  والقوى  الكفاءات،  على  ا¦ول  المقام  في  العتمادها  نظًرا  العالم،  في  المعلومات 

سيما أن مصر تمتلك بالفعل مقومات تجعلها تحتل مكانة في هذه الصناعة على الخريطة 

الدولية بما تتميز به من مناخ استثماري ودعم حكومي لالستثمارات ا¦جنبية على وجه عام، كما 

إلى  والبنية ا¦ساسية،  ا¦جور  الصناعة من حيث  لتلك  التكلفة  برخص نسبي في  تمتاز مصر 

جانب توافر شباب على كفاءة عالية يجيد اللغات ا¦جنبية، ومؤهل بقدر كبير للتعامل مع نظم 

خدمات  تقدم  مصر  في  الموجودة  العالمية  الشركات  من  عدد  هناك  وبالفعل  المعلومات. 

التعهيد، مثل: آي بي إم، ومايكروسوفت، وتليبرفورمانس، وستيام، وفودافون، وفاليو، وغيرها من 

الشركات العالمية.

وتشجيع  واÉبداع،  المعرفة  قيمة  ورفع  الوطني  االقتصاد  لدعم  البشرية  الموارد  قدرات  تطوير 

المعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  مختلف  في  المتخصصة  المهارات  واكتساب  التخصص، 

الذكاء  وكليات  اÓلي  الحاسب  كليات  مثل  المعنية،  الجهات  مع  بالتعاون  وذلك  واالتصاالت، 

وتأهيل  تدريب  برامج  خالل  من  المجال،  في  العاملة  الخاصة  بالشركات  وربطها  الصناعي، 

ا؛ Éعداد ا¦جيال القادمة ليكونوا قادرين على تطبيق تقنيات تكنولوجيا المعلومات  معتمدة دولًيّ

واالتصاالت في جميع القطاعات.

دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل تحسين أدائها وقدراتها على 

المنافسة، وتوسيع نطاق برامج التدريب المتاحة للشركات المصرية، إلى جانب تعزيز االستفادة 

دخول  إلى  تسعى  التي  المصرية  الشركات  لمساعدة  العالمية  االستشارية  الشركات  من 

والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية  المشروعات  ودعم  تطوير  وكذلك  الخارجية،  ا¦سواق 

العاملة في مجال البرمجيات والخدمات ذات القيمة المضافة واÉنترنت.

العمل على اجتذاب الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجال تصنيع المكونات اÉلكترونية 

وأشباه الموصالت؛ لتأسيس فروع لها في مصر، وإعداد حزمة من الحوافز لهذه الصناعات ُتسهم 

الكبرى  الشركات  سيما  وال  الصناعة،  هذه  تطوير  على  تعمل  ومالئمة  مناسبة  بيئة  توفير  في 

"QUALCOMM"و  "MICRON"و  "SAMSUNG"و  "INTEL"و  "FOXCOON" مثل: 

العمالقة  الشركات  هذه  إدارات  إقناع  ضرورة  على  التركيز  مع   ،"VIVIDIA"و  "SK HYNIX"و  
بني  مدن:  في  تأسيسها  تم  التي  ا¦ربع  التكنولوجية  المناطق  في  لها  تابعة  مصانع  بافتتاح 

قناة  منطقة  في  وكذا  والسادات،  الجديدة،  العرب  وبرج  الجديدة،  وأسيوط   الجديدة،  سويف 

الموصالت  أشباه  لتصنيع  والماكينات  اÉنتاج  خطوط  أحدث  جلب  بهدف  الصناعية،  السويس 

أشباه  لتصنيع  الدولية  السوق  في  مصر  حصة  لزيادة  وذلك  مصر،  في  اÉلكترونية  والمكونات 

ا؛ حيث تهدف مصر للوصول بقيمة  الموصالت، والتي تصل قيمتها إلى نحو٥٠٠ مليار دوالر سنوًيّ

مصانع  نظام  إدخال  أجل  من  وذلك  ا.  سنوًيّ دوالر  مليارات  عشرة  إلى  السوق  هذه  من  إنتاجها 

الَمْسَبك ¦ول مرة في مصر (FOUNDRY)، وهي مصانع تابعة لشركة عالمية كبرى تقام على 

أرض مصرية لتصنيع أشباه الموصالت بخطوط إنتاج حديثة مستوردة بالكامل.

تعزيز البحث والتطوير واÉبداع، وتقوية التحالف بين الشركات الصناعية والجهات البحثية، مع 

منح دور كبير لمعهد بحوث اÉلكترونيات، خاصًة في مجال إنشاء تكتالت متكاملة في مجال 

والجامعات  البحث  مراكز  بين  قوية  تجمعات  بناء  مشكلة  لمعالجة  اÉلكترونيات؛  صناعة 

والكيانات الصناعية.

ودعم  وصناعتها،  اÉلكترونية  ا¦جهزة  بتصميم  المعني  العلمي  البحث  بتمويل  االهتمام 

للدوائر  المكونة  المتكاملة  الدوائر  وتصميم  تطوير  إلى  تهدف  التي  البحثية  المشروعات 

اÉلكترونية الرئيسة في ا¦جهزة اÉلكترونية.

البيئة  وتحسين  المنطقة،  إلكترونيات  ومصنع  المبدعة  للتصميمات  كمركز  لمصر  الترويج 

التحفيزية للصناعة وتنمية الطلب المحلي والحكومي لÌلكترونيات المحلية، ال سيما في ظل 

بحث الشركات ا¦مريكية الكبرى عن مصانع تابعة لها بعيًدا عن الصين، حيث يمكن استغالل 

المناطق التكنولوجية ا¦ربع في إقامة مصانع متنوعة في اÉلكترونيات تدعم سلسلة التوريد 

العاملة  ا¦يدي  بتوافر  تميزت  التي  الصينية  التجربة  نمط  على  الكبرى  العالمية  للشركات 

الماهرة وقرب مصانع توريد المكونات من بعضها.

التركيز على إنتاج جميع مكونات شاشات التلفزيون الـ (LCD) داخل مصانع مصرية، خاصًة أن 

صناعة شاشات التلفزيون باتت واحدة من الصناعات الرئيسة، كما أنها موجودة بشكل محدود 

ببني سويف، وموجودة بشكل تجميعي من خالل بعض  من خالل مصنع شركة "سامسونج" 

المصانع ا¦خرى المحلية، ويجب أن تهدف الخطة إلى تعميق صناعة الشاشات في مصر وخلق 

قاعدة عريضة من الصناعات المغذية لصناعة الشاشات.

العمل على توفير التمويل الالزم للحاضنة اÉلكترونية "طريق"، والتي يشرف عليها "معهد بحوث 

اÉلكترونيات  صناعة  في  متخصصة  قومية  تكنولوجية  حاضنة  أول  باعتبارها  اÉلكترونيات"، 

لدعم أصحاب االبتكارات والمشروعات الناشئة في مختلف مجاالت اÉلكترونيات وتطبيقاتها، 

مع التركيز على المشروعات ذات ا¦همية االستراتيجية والعائد المباشر على االقتصاد القومي، 

المعلومات،  تكنولوجيا  وتطبيقات  الذكية،  والمستشعرات  والمتجددة،  الجديدة  الطاقة  مثل: 

وكذلك طرح بدائل محلية لصناعات مستوردة، وال سيما أنه قد تخرجت ١٠ شركات تكنولوجية 

ناشئة في الدورة ا¦ولى للحاضنة التكنولوجية "طريق" من خالل البرنامج القومي للحاضنات 

تعظيم  مع  والتكنولوجيا،  العلمي  البحث  أكاديمية  وتمويل  بدعم  "انطالق"  التكنولوجية 

الحجم  منخفض  تصنيع  مركز  -وهو  والهندسة"  التكنولوجي  االبتكار  "مركز  من  االستفادة 

حيث  المبادرة-  من  كجزء   (ITIDA) المعلومات  تكنولوجيا  صناعة  تنمية  هيئة  وتديره  تملكه 

يستخدم معدات Éنتاج لوحات الدوائر المطبوعة باÉضافة إلى ا¦جزاء الميكانيكية.

العالمية  اÉلكترونيات  شركات  كبريات  باجتذاب  مصر  حققتها  التي  النجاحات  على  البناء 

 "LG"و  "SAMSUNG" شركات  مع  حدث  كما  مصر،  في  لها  تابعة  مصانع  الفتتاح 

العالمات  ذات  الذكية  الهواتف  تنتج  -التي   "Transsion Holding"و   "PANASONIC"و

التجارية "TECNO" و"INFINIX"-، حيث قامت هذه الشركات العالمية الكبرى بافتتاح مصانع 

تابعة لها في مصر، وجلبت معها خطوط إنتاج حديثة وتكنولوجيا متقدمة، وهي تجربة يجب 

 "  Apple"و  "Toshiba" تكرارها مع كبريات شركات اÉلكترونيات االستهالكية العالمية، مثل: 

و"IBM"  و"Intel"، بحيث يكون التركيز على إقناع هذه الشركات بافتتاح مصانع تابعة لها في 

الذي  النجاح  إلى  استناًدا  لمصر  الترويج  مع  اÉنتاج.  خطوط  وأحدث  التكنولوجيا  لجلب  مصر؛ 

حققته الشركات العالمية ا¦خرى السابق ذكرها، والتي أقامت بالفعل مصانع في مصر.

الصغيرة  اÉلكترونية  المكونات  تنتج  التي  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  الشركات  بين  الربط 

الُمقامة على أرض مصرية، بحيث تقوم  العالمية  والبرمجيات والتطبيقات ومصانع الشركات 

تضمن  التي  الحاضنة  أو  الوصل  حلقة  دور  بلعب  "إيتيدا"  التكنولوجية  الصناعات  تنمية  هيئة 

جمعية  دور  من  االستفادة  مع  الكبرى،  للمصانع  وبيعها  الصغيرة  الشركات  منتجات  شراء 

"اتصال" في تحقيق هذا الربط.

من  أجزاء  أو  منتجات  تصنيع  في  حصة  القتناص  لمصر  المتاحة  الفرصة  استغالل  وجوب 

للبطاريات  الجوي  الشحن  حظر  تم  المثال،  سبيل  فعلى  المحمولة،  الهواتف  تكنولوجيا 

استثمارية  حوافز  وتقديم  هذا  استخدام  لمصر  ويمكن  أمنية،  ¦سباب  ا  دولًيّ المحمولة 

للمصنعين لنقل مصانعهم من الصين إلى منطقة قناة السويس؛ مما سيسهل نقل إنتاجهم 

-عبر البحر- إلى أوروبا والشرق ا¦وسط في وقت أقصر من الصين.

المتكاملة  الدوائر  تصميم  ومجال  اÉلكترونيات  صناعة  مجال  في  للعاملين  الفني  التدريب 

وا¦نظمة، وتدريب فنيين ماهرين للعمل في التصنيع والتجميع. 

إقامة جامعات للتعليم الفني على مستوى عاٍل وجذب الطالب لها عن طريق توفير فرص عمل 

للخريجين منها في الشركات والمصانع اÉلكترونية.

وعرض  والتصنيع،  التصميم  مجاالت  في  العاملة  الشركات  كوادر  لتدريب  قومي  برنامج  تبني 

ا¦نشطة والمشروعات التي يمكن من خاللها تعزيز إنتاج المنتجات اÉلكترونية.

المكونات  وإتاحة  دخول  وتسريع  لتسهيل  المسجلة؛  للمصانع  خاص  جمركي  مسار  عمل 

اÉلكترونية وا¦جزاء والمستلزمات المهمة المستخدمة في التصنيع.  
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الخـالصـة

إجراًء  العقدين ا¦خيرين  العالمية خالل  القيمة  اÉمداد وسالسل  أصبحت ظاهرة سالسل 
ا في سياق تحرير ودعم التجارة العالمية؛ فهي وسيلة فعالة لتسهيل اندماج جميع  مهًمّ
الدول في ا¦سواق العالمية، حيث أتاحت المشاركة في سالسل القيمة العالمية قدًرا أكبر 
من التنافسية، واندماًجا أفضل في مجال التجارة واالستثمار، والوصول إلى أنواع جديدة من 
اÉنتاج؛ ما يؤدي إلى رفع المستوى االجتماعي واالقتصادي وزيادة التوظيف، وتوفير الوظائف 

ذات ا¦جور المرتفعة.
استثمارات  تستقطب  التي  المربحة  العالمية  الصناعات  من  اÉلكترونيات  صناعة  إن 
بمليارات الدوالرات، وتسعى الدولة إلى تحفيز وتشجيع هذه الصناعة وتنمية صادراتها وذلك 
باعتبارها أحد المحاور المهمة لخطة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات واÉلكترونيات، 
الدوائر  النظم، وصناعة تصميم  والتي تضم تطوير خدمات تصنيع اÉلكترونيات، وصناعة 

المتكاملة وتطويرها. 
ختاًما، ألقت هذه الورقة نظرة كلية على صناعة اÉلكترونيات وسالسل القيمة على مستوى 
المراحل على تكامل  تأثير هذه  العالم، ثم أوضحت مراحل تصنيع اÉلكترونيات ومدى  دول 
في  ومكانتها  مصر  في  اÉلكترونيات  لصناعة  الراهن  الوضع  ناقشت  ثم  القيمة،  سالسل 
السوق العالمية وقارة إفريقيا، وقد أشارت إلى التحديات التي تواجه مصر لتكامل سالسل 
ن مصر من تعزيز دورها في  القيمة، واختتمت الورقة بالمقترحات وبدائل الحلول التي ُتمكِّ

تكامل سالسل إنتاج الصناعات اÉلكترونية وخاصة ا¦جهزة المنزلية.
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