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  مقدِّمة
 

التي  (*)تمثِّل القاعدة القومية للدراسات عن مصر ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات
 صادية واالجتماعية في مصر، سواءا تتعلق بمجاالت التنمية االقتتتناول موضوعات وبحوثً

  صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية.
ونشرة القاعدة القومية للدراسات عن مصر هي شكل من أشكال اإلعالم الجاري، تهدف إلى 

  إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامه.
ضوعًا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم ا، وتضم في كل عدد مووتصدر النشرة شهري

القرار والتنمية، والموضوعات المهمة التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل جمهورية 
  مصر العربية.

التنمية  في موضوع ) بيان دراسة باللغة العربية٤٨على ( هذا العددوتحتوي النشرة في 

 حتى ٢٠١٧ عام خالل الفترة من الدراسات عن مصر والمتاحة على قاعدة بيانات، (**))٢الصناعية (
البحثية صدرت عن الجهات  كما تقدم النشرة خالصة توصيات هذه الدراسات التي، ٢٠٢١ عام

كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، معهد التخطيط القومي، التالية: 
ية والتاريخية، الجمعية المعهد المصري للدراسات، مركز األهرام للدراسات االجتماع

المصرية لالقتصاد الزراعي، الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع، 
كلية التجارة وإدارة األعمال بجامعة حلوان، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، 

دراسات مركز البحوث والدراسات االجتماعية، وزارة القوى العاملة والهجرة، معهد ال
والبحوث اإلحصائية، جامعة قناة السويس، كلية اآلداب بجامعة عين شمس، كلية اآلداب 

   والعلوم اإلنسانية بجامعة قناة السويس، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

  

ر، ا (من األحدث إلى األقدم) وفقًا لتاريخ النشا زمنيوقد تمَّ ترتيب الدراسات في النشرة ترتيبً
ا وفقًا السم المؤلف، ا هجائي بأسماء المؤلفين مرتَّبً  وتضم النشرة في نهايتها كشَّافًا

  .د رقم التسجيلة بالنشرةوترتبط كل دراسة برقم مسلسل يحدِّ 

  

  

*
 

سواء ُعرض في ا ممنهًجا، ويصل إلى عدد من النتائج والتوصيات لمركز بشرط أن يتبع أسلوبًا علمي تضم كل نتاج بحثي يحصره ا

  شكل دراسة بحثية أو أوراق مؤتمرات أو مقاالت بحثية أو غيرها.

  ).٢٠١٧ – ٢٠١٤، والذي تناول الدراسات خالل الفترة من (٢٠١٨) بتاريخ يونيو ١٤٤تم إصدار عدد بعنوان (التنمية الصناعية) برقم ( **
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رة بمكتبة مركز المعلومات فمتو والجدير بالذكر أن جميع الدراسات الواردة في هذه النشرة
 ودعم اتخاذ القرار لمن ُيهمُّه االطالع عليها.

 اإلدارة العامة للمكتبة

  وتشتمل البيانات الوصفية لكلِّ دراسة على العناصر التالية:

  

 الرقم المسلسل

 العنوان

 اسم المؤلِّف

 اسم الناشر

 سنة النشر

 رقم الطلب

 عدد الصفحات

 المستخلص
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 ا: خالصة توصيات الدراساتأولً

 



  

٥  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

    

  )٤٣، ١٣، ١ (دراسة رقم: أولًا: الصناعات التحويلية:

وضــــع اســــتراتيجيات وطنية وبرامج عمل مســــتقبلية تركز على تطوير قطاع الصــــناعات  - ١
التحويلية، بما يســاعد على رفع مســاهمته في القيمة المضــافة لألنشــطة االقتصــادية، 

 وتعزيز مستويات التنويع االقتصادي. 

 العمل على إصــدار القوانين ذات الصــلة وتحديثها؛ لتشــجيع قطاع الصــناعات التحويلية - ٢
 في الدول العربية. 

تعزيز مســـــتويات رأس المال البشـــــري من خالل تحســـــين مخرجات وســـــياســـــة التعليم  - ٣
والتدريب، باعتبار أن إنتاجية العامل المرتفعة في قطاع الصــــــــناعات التحويلية ترتبط 

 بجملة من العوامل من بينها ارتفاع مستويات رأس المال البشري. 

زيادة االســـــتثمارات والتســـــهيالت االئتمانية الموجهة إلى قطاع الصـــــناعات التحويلية،  - ٤
ــتويـات  بهدف دعم قدرة القطاع على تبني التقنيات الحديثة، بما يمكِّن من زيادة مســــــ

 اإلنتاجية والتنافسية. 

تبني حزمة من الحوافز والتســــهيالت لجذب االســــتثمارات األجنبية المباشــــرة في قطاع  - ٥
عات التحويلية، في ضـــــوء المســـــاهمة اإليجابية لهذه االســـــتثمارات في االرتقاء الصـــــنا

ــادرات  ــــتوى التقني لإلنتاج الصــــــــناعي، وتدريب العمالة، وتعزيز تنافســــــــية الصــــــ بالمســــ
 الصناعية. 

ـــــناعية  - ٦ ــرية مقترحة للتعامل مع األبعاد المختلفة للثورة الصــ ـــع اســـــــتراتيجية مصـــــ وضــــ
الجهود المصــــرية لتعميق وتنمية القطاع الصــــناعي الرابعة، وذلك لتعظيم فرص نجاح 

 والصناعات التحويلية، ويمكن اقتراح السياسات واإلجراءات التالية:

  توفير إطار مؤســـســـي وتنظيمي فعَّال يشـــرف على عملية التحول الرقمي، وتنمية
وتعميق الصــناعات التحويلية الرقمية في مصــر، واالســتفادة من التجارب الدولية 

  الناجحة.

  تبني ســياســات وآليات تشــجيع اإلنتاج في قطاع الصــناعة والصــناعات التحويلية
ـــتثمار في توطين هذه التقنيات وتطويرها،  وفق التقنيات الحديثة، وتشـــــجع االســ

 وتشجع االبتكار والبحث العلمي في الصناعات التحويلية. 

 ــــنــاعـات التحويليــة، لمواكبــ ــــــات التعليم المرتبطــة بقطــاع الصــــ ــســـ ة تطوير مؤســــــ
 الصناعات المعرفية والصناعات الرقمية الحديثة. 
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      ـــهيل نفاذ قطاع الصــــــــناعة والصــــــــناعات التحويلية للتكنولوجيا الحديثة في تســـــ
مجاالت اإلنتاج والتصــــــنيع، وكذلك تســــــهيل النفاذ لخدمات تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت لجميع أصحاب المصالح.

القيام بحمالت ترويجية لالستراتيجية الوطنية للثورة الصناعية الرابعة، ومعارض محلية  - ٧
ـــدعم التحول لهـــذه الثورة وجـــذب المواهـــب، وتوحيـــد جميع الجهود من خالل  ــة، ل ودوليـ

 المنصات اإللكترونية. 

االهتمام بتقديم أشــكال الدعم المختلفة كالقروض والمنح المالية والصــناديق والبحوث  - ٨
 لتطوير واالبتكار، كما في دولة الصين. وا

قيام الحكومة بالتعاون مع المســـــتثمرين في الصـــــناعات التحويلية بزيادة االســـــتثمارات  - ٩
في مجـــال الرقمنـــة الصــــــــنـــاعيـــة، وزيـــادة اإلنفـــاق على البحوث والتطوير، وتـــدريـــب القوى 

 العاملة لتلبية احتياجات التحول الرقمي والتطور التكنولوجي. 

ــــناعية زيادة ا - ١٠ ــناعات التحويلية للتقنيات الحديثة التي تتيحها الثورة الصــــ ســــــــتغالل الصــــــ
ـــة الميــاه والطــاقــة، من خالل مــا تحققــه هــذه  الرابعــة إلدارة الموارد الطبيعيــة، وخــاصــــــ
ــــــع في  ــــــيــد وتحول نحو الطــاقــة النظيفــة والمتجــددة، والتوســ التقنيــات الحــديثــة من ترشــ

ــــــتخدام لهذه الموارد، وذلك من أجل زيادة قدرة المنتجـات  تقنيات إعادة التدوير واالســ
                الصناعية على المنافسة، ومن أجل تحقيق االستدامة في القطاع الصناعي. 

ــناعات التحويلية بالمنتجات الجديدة والمنتجات الذكية، التي ســـــيكون هناك  - ١١ اهتمام الصـــ
ـــــيارات الكهربائية، والســــــــيارات  ذاتية القيادة، والمنتجات طلب متزايد عليها، مثل: الســـ

 الحربية، والمنتجات الطبية، ومنتجات الفضاء.

إعادة النظر في جهود الترويج والتسويق لمنتجات الصناعات التحويلية المصرية في ظل  - ١٢
ــــناعي مع الشـــــركات  ـــركات المعنية بالقطاع الصـ ــناعية الرابعة، وتعاون الشــ الثورة الصـــ

مية للصناعة، لتقديم حلول استرشادية في مجاالت الدولية الرائدة في مجال الحلول الرق
 معينة، مثل: الصيانة التنبؤية، وترشيد الطاقة. 

ضـــرورة قيام الدولة بتطوير الهيكل الصـــناعي القائم على أســـاس التحول إلى الصـــناعات  - ١٣
المتطورة تكنولوجيًا، حتى تضمن نموًا جيدًا لإلنتاج وطلبًا متزايدًا في األسواق يقود النمو 

ـــــاط و ــــؤولة عن النشـــ ــرورة تبني األجهزة المســــ ــــــر، وبالتوازي مع ذلك ضــــــ التنمية في مصــ
الصـــناعي حزمة األدوات واآلليات لتطوير هيكل الصـــناعات الوطنية، في ظل اســـتراتيجية 
شاملة لتعزيز التنمية الصناعية وتفعيل سياساتها وبرامجها، بما في ذلك وضع خريطة 

 االستثمار الصناعي وتفعيلها. 
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  )٤٦(دراسة رقم:  ثانيًا: صناعة البتروكيماويات:

ـــاج  - ١ االعتمــــاد على أحــــدث االبتكــــارات التكنولوجيــــة لالســــــــتفــــادة من التنوع القــــائم إلنتـ
البتروكيماويات، كاســـتخدام البترول الخام مباشـــرة، واســـتخدام نواتج التكرير الثانوية من 
الوقود المتبقي الثقيل، والمتكثفات إلنتاج منتجات متخصــــصــــة ذات مواصــــفات قياســــية 

ــة لصــــــ قل صــــــناعة البتروكيماويات، عن طريق التوســــــع في بناء مرتفعة، واعتبارها فرصــــ
 وتطوير قاعدتها من المنتجات التخصصية. 

ــناعتي التكرير والبتروكيماويات لتعظيم االســـتفادة من التســـهيالت  - ٢ زيادة التكامل بين صـ
 المشتركة وزيادة الربحية. 

ـــــتيــة - ٣ ـــــيــة لوجيســـ ــــاســـ ــــتفــادة من توفر بنيــة تحتيــة وتجهيزات أســـــ على أعلى  تعظيم االســــ
المســتويات، لخدمة حركة التســويق، ونقل الكيماويات، والذي يتيح تصــدير وتوريد مختلف 

 المنتجات بسهولة إلى األسواق العالمية. 

زيادة التوســــع في تنمية الصــــناعات الصــــغيرة والمتوســــطة، والتي تعتمد بشــــكل رئيس  - ٤
الســـتفادة من تجارب الدول على منتجات البتروكيماويات، والمتوفرة في الدول العربية، وا

 األخرى والمتقدمة في هذا المجال. 

البدء في صناعات البتروكيماويات الخضراء، والتي تعتمد على إنتاج كيماويات من مصادر  - ٥
متجددة من المواد غير الغذائية، ومن المخلفات الزراعية، مثل: قش األرز وقش القمح، 

ــــة تجارب الدول ا ـــــة البرازيل وغيرها من المخلفات، ودراســ لمتقدمة في هذا المجال وخاصـ
 والتي تنتج الجيل الثاني من (اإليثانول) وتحويله إلى (إيثيلين حيوي). 
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  )٤٤، ٤١، ٣٤، ٢١(دراسة رقم: : ثالثًا: صناعة الغزل والنسيج

ضــــــرورة تحديث الصــــــناعة حيث يجب أن تنال صــــــناعات الغزل والنســــــيج بالمحلة الكبرى  - ١
ل الكافي من قبل برنامج تحديث الصــناعة، خاصــة أن مدينة المحلة الكبرى تشــكِّاالهتمام 

 .                                       أكبر قاعدة اقتصادية للصناعات النسجية على مستوى الجمهورية

ضـــــرورة تعاون الصـــــندوق االجتماعي للتنمية مع أصـــــحاب المصـــــانع بصـــــورة أكثر فاعلية  - ٢
لدعم وتطوير الصناعات النسجية بمدينة المحلة الكبرى، وتوفير القروض الميسرة ودعم 

  إنشاء مركز لتدريب هذه الصناعات لتوفير الكوادر الالزمة للتطوير.

ــــيج بمدينأهمية دعم وتطوير الجمعية التعاونية اإلنتا - ٣ ة المحلة الكبرى، جية للغزل والنســــ
طة (حوالي ألف مصـــنع) لتصـــبح ا من المصـــانع الصـــغيرة والمتوســـكبيرً والتي تضـــم عددًا

ــة في  كيانًا أو اتحادًا تعاونيًا قادرًا على تنســـــــيق الجهود بهدف إيجاد منتج قابل للمنافســـــ
  األسواق الخارجية.

لصـــناعات النســـجية حتى يمكن عقد البرامج اســـتكمال اإلنشـــاءات الخاصـــة بمركز تدريب ا - ٤
حتى يتم تطوير هذه وذلك التخصــصــات المرتبطة بالصــناعات النســجية،  لجميعالتدريبية 

ا إلى مســـــــتوى متميز للمنتجات يطابق احتياجات األســـــــواق المحلية الصـــــــناعات، وصـــــــولً
  والعالمية.

ة في الصـــــناعات تبســـــيط اإلجراءات اإلدارية إلقامة المشـــــروعات الصـــــغيرة والمتوســـــط - ٥
غيرهـا، بهـدف تقليص أعــداد والنســــــــجيـة، وتقليـل األعبـاء اإلداريـة من ضــــــــرائـب وجمـارك 

ــــطـــة اإلنتـــاجيـــة غير الرســــــــميـــة، وتوفير الرعـــايـــة والـــدعم الفني من أجـــل تحـــديثهـــا  األنشــــ
  وتطويرها.

اإلســــراع بإنشــــاء قاعدة بيانات للصــــناعات النســــجية، وكذلك موقع على شــــبكة اإلنترنت  - ٦
ســير االتصــاالت واالتفاقات التجارية، وخلق الفرص التســويقية لمصــانع الغزل يختص بتي

                   والنسيج والمالبس وغيرها من األنشطة اإلنتاجية المرتبطة بهذا القطاع.

ــــــاه منشــــــــآت تجهيز األلياف الخام الطبيعية من القطن والكتان  - ٧ إعادة النظر فيما تتقاضــ
حو يحقق العدالة في توزيع العائد بين المراحل المختلفة في مقابل خدماتها للغير على ن

  صناعة الغزل والنسيج.

إنشاء صندوق لموازنة األسعار فيما بين حلقات اإلنتاج والتصنيع المختلفة داخل صناع  - ٨
ا من مرحلة إنتاج األلياف الخام وانتهاء بإنتاج المنسوجات والمالبس الغزل والنسيج بدءً

  الجاهزة.
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  ضرورة عودة زراعة القطن من خالل التركيز على النقاط التالية: - ٩

  العمل على توفير االســــــتثمارات الالزمة إلجراء البحوث المتعلقة باســــــتنباط أصــــــناف
 ألمراض.لجديدة عالية اإلنتاجية ومقاومة 

  ضـــــمان توفير المســـــاحة المطلوب زراعتها باألقطان طويلة التيلة بما يكفي احتياجات
لقطن المصــري، عن طريق تشــجيع الفالحين ومدهم إلى ااألســواق العالمية التقليدية 

 ا.بمستلزمات اإلنتاج كالتقاوي المحسنة والمستنبطة حديثً

 ســية ومشــروعات التطوير دعم قطاع القطن ومده باالســتثمارات الالزمة للبنية األســا
 والتحديث.

 ًا إلى جنب مع الجمعيات استمرار دور الدولة في عملية التسويق لمحصول القطن جنب
التعاونية وكبار التجار لمســــــــاعدة الفالحين، حال عدم تمكنهم من بيع إنتاجهم، هذا 

ا عن مشاركتهم اإليجابية في تحمل الخسارة التي تصيب محصول القطن نتيجة فضلً
 ظروف الطبيعية أو االقتصادية.لل

  عالج نواحي القصور في السياسات الحكومية المختلفة، والتوسع في زراعة األصناف
ـــــانع المحلية والحد من  قصـــــــيرة التيلة في األراضـــــــي الجديدة لتغطية احتياجات المصــ

 استيرادها من الخارج.

 ـــويق القطن في المرحلة الحالي  ، لتحل محل تجارةتفعيل دور الجمعيات التعاونية لتسـ
 القطن لضمان نجاح تسويقه في ظل النظام الحر.

تفعيل الدور المخطط للمؤسسات والتنظيمات القائمة المعنية بتطوير صناعة الغزول  - ١٠
مركز تحديث الصـــــناعة،  :مثل ،صـــــادراتها موالمنســـــوجات، وبفتح األســـــواق الخارجية أما

  وصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات.

اد على التوقعات المنتظرة من اتفاقية المناطق الصـــــناعية المؤهلة (الكويز)، عدم االعتم - ١١
ــتفادة من  والســـــعي نحو فتح أســـــواق جديدة أمام الصـــــادرات من هذه الصـــــناعة، واالســـ

  التكتالت االقتصادية المنضمة إليها مصر.

ــرورة إجراء الدراســـــــات المتأنية لتجنب ما قد ينشـــــــأ عن اتفاقية المناطق الصـــــــناعية - ١٢  ضـــــ
المؤهلة (الكويز) من نتائج ســلبية على الصــناعة الوطنية للغزول والمنســوجات والخارجة 

  عن هذه المناطق أو على الصناعات المغذية لها.
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ــات الجمركيــــة األخيرة التي تمــــت على التعريفــــة الجمركيــــة  - ١٣ إعــــادة النظر في التخفيضـــــــــ
داخل هذه الصـــناعة لتجنب وجود المنســـقة بما يجعلها تنازلية مع تقدم مراحل التصـــنيع 

المنافســــــــة فيما بين اإلنتاج من الصــــــــناعة الوطنية، واإلنتاج المماثل المســــــــتورد في 
  السوق الوطنية.

ــــــركات الغزل  - ١٤ ــكالت الديون واألعباء التاريخية والتطوير في شــ ســــــــرعة االنتهاء من مشــــــ
ســـتويات جديدة والنســـيج بقطاع األعمال العام، والوصـــول بهذه القالع الصـــناعية إلى م

  من اإلنتاج االقتصادي المنافس وبمعدالت متسارعة.

التشجيع على توجيه االستثمارات إلدخال التكنولوجيا الحديثة في صناعة الغزل والنسيج  - ١٥
 والصباغة والتجهيز على وجه الخصوص ومنح ميزات خاصة لذلك.   

إعطــاء األولويــة لالســــــــتثمــارات التي تحقق التوازن النوعي الحتيــاجــات المجتمع، وذلـــك  - ١٦
ــــتمرة  بالتوســــــــع في الطاقات اإلنتاجية لأللياف الصــــــــناعية والخيوط الصــــــــناعية المســــ
ــــتير واإلكريلك والغزول ذات المواصــــــــفات  والمتضــــــــخمة والغزول المخلوطة بالبوليســــ

جاهزة من األقمشـــة المنســـوجة والتريكو، وبما الخاصـــة، والطاقات اإلنتاجية للمالبس ال
ــــتهالك  يتواكب مع االتجاهات العالمية ويتفق مع المتغيرات التي طرأت على أنماط اســــ

 المجتمع.

التركيز على تنفيذ االســـــــتثمارات التي تحقق ســـــــياســـــــة إحالل الواردات خاصـــــــة في مجال  - ١٧
الكلف  –أقمشـة البطانة  –الصـناعات المغذية لصـناعة المالبس الجاهزة (خيوط الحياكة 

وغيرها)، وتشــــجيع اتجاهات االســــتثمار في مجاالت تصــــنيع قطع الغيار ومســــتلزمات  –
فر لها مقومات اإلنتاج بجودة عالية وتكلفة زمة للصـــــناعة النســـــجية، والتي تتواإلنتاج الال

 اقتصادية (النير، الدرق، الحلق، البوبين).
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  الصناعية: السياسةرابعًا: 

االهتمام برفع مســــــتوى التدريب لدى العاملين في مجال الصــــــناعات التصــــــديرية، فمثًال  - ١
وى العاملـة ألف عامل ســــــــنوًيا وهم يمثلون ربع الق ٦٠٠دولة ســــــــنغافورة تقوم بتدريب 

ا ـــناعات الغذائية والغزل  هناك، واالهتمام أيضــــــــً ــــناعات التصــــــــديرية، مثل: الصـــــ بالصــــ
  كيماويات.والنسيج والمالبس الجاهزة والبترو

تشــجيع ســياســات التصــنيع من أجل التصــدير إلشــباع حاجات الســوق المحلية والدولية،  - ٢
 ولتحسين معدالت النمو في مؤشرات الصادرات والواردات.

إعادة هيكلة الجهاز اإلنتاجي للدولة من شــأنه أن يتبنى حاضــنات صــناعية وزراعية وتجارية  - ٣
جديدة في المناطق العمرانية الجديدة، وذلك لســد عجز الســلع والمنتجات االســتهالكية 
ــــديرية، واالســـــتفادة من تجربة الصـــــين ودول جنوب شـــــرق آســـــيا في إعادة هيكلة  والتصـ

 طفرات هائلة خالل فترات بسيطة وممنهجة علميًا وعمليًا. أجهزتها اإلنتاجية، وتحقيق

ــا - ٤ ــرية التي لها فرصــــــة كبيرة في أســــــواق الكوميســــ مثل:  ،تحديد عدد من المنتجات المصــــ
الســــــــلع الزراعيـــة، والمنتجـــات الغـــذائيـــة، والمنظفـــات بـــأنواعهـــا، والمنتجـــات الورقيـــة 
والصــــحية، ومواد البناء، واألدوية والمســــتلزمات الطبية، واألجهزة المنزلية والكهربائية، 

 والتركيز على الترويج لها.

وســع في إنشــاء تبني اســتراتيجية عربية متكاملة للتصــنيع الزراعي الغذائي، تهدف إلى الت - ٥
ـــتوى محافظات مصــــر والدول العربية،  التجمعات الزراعية الصــــناعية المتكاملة على مسـ
من خالل التعاون العربي ســــواء المالي أو التقني، مع أهمية الربط بين األطر التشــــريعية 
والمؤســســية المعنية بالزراعة والصــناعة والتجارة واالســتثمار، وربطها بكل من الجانب 

 والعملي بهدف تطبيق التكنولوجيا الحديثة لزيادة اإلنتاجية. األكاديمي

تشــجيع الصــادرات والتوســع في الصــناعات التصــديرية التي تســتخدم تقنيات أكثر كثافة  - ٦
لعنصر العمل، وتسهيل إجراءات التصدير واالهتمام باإلنتاج السلعي الموجه للتصدير، 

تجارة البينية، ووضع نظام متكامل لحوافز وتحرير التجارة مع الدول العربية لزيادة حجم ال
التصدير، وتشجيع القطاع الخاص لإلسهام في مجال التصدير، وإنشاء شركات تأمينية 

 لضمان الصادرات.

ونشرها في  Technology Access Community Centersإنشاء مراكز مجتمعية تكنولوجية  - ٧
ــــــأنه أن يســــــــاعد في اســــــــتخدام المشــــــــ ـــــغيرة المناطق الصــــــــناعية، من شــ روعات الصـــ

 والمتوسطة وإدماجها في االقتصاد العالمي.
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تشـــــجيع االســـــتثمار في إنشـــــاء مصـــــانع اســـــتخالص الزيوت النباتية، وتحفيز المصـــــانع  - ٨
القائمة على إعادة تشـــغيل خطوط اإلنتاج المتوقفة، وأال تعتمد مصـــانع القطاع الخاص 

 )٢٩(دراسة رقم: واالستثماري على خطوط تكرير الزيت المستورد وإعادة التعبئة فقط. 

والبحـث العلمي بتكثيف قيـام المراكز البحثيـة، والتي  اهتمـام وزارات الصــــــــنـاعــة والزراعــة - ٩
ـــورة الفنية حتى تقوم بجهود كبيرة، ســــــواء  تخدم هذه الصــــــناعة، بدورها في تقديم المشـــ

 )٢٩(دراسة رقم: أكانت في تحسين إنتاجية المحاصيل الزيتية أم في صناعة الزيت نفسها. 

دة من ضــــخامة الســــوق تقديم ما يجذب المســــتثمرين من شــــروط وتســــهيالت لالســــتفا - ١٠
المحلية وإمكانات التصـــدير، وذلك لالرتقاء بصـــناعة الســـيارات وتعزيز وجودها وتنميتها. 

 )٤(دراسة رقم: 

ــــــناعة تجميع  - ١١ ــناعات المغذية، من أجل دعم صــ ـــــانع عالمية في مجاالت الصــــــ اجتذاب مصـــ
ــر، مع زيادة نســـبة المكون المحلي، مع دعم تأه يل الســـيارات وصـــناعة قطع الغيار بمصـ

 )٤(دراسة رقم: وتدريب العمالة الفنية في هذا المجال. 

ـــــتفــادة على المســــــــتوى المحلي واإلقليمي من خبرات الــدول اآلســــــــيويــة في تكوين  - ١٢ االســـ
كيانات صـــــناعية متكاملة قادرة على االرتقاء بصـــــناعة الســـــيارات، واالســـــتفادة من حجم 
ـــــيارات.  األســـــــواق الكبيرة والخبرات المتاحة بين الدول اإلفريقية المنتجة لصـــــــناعة الســ

 )٤(دراسة رقم: 

 ،ةيواقع ةيقيتســـو وبرامج خطط بوضـــع باالســـتثمار ةيالمعن ســـســـاتالمؤ اميضـــرورة ق - ١٣
التابعة  والشركات المصانع تشجع برامج جاديإو ،تهدف إلى جذب االستثمارات إلى مصر

ــناع ــــواق فتح على المؤهلة ةيللمناطق الصــــــ الســــــــوق  على زيالترك وعدم ،لها دةيجد أســــ
 )٨(دراسة رقم:  . فقط ةيكياألمر

ـــناع المناطق يف يالصــــــــناع القطاع اجاتيالتعرف على احت - ١٤ هذه  ةيوتلب المؤهلة ةيالصـــــ
ـــــناعة الغزل  يالعوائق أمام القطاع الصــــــــناع جميعزالة إو ،الحاجات ـــــة قطاع صـــ وخاصـــ

 عيخالل جم والمدربة الماهرة ةيالمصر العمالة عدد ادةيوز ،الجاهزة والمالبس جيوالنس
 )٨دراسة رقم: (. اإلنتاج مراحل

ـــناع بالمناطق الخاصــــة المعلومات ميبتقد متخصــــصــــة مؤســــســــة أو إدارة اديجإ - ١٥  ةيالصـ
االســـــتثمار  ياتبرز من خاللها مزاو ،نترنتبر شـــــبكة اإلع المعلومات هذه ميوتقد ،المؤهلة

 )٨(دراسة رقم:  .مة من أجل جذب االستثماراتوالحوافز المقدَّ ،فى هذه المناطق
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وذلك  ،مصــر ديصــع لتشــمل المؤهلة ةيالصــناع للمناطق يالجغراف يعالتوز يالتوســع ف - ١٦
ســـواء للســـوق  ةيالمصـــر الصـــادرات فى التوســـع وبالتالى ،المصـــانع عدد ادةيمن أجل ز

 )٨(دراسة رقم:  ز.يالكو من االستفادة ثم ومن ،األسواق من رهايغ أو ةيكياألمر

ــرائ المكون نســــبة ضيمحاولة تخف - ١٧ ســــوة أ ٪٨ إلى ةيالمصــــر زيالكو منتجات يف يلياإلســ
تخوف لدى بعض  هناك ألن أسعارها، ارتفاع لتجنب ةياألردن زيالكو ةياتفاق فى رتهايبنظ

 ديأو تور ،بة المقررة فى رفع األســعارالنســ إســرائيل تســتغل أن من ةيالمصــانع المصــر
 كان ولهذا ة،يلمصــــرابالصــــناعة  ضــــري مما ؛ةيالعالم المواصــــفات مع تتفق ال خام مواد

 المكونات هذه راديالســـت يالمصـــر الجانب لجوء ةيإمكان على ةياالتفاق تشـــتمل أن جبي
 يلياإلســـرائ الجانب ديتحد أو ،ةيالمحل المصـــادر من أو نفســـها المتحدة اتيالوال من إما

 )٨(دراسة رقم:  .بالمواصفات خاللاإل تم إذا هيإل اللجوء مكني كيلشر

الالزمة  الخـام المـواد لهـا وتتـوفر ،ةيتنافسـ ـزةيم هـايف لمصر التى الصناعات على زيالترك - ١٨
وعات صـــــنوالم ،المصـــــنعة اللدائن :لمث ،هايعل ةيكياألمر المتحدة اتيالوال طلب زداديو

والمنتجات  ،كيراموالسي ة،نعالمص والفواكه الخضرو ،والمنسوجات ،ةيالفلز ةيندالمع
 ةيــالجلــد والمنتجــات األلبــان ومنتجــات ،ةيــالالفلز ةيــالمعــدن والمصــــــــنوعــات ،ةيــالزجــاج

 )٨(دراسة رقم:  .ةيالعطر وتيوالز

ــرورة إصــــــدار قرار إنشــــــاء "المجلس األعلى للدواء"  - ١٩ العمل على إعادة هيكلة القطاع بضــــ
ليكون من أولى مهامه رسم استراتيجية وطنية للصناعات الدوائية، تتضمن العمل على 

األدوية التي ال التطور الرأســـي للقطاع، بحيث يتم زيادة عدد ونوعية المنتجات خاصـــة في 
ا ويعتمد بشــكل كامل على اســتيرادها من الخارج، وكذا البدء الفوري يتم تصــنيعها محليً

ات مية ودولية، من خالل دراســــة إمكانفي بناء تحالفات اســــتراتيجية محلية وعربية وإقلي
ـــركــة على حــدة، مع تحــديــد التطوير المســــــــتقبلي واالحتيــاجــات التي يطلبهــا هــذا  كــل شـــــ

 )١٦دراسة رقم: ( التطوير.

ــــتثمارات في الشـــــركات الدوائية على بنود البحث والتطوير، لما لها من مردود  - ٢٠ تركيز االسـ
على المدى الطويل في تطوير المنتجات، وقد يكون من المناســب إنشــاء كيان أو شــركة 
ـــركات األدوية، لتقديم خدمات الدعم الفني مقابل  ــــــؤولة عن إدارة شـــــ تابعة للجهة المســ

تكلفة الخدمة وهامش ربح، وتتمثل هذه الخدمات في القيام بالدراســــات  الحصــــول على
والبحوث الخاصــة بالســوق ورغبات المســتهلكين وتقييم رضــاهم عن الســلع والخدمات 

 )١٦(دراسة رقم:  المقدمة، والبحث عن أسواق جديدة محتملة.

عمال، ضـــرورة تطبيق شـــركات صـــناعة األدوية في مصـــر للتوجهات الحديثة لحاضـــنات األ - ٢١
ــير األجـل للمبتكرين، وتوفير المعــامــل  ـــنـدوق مـالي للتمويـل قصــــــ ــــــرورة توفير صـــــ مع ضــ
والمختبرات الالزمة الســـــــتكمال البحوث، وتقديم االســـــــتشـــــــارات للمبتكرين والمتعلقة 

 )١٦(دراسة رقم:  بدراسات الجدوى.
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االســــــتمرار في تقديم حزمة الحوافز الحكومية للقطاع الصــــــناعي جراء جائحة كورونا، مع  - ٢٢

وضـــع شـــروط الســـتفادة المصـــانع من هذه الحوافز، خاصـــة شـــرط عدم تســـريح العمال 
 )١٤، ٥(دراسة رقم: واالستمرار في دفع رواتبهم. 

ســـــرعة إعادة توجيه الطاقات اإلنتاجية المعطلة للمصـــــانع المصـــــرية، والمصـــــانع التي  - ٢٣
ــة في إنتاج المعدات والمســــــتلزمات الطبية  غيرت نشــــــاطها، والمصــــــانع المتخصــــــصــــ
المطلوبة لمواجهة جائحة كورونا، وذلك من أجل إنتاج وتكوين مخزون اســــــــتراتيجي من 

 )١٤، ٥(دراسة رقم: هذه المنتجات. 

ـــــناعات والنقابات العمالية  –لحكومة إنشــــــــاء ا - ٢٤ آلية للحوار بين  –بالتعاون مع اتحاد الصـــ
العمال وأصحاب المصانع، للتوافق على كيفية عبور هذه الجائحة، واالتفاق على ساعات 
التشـغيل واألجور، والحفاظ على سـالمة العمال، وعدم تسـريحهم بسـبب هذه الجائحة. 

 )١٤، ٥(دراسة رقم: 

ــالســـــل التوريد واإلمداد العالمية، وذلك تغيير نمط ان - ٢٥ ــرية في ســـ دماج الصـــــناعات المصـــ
للحد من تأثر هذه الصــناعات عند ســقوط أو انقطاع هذه الســالســل في ظل الصـــدمات 
الخارجية، وضــــمان دور مالئم وغير هامشــــي للصــــناعات المصــــرية في هذه الســــالســــل. 

 )١٤، ٥(دراسة رقم: 

تنويع مصادر حصول الصناعات المصرية على مستلزمات اإلنتاج وتقليل اعتمادها على  - ٢٦
الســـوق الصـــينية بقدر اإلمكان، وذلك للحد من تأثر الصـــناعة المصـــرية بالصـــدمات التي 

(دراسة يتعرض لها االقتصاد الصيني، وبالصراع التجاري بين الصين والدول األخرى.           
 )١٤، ٥رقم: 

في زراعة الغابات الشــــــجرية الســــــتخالص األخشــــــاب منها، مما يرفع نســــــبة التوســــــع  - ٢٧
(دراسة المكون المحلي في صناعة األثاث، ومن ثم خفض نسبة االستيراد من الخارج.         

 )٩رقم: 

تقديم الدعم للمنشــــآت العاملة في نشــــاط صــــناعة األثاث في التســــويق للمنتجات، من  - ٢٨
ا في تطوير معدات اإلنتاج وبرامج خالل إنشــاء شــركات متخصــصــة في الت ســويق، وأيضــً

  )٩(دراسة رقم: الجودة ومعامل المعايرة واالختبار وتدريب العمالة. 
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  )١٦(دراسة رقم: خامسًا: صناعة الدواء: 

وضـــع اســـتراتيجية لصـــناعة الدواء من حيث (اإلنتاج والتســـجيل والتســـويق واالبتكار) وذلك  - ١
ا على ا مســـــتقبليًحقوق الملكية الفكرية، والتي تشـــــكل قيدًالتفاقيةلمواجهة القيود الفنية 

  هذه الصناعة.

ــــتخدام التكنولوجيا المتطورة من الدول  - ٢ تشــــــجيع االســــــتثمار في الصــــــناعات الدوائية، واســ
  المتقدمة في هذا المجال مع التركيز على الخامات الدوائية.

الدواء في الدول العربية على أن تشتمل إنشاء أسواق دوائية عربية مشتركة لدعم صناعة  - ٣
على: اإلنتاج والتوزيع والتســــعير والرقابة وتطويع التكنولوجيا الحديثة ووضــــع التشــــريعات 
ــــــالح العربيــة في هـذا المجــال، واالتفــاق على نظــام موحــد  الموحـدة الالزمـة لضــــــــمــان المصـــ

  لتسجيل الدواء العربي وغيرها من أوجه التعاون المشترك.

لبحث العلمي في مجال الدواء إلنتاج أدوية مصــــــرية خالصــــــة، وعدم االعتماد على تشــــــجيع ا - ٤
  تصنيع البدائل.

االســـــتفادة من االتجاه العالمي نحو تفضـــــيل كل ما هو طبيعي ببحث النباتات واألعشــــــاب  - ٥
ـــرية وتصــــــــنيع أدوية منها مع تســــــــجيل وتوثيق حقوق الملكية الفكرية لها،  الطبية المصـــــ

حقوق إنتــاج تلــك األدويــة الطبيعيــة مع حقوق إنتــاج األدويــة الحــديثــة والعمــل على تبــادل 
  بشركات األدوية العالمية.

تشـجيع شـركات األدوية على العمل مجتمعة على مواجهة الخطر المسـتقبلي من خالل نوع  - ٦
  من التحالف بينها، وبين شركات الدول في الدول النامية.

ناعة وإنتاج وتسـويق الدواء لمعرفة أحدث ما االشـتراك في المعارض الخارجية الخاصـة بصـ - ٧
  وصلت إليه هذه الصناعة الحيوية على مستوى العالم.

د في األســواق الخارجية، ودعم صــادرات الدواء لمســاعدة شــركات الدواء المصــرية على الوج - ٨
ــــــاهمة في تغطية تكاليف التســــــــجيل التي تمثل العبء األكبر للوج د في هذه ووذلك بالمســ

   األسواق.
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  )٣٧، ٣٠(دراسة رقم:  :صناعة السكر: سادسًا

ـــــــانع ومناطق إنتاج المحصــــــــول لخفض تكلفة النقل، وخفض الفاقد من  - ١ الربط بين المصـ
 السكر بسبب ترك المحصول لفترة طويلة بالحقول، حتى تتوفر وسائل النقل بالمصانع.

بتشـــغيل الطاقات العمل على خفض الواردات من الســـكر، مع االســـتفادة من زيادة اإلنتاج  - ٢
ــــــتفادة الكاملة من المنتجات الثانوية  ــــانع، واالســ المعطلة، ورفع كفاءة تشــــــــغيل المصــــ
لقصــــب الســــكر، وعمل وحدات لتصــــنيعها تلحق بمصــــانع الســــكر؛ مما يرفع العائد المادي 

 للمصانع لدى المزارعين.

ر، وكذلك االهتمام بالصــــناعات التكاملية والصــــناعات القائمة على مخلفات محصــــول البنج - ٣
باجاس)، لما لها من زيادة في االســـتثمارات، وتشـــغيل  –محصـــول قصـــب الســـكر (موالس 

 اآلالف من األيدي العاملة.

االهتمام باستغالل طاقات التكرير المتاحة بمصانع السكر في غير مواسم اإلنتاج في تكرير  - ٤
 الخام والمكرر.السكر الخام المستورد، لالستفادة من فرق تكلفة االستيراد بين السكر 
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  ا: الدراسات باللغة العربيةثانيً
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١                                                              
 العنوان  العربيةأثر قطاع الصناعات التحويلية على النمو االقتصادي في الدول 

 اسم المؤلِّف  محمد إسماعيل، جمال قاسم محمود
 اسم الناشر صندوق النقد العربي

 النشر ةسن ٢٠٢١

 رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ص ٢٠

يلعب قطاع الصناعات التحويلية دورًا حيويًا في تحقيق النمو االقتصادي المستدام، 
المحرك الرئيس للنمو االقتصادي في العديد من الدول، وتسعى الدول دوًما  ُيعدحيث 

إلى اقتناء التقنيات الحديثة بهدف زيادة اإلنتاج ورفع الكفاءة اإلنتاجية والقدرة 
التنافسية لقطاع الصناعات التحويلية لتغطية الطلب المحلي من السلع، وتصدير 

ية لتحريك عجلة التنمية االقتصادية، وتهتم الفائض من المنتجات إلى األسواق العالم
هذه الدراسة بتقدير أثر قطاع الصناعات التحويلية على النمو االقتصادي في الدول 
العربية، باستخدام منهجية السالسل الزمنية المقطعية ألربع عشرة دولة عربية خالل 

  ).٢٠١٨ – ٢٠٠٤( الفترة الزمنية
  
 

 المستخلص

٢  
آليات تدوير المخلفات اإللكترونية في ضوء اقتصاد المعرفة: دراسة في إطار األهداف 

  ]٢٠٢٠، يناير ٥٣٧، ع١١١[مجلة مصر المعاصرة، س ٢٠٣٠األممية 
 العنوان

 اسم المؤلِّف  يلى فوزي أحمد جعفرل
 اسم الناشر حصاء والتشريعواإل يالسياسالجمعية المصرية لالقتصاد 

 النشر ةسن  ٢٠٢٠

 رقم الطلب د/مصر المعاصرة

  عدد الصفحات  ٣١٦ – ٢٨٥ص ص 

أصبحت إشكالية الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية واحدة من أهم المعضالت 
التي تؤرق المجتمع العالمي في ظل تنامي الضغوط على البيئة الطبيعية، كما أن 

ي المبني أساسًا على الثالثي (استخراج، تصنيع، رمي)، والذي النموذج االقتصادي الخطِّ 
يعتمد على كميات هائلة من الموارد والطاقات خلف استنفاذ قاعدة الموارد الطبيعية، 
وتتناول هذه الدراسة رقمنة االقتصاد ودوره في تنمية اقتصاد المعرفة البيئي، 

 .ية وانعكاساتها على آليات االقتصاد الدائريوتحديات الفجوة التكنولوج

 المستخلص

 

  

 



  

١٩  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

   ٣  
األهمية االقتصادية لالستثمارات الصناعية في تحسين التوزيع المكاني للسكان في 

للصناعات التحويلية في مصر [المجلة مصر مع التركيز على أهم األنشطة اإلنتاجية 

  ]٢٠٢٠، ديسمبر ٤، ع٤٠العربية لإلدارة، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف  براهيم داودإياسر 
 اسم الناشر داريةالمنظمة العربية للتنمية اإل

 النشر ةسن  ٢٠٢٠

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ٢٢٣ – ١٩١ص ص 

الصناعية على إعادة توزيع السكان في مصر، حيث تتركز تتناول الدراسة أثر التنمية 
من مساحة الجمهورية البالغة  %٧الكتلة السكانية في مصر في مساحة ال تتعدى 

الت الهيكلية التي تواجه التلك المشكلة من أهم االخت وتعدمليون كيلو متر مربع، 
المواطنين وعلى االقتصاد المصري، ويتعايش معها المجتمع المصري على مستوى 

مستوى متخذي القرارات التنفيذية، منذ قديم األزل وحتى اآلن، وتحاول الدراسة تناول 
األهمية االقتصادية لجذب السكان للتوطن الدائم بالمدن الجديدة، ومن ثم تعظيم 
المنافع االجتماعية واالقتصادية لالستثمارات الثابتة بالمدن الجديدة، على اختالف 

لك االستثمارات سواء لألغراض السكنية واالقتصادية واالجتماعية الغرض من ت
والرياضية والثقافية والترفيهية، أو على مستوى االستثمارات الثابتة الرسمية وغير 

 .الرسمية، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية بالمدن الجديدة

 المستخلص

  

٤  
األهمية االقتصادية لصناعة سيارات الركوب والسيارات التجارية بجمهورية مصر 

  ]٢٠٢٠، يناير ١، ع٢١العربية [مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية، مج
 العنوان

  اسم المؤلِّف إبراهيمفرج  يعزة عل
  اسم الناشر كلية االقتصاد والعلوم السياسية

 النشر ةسن ٢٠٢٠

 رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ٦٦ – ٣٧ص ص 

تهدف هذه الدراسة إلى التقييم االقتصادي للوضع النسبي لمصر لتصنيع (سيارات 
الركوب والسيارات التجارية) كإحدى الدول المتميزة في النشاط الصناعي في ذات 

وتكاليف  ،االقتصادي لعائد التصديرالمجال بالقارة اإلفريقية، وتهدف أيًضا إلى التقييم 
االستيراد السنوية لتلبية االحتياجات المحلية لوسائل النقل (سيارات الركوب 
والسيارات التجارية)، وبيان وتقييم قدرة النشاط الصناعي في مجال صناعة تجميع 

  ر.السيارات وقطع الغيار في دعم فرص العمل المطلوبة بشكل سنوي في مص

 المستخلص

 



  

٢٠  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

   ٥  
 العنوان  تأثير جائحة كورونا على واقع ومستقبل القطاع الصناعي في مصر

 اسم المؤلِّف  مغاوري شلبي علي
 اسم الناشر يمعهد التخطيط القوم

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 الصفحاتعدد  ص ٣٢

تتناول هذه الدراسة واقع الصناعة المصرية عندما بدأت جائحة كورونا، وأهم آثار هذه 
الجائحة على الصناعة، وأهداف ومدلوالت السياسات التي اتخذتها الحكومة لمساندة 
الصناعة في مواجهة الجائحة، ثم تتطرق إلى اآلليات المقترحة لمساعدة الصناعة على 

تداعيات تلك الجائحة، والسياسات واإلجراءات المقترحة لتنمية سرعة التعافي من 
  وتعميق الصناعة في مرحلة ما بعد كورونا.

  
  

 المستخلص

٦  
تأثير فيروس كورونا المستجد على صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر: الفرص 

 والتهديدات
 العنوان

 اسم المؤلِّف  عصام محمد الجوهري
 اسم الناشر يمعهد التخطيط القوم

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ٦٩٣٠٢دراسات/

 عدد الصفحات ص ٢٦

كبير في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا  د كان لتكنولوجيا المعلومات دورلق
المستجد، من خالل تفعيل العمل والتعلم عن بعد، وكذلك شراء المنتجات عبر 

في مساعدة القطاع  رسات اإللكترونية، كما كان لها دوراإلنترنت وغيرها من المما
ه الصحي على اكتشاف الحاالت والتتبع والتعامل معها عن بعد وغيرها، وتقدم هذ

الدراسة تحليًلا للفرص والتهديدات التي تواجه صناعة تكنولوجيا المعلومات في ظل 
أزمة كورونا في مصر، من خالل الوقوف على وضع الصناعة الحالي في مصر والعالم، 
وتأثير األزمة عليه والفرص المتاحة، ثم وضع مقترحات لألخذ بها لتحسين الصناعة 

 األزمة الحاليةومحاولة استغاللها للتغلب على 
 

 المستخلص

 

 



  

٢١  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

   

٧  
التنمية الصناعية وسياسات التنمية المكانية في مصر: دراسة في جغرافية الصناعة 

  ]٢٠٢٠، أبريل ١، ج٥٥[مجلة كلية اآلداب، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف حسام الدين جاد الرب، أمل محمد محمد منازع
 اسم الناشر كلية اآلداب بجامعة سوهاج

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب يلكترونإملف 

 عدد الصفحات  ٥٠٩ – ٤٦٣ص ص 

سة الضوء على تطور الصناعة في جمهورية مصر العربية، والمقومات اتلقي هذه الدر
وهيكل الصناعة  اعية، من حيث استراتيجية التصنيعالصن األساسية لعملية التنمية

والصناعات التحويلية، وتتناول أيضًا التوزيع القطاعي للمنشآت العاملة بالصناعات 
التحويلية في مصر، والتوزيع القطاعي لقيمة اإلنتاج والتكاليف االستثمارية لهذه 

ات، وتتناول كذلك الموقع الصناعات، وكذلك التوزيع القطاعي للعاملين بتلك الصناع
الصناعي وآليات التنمية الصناعية، وآليات التخطيط المكاني لالستثمار الصناعي في 

  .مصر
  

 المستخلص

٨  
الجغرافيا الخصائص االقتصادية للمناطق الصناعية المؤهلة في مصر: دراسة في 

  ]٢٠٢٠، يوليو ٢، ع١٢االقتصادية [مجلة كلية اآلداب، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف  إيناس صبري بنداري
 اسم الناشر كلية اآلداب بجامعة الفيوم

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات ١٩٣٣ – ١٨٦١ص ص 

ناعية المؤهلة في الجغرافية للمناطق الصتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على األبعاد 
ثار المترتبة على قطاعي الصناعة والتجارة الدولية، وتتناول الدراسة مصر، وتحليل اآل

دراسة مجموعة من العناصر تبدأ بتوضيح المفهوم العام للمناطق الصناعية المؤهلة، 
من العناصر وأهداف وشروط االتفاقية، وتحديد أطرافها، ثم دراسة مجموعة أخرى 

تقودنا إلى تقييم المناطق الصناعية المؤهلة في مصر من خالل تتبع التطور الذي 
حيث تشمل الدراسة  ،ال فترة تمتد لنحو خمسة عشر عامً شهدته هذه المناطق خال

)، ودراسة االتجاهات التي اتخذتها هذه المناطق في ٢٠١٩ – ٢٠٠٤الفترة الممتدة من عام (
وعرض تفصيلي للبناء االقتصادي لهذه المناطق من خالل عرض توزيعها الجغرافي، 

القطاعات الصناعية والعمالة واالستثمارات وحركة الصادرات للواليات المتحدة 
 .األمريكية وحركة الواردات اإلسرائيلية، ثم تحليل مستقبل المناطق الصناعية المؤهلة

  المستخلص

 



  

٢٢  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

   

٩  
 العنوان   )٢٠١٩ – ٢٠٠٨ة (صناعة األثاث في مصر خالل الفتر دراسة

  اسم المؤلِّف الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 اسم الناشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ٦٩٥٢١دراسات/

 الصفحاتعدد  ص ٧٥

ازدهرت صناعة األثاث في مصر في العقد الماضي، وأصبحت إحدى الصناعات الوطنية 
والواعدة القادرة على تلبية احتياجات األسواق المصرية، وتوفير فائق للتصدير من 
منتجات األثاث المختلفة، وفي ضوء ذلك تتناول هذه الدراسة أهمية صناعة األثاث 

داخل المجتمع المصري من خالل دراسة بعض المؤشرات  كمؤشر للتنمية االقتصادية
)، وعرض المشكالت التي تواجه قطاع األثاث في ٢٠١٩ - ٢٠٠٨اإلحصائية خالل الفترة (

مصر، كما تهدف هذه الدراسة إلى تطور مقومات اإلنتاج لصناعة األثاث في مصر، 
ا تستعرض وأخيرً  وتطور حركة التجارة الخارجية والفجوة بينهما في صناعة األثاث،

الدراسة بعض الدراسات والتقارير السابقة في المجال، وتوصيات للنهوض 
  .باستراتيجية صناعة األثاث في مصر

  
 

 المستخلص

١٠  
 العنوان  )٢٠١٦ – ٢٠٠٦(  دراسة صناعة األسمنت في مصر خالل الفترة

 اسم المؤلِّف الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 اسم الناشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ٦٩٣٢٦دراسات/

 عدد الصفحات ص ٦٠

، واآلثار تأتي أهمية هذه الدراسة كمحاولة لرصد الوضع الحالي وتطور صناعة األسمنت
المترتبة على إنتاج األسمنت من الناحية البيئية والصحية واالقتصادية، وكذلك تطور 
التجارة الخارجية والميزان التجاري ونسب االكتفاء الذاتي، وكذلك عرض لمساهمة 
قطاع األسمنت في اإلنتاج الصناعي ومؤشرات الصناعة على مستوى المحافظات، 

حاجة االستهالك المحلي، وحركة التجارة الخارجية من  ومدى مساهمة اإلنتاج في سد
 .األسمنت في مصر، مع إجراء مقارنات دولية وعربية

 المستخلص

 



  

٢٣  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

   

١١  
مصر دور التخطيط االستراتيجي في زيادة القدرة التنافسية للمنظمة الصناعية في 

  ]٢٠٢٠، يونيو ١، ع٢٨[المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف  محمد حامد
 اسم الناشر يمعهد التخطيط القوم

  النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب د/المجلة المصرية للتنمية والتخطيط

 عدد الصفحات  ٧٢ – ٣٠ص ص 

سي، وزيادة حصتها موقفها التنافتسعى المنظمة الصناعية نحو التميز لتعضيد 
ما تلجأ إلى تعظيم قدراتها المؤسسية (مادية وبشرية)، بما يمكنها  االسوقية وغالبً 

من خلق وتعظيم إمكانات المواجهة، والقدرة على المسايرة والمواكبة في بيئة 
ديناميكية شديدة التعقيد والتغيير، وما نتج عنها من منافسة حادة لكيانات عمالقة، 

رين، األمر الذي جعل موقف وعالمية األسواق وتقدم معلوماتي وتكنولوجي كبي
صعوبة في مواجهة تلك و اخاصة في الدول النامية أكثر حرجًالمنظمات الصناعية 

وتهدف الدراسة إلي إبراز دور التخطيط االستراتيجي، وتحديد مدى قدرته في  ،التحديات
ومعوقات  تإلى تحديد مشكال اللمنظمة الصناعية، كما تهدف أيضًخلق ميزة تنافسية 

  .ه، ومن ثم محاولة إيجاد الحلول المناسبة لتلك المعوقاتتطبيق
  
 

 المستخلص

١٢  
دور التعليم الفني في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر [المجلة 

  ]٢٠٢٠، أكتوبر ٣العلمية لالقتصاد والتجارة، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  أميرة محمد عمارة
 اسم الناشر كلية التجارة بجامعة عين شمس

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ١٩٦ – ١٥٧ص ص 

تهدف الدراسة إلى بحث دور التعليم الفني في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة 
خالل التعرّف على العالقة بين التعليم الفني والتنمية والمستدامة في مصر، وذلك من 

الصناعية في األدبيات النظرية والتطبيقية، وتحليل وضع التعليم الفني في مصر، ثم 
قياس تأثير التعليم الفني في التنمية الصناعية من أجل الوصول إلى نتائج يمكن 

 .تدامةاالسترشاد بها في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمس

 المستخلص

 



  

٢٤  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

   ١٣  
سياسات وآليات تعميق الصناعات التحويلية المصرية في ظل الثورة الصناعية 

 الرابعة
 العنوان

 اسم المؤلِّف معهد التخطيط القومي
 اسم الناشر معهد التخطيط القومي

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب يلكترونإملف 

 عدد الصفحات ص ١٩٣

تهدف الدراسة إلى عرض مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة والمستجدات المختلفة، 
والتعرف على الوضع الراهن للقطاع الصناعي والصناعات التحويلية في مصر، وأهم 

الصناعات سواء المؤشرات التي تعكس هذا الوضع، والتحديات التي تواجهها هذه 
كانت تحديات تقليدية أو تحديات مرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، وتهدف أيضًا إلى 
التعرف على التجارب والجهود الدولية واإلقليمية والمحلية لمواكبة الصناعات 
التحويلية للثورة الصناعية الرابعة، وتحليل مداخل تأثيرها على القطاع الصناعي بصفة 

الصناعات التحويلية في مصر بصفة خاصة، والتحديات الجديدة عامة، وعلى 
سياسات وآليات تعميق  لىوالمستقبلية التي تفرضها هذه الثورة، والتوصل إ

من الثورة التصنيع المحلي للصناعات التحويلية لتعظيم استفادة هذه الصناعات 
  .نتاج منتجات جديدةالقدرة التنافسية للمنتجات الصناعية، وإل الصناعية الرابعة لرفع

 

 المستخلص

١٤  
  العنوان مؤشر تأثير جائحة كورونا علي القطاع الصناعي في مصر

 اسم المؤلِّف  مركز تحديث الصناعة، منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
 اسم الناشر مركز تحديث الصناعة

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب يلكترونإملف 

 عدد الصفحات ص ١٧

لة في مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع إطار سعي وزارة التجارة والصناعة ممثَّفي 
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إليجاد بعض السبل العملية للحد من آثار 
فيروس كورونا على القطاع الصناعي، تم تطوير مؤشر لقياس تأثير الجائحة على 

تتضمن قوة  والتيشرات قطاع الصناعة القطاع الصناعي، وتعرض هذه الدراسة مؤ
وسالسل اإلمداد، والتمويل والسيولة، وأيًضا التأثير  ،العمل، و العمليات اإلنتاجية

على قدرة الشركات لاللتزام بسداد مستحقات الضرائب والتأمينات، وكذلك التأثير على 
ل مع حركة المبيعات المحلية والتصدير، وقياس مدى قدرة الشركات على التعام

األزمة، وأخيرًا درجة استفادة الشركات من التكنولوجيا الرقمية لضمان استمرار 
أعمالها، كما تطرقت الدراسة إلى اإلجراءات التي تم اتخاذها للحد من آثار األزمة، 
ومعرفة مدى استفادة الشركات الصناعية منها، والرغبة في استمرارها أو تعديلها 

  .توقع منهالزيادة األثر اإليجابي الم

 المستخلص

 



  

٢٥  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

   

١٥  
األثر االقتصادي لقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات على الناتج المحلي اإلجمالي 

السنوي للدول بالمجموعات االقتصادية العالمية [مجلة كلية االقتصاد والعلوم 

  ]٢٠١٩، يناير ١، ع٢٠السياسية: ربع سنوية، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف  عزة علي فرج إبراهيم
 اسم الناشر كلية االقتصاد والعلوم السياسية

 النشر ةسن ٢٠١٩

  رقم الطلب يلكترونإملف 

 عدد الصفحات  ٦٨ – ٣٣ص ص 

تهدف هذه الدراسة إلى التحديد التدقيق ألي القطاعات اإلنتاجية من زراعية و صناعية 
وخدمات أكثر تأثيرًا ودعمًا في تطور ونمو الناتج المحلي اإلجمالي للدول التي تم 
دراستها بالمجموعات االقتصادية المختلفة، وتهدف أيًضا إلى تحديد نسب المشاركة 

ة في دول المجموعات االقتصادية، وأيًضا اكتساب الخبرات للقطاعات اإلنتاجية الرئيس
العالمية من الدول المختلفة بالمجموعات االقتصادية لزيادة اإلنتاج بالقطاعات 

  .اإلنتاجية الرئيسة
  
  
  

 المستخلص

١٦  
[المجلة العلمية  ٢٠١٥إلى  ٢٠٠٥مصر خالل الفترة من  اقتصاديات صناعة الدواء فى

  ]٢٠١٩، ١، ع١٠للدراسات التجارية والبيئية، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف سلوى حجازي عطيتو
 اسم الناشر كلية التجارة بجامعة قناة السويس

 النشر ةسن ٢٠١٩

  رقم الطلب يلكترونإملف 

 عدد الصفحات ١٤٩ – ١٢٨ص ص 

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر إنتاج شركات القطاع العام والخاص العاملة في 
صناعة الدواء واالستثمارات األجنبية في صناعة الدواء في مصر على تنمية صناعة 

)، وتحديد المشكالت والتحديات ٢٠١٦ - ٢٠٠٥الدواء وزيادة اإلنتاج الكلي وذلك خالل الفترة (
ة المصرية، وقياس أثر االستثمارات المصرية واألجنبية التي تواجه صناعة األدوي

 .تنمية صناعة الدواء في مصر علىالمباشرة 

 المستخلص

 



  

٢٦  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

   

١٧  
دراسة تطبيقية للعالقة بين القطاع الصناعي واستهالك الطاقة في مصر [مجلة كلية 

  ]٢٠١٩، يناير ١، ع٢٠االقتصاد والعلوم السياسية: ربع سنوية، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف داليا محمد إبراهيم
 اسم الناشر كلية االقتصاد والعلوم السياسية

 النشر ةسن ٢٠١٩

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ٣٢ – ٧ص ص 

لعملية التنمية االقتصادية في مصر، يعد القطاع الصناعي من أهم الركائز األساسية 
ات التصديرية، والذي ال في الحد من مشكلة البطالة وزيادة القدربما له من دور فعَّ 

ا على معدالت النمو االقتصادي، وتتناول هذه الدراسة العالقة بين النمو ينعكس إيجابً 
لطاقة، االقتصادي (بشكل عام أو على مستوى القطاعات االقتصادية) واستهالك ا

وتهتم بتحليل الدراسات المهتمة بالعالقة بين النمو االقتصادي واستهالك الطاقة 
  .والتدهور البيئي، والعالقة بين التحضر واستهالك الطاقة والتدهور البيئي

  
  

 المستخلص

 

١٨  
الصناعية في تنمية القدرة التنافسية لصناعة األثاث في مصر بالتطبيق دور العناقيد 

  على محافظة دمياط
 العنوان

 اسم المؤلِّف معهد التخطيط القومي
 اسم الناشر معهد التخطيط القومي

 النشر ةسن ٢٠١٩

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ص ١١١

بمصر كصفة خاصة بمدينة  يلخشباتلقي هذه الدراسة الضوء على صناعة األثاث 
دمياط، وتقييم هذه الصناعة، والتعرف على الدور الذي يمكن أن تلعبه العناقيد 

، والتعريف بمفاهيمها يوخاصة في صناعة األثاث الخشب ،اعةالصناعية في الصن
وأهميتها وأثرها على التنمية االقتصادية، وتحديد المشكالت التي تواجه العناقيد 
الصناعية، ودراسة التجارب الدولية، والتوصل إلى أهم األسس واالعتبارات العلمية 
الالزمة لصناعة األثاث بمدينة دمياط، وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا 

 .الشأن

 المستخلص

 



  

٢٧  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

   

١٩  
لعمليات إدارة المعرفة في العالقة بين تكامل سلسلة التوريد واالبتكار الدور الوسيط 

، ٢الفني (بالتطبيق على قطاع الصناعات الدولية المصري) [مجلة التجارة والتمويل، ع

  ]٢٠١٩يونيو 
 العنوان

 اسم المؤلِّف  أشرف فؤاد السيد سلطان
 اسم الناشر كلية التجارة بجامعة طنطا

 النشر ةسن ٢٠١٩

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ٤٤ – ١ص ص 

ه المنظمات التي تعمل في بيئة األعمال الحديثة بمجموعة من التحديات الناجمة واجَتُ 
عن التطورات التكنولوجية السريعة واألسواق المتقلبة، والتغير المستمر في 

مما أدى إلى تحول المنافسة من منافسة بين منظمات فردية إلى  ؛متطلبات العمالء
الة لسلسلة التوريد ذات أهمية منافسة بين سالسل التوريد، وأصبحت اإلدارة الفعَّ 

متزايدة في الحفاظ على الميزة التنافسية وتحسين األداء التنظيمي، وتهدف هذه 
التكامل مع الموردين والعمالء  -الدراسة إلى التعرف على تأثير تكامل سلسلة التوريد 

على االبتكار الفني في ظل وجود عمليات إدارة المعرفة في شركات  -والتكامل الداخلي 
 .الصناعات الدوائية المصرية

 المستخلص

  

٢٠  
للحد من مشكالت التجارة الخارجية في مصر المشاركة في سالسل القيمة العالمية 

  ]٢٠١٩، يونيو ٨٠، ع٢٥بالتطبيق على القطاع الصناعي [مجلة بحوث اقتصادية عربية، س
 العنوان

 اسم المؤلِّف أشرف حلمي
 اسم الناشر الجمعية العربية للبحوث االقتصادية

 النشر ةسن  ٢٠١٩

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 الصفحاتعدد  ١٩٠ – ١٥٥ص ص 

ا في تحقيق ا ومؤثرً ا مهمً من الممكن أن تلعب القيمة المضافة المحلية للدولة دورً 
أهداف التنمية االقتصادية بصفة عامة، وتحسين أداء التجارة الخارجية للدولة، بصفة 

كما يتضح أن القيمة المضافة المحلية هي أحد المكونات األساسية للمشاركة  ،خاصة
لذا تركز هذه الدراسة على ضرورة البحث عن بديل للحد  ،في سالسل القيمة العالمية

ا من التعامل مع اآلثار السلبية الناجمة عن هذا من تدهور قيمة العملة المحلية بدلً
يد ومستقر للعملة األجنبية يمكن االعتماد عليه، جد والعمل على خلق مصدر ،التدهور

يناير أثبتت أن مصادر النقد األجنبي في مصر على درجة عالية  ٢٥خاصة أن تداعيات ثورة 
 .من الهشاشة والتقلب

 المستخلص

 



  

٢٨  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

 

   
٢١  

الجاهزة بعد تحرير التجارة العالمية ودورها في التنمية وضع صناعة المالبس 

  ]٢٠١٩، ٤، ع١٠االقتصادية بمصر [المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف  جهاد أحمد نور الدين عباس
 اسم الناشر كلية التجارة بجامعة قناة السويس

 النشر ةسن ٢٠١٩

  الطلبرقم  إلكترونيملف 

 عدد الصفحات ١٨٧ – ١٢٦ص ص 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وضع صناعة المالبس الجاهزة المصرية بعد تحرير 
اعة في مصر من حيث نشأتها نصالتجارة العالمية، واستعرضت أهم مالمح هذه ال

وتطورها ومكانتها في االقتصاد المصري، ومقوماتها المتوفرة ومعوقات تنميتها، 
أيضًا بعض السياسات المقترحة للتغلب على المعوقات التي تواجه هذه وتستعرض 

  .الصناعة في مصر
  
 

 المستخلص

٢٢  
أثر اقتصاد المعرفة على استدامة تنمية قطاع الصناعات التحويلية في االقتصاد 

والتنمية المستدامة (المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي المصري [التصنيع 

  )]٢٠١٨مايو  ٦ - ٥، القاهرة ٢٠١٨
 العنوان

 اسم المؤلِّف  إيناس فهمي حسين
 اسم الناشر يمعهد التخطيط القوم

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ٦٨٦١٦مؤتمر/

 عدد الصفحات ١٤٧ – ١١٢ص ص 

نجد أن أحد أهدافها الرئيسة هو  ٢٠٣٠المستدامة في ظل استراتيجية مصر للتنمية 
جعل التنمية الصناعية قاطرة النمو االقتصادي االحتوائي المستدام، إال أن نمط 
الصناعات التحويلية الحالي لم يحقق أهداف التنمية المستدامة سواء االقتصادية أو 

حة على المدى بد من انتهاج سياسة واض االجتماعية أو البيئية، ومن هنا كان ال
المتوسط والطويل للتحول بالمؤشرات االقتصادية ذات الصلة بالتنمية الصناعية 
نحو المؤشرات الطموحة بموجب استراتيجية التنمية المستدامة، من خالل توفير 

 ،زيز التنافسية والتنوع واالبتكارالمناخ المالئم للنمو الصناعي المستدام القائم على تع
أثر قياس أثر اقتصاد المعرفة على استدامة تنمية قطاع وتستهدف الدراسة 

 ).٢٠١٦ – ١٩٩٠( الصناعات التحويلية في مصر في األجلين القصير والطويل خالل الفترة

 المستخلص

 



  

٢٩  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

   

٢٣  
أثر برنامج التكيف المالي على االقتدار الصناعي المصري [التصنيع والتنمية 

  )]٢٠١٨مايو  ٦ – ٥، القاهرة ٢٠١٨المستدامة (المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي 
 العنوان

 اسم المؤلِّف  محمد يوسف
 اسم الناشر يمعهد التخطيط القوم

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ٦٨٦١٦مؤتمر/

 عدد الصفحات ٢٣٦ – ٢٠٢ص ص 

تحاول الدراسة تحديد أهم اآلثار االقتصادية لتطبيق مكونات برنامج التكيف المالي على 
، وحتى بداية ١٩٩١مؤشرات االقتدار الصناعي المصري، بداية من تطبيقه األول في عام 

إلعادة تطبيقه  ، كما تحاول استشراف اآلثار االقتصادية المتوقعة٢٠١٦تطبيقه في عام 
وتهدف الدراسة إلى تحديد األسباب الفكرية والنظرية لتطبيق  ،على هذه المؤشرات

ا، برامج التكيف المالي كبديل عالجي للتصدي لمشكالت االقتصاد النامي المدين عمومً
الصناعي، ومعرفة أثر مع التركيز على مشكالت االقتصاد المصري ومن بينها االقتدار 

على مؤشرات االقتدار الصناعي المصري خالل فترة تطبيقها، وطرح رؤية  هذا البرنامج
صري في حال ثبوت األثر السلبي لبرامج التكيف مديلة لتطوير االقتدار الصناعي الب

  .المالي على هذا االقتدار
  
 

 المستخلص

٢٤  
جودة التعليم على تنافسية األداء الصناعي وتحديات الثورة الصناعية الرابعة [مجلة أثر 

  ]٢٠١٨، أكتوبر ٥٣١/٥٣٢، ع١٠٩مصر المعاصرة، س
 العنوان

 اسم المؤلِّف  إيمان حسن علي
 اسم الناشر حصاء والتشريعواإل يالجمعية المصرية لالقتصاد السياس

 النشر ةسن ٢٠١٨

  الطلبرقم  د/مصر المعاصرة

 عدد الصفحات ٤١ – ٥ص ص 

هدف هذه الدراسة إلى مناقشة طبيعة العالقة بين المتغيرات األساسية للدراسة ت
وفق أدبيات النظرية االقتصادية، واختبار فرضية الدراسة باالعتماد على التحليل 
الوصفي المقارن لحالة االقتصاد المصري مع سنغافورة، وتمثل هذه الدراسة رؤية 
لالقتصاد المصري وإمكانية اجتياز فجوة اإلنتاجية من خالل تحسين جودة التعليم 
لالنطالق واللحاق بالدول النامية ذات الدخل المتوسط المرتفع، ومنه يمكن اللحاق 

 .بركب الدول المتقدمة مثل حالة سنغافورة

 المستخلص

 



  

٣٠  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

   

  

٢٥  
البصمة المائية لمنتجات التصنيع الزراعي ودورها في التنمية المستدامة [التصنيع 

مايو  ٦ - ٥، القاهرة ٢٠١٨والتنمية المستدامة (المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي 

٢٠١٨[(  
 العنوان

 اسم المؤلِّف  عبد العزيز إبراهيم تاج الدين
 اسم الناشر يمعهد التخطيط القوم

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ٦٨٦١٦مؤتمر/

 عدد الصفحات ٣٤٩ – ٣٢٢ص ص 

البصمة المائية للمنتج هي الحجم الكلي للمياه العذبة المستهلكة بشكل مباشر  تعد
منتج، وينظر التقييم الكامل للبصمة المائية في آثار هذا هذا الأو غير مباشر إلنتاج 

ا عن استراتيجيات االستجابة المالئمة للتقليل إلى أدنى حد االستهالك للمياه، فضلً 
الدراسة اإلجابة على السؤال اآلتي: كيف يمكن لالقتصادات هذه وتحاول  ،من تلك اآلثار

واألعمال التجارية أن تزدهر في ظل مستقبل متغير وغير مؤكد للمياه، تتجاوز آثاره 
  افة المياه؟بكثير الصناعات التقليدية التي تعتمد على كث

  
  
  

 المستخلص

٢٦  
 العنوان  التعاون الصناعي العربي بين التحديات وآفاق التفاعل مع المتغيرات المعاصرة

 اسم المؤلِّف  أحمد إبراهيم عبد العال حسن
 اسم الناشر اتحاد الغرف العربية

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ص ٤١

تلقي هذه الدراسة الضوء على التعاون الصناعي العربي، وذلك من خالل عرض دور 
الصناعات التحويلية وتطوراتها المعاصرة، وأهميتها للتنمية والتكامل الصناعي 

من حيث الصعوبات العربي، وأوضاع الصناعات التحويلية والتحديات التي تواجهها 
الهيكلية والتكنولوجية، ومناخ الحرية العالمي الجديد، ثم تتناول محاور التحول 
المطلوبة في الصناعة العربية، وعرض لبعض التجارب الصناعية الدولية وكيفية 

ا الستنتاج السياسات واإلجراءات المطلوبة لتعزيز التكامل االستفادة منها، تمهيدً
 .الصناعي العربي

 المستخلص

 



  

٣١  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

  

٢٧  
 العنوان  التعاون المصري اإلفريقي في مجال استئجار األراضي والتصنيع الغذائي

 اسم المؤلِّف معهد التخطيط القومي
 اسم الناشر معهد التخطيط القومي

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات ص ١٢٦

تناولت الدراسة موضوع التعاون المصري اإلفريقي في مجال استئجار األراضي 
بهدف توضيح المدخل األنسب للشراكة المصرية اإلفريقية في  ،والتصنيع الغذائي

مجال التنمية الزراعية مع رسم معالم الطريق وخريطته، وتطرقت الدراسة إلى دوافع 
، ةالدول المؤجرة والمستأجرة وأهم أطراف الجانبين، وعرض لدراسات حالة منتقا

يوده، أو االتجاه للخارج وتحليل مقارن بين خيار االستثمار في الداخل بمحدداته وق
ا استراتيجية مقترحة للتصنيع الغذائي موازية لإلنتاج بفرصه وتهديداته، وعرضت أيضً

  .الزراعي والغذائي في إفريقيا على المديين المتوسط والطويل
  
  
 

 المستخلص

٢٨  
اآلالت والمعدات في مصر بين الواقع والمأمول [التصنيع والتنمية تنمية صناعة 

 )]٢٠١٨مايو  ٦ - ٥، القاهرة ٢٠١٨المستدامة (المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي 
 العنوان

 اسم المؤلِّف  مروة نبيل سويلم
 اسم الناشر يمعهد التخطيط القوم

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ٦٨٦١٦مؤتمر/

 عدد الصفحات ٥٠٣ – ٤٨٥ ص ص

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف التي تتمثل في تعريف مفهوم 
التنمية التكنولوجية، ودورها في تطوير القطاعات الصناعية المختلفة، وكذلك تحديد 

ا، والتعرف على خصائصها وأبرز مؤشراتها داخل ا دقيقً صناعة اآلالت والمعدات تحديدً
االقتصاد المصري، مع بحث أهم التحديات والفرص الكامنة لتطوير وتنمية تلك 
الصناعة، وتجارب الدول األخرى في تطويرها، وطرح السياسات والتوصيات الالزمة 

 .لذلك

 المستخلص

 



  

٣٢  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

  

٢٩  
 العنوان  )٢٠١٦ – ٢٠٠٦( صناعة الزيوت النباتية في مصر خالل الفترةدراسة اقتصاديات 

 اسم المؤلِّف  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 اسم الناشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ٦٨٤٥٩دراسات/

 عدد الصفحات ص ٤٨

المرتكزات الرئيسة التي ترتكز عليها قضية األمن الغذائي، ل الزيوت النباتية أحد تمثِّ
حيث تحتل مكانة متقدمة في أنماط االستهالك الغذائي المصري، وتأتي في مقدمة 

وتهدف  ،السلع التي تتزايد فيها الفجوة الغذائية في مصر، وتزداد حدتها من عام آلخر
ي مصر، وتطور حجم اإلنتاج منها، هذه الدراسة إلى التعرف على أنواع الزيوت النباتية ف

وتطور التجارة الخارجية والمتاح لالستهالك منها، وتطور الفجوة الغذائية ومعدل 
  .االكتفاء الذاتي ومتوسط نصيب الفرد، وتوقعات الفجوة الغذائية

  
 

 المستخلص

٣٠  
[المجلة المصرية دراسة اقتصادية إلنتاج وتصنيع سكر البنجر بمحافظة الفيوم 

  ]٢٠١٨، ديسمبر ٤، ع٢٨، مجيلالقتصاد الزراع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  ياسمين أحمد أبو سيف
 اسم الناشر يالجمعية المصرية لالقتصاد الزراع

 النشر ةسن ٢٠١٨

  الطلبرقم  يد/المجلة المصرية لالقتصاد الزراع

 عدد الصفحات ١٦٣٤ – ١٦٢١ص ص 

تهدف الدراسة بصفة عامة إلى التعرف على اقتصاديات إنتاج وتصنيع سكر البنجر في 
محافظة الفيوم، باإلشارة إلى شركة الفيوم للسكر، وذلك من خالل التعرف على الوضع 

مؤشرات  الحالي إلنتاج السكر واستهالكه، وتقدير حجم الفجوة السكرية، ودراسة أهم
الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية، واألهمية النسبية لبنود التكاليف اإلنتاجية لمحصول 
بنجر السكر بمحافظة الفيوم، وكفاءة األداء الحالي لشركة الفيوم لصناعة السكر 
والطاقة التصنيعية المتاحة، كما تهدف الدراسة إلى التعرف على بعض المؤشرات 

القرارات االقتصادية في رسم السياسات والبرامج  يتخذاالقتصادية التي تمكن م
 .المستقبلية

 المستخلص

 



  

٣٣  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

  

٣١  
[المجلة المصرية الزراعة والصناعة والعالقة التبادلية بينهما  يدراسة مقارنة لقطاع

  ]٢٠١٨يونيو(ب) ، ٢، ع٢٨، مجيلالقتصاد الزراع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  وفاء عبد الكريم محمد حسين
 اسم الناشر يالجمعية المصرية لالقتصاد الزراع

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب يد/المجلة المصرية لالقتصاد الزراع

 عدد الصفحات ١٠٩٦ – ١٠٨٥ص ص 

ا والزراعية، قد توارى جانبًإن االهتمام بالقطاعات السلعية اإلنتاجية خاصة الصناعية 
لصالح االهتمام بالقطاعات الخدمية، ولم تحظ القطاعات اإلنتاجية إال باالهتمام 

وتستهدف  ،اليسير من قبل الدولة، وذلك على عكس ما كان يحدث في العقود السابقة
الزراعة والصناعة في عملية  يعلى المساهمات االقتصادية لقطاع الدراسة التعرف

النمو االقتصادي، وتطور بعض المتغيرات االقتصادية المتعلقة، والعالقة بين كل من 
األجور واإلنتاجية بالقطاعين، ومعدل النمو التنموي ودرجة التنمية للقطاعين وباقي 

  .القطاعات األخرى في المقتصد المصري، والعالقة المتبادلة بينهما في مصر
  
 

 ستخلصالم

٣٢  
دعم التحول الرقمي في الصناعات العربية كخيار استراتيجي للتكيف مع مستجدات 

الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز فرص التنمية المستدامة [التصنيع والتنمية 

  )]٢٠١٨مايو  ٦ – ٥، القاهرة ٢٠١٨المستدامة (المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي 
 العنوان

 اسم المؤلِّف  عمر حوتية
 اسم الناشر يمعهد التخطيط القوم

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ٦٨٦١٦مؤتمر/

 عدد الصفحات  ١١١ – ٨٠ص ص 

ا لتحديث ا أساسيً لقد أصبح التوجه نحو دعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي عاملً 
 ال مع مستجدات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة، وتحفيز الصناعة، والتعامل الفع

وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم الثورة  ،النمو الصناعي المستدام
الصناعية الرابعة ومستجداتها، والتحوالت الرقمية المصاحبة لها، وتبيان مدى 
استعداد الدول العربية للتكيف مع التحوالت الرقمية كأحد روافد التنمية المستدامة، 

لية الرائدة في جعل الصناعات والخبرات وإمكانات االستفادة من التجارب الدو
 .االصناعية العربية فاعلة ومؤثرة في الثورة الصناعية الرابعة مستقبلً 

 المستخلص

 



  

٣٤  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

  

٣٣  
 العنوان  دور االبتكار في التنمية الصناعية المستدامة في مصر

 اسم المؤلِّف  محمد مصطفى الشالمها 
 اسم الناشر يمعهد التخطيط القوم

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ص ٦٩

تناولت الدراسة أهم المفاهيم الخاصة بالتنمية الصناعية المستدامة، واالبتكار 
وتحليل االبتكار في ومؤشره العالمي، وأهمية االبتكار للتنمية الصناعية المستدامة، 

الصناعة المصرية وتحدياته ومؤشراته، وأهم التجارب الدولية مثل: تجارب السويد 
وفنلندا والبرازيل وكوريا الجنوبية والصين والهند، والتجارب اإلقليمية مثل: السعودية 
واإلمارات والمغرب، والتجارب المحلية مثل: مركز تكنولوجيا اإلنتاج األنظف، ومجلس 

ناعة للتكنولوجيا واالبتكار، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك لدعم الص
  .وتحفيز االبتكار في الصناعة المصرية

  
  
  
 

 المستخلص

٣٤  
في تدعيم قطاع الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة في مصر  دور التدابير الحمائية

، القاهرة ٢٠١٨[التصنيع والتنمية المستدامة (المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي 

  )]٢٠١٨مايو  ٦ - ٥
 العنوان

 اسم المؤلِّف  أحمد رشاد الشربيني
 اسم الناشر يمعهد التخطيط القوم

 النشر ةسن ٢٠١٨

  الطلبرقم  ٦٨٦١٦مؤتمر/

 عدد الصفحات ٢٧٢ – ٢٣٧ص ص 

ا يعد القطاع الصناعي محور التجارب التنموية الناجحة، باعتباره القطاع األكثر تحقيقً 
ا ا واستحداثً ا وابتكارً للروابط والتشابكات االقتصادية األمامية والخلفية، واألكثر خلقً

متوالية النهائية، ألنشطة لم تكن قائمة تخلق بدورها أنشطة أخرى مستحدثة في 
وتستهدف هذه الدراسة ، وبالتالي يلعب هذا القطاع الدور المحوري في عملية التنمية

تحليل هيكل التعريفة الجمركية في مصر والدعم الحكومي، وتبيان دورهما في حماية 
)، والوقوف ٢٠١٦ – ١٩٩٥قطاع الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة في مصر خالل الفترة (

 .إمكانية استخدام رسوم مكافحة اإلغراق في توفير الحماية لهذا القطاععلى مدى 

 المستخلص

 



  

٣٥  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

  

٣٥  
دور الجامعات في دعم التصنيع بمصر بين الواقع والمأمول [التصنيع والتنمية 

  )]٢٠١٨مايو  ٦ - ٥، القاهرة ٢٠١٨التخطيط القومي  المستدامة (المؤتمر الدولي لمعهد
 العنوان

 اسم المؤلِّف  إيهاب رجب الشربيني
 اسم الناشر يمعهد التخطيط القوم

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ٦٨٦١٦مؤتمر/

 عدد الصفحات ١٦٧ – ١٤٨ص ص 

وتوليد ا بالغ األهمية لتنمية يعد التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي أمرً
المعارف واكتسابها واعتمادها، وتشجيع تنظيم المشروعات، فهذا التعاون يمكن أن 

وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور  ،د في تنسيق أعمال البحث والتطويريساع
الجامعات في دعم عملية التصنيع، وأهمية العالقة بين الجامعة والصناعة، كما تحاول 

مساهمة الجامعات في دعم عملية التصنيع في مصر  الوصول إلى إطار مقترح لتطوير
  .من خالل بعض اآلليات المقترحة

  
  
 

 المستخلص

٣٦  
دور السياسات التنافسية في تطبيق نظام إدارة الجودة على قطاع التصنيع الغذائي: 

األغذية في محافظة دمياط [المجلة المصرية لالقتصاد  دراسة حالة لبعض مصانع

  ]٢٠١٨(ب)، ديسمبر ٤، ع٢٨، مجيالزراع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  السيد محمد عطا اهللا
 اسم الناشر يالجمعية المصرية لالقتصاد الزراع

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب يد/المجلة المصرية لالقتصاد الزراع

 الصفحاتعدد  ٢٣٥٦ – ٢٣٣٥ص ص 

تهدف الدراسة إلى الوقوف على مدى تطبيق أبعاد إدارة مبادئ الجودة الشاملة في 
مؤسسات الصناعات الغذائية، وأثر ذلك على جودة المنتج، وأثر تطبيق محاور 
السياسات التنافسية التي تتمثل في محور سياسة المنتجات وسياسة التسعير 

التطوير واالبتكار وتميز المنتج وتحسين الجودة، والترويج واإلعالن والتوزيع، وسياسة 
ا على خدمات قبل أو بعد البيع على إدارة الجودة الشاملة لمنشآت والوقوف أيضً

الصناعات الغذائية، وزيادة القدرة التنافسية لصادرات الصناعات الغذائية من جهة 
 .وبجودة مرتفعةأخرى، األمر الذي يحقق القدرة التنافسية والسعر المناسب للمنتج 

 المستخلص

 



  

٣٦  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

٣٧  
دور السياسات الزراعية والتصنيعية في خفض فجوة السكر في مصر [المجلة المصرية 

  ]٢٠١٨، سبتمبر ٣، ع٢٨لالقتصاد الزراعى، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف  عبد اهللا السعيد طلبه مان عبد اهللا عبد اهللا، رانياإي
 اسم الناشر يالجمعية المصرية لالقتصاد الزراع

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب يد/المجلة المصرية لالقتصاد الزراع

 عدد الصفحات ١٣١٢ – ١٣٠١ص ص 

زيادة كمية المنتجة من السكر  ٢٠٣٠تستهدف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 
ن طن لخفض الفجوة الغذائية وتوفير العملة الصعبة، مما يسهم ييمال ٣,٥ إلى نحو

وتهدف الدراسة إلى تقدير فجوة السكر لعام  ،في تخفيف العبء على الميزان التجاري
، والمساحة المطلوب زراعتها ببنجر السكر لخفض تلك الفجوة، باإلضافة إلى ٢٠٣٠

ي ضوء الوضع اإلنتاجي والتصنيعي صياغة تصور لخريطة التوسع زراعة المحصول ف
  .للمحصول

  
 

 المستخلص

 

 

 

 

٣٨  
دور الطاقة في تحفيز النمو الصناعي في مصر: دراسة تطبيقية [التصنيع والتنمية 

  )]٢٠١٨مايو  ٦ - ٥القاهرة ، ٢٠١٨المستدامة (المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي 
 العنوان

 اسم المؤلِّف  أسماء مليجي ربيع، أحمد سليمان محمد
 اسم الناشر يمعهد التخطيط القوم

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ٦٨٦١٦مؤتمر/

 عدد الصفحات ٤٠٣ – ٣٨٧ص ص 

تهدف الدراسة إلى تحديد وقياس العالقة طويلة األجل بين الناتج الصناعي ومحددات 
هذا الناتج، والتي حددتها الدراسة في ثالثة عناصر رئيسة، وهي إجمالي استهالك 

الكهرباء)، واالستثمار بالصناعة  –الغاز الطبيعي  –الطاقة بالصناعة (الزيت الخام 
ا إلى ذلك العمالة بهذه الصناعة، كما تهدف أيضًكمتغير معبر عن رأس المال، وك

تحديد اتجاه العالقة السببية بين استهالك الطاقة بالقطاع الصناعي والناتج الصناعي 
 ).٢٠١٦ – ١٩٩٥( في مصر خالل الفترة الزمنية

 المستخلص

 



  

٣٧  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  
٣٩  

دور مرحلة التنمية االقتصادية في صياغة مسار التنمية الصناعية لتحقيق التنمية 

المستدامة [التصنيع والتنمية المستدامة (المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي 

  )]٢٠١٨مايو  ٦ – ٥، القاهرة ٢٠١٨
 العنوان

 اسم المؤلِّف  ابتهال أحمد عبد المعطي، زهراء كمال
 اسم الناشر يالقوممعهد التخطيط 

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ٦٨٦١٦مؤتمر/

 عدد الصفحات ٣٨٦ – ٣٥٠ص ص 

نتهج الدول مسارات مختلفة واستراتيجيات داعمة لتحقيق االستدامة في التنمية ت
 ٢٠٣٠الصناعية من ضمنها مصر، حيث طرحت استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 

الستراتيجيات التنمية الصناعية على مستوى األقاليم في تحقيق التنمية  امحوري ادورً 
اإلقليمية المتوازنة خاصة الصناعات القادرة على الحفاظ على البيئة ذات المنتجات 
القائمة على المعرفة، والصناعات ذات المحتوى المعرفي الصناعي المصري، ومدى 

ودوره في تحديد المسارات الجديدة  توافقه مع إضافة مكونات جديدة في الصناعة،
الدراسة ضرورة ربط التركيب الصناعي المقترح هذه وتناقش  ،للصناعة للمحافظات

  .بمرحلة التنمية االقتصادية للمحافظات ومرحلة التكنولوجيا واالبتكار التي تمر بها
 

 المستخلص

٤٠  
سبل تطوير صناعة التعهيد للبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر في 

  ٢٠٣٠إطار رؤية 
 العنوان

 اسم المؤلِّف  عصام محمد الجوهري
 اسم الناشر يعهد التخطيط القومم

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات ص ٢٨

مع بداية القرن الجديد ووجود وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ونمو صناعة 
البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر، ظهرت صناعة التعهيد للبرمجيات 

لة في الوزارة مع جهود منظمات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، قامت الدولة ممثَّ
المجتمع المدني بدور إيجابي لتنمية هذه الصناعة الثرية، األمر الذي انعكس على وجود 
مصر في الترتيب الدولي، وتم تصنيفها كجهة مثالية واعدة لصناعات التعهيد في مجال 
تكنولوجيا المعلومات، ولكن األحداث السياسة واالقتصادية عطلت االنطالقة 

م ا في الترتيب الدولي أو في األرقام التصديرية، وتقدِّا وهبوطً لمصرية، وتراوحت صعودً ا
الدراسة تحليل فجوة لصناعة التعهيد لخدمات تكنولوجيا المعلومات من خالل 

ات مصر فيها، ونقاط الضعف مية هذه الصناعة، واستعراض إمكانالوقوف على أه
لدولية، والمحاور التي تسهم في ترتيب الدول والفرص المتاحة بعد مراجعة المعايير ا

 .في مؤشرات خدمات التعهيد

 المستخلص

 



  

٣٨  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

  

٤١  
سالسل القيمة العالمية في المنسوجات والمالبس الجاهزة والتوظف والقيمة 

) [التصنيع ٢٠١٦ – ١٩٩٥المضافة لصناعة المنسوجات والمالبس الجاهزة في مصر (

مايو  ٦ - ٥، القاهرة ٢٠١٨والتنمية المستدامة (المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي 

٢٠١٨[(  

 العنوان

 لمؤلِّفاسم ا  إيمان حسن علي
 اسم الناشر يمعهد التخطيط القوم

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ٦٨٦١٦مؤتمر/

 عدد الصفحات ٣٠٢ – ٢٧٣ص ص 

سوجات تهدف هذه الدراسة إلى اختبار فرضية أن سالسل القيمة العالمية في المن
ا على التوظف والقيمة المضافة لصناعة المنسوجات والمالبس الجاهزة تؤثر سلبً 

ا إلى تقديم تحليل )، وتهدف أيضً ٢٠١٦ – ١٩٩٥والمالبس الجاهزة في مصر خالل الفترة (
وصفي لتجارة مصر مع دول شرق آسيا صاحبة الميزة التنافسية في صناعة 

 .المنسوجات والمالبس الجاهزة

 المستخلص

 

 

 

 

٤٢  
عوامل توطن الصناعة في مدينة الصالحية الجديدة [مجلة البحث العلمي في اآلداب، 

  ]٢٠١٨، ٦، ج١٩ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  إيمان جالل إبراهيم
 اسم الناشر كلية البنات بجامعة عين شمس

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ص ٢٨

أهم قطاعات األنشطة االقتصادية، ويتطلب قيام الصناعة وتطورها  أحدتعد الصناعة 
توفر نوعين من العوامل وهي العوامل الطبيعية والبشرية، وتترابط عوامل قيام 
الصناعة، وتتداخل مع بعضها البعض، وقد ساعد موقع مدينة الصالحية ضمن 

 ،زمة للتصنيع الزراعيمناطق االستصالح الزراعي على توفر المواد الخام الزراعية الال
وتهدف هذه الدراسة إلى رسم خريطة صناعية لمنطقة الصالحية، وإبراز أهم العوامل 

 .الطبيعية والبشرية المؤثرة في توطن الصناعة

 المستخلص

 



  

٣٩  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

 

  
  

٤٣  
هيكل اإلنتاج الصناعي في مصر: الوضع القائم وآليات التطوير [التصنيع والتنمية 

  )]٢٠١٨مايو  ٦ – ٥، القاهرة ٢٠١٨المستدامة (المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي 
 العنوان

 اسم المؤلِّف  حجازي عبد الحميد الجزار
 اسم الناشر يمعهد التخطيط القوم

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ٦٨٦١٦مؤتمر/

 عدد الصفحات ٢٠١ – ١٦٨ص ص 

يرجع العجز في قطاع الصناعة التحويلية، وعدم القدرة على زيادة المساهمة في خلق 
الناتج المحلي اإلجمالي إلى سيادة المنتجات التقليدية على الهيكل الصناعي، وعدم 

ذات قيمة مضافة وا تكنولوجي السعي الحثيث والجاد إلى تبني منتجات جديدة وحديثة 
وتهدف الدراسة إلى بيان أولويات التصنيع في مصر من  ،عالية وطلب عالمي متزايد

حيث القطاعات والمنتجات والسياسات وآليات النهوض بالصناعة المحلية في مصر، 
في ضوء الخبرات الدولية والتوجهات الحالية والمستقبلية في عالم الصناعة والتصنيع 

  .القتصاد الدوليفي ا
  
 

 المستخلص

 

 

 

 

٤٤  
إحياء قلعة الصناعة الوطنية: نحو إحياء هيكلة صناعة الغزل والنسيج في مصر [مجلة 

  ]٢٠١٧، ٤، ع١رؤيتنا لمصر، س
 العنوان

 اسم المؤلِّف حجازيمنى ، حمد سرورأ
 اسم الناشر البديل للتخطيط والدراسات االستراتيجيةمركز 

 النشر ةسن  ٢٠١٧

  رقم الطلب د/رؤيتنا لمصر

 عدد الصفحات   ٤٣ – ١٠ص ص 

صناعة الغزل والنسيج بمثابة حجر األساس لبناء قلعة الصناعة الوطنية بمدينة  تعد
ا ما المحلة الكبرى، التي كانت تعبر عن بداية الثورة الصناعية المصرية الثانية، فسريعً

ن ريادة السوق احتلت تلك الصناعة االستراتيجية قدرات تنافسية هائلة مكنت مصر م
هذه الدراسة لمحة تاريخية عن تطور صناعة الغزل  وتعرض العالمية بمنتجاتها،

والنسيج على المستوى العالمي والعربي، وأبعاد صناعة الغزل والنسيج، ودعم وتعزيز 
هيكل الصادرات القطنية والمنسوجة، وأهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه 

  اعة الغزل والنسيج.قطاع الغزل والنسيج، واالستراتيجية المستهدفة نحو هيكلة صن
 

 المستخلص

 



  

٤٠  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

٤٥  
الشركات متعددة الجنسيات ودورها في النشاط الصناعي بميناء دمياط: دراسة فى 

  ]٢٠١٧، ٤١، ع٢جغرافية الصناعة [مجلة بحوث الشرق األوسط، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف  عبد العزيز فتح الباب مصطفى هاشم
 اسم الناشر األوسطمركز بحوث الشرق 

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ٤٠٨ – ٣٧٥ص ص 

تتناول هذه الدراسة دور الشركات متعددة الجنسيات في النشاط الصناعي بميناء 
التي تساهم في أنشطة صناعية دمياط الجديدة، ويتمثل ذلك الدور في الشركات 

وتوصلت الدراسة إلى وجود  ،تخضع لقوانين المناطق الحرة وأخرى ال تتبع ذلك النظام
دور واضح لهذه الشركات في تنمية المنطقة خاصة في مجال صناعة البتروكيماويات 
التي تسهم في تنمية االقتصاد القومي، وذلك من خالل وجود تلك الشركات باألسواق 

لية، واختيار موقع هذه المصانع بالقرب من مصادر المادة الخام، وانفتاحها على الدو
وأوصت الدراسة  ،العالم الخارجي من خالل الميناء، ومن خالل فروعها في الدول األخرى

بفتح مجاالت متعددة الستثمارات تلك الشركات لدورها في تحفيز النمو االقتصادي 
في إطار المعايير االقتصادية والبيئية التي تحافظ  للدولة، وتوفير فرص عمل متنوعة

  .على الموارد االقتصادية والجوانب البيئية في المنطقة
 

 المستخلص

 

 

 

 

٤٦  
 العنوان  صناعة البتروكيماويات في الدول العربية

 اسم المؤلِّف المصدرة للبترول (أوابك)منظمة األقطار العربية 
 اسم الناشر منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ص ١٧١

استطاعت صناعة البتروكيماويات في الدول العربية أن تنمو وتحتل مكانة مهمة في 
المستوى العالمي خالل العقدين الماضيين، وتأتي هذه ظل المنافسة القوية على 

الدراسة لتسلط الضوء على أهم تطورات هذه الصناعة، وأهم التحديات التي تواجهها، 
وتستعرض أهم تطوراتها منذ نشأتها، والمشروعات القائمة، وخطط التطوير 

عربية على ا مكانة صناعتها في الدول الوالتوسعات المستقبلية بها، وتستعرض أيضً
 .الصعيد العالمي من حيث إنتاج البتروكيماويات األساسية، وأهم البوليمرات الحرارية

 المستخلص

 



  

٤١  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

   
  

٤٧  
ــــق  ــناعة الرخام في مصـــــر: الواقع والمأمول بالتطبيق على المنطقة الصـــــناعية بشـ صـــ

  الثعبان
 العنوان

 اسم المؤلِّف معهد التخطيط القومي
 اسم الناشر معهد التخطيط القومي

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ص ٢٤٥

أنواع أحجار الزينة ومنها الرخام والجرانيت  جميعمن  بتوفر العديدمصر  تشتهر
المحجرية المصرية وذلك لتنوع أحجار الزينة من أهم مصادر الثروة  وتعد، اوأمثالهم

هائلة، ولهذا تعد صناعة الرخام من الصناعات  باحتياطاتمصادرها وأنواعها ولتوفرها 
وتهدف الدراسة إلى التعريف بأهمية صناعة  ،وتتمتع بعوامل إيجابية كثيرة المهمة

الرخام في مصر، والمعوقات التي تواجهها، وكيفية التغلب على هذه المعوقات، 
  .ا بأهمية المنطقة الصناعية بشق الثعبانعريف أيضًوالت

  

 المستخلص

 

 

 

 

٤٨  
تنمية وتطوير صناعة تدوير واسترجاع المخلفات الصلبة  يفاعلية السياسة المالية ف

، ٥٤في المدن والمناطق الحضارية المصرية [مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، مج

  ]٢٠١٧، يوليو ٢ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  إيمان حسن محمود سوسة
 اسم الناشر كلية التجارة بجامعة اإلسكندرية

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات ٧٣ – ١ص ص 

ا استعادة بعض هذه ا لندرة الموارد االقتصادية في العالم فكل الدول تحاول حالي نظرً 
الموارد من المخلفات، وينشأ عن تراكمها أضرار اقتصادية وبيئية وصحية وسياحية 

المخلفات الصلبة في خطيرة، ولذا تتناول الدراسة واقع صناعة وتدوير واسترجاع 
مصر، ودور السياسات المالية في تنمية وتطوير صناعة تدوير واسترجاع المخلفات 
الصلبة في المدن والمناطق الحضارية المصرية، وانتهت الدراسة إلى اقتراح بأن تقوم 

مستويات،  ةالدولة بإعادة هيكلة قطاع تدوير المخلفات الصلبة وتنظيمه على ثالث
 .لسياسة المالية التي تالئمهولكل مستوى ا

 المستخلص

 



  

٤٢  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

  

اف المؤلِّف  كشـَّ

 



  

٤٣  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

 

 

   

  اسم المؤلف الرقم المسلسل للدراسة

 



  

٤٤  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

 

  

  اسم المؤلف الرقم المسلسل للدراسة

 



  

٤٥  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

  اسم المؤلف الرقم المسلسل للدراسة

 

 

 



  

٤٦  
 

  ٢٠٢١ أبريل ) ١٧٨العدد رقم (        )٢التنمية الصناعية ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

 


