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والتنمیة ولجنة األمم المتحدة   االقتصادي والتنمیة ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة  منظمة التعاون  صادر عن 
الصناعیةاالقتصادیة ألفریقیا و  منظمة األمم المتحدة للتنمیة 

اقتصادي في مصر   أفریقیا تكامل في المحرز التقدم لتحول   یُعزز التوقعات 

تموز    8جنیف،   التفاقیة التجارة الحرة    –  2021یولیو/  ً   32إضافة ما ال یقل عن    (AfCFTA)األفریقیة  یُمكن  لمصر    جدیداً   شریكا تجاریا
 .  فیھا  االقتصادوتحدیث  والمساعدة في تنویع  

االقتصادي،  ل للتحول  السیاساتي  نھجھا  لتحدیث  بحاجة  مصر  فإن  األفریقیة،  التجارة  اتفاقیة  من  الكاملة  االستفادة  بینھ    وفق تتحقق    تقریر ما 
 یولیو/تموز.   8في  الصادر  مصر في اإلنتاج تحویل سیاسة مراجعة

مع   بالتعاون  الحكومة المصریة  قبل  التقریر من  والتنمیة  وأُطلق  االقتصادي  التعاون  بمنظمة  المتحدة   (OECD)مركز التنمیة  ومؤتمر األمم 
األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة   (ECA)  فریقیاولجنة األمم المتحدة االقتصادیة أل  (UNCTAD)للتجارة والتنمیة   والبنك    (UNIDO)ومنظمة 

 .(Afreximbank)للتصدیر واالستیراد قي األفری

 مركز ثقل اقتصادي  

في أفریقیا. ویورد التقریر أنھ "على الرغم من أن أفریقیا   مراكز الثقل االقتصادي  ـ سھم بتُ حیث  ،  اً صغیر  اً صناعی  اً العبتعد  تُعد مصر من بین 
العالمي 2 في القارة، وھي مسؤولة عن  فقط  في المائة من التصنیع  في المائة من القیمة المضافة في  22، فإن مصر ھي أكبر مركز للتصنیع 

  ھذا القطاع."  

للبلد یجتذب السریع  االقتصادي  النمو  فتئ  مصر    من   متزایداً   دداً ع   وما  یختارون  الذین  األجانب،  لقارة أفریقیالمستثمرین  والشرق   الإلنتاج 
 األوسط. 

الكھربي في أفریقیا (2020و  2017  عامي  وبین  والتصنیع  أجنبي مباشر في اإللكترونیات  جذبت مصر أعلى نسبة استثمار  في المائة   21، 
وتحتاجمالي المشاریعمن   أعلى    ل)،  حیث  ثاني  القارة من  بلدان  بین  على المعرفة المكثفة (المشاریع  مرتبة  في المائة)، بحسب   14المعتمدة 

 التقریر. 

أن   األفریقیة ال یزال  غیر  لمصر مع االقتصادات  التجاري  ً التبادل  إلى   فال تتجاوز نسبة صادرات مصر،  ضعیفا  الدول األفریقیةمن البضائع 
 .  من صادراتھا  في المائة 15

في  1.9ما یعادل   2020بلغت حزمة التعافي التي تم حشدھا في العام حیث .  الكورونا  لتخفیف اآلثار االقتصادیة لجائحةسریعا   مصر  تجاوبت
المحلي اإلجمالي لمصر، بما في ذلك  تأجیل القروض واالالتخفیضات الضریبیة والمائة من الناتج  المدعوم للشركات. عملیات   ئتمان 

 والرقمنة في الشركات، وفق التقریر. لجذب االستثمار، وتعزیز التجارة    إصالح إطارھا اإلداري والتنظیمي، ومصر تواصل  2017ومنذ العام 

التي أجرومن   اإلصالحات الرئیسیة  نافذة وطنیة    مصرھا  تبین  عملیات    وھي، واحدة، تنفیذ  إلكترونیة لتسریع  ، في يالجمركالتخلیص منصة 
2021. 

 .  2017في   الھیئة الوطنیة لسالمة األغذیةتأسیس    مثل  ،اإلنتاجیة رفع مستوى الجودةلوتستمر مصر في االستثمار  كما  

واحدة من  و  كما القارةأصبحت مصر  الشركات الناشئة في مصر  اإلفریقیة أھم مراكز الشركات الناشئة على مستوى  في المائة   14. إذ تمثل 
 في القارة.   رأس المال االستثماري  في المائة من   10.5من الشركات الناشئة في أفریقیا، و

االقتصادیة الخاصة.   مثلعلى األدوات التقلیدیة لدعم التصنیع    بشكل كبیرتزل تعتمد    ال مصر  غیر أن   المناطق 

المضي قدما   كیفیة 

التقدم  لیقول التقریر إن مصر بحاجة   المزید من  فعالة لتحقیق  إصالحات  أن  .  االقتصادي مواصلة تنفیذ  ، فإن    األجندة واسعةوعلى الرغم من 
ً  التقریر یحدد ثالثة إجراءات یمكن أن  فارقا   :وھي  كبیراً في الوضع الحالي تصنع 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%B1%D8%A3%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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التجارة الحرة  لاالستثمار   .1 فعالة وتحتاج مصر إلى    محركا حقیقیا للتنمیة:األفریقیة  جعل اتفاقیة  سیاسات صناعیة  أثرھا  مراقبة تنفیذ 

إنشاء آلیة برنامج  و  2030مصر  تنفیذ اتفاقیة التجارة الحرة األفریقیة، اتصاال مع رؤیةفي للمراقبة والتقییم لرصد التقدم  عن طریق 
 .  2024إلى    2021لألعوام   الوطني الھیكلي اإلصالح  

االبتكار.   .2 في  الخاص  ً إشراك القطاع  دولیا والبحث والتنمیةاألدوات ،  بالمقارنة  المخصصة لالبتكار  قلیلة  والمیزانیة  . في مصر تعد 
لجمیع   72/2017یُعد إدخال الحوافز المالیة من خالل القانون رقم و خطوة لألمام. وینبغي على البلد زیادة الدعم الحكومي لالبتكار 

األدوات القائمة،  لالقطاعات،    جمیعفي    الشركات الصناعة    مثلتعزیز  مركز تحدیث  قبل  من  مشتركة  إلدارة  الشركات الخاضعة 
 التنمیة التكنولوجیة.  وصندوق  

من خالل ترشید وتعزیز المؤسسات الٌمنفذة، على سبیل المثال من خالل بناء قدراتھم  ستستفید مصر لقرار للمستقبل.  تھیئة صناعة ا .3
التحتیة للعمل بشكل أفضل في في للعمل   .  4.0والمناظر الزراعیة   صناعةبیئة  جمیع أنحاء البالد وتحدیث بنیتھم 

 التقریر ھو نتاج  21 شھر من الدعم السیاساتي، بطلب من الحكومة المصریة، ونفذتھا منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة بالتعاون
 مع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة ولجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألفریقیا ومنظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة.  ساھمت

  یطالیا في التقریرودعمت الوكالة األلمانیة للتعاون الدوليمالیزیا وإ  GIZإنتاج التقریر.

عن التقریر اكتشاف المزید    على:  یُمكنكم 

Production Transformation Policy Review of Egypt  

 

التالیة:   الوسوم  باستخدام  النقاشات حول التقریر عبر وسائل التواصل االجتماعي  متابعة    ویمكنكم 

#PTPREG  #ProductiveTransformation 

 

یُرجى االتصال بـ أنالیسا بریمي، ر مركز  لمزید من المعلومات،  التعاون االقتصادي والتنمیة،  منظمة  ئیسة قسم التحویل االقتصادي والتنمیة، 
 annalisa.primi@oecd.org:  التنمیة 

 للتواصل اإلعالمي:  

 afeworks@un.orgاللجنة االقتصادیة ألفریقیا:  

 S.SACKDA@unido.org:  الیونیدو

والتنمیة:   التعاون االقتصادي  بمنظمة   96 82 24 145 33+أو   riout@oecd.orgbochra.kمركز التنمیة 

 502 79 41+ 43 11أو   catherine.huissoud@unctad.orgاألونكتاد:  
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