
 

 

 االستراتيجية القومية لتطوير التجمعات اإلنتاجية  

 ( 2030 – 2018الطبيعية فى مصر )

 

قد و ،تحظى التجمعات الصناعية بدرجة عالية من االهمية نظرا لدورها الكبير فى التنمية االقتصادية فى مختلف دول العالم

اذ احتلت تنمية التجمعات اإلنتاجية  ،همية خاصةأولت لتنمية التجمعات الصناعية أكانت مصر فى طليعة دول المنطقة التى 

المشروعات ونظرا لما يتمتع به جهاز تنمية  ،ولويات صناعة القرار منذ مطلع القرن الحادى والعشرينأمكانة متقدمة فى 

المنشآت من باع طويل وخبرات عميقة فى تطوير )الصندوق االجتماعى للتنمية سابقا( الصغيرة ومتناهية الصغر المتوسطة و

ألهمية تنسيق جهود مختلف الجهات لتعظيم األثر المستهدف لتلك الجهاز فقد التفت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ 

 الجهود على كافة المستويات. 

 والصغيرة الصغر المتناهية روعاتالمش دعم" مشروعتنفيذ أنشطة ضمن  -2016في نهاية عام وفى هذا اإلطار قام الجهاز  

وبتمويل من صندوق التحول  األفريقي التنمية الجهاز بالتعاون مع بنك ينفذه الذى" الطبيعية اإلنتاجية التجمعات في والمتوسطة

دارية للقيام بصياغة استراتيجية اإلبالتعاقد مع شركة انتراست لالستشارات التنموية و -لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 مكوناتوقد تم صياغة  ،لية تنسيقية لتنفيذهاآوضع ، و2030 – 2017قومية لتطوير التجمعات اإلنتاجية الطبيعية فى مصر 

ليات تنفيذها من خالل عملية تشاور مكثفة ضمت العديد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية باإلضافة لممثلى آواالستراتيجية 

 لقطاع الخاص وذلك على المستوين القومى والمحلى.  ا

وذلك من خالل مجموعة من  ؛لى زيادة كفاءة التجمعات االنتاجية وقدرتها التنافسيةإ بشكل أساسيوتهدف االستراتيجية 

خاصة و ؛األخرىبشكل وثيق مع توجهات الدولة وخططها واستراتيجياتها تتسق نشطة التى ألاألهداف والنتائج والمبادرات وا

واستراتيجية تنمية المنشآت الصغيرة  ،واستراتيجية التنمية الصناعية ،"2030استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 

كما تتسق االستراتيجية وتدعم استراتيجيات الدولة فى التعليم والتعليم الفنى  ،واستراتيجية االبتكار الصناعى ،والمتوسطة

 ومبادرات وجهود البنك المركزى  ،ضافة الى استراتيجية الدولة لتمكين المرأة المصريةإلالعلمى، باوالتعليم العالى والبحث 

 فى تمويل المنشآت الصغيرة والشمول المالى.

 المتبع للتجمعات االنتاجية باالستراتيجية التعريف 

 والتى المترابطة والمؤسسات الشركات من لمجموعة جغرافى تركز" وتتبنى االستراتيجية التعريف التالى للتجمعات االنتاجية:

" .والفرص التحديات نفس وتواجه القيمة سلسلة نفس داخلمشتركة  وعالقات النشاط خالل من البعض بعضها مع تتكامل

معات بين اعضاء التجمع ومكوناته. فتتسم التجوالتعاون وتتنوع درجات تطور التجمعات االنتاجية تبعا لدرجة تطور العالقات 

الناضجة بوجود درجة عالية من عالقات التعاون واالعتماد المتبادل بين المنشآت العاملة فى التجمع وبين تلك المنشآت 

كما  ،و ضعف تلك العالقاتأو الناشئة بغياب أعلى الجانب اآلخر تتسم التجمعات الوليدة ووالمؤسسات المساندة لنشاط التجمع. 

ة التى تتعامل مع اسواق متنوعة ومتطورة تنشأ الحاجة )ومن ثم الطلب( لخدمات تطوير أعمال نه فى حالة التجمعات الناضجأ

وهنا تبرز اهمية   ،اكثر تطورا وتخصصا مما ينعكس بالتالى على تطور المنشآت والموردين النشطين فى التجمع االنتاجى

تلك الجهود  والذى يشكل المحور الرئيسى لجهود واستراتيجيات تنمية التجمعات االنتاجية وما يميز مفهوم "الكفاءة الجمعية"

 و التقليدية. فالعنصر األساسى فى أواالستراتيجيات عن استراتيجيات تنمية القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة المعتادة 

 ن تنشأ وتتطور فى أذى يتيح لعالقات التعاون والتكامل جتماعى الالتطور وكفاءة التجمعات االنتاجية هو رأس المال ا

 و ذاك.  أهذا التجمع 



 
 الرؤية والمحاور

 القطاع قيادة خالل من التنافسية وقدرتها اإلنتاجية التجمعات كفاءة زيادة"تهدف االستراتيجية الى تحقيق الرؤية التالية: 

 األكاديمية والمنظومة اخرى، جهة من الدولة ومؤسسات جهزةأو ؛جهة من الخاص القطاع بين وشراكات لتحالفات الخاص

  ".ثالثة جهة من

 ، فقد تم االتفاق مع الشركاء الرئيسيين على المكونات والمحاور التالية:االستراتيجيةاما فى ما يتعلق بمكونات 

 .المتخصصة المهارات - التمويلية الخدمات - التطبيقية العلمية والبحوث والتكنولوجيا االبتكار أوال المحاور الرئيسية:

 القانونى اإلطار - الحوكمة – والمساواةاالجتماعى  النوع )التى تتقاطع مع المحاور الرئيسية(: ثانيا المحاور الداعمة

 .والتنظيمى

 :هداف رئيسيةأثالث ولتحقيق تلك الرؤية ترمى االستراتيجية الى تحقيق 

 .االنتاجية بالتجمعات الخاص والقطاع واالبتكار العلمى البحث مؤسسات بين التعاون كفاءة و فاعلية زيادة .1

زيادة تنوع وانتشار وعمق الخدمات المالية المبنية على الطلب والتي تلبي احتياجات التجمعات اإلنتاجية وتحسن  .2

 مركزها التنافسي.

التطوير المستمر واالرتقاء بقاعدة المهارات المتخصصة فى التجمعات االنتاجية بما يلبى احتياجات السوق ويدعم  .3

 تنافسية التجمعات االنتاجية.   

 ليات التنفيذآ

المحلى لعملية ية استراتيجية لتنمية التجمعات االنتاجية هو الجمع بين الطابع والتوجه أن التحدى االساسى فى تنفيذ وصياغة إ

ومن هذا   ،تنمية التجمعات االنتاجية من جهة، والقواسم المشتركة بين تلك التجمعات والتى يتم استهدافها على المستوى القومى

تنتهج االستراتيجية القومية لتنمية التجمعات االنتاجية فى مصر منهجا فى التنفيذ يجمع بين اطالق الطاقات المحلية  ؛المنطلق

ى التجمعات االنتاجية وبناء قدراتها وتمكينها من صياغة وتنفيذ خطط تطوير كل تجمع من واقع خصوصيته، ومن على مستو

وبالتالى، فمع االخذ فى  بالتجمعات،قامة األسس التى ستخدم عمليات التطوير إلجهة اخرى؛ التدخل على المستوى القومى 

تصادية الكلية  للدولة، ينبغى لالستراتيجية ان تتمتع بقدر من المرونة يتيح لها االعتبار التوجه االستراتيجى العام والسياسات االق

 تطوير ودعم المبادرات المحلية النابعة من التجمعات االنتاجية.

 وسوف تعمل اليات التنسيق على ثالث مستويات:

o :ة لجان محلية لتطوير وذلك من خالل برامج لتطوير التجمعات االنتاجية تتم ادارتها بمعرف المستوى المحلى

 التجمعات باالستعانة بأطقم وظيفية لتيسير عمليات تنمية التجمع بقيادة "ميسرى التجمعات".

o :لتصبح مجلس استشارى )على المستوى االستراتيجي( من خالل تطور لجنة الشركاء الرئيسيين  المستوى الكلى

 .بمصر لتنمية وتطوير التجمعات االنتاجية

o :من خالل مجموعات العمل التى تم تشكيلها خالل عملية صياغة االستراتيجية. المستوى المتوسط 

 ت فى العمل أوبدبالفعل تشكيلها تكوينها وعاليه قد تم بالمقترحة  اللجان/المؤسسيةالتشكيالت غلب أن تجدر اإلشارة إلى أ

 اللجان وتقديم الدعم التشكيالت المؤسسية/وبالتالى فالمقترح هو اإلبقاء على تلك  ،ثناء عملية صياغة االستراتيجيةأ

 الفنى والمؤسسى لها.


