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 مقدمة : 
ختراعها بتطور إوقد مرت هذه الصناعة منذ  أهم الصناعات على مستوى العالم، كأحدصناعة السيارات تصنف     

أدى إلى  بمايال عن محرك اإلحتراق الداخلي، هو التحول ألنظمة الحقن اإللكتروني بد ، ومن أبرز تلك التطوراتسريع

تطورت صناعة السيارات من حيث درجة األمان مما  كذلك ،"أول أكسيد الكربون"مثل ليل اإلنبعاثات الضارة بالبيئة تق

والحفاظ على البيئة،  ،جديد يؤدي إلى رفع الكفاءةتطور وكل  ثقة والتحكم في السيارات الحديثة،أدى إلى زيادة عامل ال

عصر  وحديثا ظهرت السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، التي تمثل إرهاصات لبدايةوزيادة درجة األمان، 

 جديد في مجال صناعة السيارات.عالمي 

 مشكلة الدراسة:

  في ما يلي:وتتمثل مظاهر إنخفاض هذه الكفاءة  في إنخفاض كفاءة صناعة تجميع السيارات في مصر،تتمثل   

 اعتماد أغلب شركات التجميع على تجميع أجزاء كاملة وغير مفككة. -1

قيام بعض الشركات بتجميع أجزاء مفككة )تلك األجزاء البسيطة والسهلة والتي ال تحتاج إلى تكنولوجيا  -2

صناعية عالية، مثل صناعة الجوانات والفيبر والجلب وخراطيم المياه والمسامير والصامولة والسلك المجلفن 

 ..الخ( من الصناعات البسيطة جدا.

الدورة االلكترونية وشبكة  –دينامو السيارة  –ال توجد أي صناعة تذكر في مجال صناعة )موتور السيارة  -3

 صناعة اإلسطمبات للشاسيهات وبدن السيارة ..الخ(. –الكهرباء بالسيارة 

 هدف الدراسة : 

مع ضرورة ، صرتهدف الدراسة إلى الحث على تعميق صناعة تجميع وتطوير السيارات وقطع غيارها في م   

 ئية ومستلزماتها.مجال السيارات الكهرباالدخول السريع في 

 التطور التاريخي لصناعة السيارات عالميا:

 ،م1768عام  أول محرك في العالم على يد العالم اإلنجليزي جيمس واط اختراعبدأت فكرة صناعة السيارات منذ    

أول بصناعة رل بنز م قام كا1885عام  ، وفيعلى خط حديدي بتثبيت محرك بخاري ستيفنسون قامم 1825وفي عام 

بمصنع  جت أول سيارة مرسيدسم أنت1901في عام و ،ور محرك الجازولين الذي يستخدم اآلنفي العالم حيث ط سيارة

 فيلكسالمبتكر صمم وقد ، محرك ديزل في السيارةأول تركيب تم  1924، وفي عام كبيرا   ا  ح، التي أحرزت نجادايملر

قدمت شركة فورد  1964في سنة ،و م1954 الدوارةفانكل محركا  بكباسات دواره والمعروف بالمحرك ذي الكباسات 

 .السيارة موستانج التي كانت أول سيارة تصنف كسيارة رياضيةمريكية األ

الساليارات ذات نتشالار إعلالى ، م1980وحتالى سالنة  م1973سالنة خالالل الفتالرة مالن  أزمة البترول العالميةوقد ساعدت    

ألول مرة تتفوق صناعة السيارات اليابانية على صناعة السيارات األمريكيالة  م1980عامفي و ،ستهالك األقل للوقوداإل

أسسالالت شالالركات صالالناعة السالاليارات اليابانيالالة سالالبع خطالالوط تجميالالع سالاليارات فالالي و ،مالالن حيالالث الريالالادة علالالى مسالالتوى العالالالم

 .1990وحتى سنة  1980سنة خالل الفترة من  الواليات المتحدة األمريكية
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، وكالذلك والمعوقالات التالي واجهتهالا حتالى وقتنالا الحالاليمصالر صناعة السيارات منذ دخولهالا  تطور هذه الدراسةتتناول   

ونظالرا لههميالة التالي بالدأت تحتلهالا الساليارات الكهربائيالة فسالوف ، فالي مصالر الحديث عالن الصالناعات الميذيالة للساليارات

وتطورهالالا عالميالالا، ومالالن ثالالم نسالالتخرس مالالن الدراسالالة عالالددا مالالن النتالالائج  الكهربائيالالةصالالناعة السالاليارات تتنالالاول الدراسالالة 

 تحقيق هدف الدراسة. صب فيالتي توالتوصيات 

 السيارات يف مصرصناعة 
المكانالة  تالرا، واحتالل قطالاع السالياراتثالاني دول العالالم التالي مالدت فيهالا خطالوط السالكك الحديديالة بعالد إنجلكمصر  تأتي   

وكانت شركة فورد للسيارات أول الشركات التي أصبح لها مكتب في مصر من خالل توكيلهالا  األكبر مع مرور الوقت،

بدأ مصنع فالورد بتجميالع  م1954م، حيث اقتصر عملها على صيانة السيارات، وفي عام 1926بمدينة اإلسكندرية عام 

)أجالزاء  بالدأ المصالنع بتجميالع ساليارات الركالو  م 1960وفالي عالام  ،ارات الزراعية )أجزاء شبه مفككة(اللواري والجر

 م1963شبه مفككة( قادمة من مصانعها في ألمانيا وانجلترا، وكانت أعداد السيارات قليلة للياية، فكان حجم اإلنتاس عام 

 .سيارة 1270ال يزيد عن 

 حدث توقف للمصنع ألسباب عديدة من ضمنها :في منتصف الستينات،  

 النقد األجنبي. قلة -1

 وجود ضريبة جمركية متقاربة ما بين األجزاء المستوردة وبين السيارات الكاملة . -2

 ضيق السوق المحلي في مصر. -3

 عدد من المشاكل السياسية التي حالت دون تطوير صناعة السيارات. -4

ي الحديثالة والحربيالة، كانت بداية إنشاء شركة النصر لصناعة السيارات حيث بالدأت بننتالاس اللالوار م 1960في عام 

فالاق مالع الشالركة األوليالة يقضالى بوضالع برنالامج للتصالنيع المرحلالي مالع تكالان اإلاأللمانيالة،  Deutzبترخيص من شركة 

إال أن النسب المحققة كانت أقل من ، % 90سنوات نسبة التصنيع المحلى لللواري  8الشركة األلمانية بحيث تصبح بعد 

 وذلك لعاملين رئيسين :ذلك بكثير 

 مشكل النقد األجنبي )التأخر في فتح االعتمادات لحسا  الشركة األلمانية(  أوال : - أ

يقع عليهم عبء إمداد شركة النصر بالصناعات الميذية  نإلتزام الموردين الذيعدم عدم جاهزية و :ثانيا  - ب

هذه الصناعات مشكالت  واجهتالكهربائية( حيث  –الكيميائية –اليزل والنسيج –الحديد والصلب )صناعة:

 ،بما أثر سلبيا علي شركة النصر اعالوة علي إرتفاع أسعار منتجاته، عديدة أدت إلي توقف نموها وتراجعها

 كميات المنتجة كانت ضئيلة للياية.كما أن ال ،وينطبق ما سبق علي كال من اللواري واألتوبيسات

شركة النصر باالهتمام بها من خالل توقيع عقد مع سيارات الركو  الصييرة والمتوسطة فقد قامت  بخصوص   

 التجميع.مجرد وكان الهدف هو التصنيع المحلى وليس م 1961شركة فيات االيطالية سنة 
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 العقد بأن يتم التصنيع على مراحل كما يلي: ىويقض

 :المرحلة األولى

 الميكانيكية كاملة.تجميع السيارة حيث يصل جسم السيارة مجمع ومدهون ويتم تركيب المجموعة  .1

 تجميع السيارة حيث يصل جسم السيارة بدون لحام أو دهان ولكن المجموعة الميكانيكية تصل كاملة. .2

 تجميع السيارة حيث تصل أجزاء السيارة بالكامل مفككة .  .3

 –مواسير الوقود  –مواسير الزيت  - تشييل وتجميع المجموعات الثانوية ) الضفيرة الكهربائية .4

 هيكل الكراسي ( . – الشكمانات

 :المرحلة الثانية

 تصنيع محرك السيارة .     

 المرحلة الثالثة:

 تصنيع التروس .     

 المرحلة الرابعة:

 تصنيع أجزاء الجسم المكبوسة .     

ولكن لم يتحقق ،1969%عام 88.5لصناعة سيارة محلية بنسبة سنوات بحيث يتم الوصول 8وقد حددت فترة  

سنة حتى الوصول  50، )مع العلم أن اليابان استيرقت 1967بل عانت البالد من الفقر خصوصا بعد هزيمة ذلك، 

 ( .  لذلك فنن وضع سقف طموح أعلى من القدرات العقلية أدى إلنتكاسة للتصنيع الكامل

اجها ،ووصل إنت125تجميع السيارة فيات بقامت شركة النصر بالتعاون مع شركة فيات  م1973في عام  

 .  م1974سيارة عام 4172( إلى 128 – 125لموديلين )

سنوات إلى 5لهدف الوصول بعد  I M Rبخصوص الجرارات الزراعية تم إنتاس الجرار الزراعي اليوغسالفي     

 :األسبا  السابقة وهىكثيرة لنفس وواجه المشروع عقبات  ،نه لم يحدث ذلكأالتصنيع الكامل إال 

 الميذية. ضعف في نمو الصناعات -1

 .                                 قلة الخبرات في هذا المجال -2

)إستراتيجية من  وجود عدد كبير من المنتجات المختلفة والمطلو  إنتاجها مع وجود إمكانيات بسيطة لديها -3

 .اإلبرة إلى الصاروخ والتي لم يثبت نجاحها(

 .م1971ف المشروع في عام مشكلة العملة ) ندرة العملة الصعبة ( مما أدى لتوق -4

ثم بدأ  ،تجهت الدولة بعد ذلك إلستيراد الجرار الروماني وأصبحت المعدات الموجودة عبارة عن إستثمار معطلا 

 شكل ضعيف إلى الجرار اليوغسالفي بالتوازي مع الجرار الروماني . بالرجوع 

ألمانيا اليربية ( إال أن كمية اإلنتاس  –مع شركه ) بلومهابت م 1961مقطورات فقد تم اإلتفاق عام بخصوص ال 

 ظلت قليلة مقارنة بالطاقة اإلنتاجية المتوقع إنتاجها.
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 –الجرارات الزراعية  –ارات )الركو  يتضح مما سبق أن شركة النصر كانت تقوم بننتاس كافة أنواع السي   

لسيارات المصرية بننتاس كل هذه األنواع وقد بدأت صناعة ا األتوبيسات(، –اللواري  –مواتير الديزل  –المقطورات 

 .صعبة أدت  لتوقف خطتها الطموحة لإلنتاس وعدم تطويرها ا  نها واجهت ظروفأمرة واحدة إال 

من ال هذه السيارات في وقت واحد ) رار إنتاس كلقوربما يكون السبب الذي دفع المسئولين في ذلك الوقت إلتخاذ     

تتميز صناعة ر اإلقتصادي في ذلك الوقت، حيث الكبير في اإلنتاس التي سيطرت على الفك( إلى فكرة الحجم اشيء سابق

وهذا يرجع إلى ضخامة وفورات الحجم الكبير في هذه الصناعة ،ولعل هذا هو  السيارات بكبر حجم الوحدات اإلنتاجية،

إال أنه ال يمكن تطبيقه على  أوروبا السبب الرئيسي وراء نجاح صناعة السيارات في الواليات المتحدة واليابان وغر 

 .مصر في ذلك الوقت

يمكن توزيع عبء التكاليف للمعدات  وبالتالي تشييل الطاقة اإلنتاجية القائمة كذلك يؤدي اإلنتاس الكبير إلى كفاءة   

 واآلالت على أكبر عدد ممكن من الوحدات المنتجة.

ويرجع وجود نقص في المواد الخام و مستلزمات اإلنتاس رات عالوة على ما سبق فمن أسبا  عدم نجاح صناعة السيا

 ذلك إلى واحد أو أكثر من العوامل التالية:

 عدم كفاية إنتاس هذه المواد محليا. - أ

 توفر هذه المواد ولكن من نوعية منخفضة. -  

 إرتفاع ثمن شراؤها محليا. - ت

 وجود صعوبات النقل من أماكن اإلنتاس. - ث

 عدم إنتظام ورود هذه المواد. - س

 النقص في اليد العاملة الماهرة. - ح

 ويالحظ أنه كثيرا ما تتدخل كل هذه العوامل المتقدمة بحيث يصعب تحديد دور كل منها في ظهور الطاقات العاطلة.

 :وقد سجلت تكاليف اإلنتاج زيادة كبيرة نتيجة ما يلي

 صير نطاق اإلنتاس بشكل كبير جدا بالقياس بالمستويات األوروبية. -1

ينبيي أن تبدأ البالد النامية بتصنيع األجزاء السهلة والتي تتميز بننخفاض حجم )تخلف الصناعات الميذية،  -2

ثم يلي ذلك تصنيع مكونات من النوع الذي تعظم ، اإلنتاس األمثل بها أي بنخفاض أهمية وفورات الحجم الكبير

 ،د مرت فترة كافية على قيام صناعةألنه تكون قوعندئذ يسهل إنتاس هذه المكونات ، فيه وفورات الحجم الكبير

 وكذلك فنن حجم الصناعة يكون قد كبر بسبب كبر حجم السوق(.

 ارتفاع نسبة العمالة الفائضة لدى الشركة. -3

   لتنوع في اإلنتاج يمكن تلخيصها فيما يلي :لالبالد المتقدمة المصنعة للسيارات كانت لديها مبررات قوية 

 األجزاء المستخدمة في صناعة األجزاء المتنوعة. كبير فيالتشابه ال -1

الفن اإلنتاجي المستخدم ال يختلف في أساسه من منتج ألخر ) الرغبة في إستيالل طاقات إنتاجية في إنتاس سلع  -2

 متشابهة بشكل قوى(.
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.. الخ( ومن ثم فنن توزيع عبئها ورش الصيانة . –اإلدارة  –المعامل  –نظرا لوجود نفقات ثابتة مثل )األبحاث  -3

 على قدر كبير من المنتجات يصبح ذو جدوى إقتصادية . 

 وفرة الكوادر الفنية.  -4

 تقدم وازدهار الصناعات الميذية .  -5

  بأوروبا إلى مجموعة من العوامل أهمها: اقياسنتاس في الواليات المتحدة يرجع االرتفاع الكبير في الحجم األمثل لإل

 السوق.ضخامة حجم  -1

 وفرة الموارد المالية لدى الشركات األمريكية. -2

إذ أن هذه المؤسسات  التقدم التكنولوجي الكبير الذي تتمتع به المؤسسات العاملة في الواليات المتحدة، -3

 المنتجة.تستخدم أحدث طرق لإلنتاس ،وكذلك التوسع في استخدام اآلالت المتخصصة 

 يف مصر للسيارات الصناعات املغذية
الصناعات المعدنية والكهربائية والكيماوية واليزل والنسيج التي من مجموعة للسيارات تشمل الصناعات الميذية    

يارات بأن منتجاتها وتتميز صناعة الس ،المواد واألجزاء والقطع المختلفةتقوم بمد صناعة السيارات بحاجاتها من 

ألفان وخمسمائة  2500ارات الركو  الصييرة تحتوي على فسي ،كبير جدا من األجزاء والمكوناتتتكون من عدد 

يالحظ أن هذه األجزاء تختلف ، وها حسبنا كل شيء من مسامير وخالفعشرون ألف جزء إذ 20.0000مكون أو 

نوعا 60ويقدر عدد المواد التي تصنع منها السيارات بما ال يقل عن  ،تها وفي المواد المصنوعة منهاابالطبع في مواصف

وبالطبع فنن صناعة السيارات ال تستطيع أن  ويختلف كثيرا الحجم األمثل إلنتاس كل جزء من هذه األجزاء، مواد،من ال

فالمالحظ أنه  بل يدخل انتاجها في إختصاص الصناعات الميذية المذكورة انفا، تقوم بننتاس كل جزء من هذه األجزاء،

يقوم كل منها بالتخصص في إنتاس مجموعة من األجزاء أصبح يتخصص في إنتاس هذه األجزاء منشآت متخصصة 

ه من هذه على نطاق إقتصادي يحقق انتاس هذه األجزاء بتكاليف تقل كثيرا عما لو قام كل مصنع سيارات بننتاس حاجات

 والجدير بالذكر أن كل منشأه متخصصة تقوم بتوريد األجزاء لمجموعة من مصانع السيارات ،القطع العديدة المذكورة

 وربما لييرها من الصناعات التي تستخدم نفس بعض هذه المواد واألجزاء.

ع للسيارات جاءت في كثير من الحاالت قبل فنننا نجد أن إقامة مصنفي البالد النامية حديثة العهد بصناعة السيارات    

تاس إلى مبلغ مماثل على األقل إنشاء العدد الكافي من الصناعات الميذية المذكورة، وقد قدر أن الصناعات الميذية تح

 للمبلغ المخصص أصال لصناعة السيارات.

إن لم تكن قد نجحت صناعة السيارات في مصر فقد حدث تطور نسبي في بعض شركات تجميع السيارات من خالل    

 ولكننا لم نزل نصنع جزء بسيط جدا من هذه الصناعات. تصنيع بعض األجزاء السهلة،

 هلتوازن بين االستثمار في صناعة السيارات واالستثمار في الصناعات الميذية سوف يترتب عليومن ثم فنن عدم ا   

وسوف تصبح صناعة السيارات مضطرة إلى  مواجهة صناعة السيارات لمشكلة توفير احتياجاتها من المواد واألجزاء،

 األساليب الثالثة التالية : حل هذه المشكلة بانتهاس 

 ذه األجزاء بنفسها.القيام بننتاس بعض ه -1
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مما يعطي إنتاجا  ،لمحليين ذوي االمكانيات المحدودةاالعتماد في إنتاس بعض األجزاء على الموردين القالئل ا -2

 دون المستوى المطلو .

 االعتماد على االستيراد في سبيل الحصول على بعض األجزاء األخرى. -3

 مصنع السيارات سوف يركز على المصادر المحلية رغم عدم كفايتها. وعلى ذلك فنن

 في حق الشركات الموردة :ومن الشكاوى التي أثارتها شركة النصر 

 عدم اإلنتظام في التوريد مما يترتب عليه توقف خطوط اإلنتاس من وقت ألخر. - أ

 إنخفاض الجودة وإرتفاع نسبة األجزاء المرفوضة . -  

 تبيع الشركات الموردة وذلك بسبب المركز اإلحتكاري التي تتمتع به. إرتفاع األثمان التي - ت

 وهذه المشاكل ترجع بالطبع إلى المشاكل التي تواجهها الصناعات الميذية ذاتها.

 يف مصر معوقات ومشكالت صناعة السيارات
 .الصناعة استراتيجية صحيحة إلنشاء تلكخطة تحدد لم  -1

ضددخ للشددركات الكبددرل والتددي تسددتطيع ت دددمها الدولددة المناسددب أو المحفددزات ال ويددة التددي منددا  العدددم تهي ددة  -2

رغم علدى الد وتسدهيتت أفضدل شدروطاإلدى دول أخدرل ت ددم  تلك الشركات، لذلك إتجهت الدوالراتمليارات 

ومدا زالدت دوال عديددة تعطدي تسدهيتت ضدريبية ، مدن مصدر السوق المحلي وإمكاندات التصدديرضخامة من 

  .افضل من مصر، سواء المتعلق بضرا ب الدخل أو ضرا ب المبيعات )ال يمة المضافة(

قطع غيار السيارات هي غالبية نجد أن ، وإال بشكل بسيط صناعات ميذية لصناعة السياراتال توجد في مصر  -3

مثل الحديد  معدنيةصناعات بين ما صناعات ميذية مستوردة بالكامل، فكيف نستطيع تصنيع سيارة وليس لدينا 

سالالطوانات الفرامالالل، وصالالناعات كيميائيالالة مثالالل اإلطالالارات، الالالدهانات، المالالواد العازلالالة إوالصالاللب، المواسالالير، 

والالصقة وصناعات هندسية مثل الطلمبات، الفرامل، وصناعات كهربائية مثالل المولالدات، والفالوانيس، إضالافة 

 ،مصالريه، ومصالنع فرامالل وال حتالى صالمولةمنتج لمالواتير و نسيجية وجلدية مثل فرش السيارات إلى صناعات

العالالم تصالنع ساليارة بالكامالل،  يفي صناعة السيارات هو أنه ال توجد دولة فأنه من المتعارف عليه  على الرغم

دولالة تريالد تصالنيع ساليارة محليالة أن  يتصنيع أجزاء منهالا، إال أناله مالع ذلالك يجالب علالى أ يبل غالبا ما تشارك ف

 .الصناعات الميذية لصناعة السيارات  % من85يكون لديها على األقل 

داريالة إكالوادر باإلضالافة إلالى عالدم وجالود  ،صالناعة الساليارات ن تنماليأعدم توافر مراكز االبحاث التي تستطيع  -4

 .قادرة علي إدارة هذه المصانع

تم بمقتضاها إليالاء  يالتحلي، مثل ع السوق المتراع وضلم خاصة بالسيارات الدولية التفاقيات هناك عدد من اال -5

، وهو ما جعالل أسالعارها غيالر قابلالة للمنافسالة مالع أي منالتج من أوروبا جميع الجمارك على السيارات المستوردة

 محلي في المستقبل.

منتجة وفقالا لشالروط الوكيالل هي عبارة عن تجميع لمكونات مستوردة وحاليا السيارات في مصر تجميع صناعة  -6

 .وبالتالي ال يمكن أن تتطور ع أو نقل التكنولوجيا، وليس بها مجال لإلبدا األجنبي
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 .متوسط الدخل في مصر منخفض مما ال يشجع علي االستثمار خاصة في مجال السيارات -7

نالالواع العمالالالة وان انخفضالالت أن العمالالالة المصالالرية مالالن أغلالالي أسالالعار عوامالالل االنتالالاس فالالي مصالالر، حيالالث أرتفالالاع إ -8

 .اوقات عند المقارنة بالمتطلبات الوظيفية لهمعدل انتاجيتها منخفض في كثير من األ ألنأجورها 

 السيارات الكهربائية ومستقبلها.
صحيح أنها موجودة اليوم هنالا وهنالاك، لكنهالا  ،ةى أن عصر السيارات الكهربائية قادم ال محالتشير معظم التوقعات إل   

 .هائلة تكلفتهاو هليست شائع

هربائيالة تعتمالد تصالميمات الساليارة الكحيالث ، الطاقالة الكهربائيالة هالي الساليارة التالي تعمالل باسالتخدام الكهربائيالةالسيارة و  

 .قوية يمكن إعادة شحنها  وبطارية ونظام تحكم كهربائي، يعمل بالكهرباء، محرك على

 : لسيارة الكهربائيةالتاريخي لتطور ال

شركات السيارات على إنتاس سيارات مالئمة للبيئة بحيث  إلجبارأصدرت كاليفورنيا قوانين م 1999في عام  -

إال أن السيارات الكهربائية المنتجة  م،2003% من مجموع السيارات في تلك الوالية حتي عام  10تشكل 

، ولم تنجح السيارة الكهربائية على استجال  المشتري مما عمل على نبذ صناع جدا كانت مرتفعة السعر

 .السيارات لصناعة السيارات الكهربائية، وااللتفات فقط إلى تطوير محركات البنزين لتقليل العادم

، وأخرى س/كم 210ارية واستطاعت السير بسرعات تبلغ صنعت بعض السيارات االختبم 2004في عام  -

ها كثيرا نظرا الرتفاع أسعارها ئولكنها تجريبية وال يقبل الناس على شرا، كيلومتر 400تستطيع السير مسافة 

 .ساعات وهذا وقت طويل 8تلك السيارة يستيرق  كما أن إعادة شحن ،وثقل بطاريتها

بدأت بعض شركات السيارات العالمية في إنتاس سيارة كهربائية متطورة م 2008وحتي  م2005عام في  -

 .ال زالت ثقيلة مرتفعة السعر بطاريتها وعرضها للبيع إال أن

باستحداث عدد من بالقيام تمكنت الشركات الكبرى لصناعة السيارات  م2015وحتى  م2009عام في  -

 .تعمل بالكهرباء والوقود في نفس الوقت تكنولوجيا السيارات الهايبرد الهجين التيالطرازات الحديثة وهي 

بدأ المستقبل يأتي بما ال نتوقعه فهناك إرهاصات تؤكد ذلك ومنها وحتى تاريخ هذه الدراسة  م2016منذ عام  -

األقمار الصناعية،  اتاإلنترنت، وشبكو ،الدمج ما بين صناعة االلكترونيات حيث تمالسيارات ذاتية القيادة 

بها عن  السيارات الكهربائية ذاتية القيادة أو التي يتم التحكماختراع الذكاء االصطناعي )الربوت( الذي أتاح و

ا  وتويوت –وجوجل  –شركة أودي  من أهم الشركات التي تأتي على رأس تلك التقنية الحديثة وبعد  بدقة تامة، 

عالوة على توجهات الحكومة الصينية التي تدعم تسال األمريكية، ونيسان اليابانية، وهيونداي الكورية، كذلك و

 ثمن منخفض(. –سرعة في الشحن  –قدرة اعلى البطاريات )تركز على تطوير إنتاس ، وهذا المجال بقوة

 :اعة السيارات الكهربائيةصنالتي تدعم التوجهات العالمية 

   لتحسين بمليارات الدوالراتركات صناعة السيارات األمريكية ش بدعم الواليات المتحدة األمريكية موتق -

 .الكهربائية السيارات وتطوير صناعة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 وتطويرلتحسين  يورو مليارات 5األلمانية بنحو  شركات السيارات دعمب ألمانيا حكومةقامت م 2009في عام  -

هو  يرضالو ، وإنتاس سيارات أكثر مالءمة للبيئة وخفض كمية العادم الضارةصديقة البيئة السياراتصناعة 

ألمانيا بحجم مليون سيارة من هذا تتطور صناعة السيارات الكهربائية في ألمانيا وأن تنتشر تلك السيارات في 

 .م 2020النوع حتي عام 

 رىمزايا أخمنحت السيارات الكهربائية الجديدة من كل الضرائب تقريبا، وبنعفاء  السلطات النرويجيةقامت  -

منها تخفيضات أو إعفاءات كاملة من رسوم االنتظار وشحن البطاريات واستخدام الطرق والعبارات واألنفاق 

وتولد النرويج معظم الكهرباء من محطات كهرومائية، لذلك فنن هذا التحول يسهم في تقليل  ،ا رسومالتي عليه

وكانت "وكالة الطاقة الدولية" قالت في العام الماضي إن النرويج  ،تلوث الهواء وتخفيف أثر التيير المناخي

 .والسويد والصين وفرنسا ولندادول أخرى مثل ه نتتفوق في مبيعات السيارات الكهربائية، وبفارق كبير ع

، في خفض سعرهاي يمكن إعادة شحنها، وتبذل اآلن على تطوير البطاريات الكهربائية الت الصينتعمل  -

ط بكين لتوسيع شبَكة محطات الشحن لتتمكن من توفير الكهرباء و  .م2020ماليين سيارة بحلول  5لنحو تخط ِّ

إلى مسافة  بطاريات  تستخدم ، وهي سياراتسيارات الهجين بننتاساالهتمام ب م2010عام في بدأت اليابان  -

من خالله تيذية البطاريات مرة أخرى تم والذي  ،أو الياز بالبنزين ، وبعد فراغ البطارية تعملمك 200نحو 

 إلى طاقة كهربية لشحن البطاريات.من خالل مولد للطاقة ليحول الطاقة الحركية 

، درلي والتحول إلى الكهرباء والهايبتضع الحكومة خططا إلنهاء استخدام سيارات االحتراق الداخ الهندفي  -

وسوف تنفذ الحكومة ذلك عبر عدة وسائل من الحوافز ووضع قيود على السيارات  م،2032بداية من عام 

 .البترولية وتعميم نظم المشاركة في السيارات

تتضمن الشروط البيئية الجديدة وفق مؤتمر باريس أن تنخفض نسبة البث الكربوني من السيارات أوروبا  في -

مقارنة بما هي اآلن، وهو هدف طموح للياية ولن يتحقق إال بدخول  م 2021بحلول عام %  40الجديدة بنحو 

 .نسبة كبيرة من السيارات الكهربائية إلى األسواق

 مزايا السيارات الكهربائية :

 فض نسبة االنبعاثات الكربونية ، وبالتالي الت ليل من األضرار البي ية.خ -1

ر كميات كبيرة من الوقود عالي التكلفة بالمقارنة مع الكهرباء، حيث سيتمكن أصحا  السيارات من يتوف -2

يضا من األعباء على موازنة أ، وبما يخفف شحن سياراتهم بالكهرباء، سواء منزليا  أو بمحطات الشحن

 ماديا .الدولة 

التطور المتوقع للسيارات الكهربائية ، وكذلك التقدم الهائل في استخدام الذكاء االصطناعي ، وشبكات  -3

،عالوة على توفير درجات أمان ال تصدقاإلنترنت، يتوقع أن ينعكس في تحسين أساليب النقل بصورة 

 أعلى.

، وأنظمة تتوافق مع أخرى للطاقة أساليبنحو إيجاد األحفوري ال بديل مع مشارف إنتهاء عصر الوقود  -4

 .تلك األساليب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%87%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%87%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86
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 عيوب السيارات الكهربائية:

 .باهظة الثمنو معقدةالكهربائية  بطارية السيارةما زالت  -

نبعاث غازات ضارة من السيارة الكهربائية أثناء سيرها على الطريق، إال أن هذه اليازات تنبعث إرغم عدم  -

التخلص من هذه البطاريات بعد مثل ة، كذلك يالكهرباء الالزمة لتشييل السيار من المفاعالت التي تقوم بتوليد

 ذلك عبئا على البيئة. 

السيارة الكهربائية لمعادن مثل النحاس والكوبالت والنيوديميوم النادر، يرجع مصدر بطاريات نتاس إيحتاس  -

 .حقوق اإلنسانلبيئة ولويتم استخراجه بعمليات ال تخلو من خروقات  وللكونغوللصين الكثير من هذه المعادن 

 : نتائج الدراسة
 اعلى الرغم من أن مصر تعتبالر مالن أوائالل الالدول الناميالة التالي دخلالت هالذلم تنجح صناعة السيارات في مصر،  -1

ت، كمالا لالم تسالتطيع فالي مجالال صالناعة السالياراسبا  متنوعة أهمهالا عالدم إتبالاع مسالار صالحيح أل،نتيجة  مجالال

، وعلالالى اسالالتقرار السياسالالات االقتصالالادية المشالالجعة لالسالالتثمار األجنبالاليالنجالالاح ومالالن أهمهالالا تحقيالالق  لتوفيرعوامالال

 .رأسها اإلستقرار النقدي

" إلالالى توقالالف كامالالل لمشالالروع إنتالالاس سالاليارة مصالالرية محليالالة وذلالالك اإلبرررة إلررى الصررارو أدى إتبالالاع نظريالالة مالالن " -2

 الوقت.لصعوبة إنتاس كل شيء في نفس 

ستطاعت عدد من الدول النامية تتشابه ظروفها االقتصادية مع مصر في تحقيالق تقالدم كبيالر فالي مجالال صالناعة ا -3

ومن أبرز أسبا  نجاح تلك الدول هو وجود إسالتراتيجية تتمثالل فالي  ،تركيا( –إيران  –السيارات مثل )المير  

  الشالركات العالميالة فالي مجالال صالناعة رغبة حقيقية في تعميق صناعة السيارات لدى كل منهالا مالن خالالل جالذ

حيالث قامالت هالذه الالدول بتقالديم  السيارات والتدرس في صناعة أجزاء السيارات "الصناعات الميذية للسيارات"،

% على وارداتها مالن المالواد الخالام 100 إعفاءات جمركية تصل في معظمها إلىالدعم لهذه الصناعة من خالل 

رازيالل ،وعلالى الالرغم مالن قيالام مصالر بتقالديم إعفالاءات جزئيالة إال أن عالدم ومستلزمات اإلنتاس مثل الميالر  والب

إتباع البرامج الناجحة أدى إلى عدم وجود صناعة سيارات محلية حقيقية ،كما أن أنواع المحفالزات التالي قالدمتها 

التخلالاليص  –تسالالهيالت إجالالراءات التالالراخيص  –منهالالا )األراضالالي المرفقالالة متعالالددة تلالالك الالالدول لهالالذه الصالالناعة 

وقوانين محدثة، االستقرار النقدي( عالوة على ذلك وجود كوادر تجارية  –كي لدخول مستلزمات اإلنتاس الجمر

 وأنظمة تحكيم دولية وعدم وضع قيود على تحويل األرباح االستثمارية.

كمالا تالم ذكرهالا فالي لمجالال صالناعة الساليارات فالي العالالم،  هناك عوامل متعالددة تقالف وراء قيالادة الالدول المتقدمالة -4

تشالييل الالقالدرة علالى  –ارتفالاع متوسالط دخالل الفالرد  –راسة وعلى رأسها )وفورات الحجم الكبير في اإلنتاس الد

إنتالاس ساليارة متميالزة وبسالعر منالافس،  قالدرة علالىال ىعطأإنخفاض تكاليف اإلنتاس( األمر الذي  –طاقة كامل للال

 .ومنها مصرالعديد من الدول النامية بينما نجد أن هذه العوامل لم تتوافر في 
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حيالث مالا زالالت دول كثيالرة ومتقدمالة أيضالا ال تسالتطيع أن  ،إنتالاس ساليارة كاملالةفالي فقط ليست صناعة السيارات  -5

ولكنها تفوقت في صناعة أجزاء مفككة وقطع غيار "صناعات ميذيالة "  تحقق مرحلة إنتاس سيارة وطنية لديها،

 للسيارات ولييرها من اآلالت الشبيهة. التي تعتبر صناعة مستقلة بذاتها، والكثير من األجزاء تصلح

معدنيالة مثالل الحديالد والصاللب، صالناعات عالدة جوانالب صالناعية مثالل )نجاح صناعة السيارات تعتمد على نجاح  -6

المواسالالير، أسالالطوانات الفرامالالل، وصالالناعات كيميائيالالة مثالالل اإلطالالارات، الالالدهانات، المالالواد العازلالالة والالصالالقة 

والضالالفائر ، وصالالناعات كهربائيالالة مثالالل المولالالدات، والفالالوانيس، وصالالناعات هندسالالية مثالالل الطلمبالالات، الفرامالالل

 .(إضافة إلى صناعات نسيجية وجلدية مثل فرش السياراتالكهربائية، 

أهالم ارات للالدخول فالي اإلسالتثمار المحلالي، أحالد يمثل إستقطا  الشركات الكبرى العالمية في مجال صناعة السالي -7

 قتداء بالدول التي حققت نجاح في هذا المجال.صناعة تجميع سيارات كبرى في مصر، ا جوانب تأسيس

اإلتجاه العالمي اليالب في العصر الحالي متجه نحو صناعة السيارات الصديقة للبيئة والتي تحد مالن اإلنبعاثالات  -8

الضالالارة لعمليالالات اإلحتالالراق الموجالالودة فالالي مالالواتير اإلحتالالراق الالالداخلي المنتشالالرة حاليالالا والتوجالاله نحالالو صالالناعة 

كمالا أنهالا تحسالن  نظرا لتأثيرها على البيئالة، ،مستقبل صناعة السيارات في العالمالسيارات الكهربائية التي تمثل 

 من أسلو  النقل.

اإلنخفالالاض المتتالالالي ألسالالعار مكونالالات السالاليارات الكهربائيالالة يعتبالالر تحالالد أخالالر وبدايالالة إنتشالالار لهالالا حيالالث تمثالالل  -9

البطاريات الليثيوم أحد أهم األجزاء التي تمثل أكبر تكلفة لها ونجد أن بعض الالدول كالصالين وغيرهالا بالدأت فالي 

 محاوالت لتقليل أسعار تلك البطاريات.

تستطيع مصر بعالقاتها مالع الالدول اإلفريقيالة اإلسالتفادة مالن مخالزون المالواد الخالام المتالوفرة بهالذه الالدول وعلالى  -10

مالع العلالم أن  صالناعة البطاريالات الليثيالوم،الكوبالالت التالي هالي أسالاس رأسها دولة الكونيو حيث تتوافر بها مالادة 

إال أن عالقات مصر التاريخية والجيرافية تأتي لصالالح  ،قوة دامها في تلك الدول بقالصين إستطاعت أن تثبت أ

 ويجب إستخدامها لتأسيس صناعة البطاريات في مصر والتي يعتمد عليها العالم في المستقبل. مصر،

لنقالل أصبح من الواضح أن العالم يتجه نحو ثورة جديدة في المجال التقني حيث يسعى إلى الالدمج بالين )مجالال ا -11

وهالذا مالا  وبالين مجالال الالذكاء االصالطناعي وشالبكات اإلنترنالت واألقمالار اإلصالطناعية(، والسيارات الكهربائيالة،

نتوقعه ربما في وقت أسرع مما نتخيل حيث سيتم وجود صناعات حديثة سوف تسود العالم فالي خالالل عقالد مالن 

 الزمان.

تبدال ساليارات اإلحتالراق الالداخلي بالساليارات خططالا  للمسالتقبل بمواعيالد محالددة إلسال ةتضالع دول العالالم المختلفال -12

 الكهربائية وهو ما يجب على مصر مواكبته.
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 :الدراسةتوصيات 
إن التفكير في إنتاس سيارة محليالة أمالر بعيالد المنالال فالي المسالتقبل القريالب ولكالن يجالب التركيالز علالى الصالناعات  -1

 الميذية للسيارات وقطع غيارها.

 رفع القيمة المضافة في مجال تصنيع قطع غيار السيارات والصناعات الميذية لها. ضرورة التركيز على -2

يجب التطور فالي الصالناعات المتمثلالة فالي صالناعة اإلسالطمبات والقوالالب والصالب بهالدف تصالنيع جسالم الساليارة  -3

تر ن وبالرامج تصالميم كمبيالويسالهلة إذ تحتالاس إلالى مبالدع وهالذه الصالناعة ليسالت واألجالزاء الميكانيكيالة، والشاساليه

الخبالرة مالن خالالل لذلك ضرورة أخذ ولكن تحتاس إلى تأهيل،  يوم وليلة،حديثة وقدرات ومهارات وال توجد في 

 البعثات الخارجية، وإستقدام الخبراء األجانب ومشاركتهم في نقل التكنولوجيا المتطورة.

وبيعها وإنتاجها في سوق يجب أن يكون اإلتجاه نحو تصنيع األجزاء السهلة خصوصا أنها أجزاء يسهل تداولها  -4

متوسط الحجم وبكميات متوسطة مبدئيا، والتي يمكن أن تتزايالد مالع الوقالت وعالدم التوجاله إلالى األجالزاء الصالعبة 

 المرتفعة الثمن والتي تحتاس إلى تكنولوجيا معقدة وأيضا تحتاس إلى إنتاس كميات كبيالرة منهالا ويصالعب تسالويقها 

بعالض وبعالض الشالركات تنالتج صالر خبالرة سالابقة فالي هالذه الصالناعة مجال اإلطارات والكاوتش حيالث أن لممثل 

ذه الصالناعة هالعالوة على توافر األيدي العاملة الرخيصالة نسالبيا وعالدم إحتيالاس  األنواع ذات التوجه التصديري،

 ."ل تصنيع كراسي السيارة "التنجيدكذلك مجال النسيج في مجا –إلى األيدي العاملة الماهرة بصورة كبيرة 

التالالي تعالالد أقالالل تعقيالالدا مالالن سالاليارات تصالالنيع أجسالالام األوتوبيسالالات واللالالواري والجالالرارات  لتركيالالز علالالىفضالالل اي -5

 ويجب التركيز على هذا الجانب. ،الركو 

تهيئة السوق تشريعيا يجب الصناعات الصييرة المرتبطة بصناعة السيارات ومستلزماتها،  يالتوسع فمن أجل  -6

هذه  يثم االستفادة من التكنولوجيا العالمية ف هذا القطاع، يار فستثمإللذلك، ووضع حوافز ضريبية وجمركية ل

 الصناعة بحيث نبدأ من حيث انتهى اآلخرون.

إن الدولالالة دورهالالا أن تسالالهل القالالوانين واإلجالالراءات التالالي تسالالاعد علالالى تشالالجيع القطالالاع الخالالاص للالالدخول فالالي هالالذا  -7

رة مالالع ضالالمان عالالدم إتخالالاذ قالالرارات فالالي ظالالل إسالالتراتيجية عامالالة تتبناهالالا الدولالالة بصالالورة دائمالالة ومسالالتم ،المجالالال

 ين في المستقبل القريب أو البعيد.إقتصادية إرتجالية قد تؤثر على نشاط المستثمر

فالالي هالالذا المجالالال خصوصالالا مالالع بدايالالة عصالالر السالاليارات تالالدريب األيالالدي العاملالالة وجالالود برنالالامج وطنالالي لالبالالد مالالن  -8

 .الكهربائية

تتالوافر بهالا المالواد الخالام الالزمالة لصالناعة ستفادة من العالقالات المصالرية اإلفريقيالة وخاصالة مالع الالدول التالي اإل -9

 البطاريات الليثيوم.

تطوير المشروعات الصييرة والمتناهية الصير المتخصصة والورش في مجال صناعة ببرنامج سرعة البدء  -10

ييرة الميذيالالة للسالاليارات مالالع منالالدوبي شالالركات يضالالم هالالذا البرنالالامج أصالالحا  المشالالروعات الصالالبحيالالث  السالاليارات

وغيرهم " ويتم من خالالل هالذا البرنالامج  –مرسيدس  –صناعة السيارات الكبرى في مصر مثل" شركة تويوتا 
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، باحتياجاتهالا  الشركات الكبالرىتمد وتيذي تلك كي ات الالزمة للمنتج، تأهيل تلك المشروعات لتوفير المواصف

 للحصول على شهادات الجودة المؤهلة للتصدير. تلك المشروعاتتأهيل كما يتم 

 مرحلة ما بعد البيع من حيث توافر قطع الييار ومراكز الصيانة المتخصصة والخدمات اللوجيستية.باإلهتمام  -11

يجب على الدولالة وضالع خطالة مسالتقبلية محالددة بمواعيالد بحيالث يالتم إسالتبدال الموجالود مالن ساليارات اإلحتالراق  -12

 الكهربائية، ومسايرة دول العالم في هذا المجال الواعد.الداخلي إلى السيارات 

 ستقبال تلك السيارات والتشجيع على اقتنائها.يجب على الدولة سرعة تجهيز البنية التحتية التي تمهد إل -13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


