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الملخص :إن التجربة الصينية أثبتت أنه يمكن االعتماد على االستثمار األجنبي في عملية نقل واالستفادة من التكنولوجيا
الحديثة عكس ما يرى البعض بأن االعتماد على الخارج في نقل التكنولوجيا ليس له أساس من الواقع ،حيث تمكنت الصين
كبلد مضيف لالستثمارات األجنبية من تحقيق مكاسب حقيقية من أساليب إنتاجية حديثة وأساليب اإلدارة المتقدمة وما ينتج
عنھما من أثار تطور وانتشار لالستثمارات والتي يمتد آثارھا إلى االقتصاد القومي ،وفي ظل القيود التي وضعتھا الحكومة
الصينية ضمن خطة واضحة لالستفادة من التكنولوجيا من خالل تحديد الصناعات ذات النمو المستقبلي ،والعمل على بذل
جھد لتطويره وبناء نظام للمعرفة ،كل ھذا يدعو إلى التأكيد على أنه إذا أرادت مصر أن تدعم وتقوي مكانتھا التنافسية على
مستوى العالم وأن تزاحم الدول الصناعية المتقدمة أن توجه استثماراتھا وتكثفھا نحو توليد العلم والمعرفة والمھارة ألنھا
تمثل مصادر ھامة لوضع أي دولة في موقف األفضلية ،كل ھذا دفع بعض الدول إلى القيام بوضع لوائح خاصة
بالتكنولوجيا باعتبارھا تمثل وقود التقدم واإلزدھار ،وتحتوى ھذه اللوائح على اآلتي :البرمجيات والتجھيزات ،التكنولوجيا
الحيوية ،االتصاالت ،الماكينات التي تدار أليا ،صناعة الطائرات المدنية ،اإللكترونيات الدقيقة ،صناعة علم المواد الحديثة،
كل عنصر من عناصر التكنولوجيا المذكورة سوف يكون بإمكانھا أن تقود األمم خالل القرن الحادي والعشرين عن طريق
ثورات الكم والجزئ والكمبيوتر والتي تمثل محركا ديناميكيا قويا لالزدھار والتقدم ومفتاح للتقدم العلمي والتقني والمعرفي،
وأن الرابح في الوقت الحالي ھي الدول التي تعرف جيدا وتقدر األھمية الكبيرة للعلم والمعرفة كثروة ووقود كما ينطبق
على الصين وغيرھا حاليا على عكس الدول التي تمتلك من الثروات التي ال حصر لھا ولكن ال وجود لھم على خريطة
السوق العالمي ،إن التجربة الصينية جديرة بالدراسة الدقيقة واالھتمام من خالل مصر لوضع منظومة قوية ،وضرورة
التركيز واستغالل العالقات القديمة والقوية بين الدولتين )مصر والصين( حيث تعد الصين في الوقت الحالي شريك ھام
واستراتيجي قوي لمصر ،حيث تمتلك مصر من المقومات والموارد الكثيرة والمتنوعة من )الغاز ،البترول ،المعادن،
وغيرھا  ( .....عالوة على المورد البشري الضخم الذي تمتلكه مصر ،فالكثيرون يتوقعون بأھمية الدور الذي سوف تلعبه
مصر ليس على صعيد المنطقة العربية أو األفريقية فقط بل األمر يمتد إلى دورھا الھام على مستوى االقتصاد العالمي وھذا
يحتاج إلى عقلية مصرية لكل مواطن تحب العمل وتقدسه وتتصف باالنضباط ونكران الذات والعمل الجماعي والوطنية
باإلضافة إلى الرؤية السياسية القوية ،وتوجيه كل الجھود والطاقات وتفعيلھا وإشراكھا في مختلف األجھزة والقطاعات
داخل الدولة كل ھذه العوامل سوف تمكن الدولة من تحقيق قفزة نوعية مثلما فعلت الصين في كافة المجاالت وفي مدة زمنية
قصيرة.
الكلمات اإلسترشادية :الدور االقتصادي ،الصين ،التقنية الحديثة.

المقدمة والمشكلة البحثية
ال أحد يشك بمدى أھميrة الrدور الrذي تلعبrه الصrين فrي
الوقت الحالي على مستوى العالم ،حيث تمتلك الصrين اآلن
المزيد من التميز واالختالف عن باقي الدول ،حيث تمكنrت
الصين من خالل استغالل أدواتھا والتي تمثلت فrي رخrص
األيrrrدي العاملrrrة وكثrrrرة عrrrدد السrrrكان فrrrي جrrrذب كبrrrرى
الشrrrrركات العالميrrrrة والتrrrrي تعrrrrرف )بالشrrrrركات متعrrrrددة

الجنسيات( إليھا ،وممrا الشrك فيrه أن مrا حققتrه الصrين فrي
الوقت الحالي ھو نتrاج خطrط وخطrوات بrدأت مrن سrنوات
سrrابقة مrrن حركrrات إصrrالحية بrrدأت بھrrا الصrrين نھضrrتھا
االقتصrrrادية فrrrي أواخrrrر السrrrبعينات مrrrن القrrrرن العشrrrرين
وتحديrrrrدا عrrrrام  1978التrrrrي مثلrrrrت نقطrrrrة انطrrrrالق قويrrrrة
لالقتصrrاد الصrrيني وظھورھrrا علrrى السrrاحة العالميrrة كقrrوة
اقتصrrادية اسrrتطاعت أن تكسrrر حrrاجز السrrيطرة األمريكيrrة
فيمrrrا يعrrrرف بأحاديrrrة القطبيrrrة االقتصrrrادية وتغييrrrر معrrrالم
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الخريطrrة االقتصrrادية العالميrrة لتحقيrrق التقrrدم والريrrادة فكrrل
ھrذا لrيس مrن قبيrل الصrrدفة ولكrن يرجrع إلrى عوامrل قويrrة
مساعدة مكنت الصrين مrن تحقيrق ذلrك مrن خrالل امتالكھrا
لمساحة جغرافية شاسعة غنية بالموارد الطبيعية والبشrرية،
وفي نفس الوقت تمكنت الصين أيضا من الحفrاظ علrى قrوة
نظامھا السياسي.
ھذه النقطة التي بدأت من خاللھا الصين تحقيق انطالقة
قويrrrrة وتقrrrrدم ھrrrrي اكتسrrrrاب المعرفrrrrة والعلrrrrم والتطrrrrور
التكنولوجي ،فمنذ نشrر دراسrة "روبrرت سrولو" المعروفrة
عن التغيير التكنولrوجي ،أكrد المھتمrون بrالنمو االقتصrادي
ضرورة تطوير التكنولوجيا كأحد األدوات الرئيسrية الھامrة
فrrي خلrrق نمrrو فrrي المrrدى البعيrrد ،باإلضrrافة إلrrى مrrا أكدتrrه
بحrrrوث وإسrrrھامات كrrrل مrrrن "إدوارد دنيسrrrون" و "ديrrrل
جورجنسrrrrون" وآخrrrrرون علrrrrى أھميrrrrة أحrrrrداث التغييrrrrر
التكنولوجي.
ويناقش ھذا البحث التوجھات العامة والخاصة المتعلقrة
بrrالعلوم والتكنولوجيrrا ومrrدى الrrدور التrrي تلعبrrه التكنولوجيrrا
فrrrي تحقيrrrق النمrrrو االقتصrrrادي ،والسياسrrrات التrrrي اتبعتھrrrا
الصrrrين لتrrrوطين التكنولوجيrrrا وتأسrrrيس مراكrrrز البحrrrوث
وتطويرھrا وتأسrrيس قاعrrدة معرفrrة وتقنيrrة كبيrrرة تكrrون مrrن
خاللھrrا نقطrrة انطrrالق قويrrة لمسrrتقبل الصrrناعة فrrي الصrrين
والتrrrي تعتمrrrد علrrrى االبتكrrrار والتكنولوجيrrrا المحليrrrة ،ھrrrذا
باإلضافة إلى قضية أخرى ھامة مثrل التزييrف والقرصrنة،
وتقليrrrد كبrrrرى الماركrrrات بمھrrrارة عاليrrrة ،وكيفيrrrة احrrrتالل
الصين المرتبة األولrي علrى مسrتوى العrالم فrي الصrناعات
االلكترونيrrrrrة والمنتجrrrrrات الرقميrrrrrة فrrrrrي ظrrrrrل السrrrrrيطرة
االحتكارية التي تمارسھا الدول الصناعية المتقدمة في ظrل
التبعية التكنولوجية المفروضة علrى الrدول الناميrة ،وكيفيrة
االسrrrتفادة مrrrن تجربrrrة الصrrrين فrrrي اسrrrتخدام التكنولوجيrrrا
كنمrrوذج نrrاجح فrrي فrrك قيrrود االحتكrrار والسrrير فrrي طريrrق
التكنولوجيا بجوار أقوى الrدول وتحقيrق السrبق والتقrدم فrي
معظrrم المجrrاالت مrrن خrrالل التركيrrز علrrى بعrrض النقrrاط
الھامة للدروس المسrتفادة وإمكانيrة تحققھrا واالسrتفادة منھrا
في مصر الستخالص مrا يمكrن فعلrه للمسrاھمة فrي تحقيrق
التنمية االقتصادية المرغوبة والتقدم التكنولوجي في مصrر
والتي تسعى جاھدة لتدارك التأخر في مجال التكنولوجيا.

مشكلة البحث
تعrrاني الrrدول الناميrrة مrrن مشrrكلة التبعيrrة التكنولوجيrrة
للrrrدول الصrrrناعية المتقدمrrrة وعrrrدم القrrrدرة علrrrى فrrrك قيrrrود
وحrrrrواجز السrrrrيطرة االحتكاريrrrrة التrrrrي تمارسrrrrھا الrrrrدول
الصrrناعية المتقدمrrة لسrrنوات ،ومrrن خrrالل دراسrrة تجربrrة
الصين المتميزة ودورھrا فrي اسrتقطاب التقنيrة الحديثrة مrن
خrrالل جrrذب االسrrتثمارات األجنبيrrة إليھrrا والسياسrrات التrrي
أتبعتھا فيما يتعلق بتطوير وتأسيس قاعrدة تقنيrة علrى أعلrى
مسrrrتوى ومrrrدى التrrrأثير اإليجrrrابي علrrrى مؤشrrrرات النمrrrو
االقتصادي لديھا.
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وتتمثل مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة على اآلتي :
أ -ھrrل توجrrد عالقrrة بrrين التقrrدم التقنrrي وتrrأثيره علrrى التقrrدم
االقتصادي؟
ب -ھrrrل توجrrrد عالقrrrة بrrrين جrrrذب االسrrrتثمارات األجنبيrrrة
واإلستفادة من التكنولوجيا؟

أھمية البحث
تعد التجربة الصrينية فrي اسrتقطاب التقنيrة الحديثrة مrن
التجارب المميزة والناجحة بما حققته من تطrوير فrي مجrال
المعرفrrة والتكنولوجيrrا ،وتكمrrن أھميrrة ھrrذا البحrrث فrrي أن
عمليrrة اسrrتقطاب التكنولوجيrrا وتوطينھrrا لrrه دور مrrؤثر فrrي
تحقيق التنمية االقتصادية ،وكrذلك مrدى اسrتفادة مصrر مrن
تلك التجربة الناجحة نظرا لما تمتلكrه مصrر مrن المقومrات
البشrrrrرية والمrrrrوارد الكثيrrrrرة والمتنوعrrrrة باإلضrrrrافة إلrrrrى
العالقات القوية التي تربط بين مصر والصين.

أھداف البحث
يھدف البحث إلى محاولة تحقيق األھداف التالية:
أ -دراسة العالقة بين التقنية الحديثة والتقدم االقتصادي.
ب -تسليط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقrة بالسياسrة
الصينية المتبعة في اكتساب وتوطين التكنولوجيا.
جـ -محاولة التعrرف علrى العالقrة بrين جrذب االسrتثمارات
األجنبية واإلستفادة من التكنولوجيا.
د -محاولة التعرف على العالقة بين تطrوير قrدرات البحrث
والعنصر البشري في الصين.
ھrrـ  -إبrrراز مrrدى اسrrتفادة مصrrر مrrن التجربrrة الصrrينية فrrي
جذب التكنولوجيا.

فروض البحث
يحاول البحث تحقيق الفروض التالية :
أ -وجود عالقة بين التقنية الحديثة والتقدم االقتصادي.
ب -وجود عالقrة بrين جrذب االسrتثمارات األجنبيrة وجrذب
التكنولوجيا.
جrrـ -وجrrود عالقrrة بrrين تطrrوير قrrدرات البحrrث والعنصrrر
البشري.
د -مدى استفادة مصر من تجربة الصين المتميزة في مجال
التكنولوجيا.

منھج البحث
المنھج االستقرائي
من خالل اإلستفادة من بعض نتrائج وبحrوث الدراسrات
السابقة.
منھج تحليل المضمون
يستخدم ھذا المنھج من أجل وصف مشrكلة البحrث عrن
طريق جمع البيانات.
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النتائج والمناقشة
أھمية التقدم التقني بالنسبة للتقدم االقتصادي
تمخضت سلسلة األبحاث النظرية التي قام بإعدادھا كل
مrrrrن "بrrrrول رومrrrrر" و "روبيrrrrر لوكrrrrاس" منrrrrذ منتصrrrrف
الثمانينrrات مrrن القrrرن الماضrrي إلrrى تطrrوير إطrrار نظrrري
حول العمليrة التاريخيrة فrي مجrال التقrدم التقنrي والمعرفrة،
والتrrي تrrؤدي إلrrى تحrrوالت كيفيrrة فrrي أسrrاليب اإلنتrrاج عبrrر
الزمن ) ،(Romer, 1993وبھrذا الصrدد يؤكrد بrول رومrر
أن إلمامنا بالتrاريخ االقتصrادي ومrا حrدث لعمليrات اإلنتrاج
خالل المائrة عrام الماضrية والتطrورات الحديثrة كrل ھrذا ال
يrrدع مجrrاال للشrrك بrrأن االختراعrrات الحديثrrة واالبتكrrارات
تمثل قوة محركة في دفع عجلة النمو االقتصادي في الوقت
الحالي .
وتكتسب األنشطة ذات التقنيrة العاليrة إسrتراتيجية ھامrة
فrي إطrار عمليrات النمrو والتنميrrة فrي الrدول الناميrة ،حيrrث
تلعrrrب المعرفrrrة والتقrrrدم التكنولrrrوجي دورا ھامrrrا فrrrي نمrrrو
اإلنتاج لفتrرات زمنيrة قادمrة .وتؤيrد ھrذه النتيجrة مجموعrة
مrrن الدراسrrات التطبيقيrrة التrrي سrrعت الختبrrار العالقrrة بrrين
نشrrrاط البحrrrث والتطrrrوير مrrrن ناحيrrrة ونمrrrو النrrrاتج الكلrrrي
لعناصر اإلنتاج في الدول المتقدمة من ناحية أخرى.
وأشارت الدراسات إلى أن الزيادة المتالحقrة فrي النrاتج
الكلrrي لعناصrrر اإلنتrrاج والتrrي انعكسrrت علrrى زيrrادة حجrrم
الناتج القومي ،ال يمكن تفسيرھا من خالل عنصrري العمrل
ورأس المال فقط وإنما يرتبط تفسrيرھا إلrى التغيrرات التrي
لحقت بالرصيد التراكمي لنشrاط قطrاع البحrوث والتطrوير.
ومrrن خrrالل ھrrذا تrrم التوصrrل إلrrى النتrrائج المعروضrrة فrrي
جدول  1والذي قrام بإعrداده االقتصrادي "إدوارد دنيسrون"
فrrي عrrrام  1985والrrrذي أوضrrrح مrrن خاللrrrه مصrrrادر نمrrrو
اإلنتrrrاج فrrrي االقتصrrrاد األمريكrrrي خrrrالل الفتrrrرة الزمنيrrrة
.1982-1929
وقد توصلت دراسات أخrرى عrن النمrو لنتrائج مماثلrة،
فعلى سبيل المثال تشير إحدى الدراسات التrي أجريrت عrام
 1987إلrrى نفrrس العوامrrل السrrابقة باعتبارھrrا عوامrrل بالغrrة
األھميrrة فrrي تفسrrير نمrrو اإلنتاجيrrة وھrrي )بxxايلي وآخxxرون،
:(1996
أ -تقدم المعرفة.
ب -تحسين نمط استغالل الموارد.
جrrـ -تحسrrين مھrrارات العمrrال مrrن خrrالل تطrrوير منظومrrة
التعليم.
د -زيادة رأس المال العيني.
وھنا البد من اإلشارة إلى أن تباين مستويات النمrو بrين
البلدان الصناعية المتقدمة والبلدان النامية قrد بrين أن التقrدم

التكنولrrوجي ال يسrrير بخطrrى واحrrدة فrrي البلrrدان المتقدمrrة
واألقل نمrوا ،وھrذا مrا دفrع أصrحاب نظريrة النمrو الrداخلي
للبحث عن صياغة نموذج جديد للنمو ،حيث افترضوا عrدم
استقاللية التقدم التقني عن المتغيرات األخرى في المجتمع.
وتمر الدول النامية التي قطعrت خطrوات جrادة وطويلrة
نحو التقدم والتنمية بمجموعة من المراحل وھي:
أ -مرحلة التعديل والتطوير.
ب  -مرحلة تطوير المنتج.
ج -مرحلة االبتكار.
د ـ مرحلة حماية براءات االختراع.
ھـ -مرحلة الحصول على ريع االبتكارات واالختراعات.
ومن المالحظ خrالل تلrك الخطrوات التطويريrة للمنrتج،
أن بداية الحديث عن أي تعديالت في العملية اإلنتاجيrة تبrدأ
عنrrد مرحلrrة تطrrوير المنrrتج )المرحلrrة الثانيrrة فقrrط( ،وعنrrد
وصrول الrدول أو المؤسسrات إلrى المرحلrة الثالثrة )مرحلrrة
االبتكrrrrار( والمرحلrrrrة الرابعrrrrة )مرحلrrrrة حمايrrrrة بrrrrراءات
االختراع( يبدأ ظھور مرحلة جديدة وھي المرحلة الخامسة
)الحصول على ريrع االبتكrارات واالختراعrات( لفتrرة مrن
الزمن تكون محددة.
وعلى اعتبار أن أنشطة البحث والتطوير واالبتكار ھي
أنشrrطة فrrي األسrrاس داخليrrة ،إال انrrه مrrن الممكrrن توسrrيع
انتشارھا من خالل ممارسة النشاط التجrاري علrى مسrتوى
األسواق الخارجية من خالل:
أ -الحصول على بعض الموارد من الخارج.
ب -االستثمارات المشتركة.
وممrrا الشrrك فيrrه أن الrrدور الrrذي تلعبrrه إدارة العالقrrات
الخارجية يمثل تحديا ھاما من خالل القيrام بrإجراء عمليrات
البحث والتطوير داخل البلrدان األخrذة فrي النمrو مrن خrالل
االعتماد على خطط إستراتيجية واضحة وجادة.

السياسة الصينية المتبعة في اكتساب وتوطين
التكنولوجيا
جذب االستثمارات األجنبية واالستفادة من التكنولوجيا
بrrدأت خطrrوات الصrrين فrrي نقrrل التكنولوجيrrا واالسrrتفادة
منھا مع بداية فترة جديدة وھrي فتrرة اإلصrالح االقتصrادي
عrrام  ،1979حيrrث كانrrت الحكومrrة فrrي ذلrrك الوقrrت تعrrي
أھمية الدور الذي تلعبrه التكنولوجيrا الحديثrة كأحrد األدوات
الھامة في تحقيق تقدم الدول والوصrول إلrى أعلrى درجrات
النمrrو االقتصrrادي تrrدريجيا ،فكانrrت البدايrrة ھrrي التrrأني فrrي
االستفادة من التكنولوجيا وليس العجلة وھذا يرجrع ألسrباب
متعلقrrة بrrالمجتمع الصrrيني ،حيrrث أن التعجيrrل فrrي إدخrrال
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جدول  .1مصادر نمو اإلنتاج في االقتصاد األمريكي خالل الفترة 1982-1929
نوع اإلسھام

االقتصاد الكلي

معدل النمو

1.6

النسبة من معدل النمو )(%
األرض

3

عنصر العمل )دون تعليم(

13

رأس المال

15

تقدم المعرفة

54

تحسين نمط استغالل الموارد

16

التغيرات في المناخ التشريعي والبشري

3

وفورات الحجم الكبير

17

عوامل غير منتظمة

صفر

التعليم بالنسبة للعمال

26

محددات أخرى

10
Source: Edward (1985). Trends in American Economic Growth 1929-1982.

أحدث الطرق واألسrاليب الحديثrة مrن أجrل تحسrين العمليrة
اإلنتاجية لن يأتي بفائدة فrي ظrل شrركات تشrكو مrن فrائض
فrrي األيrrدي العاملrrة ،وسrrيؤدي ھrrذا بكrrل تأكيrrد إلrrى ارتفrrاع
معrدالت البطالrة بدرجrrة كبيrرة ممrrا ينrتج علrrى إثرھrا نتrrائج
سrrلبية غيrrر مرغrrوب بھrrا فrrي األجrrل القصrrير ،لھrrذا السrrبب
بrrدأت الصrrين فrrي اسrrتغالل مrrا لrrديھا مrrن رصrrيد للعمrrالت
األجنبية من أجل القيrام بتحrديث التقنيrات واسrتيراد خطrوط
إنتاجيrrة مrrن الrrدول الصrrناعية المتقدمrrة ،حيrrث كانrrت معظrrم
تلك الخطوط مبنيrة علrى أسrاس التكنولوجيrا القديمrة ،حيrث
كان يھدف أصحابھا إلى التخلص منھا.
وعلrrى الrrرغم مrrن قrrدم خطrrوط اإلنتrrاج المسrrتوردة مrrن
الغرب إال أنھا متقدمة بالمقارنة مع إمكانيات الصين التقنيrة
فrrrي ذلrrrك الوقrrrت ،وقrrrد أعتrrrرف الصrrrينيون أن المشrrrكلة
الرئيسية التي كانت تواجھھم ھrي عrدم كفايrة تلrك الخطrوط
ما لم يتالزم استيرادھا مع القيام بتغييرات في الطريقة التي
كانت تستخدم بھا التكنولوجيا ،وبالتحديد الكيفية التrي يمكrن
للشrrrركات اسrrrتيعاب تلrrrك التكنولوجيrrrا وإداراتھrrrا بالشrrrكل
األمثل.
لقد اسrتفادت القيrادة الصrينية اسrتفادة كبيrرة مrن تجربrة
اسrrتيراد أنظمrrة كاملrrة ،حيrrث كrrان يجrrب علrrى الصrrين إذا
أرادت التقrrدم أن تتحrrول مrrن اسrrتيراد التجھيrrزات األساسrrية

كجrrزء مrrن تحrrول أوسrrع يبrrدأ مrrن مفھrrوم المشrrروع بصrrفته
تجميعrا لمھrrارات تقنيrrة ضrrيقة إلrى مفھrrوم أخrrر يكrrون أكثrrر
تركيrrزا علrrى القrrدرات االندماجيrrة والعمrrل معrrا .ويوضrrح
شrrكل ) 1واردات الصrrين مrrن المعrrدات الجrrاھزة وأجھrrزة
المعدات األساسية(.
ونتيجrrrة لrrrذلك تrrrم إسrrrناد عمليrrrة نقrrrل التكنولوجيrrrا إلrrrى
االسrrتثمارات األجنبيrrة المباشrrرة ،حيrrث كانrrت أولrrى مھrrام
القيrrrادة الصrrrينية اإلصrrrالحية ھrrrي صrrrياغة قrrrانون خrrrاص
بالشrrركات المشrrتركة والتrrي أعطrrى لھrrا أولويrrة لالسrrتثمار
معتمدة على التقنية مع شrرط وجrود شrريك صrيني ،وعلrى
الرغم من أن ھذه الفكرة قد تبدو أنھا بسrيطة إال أنھrا أثبتrت
نجاحھrrrا عالميrrrاً .إن الشrrrركات المشrrrتركة ھrrrي أداة ھامrrrة
وفعالrrة مrrن أجrrل نقrrل التكنولوجيrrا بشrrكل شrrامل مrrن أجrrل
الحفrrاظ علrrى المشrrاعر الوطنيrrة للrrدول ممrrا لrrو كانrrت ھrrذه
الشركات تقع ملكيتھا بالكامل للدول األجنبية.
لقrrrrد منحrrrrت الشrrrrركات األجنبيrrrrة مميrrrrزات وحrrrrوافز
اسrrتثمارية فrrي حالrrة قيامھrrا بrrدورھا فrrي نقrrل التكنولوجيrrا
الحديثrrة ،مrrن خrrالل وضrrع قrrوانين خاصrrة بتشrrجيع وجrrذب
االسrrتثمارات األجنبيrrة أو مجموعrrة مrrن الحrrوافز التrrي يrrتم
منحھا خصيصا للمناطق االقتصادية الخاصة.
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شكل  .1واردات الصين من المعدات الجاھزة وأجھزة المعدات األساسية "النسبة المئوية من كل الواردات التقنية"
المصدر :أوديد شنكار). (2005

مrrrrن خrrrrالل القrrrrانون الخrrrrاص بتشrrrrجيع االسrrrrتثمارات
اسrrتطاعت السrrلطات الصrrينية أن تميrrز بrrين أنrrواع مختلفrrة
لالسrrrrتثمارات األجنبيrrrrة المباشrrrrرة ،مrrrrن خrrrrالل تمييزھrrrrا
للشركات التقنية المتقدمة والشركات التصديرية عن طريق
منحھا امتيازات خاصة وإزالة كافة القيود والمعوقrات التrي
على إثرھا تضرر المسrتثمرون األجانrب والتrي تمثلrت فrي
فصrrل وعrrدم قrrدرتھم علrrى تشrrغيل العمالrrة وفقrrا الحتياجrrات
الشrrركة ،كمrrا تrrم أيضrrا مrrنحھم إعفrrاءات ضrrريبية إضrrافية
متعلقة في الحصول على المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج.
وفrrي عrrام  1984أعلنrrت الحكومrrة الصrrينية أن حزمrrة
الحrrوافز المنفrrذة تعrrد حزمrrة حrrد أدنrrى وأن مزايrrا إضrrافية
يمكrrن التفrrاوض حولھrrا ،وأشrrارت العديrrد مrrن التقrrارير أن
المشrrrrروعات الصrrrrينية األجنبيrrrrة أصrrrrبح فrrrrي اسrrrrتطاعھا
التفاوض حول إمكانية وضع شروط تفضيلية أكثر من أجل
الوفrrاء باالتفrrاق الخrrاص بجلrrب تقنيrrة جديrrدة أو زيrrادة حجrrم
االستثمارات التحديثية.
ويمكن اإلشارة إلى أن إنشاء المناطق االقتصادية
الخاصة مكن الصين من وضع أساس لقاعدة متقدمة مع
زيادة القدرة على جلب مھارات إدارية جديدة وتقنيات
حديثة ،وفي البداية تم التعامل مع ھذه المناطق على أنھا
مختبرات يتم عن طريقھا اختبار الحزم واإلجراءات
اإلصالحية مع إمكانية إدخال تعديالت عليھا حتى تكون
متناسبة مع األوضاع االقتصادية الداخلية في المستقبل،
ومجمل القول أن المناطق االقتصادية الخاصة تمثل بوابة
رئيسية لعبور المھارات اإلدارية والتقنيات الحديثة إلى
داخل الصين.

وفrrrي عrrrام  1988تrrrم وضrrrع قrrrانون خrrrاص بتأسrrrيس
المشrrrrروعات المشrrrrتركة )الصrrrrينية األجنبيrrrrة التعاقديrrrrة(،
والھدف من وضrع ھrذه القواعrد ھrو الحيلولrة دون المغrاالة
في قيم األصول التrي يrتم تقrديمھا مrن خrالل المسrاھمة مrن
جانrrب المسrrتثمر األجنبrrي ،كمrrا تھrrدف أيضrrا إلrrى تجنrrrب
اإلخفrrاق فrrي الوفrrاء بالقيrrام بالعمليrrة التمويليrrة أو الحصrrول
علrrrى آالت ومعrrrدات غيrrrر مطابقrrrة للمواصrrrفات المطلوبrrrة
والتrrي تrrم االتفrrاق عليھrrا ،وفrrي نفrrس العrrام وافقrrت الحكومrrة
الصrrينية علrrى مrrنح المسrrتثمرين األجانrrب الحrrق فrrي تrrأجير
األراضrrي الصrrينية وذلrrك بعrrد مراجعrrة الدسrrتور الصrrيني
للموافقrrrة علrrrى ذلrrrك ،حيrrrث تrrrم وضrrrع قrrrوانين تحrrrرر أي
معوقات وقيود كانت تمنع من إمكانية المستثمرين األجانrب
في استغالل تلك األراضي ،باإلضافة إلى قوانين تسمح من
خاللھrrrا أن يكrrrون رئrrrيس الشrrrركة أجنبيrrrا )عبxxxد الفضxxxيل،
.(2000

وقrrد تrrم تحديrrد مrrدة زمنيrrة متفrrق عليھrrا تتعلrrق بامتيrrاز
المشrrروع المشrrترك لتمتrrد إلrrى  70عامrrا ،ولكrrن فrrي بعrrض
الحاالت تم االتفاق بدون تحديد مدة زمنيrة للمشrروع ،وفrي
عrrrام  1991تrrrم إلغrrrاء التمييrrrز الممنrrrوح للمشrrrروعات ذات
الملكيrrrة الكاملrrrة للمسrrrتثمرين األجانrrrب ،وتrrrم توحيrrrد كافrrrة
معامالت الrربط الضrريبي لجميrع الشrركات لتصrبح %33
لكل المشاريع التي يتم تمويلھا مrن األجانrب داخrل الصrين،
وفيمrrrا يتعلrrrق بالمشrrrروعات التrrrي تمrrrارس نشrrrاطھا داخrrrل
األربعrrrة عشrrrر منطقrrrة السrrrاحلية فقrrrد تrrrم تحديrrrد المعrrrدل
الضrrrريبي ليصrrrل إلrrrى  ،%24أمrrrا بالنسrrrبة للمشrrrروعات
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العاملrrة فrrي المنطقrrة االقتصrrادية الخاصrrة ومنrrاطق التنميrrة
االقتصادية مثrل :بودنrغ الجديrدة فrي مدينrة شrنغھاي ،حيrث
بلغ المعدل  %15وتلك المعrدالت تعrد أقrل بكثيrر بالمقارنrة
مع المعدل المفروض للمشروعات المحلية والي تمثل نسبة
) %55عبد الفضيل.(2000 ،
أما فيمrا يخrص المشrروعات التrي توظrف لrديھا التقنيrة
الحديثrة فقrrد حrrدد لھrrا مrrدة ثالثrrة أعrrوام إضrrافية مrrن خاللھrrا
تrrتمكن مrrن دفrrع الضrrرائب عنrrد معrrدل مrrنخفض يصrrل إلrrى
 ،%10باإلضافة إلى ذلك أي مشروع يقوم بتصrدير %70
من قيمة إنتاجه ،فإن ھذا المشروع بإمكانrه أن يحrافظ علrى
مستوى الضريبة عند المعدل المنخفض والذي يبلغ ،%10
كما انه يمكن ترحيل الخسائر لمدة خمس سنوات.
أمrrا بالنسrrبة لمشrrروعات إحrrالل محrrل الrrواردات والتrrي
تسrrrrrrتخدم مسrrrrrrتوى تقنيrrrrrrة ذات مسrrrrrrتوى عrrrrrrالي ،فھrrrrrrذه
المشrrروعات تمنحھrrا الدولrrة إعفrrاء ضrrريبي مrrن الضrrريبة
الموحrrدة لمrrدة تتrrراوح مrrا بrrين عrrامين إلrrى خمrrس أعrrوام
)عبدالفضيل.(2000 ،
إن الحوافز المقدمة لنقل التكنولوجيا واضحة وبالتحديrد
فrrrي الميrrrادين التrrrي تتصrrrف بتمتعھrrrا بأولويrrrة عاليrrrة مثrrrل
الشrrرائح اإللكترونيrrة .وتعrrد الصrrين فrrي الوقrrت الحrrالي مrrن
أكبر عمالء شركة )إنتل( ،ولكي تقلل الصين مrن اعتمادھrا
علrrى الrrواردات األجنبيrrة مrrن تلrrك القطrrع المرتكrrزة علrrى
المعرفrrrة بدرجrrrة كبيrrrرة ،قrrrررت إنشrrrاء نظrrrام التعrrrويض
السrrترجاع قسrrم مrrن الضrrريبة المدفوعrrة ،ففrrي حالrrة بلrrوغ
الضrrريبة علrrى القيمrrة المضrrافة المفروضrrة علrrى الrrدوائر
المدمجة لنسrبة  %17يقrوم نظrام التعrويض بتخفيضrھا إلrى
 %14للrدوائر المنتجrrة بالصrrين والمصrنوعة بالخrrارج إلrrى
نسrrبة تتrrراوح مrrا بrrين  %3و  %6للrrدوائر المصrrنعة داخrrل
الصين ) ،(USTR, 2003وفي ظل صناعة متقدمة تلعب
مrrن خاللھrrا تكلفrrة األيrrدي العاملrrة الصrrينية دورا صrrغيرا،
حيrrث تمكنrrت ھrrذه الحrrوافز مrrن تشrrجيع كبrrرى الشrrركات
األجنبيrrة علrrى نقrrل التصrrاميم إلrrى الصrrين ،وفrrي السrrنوات
السrrابقة أصrrبحت الصrrين أكثrrر طلبrrا وثقrrة مrrن ناحيrrة نقrrل
التكنولوجيrrا مrrن المسrrتثمرين األجانrrب إلrrى داخrrل الصrrين،
وبدأت تضع خططھا المتعلقة بنوعية وسمات االسrتثمارات
األجنبيrrrة فrrrي ظrrrل اإلمكانrrrات ومتطلبrrrات خطrrrط التنميrrrة
االقتصrrrادية الصrrrينية وضrrrعف التقنيrrrة التrrrي تعrrrول عليھrrrا
الصين.
فrrي خrrالل عrrام  1998تمكنrrت الصrrين مrrن تصrrدير مrrا
يقrrرب مrrن  30مليrrار دوالر مrrن المنتجrrات عاليrrة التقنيrrة،
بينمrrا بلغrrت صrrrادرات الواليrrات المتحrrدة األمريكيrrrة 190
مليrrار دوالر ،أمrrا بريطانيrrا واليابrrان فكانrrت أرقrrامھم  60و
 90مليrار دوالر علrrى التrrوالي ،وإذا نظرنrrا إلrrى أرقrrام عrrام
 1990والتي لم تتعrد  5مليrار دوالر نجrد انrه خrالل الفتrرة
مrrن عrrام  1990إلrrى عrrام  1998حrrدث تقrrدم كبيrrر تمكنrrت
الصين من تحقيقrه فrي مجrال التقنيrة ،ويشrير جrدول  2إلrى
تركيبة تبادل المنتجات ذات التقنية العالية في الصين.
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في عام  1999أصدرت الصين مجموعrة مrن القrوانين
والقرارات ومن أھمھا التفتيش السنوي للشركات األجنبيrة،
وھrrو قrrرار يعطrrي الحrrق للحكومrrة الصrrينية فrrي تقrrويم أداء
أنشطة تلك الشركات وتحديد مدى التزامھا بإمسrاك الrدفاتر
وفقا للقrوانين ،ووضrعت الحكومrة الصrينية تصrنيفين وھمrا
) (B) ،(Aوھذان التصنيفان نتاج إجراءات عملية التفتrيش
السrنوي ،ومrن خrالل التصrrنيف السrابق ففrي حالrة حصrrول
شركة ما على التصنيف ) (Bلن يكون بإمكان ھذه الشrركة
من زيادة رأسمالھا وفتح فروع جديدة داخrل الصrين ولrيس
ھذا فحسب بل ھناك عقوبات سوف تقع على ھذه الشركة.
وفrrrrي ابريrrrrل عrrrrام  1999قامrrrrت مصrrrrلحة الصrrrrناعة
والتجارة بوضrع بعrض المعrايير والضrوابط للموافقrة علrى
االسrrrrتثمارات األجنبيrrrrة المباشrrrrرة وقامrrrrت بتبليrrrrغ جميrrrrع
اإلدارات والحكومات بشأن تلك المعrايير والتrي تمثلrت فrي
اآلتي )عبد الفضيل:(2000 ،
أ -حماية السوق الصيني من توسع الشركات العالمية.
ب -اختيار االستثمارات األجنبية بناءا على معيار النوعية
وليس الحجم.
جـ -ربط نشاط االستثمارات األجنبية وممارسة عملھا
بالصين من خالل جلب تقنية حديثة.
ومrrrrrن األمrrrrrور الھامrrrrrة التrrrrrي سrrrrrاھمت فrrrrrي جrrrrrذب
االستثمارات األجنبية المباشrرة إليھrا ھrي إنشrاء العديrد مrن
المناطق االقتصrادية الخاصrة ،ومrنح المسrتثمرين األجانrب
المزايا داخل ھذه المناطق وتمثلت ھذه اإلعفاءات في :
أ -تسھيل الحصول على المواقع الصناعية
ب -اإلعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب
جـ -المعامالت التفضيلية في التمويل
د -تقديم خدمات التخزين والنقل
إتضح ما يلي أنه في عام  1999شھد :
أ -حدوث انخفاض في حصة الخطوط اإلنتاجية المرتكزة
على األيدي العاملة للمشروعات االستثمارية األجنبية
من  %50.42عام  1995إلى  %41.44عام .1999
ب -ارتفعت حصة المشروعات المرتكزة على رأس المال
من  %22.73إلى .%25.35
جـ -ارتفعت حصة المشrروعات المرتكrزة علrى التكنولوجيrا
من  %26.86إلى ) %33.21بايلي وآخرون. (1996 ،
ومن المالحظ من المؤشرات السابقة نجاح الحوافز
التي تشجع نقل التكنولوجيا داخل الصين.
كان للمشروعات األجنبية المساھمة األكبر فrي مبيعrات
الصين التقنية ،حيث قدرت مساھمة ھذه المشروعات بنحrو
 %85من إجمالي صادرات الصين التقنية للعrالم الخrارجي،
مما أدى إلى تحسن مكانrة الصrين التصrنيفية حيrث تحولrت
الصين من تصدير المنتجات ذات الكثافة في عنصر العمrل
إلrrى المنتجrrات التrrي تعتمrrد علrrى قrrدر كبيrrر مrrن التكنولوجيrrا
الحديثة )جدول .(2
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جدول  .2تركيبة تبادل المنتجات ذات التقنية العالية في الصين
الصادرات

الواردات

المنتج
سلع استھالكية

5

1

سلع تجھيزية

33

37

منتج شبه كامل

19

6

قطع غيار ومركبات

43

56

اإلجمالي

100

100
Source: Lemoine and Deniz (2002).

تطوير قدرات البحث والعنصر البشري
إن من أھم أسباب نجاح تجربة الصين في االستفادة من
جrrذب التكنولوجيrrا الحديثrrة إليھrrا مrrن خrrالل االسrrتثمارات
األجنبيrrة ھrrو قrrدرة العنصrrر البشrrري علrrى اسrrتيعاب دوره،
وھنrا يجrrب أن نركrز علrrى أھميrة تطrrوير المrورد البشrrري،
وتعمrrل الصrrين جاھrrدة علrrى تطrrوير العنصrrر البشrrري مrrن
خالل وضع إستراتيجيتين وھما:
أ -إصالح النظام التعليمي بالكامل.
ب -اسrrترجاع العلمrrاء والمھندسrrين الصrrينيين مrrن الخrrارج
لالستفادة من قدارتھم في تطوير التعليم داخل البالد.
وقrrد أكrrد اإلصrrالحيون أن التقrrدم التقنrrي يrrرتبط بتوسrrيع
قاعدة نظام التعليم العالي ،حيث في عام  2000بلغ إجمrالي
عrrدد المسrrجلين فrrي مؤسسrrات التعلrrيم العrrالي  %100وھrrي
ضrrعف النسrrبة المسrrجلة منrrذ عشrrر سrrنوات وتحديrrدا خrrالل
عام  ،1990وعلى الرغم مrن ذلrك كانrت ھrذه النسrبة تمثrل
 %2.4مrrن إجمrrالي عrrدد المنتسrrبين إلrrى مؤسسrrات التعلrrيم،
وما يميز الصين خالل السنوات السابقة ھو االھتمام الكبيrر
تجاه التعليم واستثمار األسر الصينية ألموالھا من أجل دعrم
ونجrrاح المنظومrrة التعليميrrة لصrrالح أبنrrائھم  ،وعلrrى الrrرغم
من أن اإلنفاق الحكومي المتواضع المخصص علrى التعلrيم
القrrومي إال أنrrه ھنrrاك توسrrع ملحrrوظ للنشrrاطات التعليميrrة
والذي مولته العائالت الصينية.
وأعطrrrت الصrrrين اھتمامrrrا خاصrrrا بمضrrrمون المنrrrاھج
الدراسية وأصول التدريس من خالل تجميع أقسام الدراسrة
حrrrول صrrrناعة مrrrا وبالتحديrrrد الصrrrناعات المتقدمrrrة ،ومrrrن
األمور الھامة أيضا ھو االھتمام بقضية العولمrة مrن خrالل
شrrrrراء الكتrrrrب الدراسrrrrية األجنبيrrrrة وترجمتھrrrrا للصrrrrينية
وبالتحديrrد فrrي القrrانون واإلدارة والعلrrوم والتكنولوجيrrا ،كمrrا
تبنrrت الصrrين برنامجrrا خاصrrا بتبrrادل الطrrالب مrrع الخrrارج
حيrrث انrrه فrrي عrrام  2000اسrrتقبلت الصrrين  45000طالrrب
أجنبي ).(Futo, 2003

إن الھrrrrدف والحrrrrافز الرئيسrrrrي وراء فكrrrrرة العولمrrrrة
وربطھrrا بالعمليrrة التعليميrrة ھrrي إرسrrال الطrrالب الصrrينيين
إلrrى الخrrارج مrrن أجrrل االنrrدماج داخrrل االقتصrrاد العrrالمي،
كانrrت الصrrين تشrrجع الطrrالب علrrى الدراسrrة فrrي الخrrارج
وتحديrrrدا فrrrي مجrrrال الھندسrrrة والعلrrrوم  ،ففrrrي عrrrام 2000
أرسrrrلت الصrrrين طالبrrrا للدراسrrrة فrrrي جامعrrrات  100بلrrrد
) ،(Futo, 2003فكان النصيب األكبر من استقبال الطrالب
الصينيين في جامعات الواليrات المتحrدة األمريكيrة  ،حيrث
ترسrrل الصrrين سrrنويا للواليrrات المتحrrدة مrrا يقrrرب مrrن 65
ألف طالبا باإلضافة إلى  36ألف طالب إلى تrايوان وھrونج
كونج حيث يتلقى ھؤالء الطالب التعليم في مجاالت متعلقrة
بالتقنية ،وفي خrالل الفتrرة مrا بrين  1998 -1986حrاز مrا
يزيد عن  21ألف طالب صيني درجة الrدكتوراه فrي مجrال
الھندسة والعلوم من جامعات أمريكية حيث يمثل ھrذا الrرقم
نسبة  %7.5من إجمالي مجموع الحاصلين على الrدكتوراه
في الھندسة والعلوم خالل ھذه الفترة.
وبالنظر إلى نسبة عrودة العلمrاء والمھندسrين الصrينيين
الحاصلين على شھادة الدكتوراه يتبين أن الزيادة متواضrعة
في نسبة عودتھم والذي يمكن مrن خاللھrم إعطrاء اآلخrرين
المزيد من الخبrرات .وتسrعى الحكومrة الصrينية فrي وضrع
مجموعrrrة مrrrن البrrrرامج تحrrrت إشrrrرافھا مrrrن أجrrrل جrrrذب
الكفrrاءات بالخrrارج للعrrودة مrrرة أخrrرى ومrrن ضrrمن ھrrذه
البrrrrرامج )الصrrrrندوق القrrrrومي للعلrrrrوم( وھrrrrذا الصrrrrندوق
مخصص للباحثين الشباب وأيضا كبار العلماء ،وقrد حققrت
الصrrrrين اسrrrrتفادة كبيrrrrرة مrrrrن قrrrrدوم العلمrrrrاء والمھندسrrrrين
الصrrينيين مrrن خrrالل مrrا يحملونrrه مrrن مھrrارة تقنيrrة عاليrrة
المسrrتوى والقrrدرة علrrى اإلدارة واإلطrrالع والتنفيrrذ والتrrي
تناسب السوق العالمية ،وقد أجريrت دراسrة صrينية لصrالح
المؤسسrrة القوميrrة للعلrrوم " "NSFبrrأن األسrrاتذة والبrrاحثين
المقيمrrين بالواليrrات المتحrrدة والrrذين ولrrدوا فrrي قrrارة آسrrيا
قrrاموا بتقrrديم مسrrاعدات مrrن خrrالل نشrrر معلومrrات وتقrrديم
استشrrارات إلrrى مrrوطنھم األم  ،واسrrتطاعت الصrrين بفضrrل
مجھوداتھا من أجل تطrوير النظrام التعليمrي أن تجنrي ثمrار
النجاح ،حيث تشير اإلحصائيات إلى األتي :

Hassan and Hasanien
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أ -ارتفعت حصة الصrين الدوليrة مrن المقrاالت العلميrة مrن
 %0.63عrrام  1986إلrrى  %1.83عrrام  ,1997ثrrم إلrrى
 %3.54في عام . 2001

والتطrrوير بالنسrrبة للنrrاتج المحلrrي اإلجمrrالي بrrين الشrrركات
األمريكيrrة الموجrrrودة داخrrrل الصrrrين مrrrن  %1خrrrالل عrrrام
 1994إلى  %9.2في عام .2000

ب -زادت عدد المقاالت التي تم تحريرھا من قبل الباحثون
الصينيون في مجالت مثل )العلوم والطبيعة( مrن %11
خالل عام  1986إلى  %93في عام .2001

إن ما يعيrق عمليrة البحrث والتطrوير داخrل الصrين ھrو
عrrrدم وجrrrود بنيrrrة تحتيrrrة قويrrrة لتحقيrrrق التقنيrrrة المطلوبrrrة
المطrrrورة بالrrrداخل ونقلھrrrا إلrrrى المنrrrاطق المطلوبrrrة وعلrrrى
األخrrص المؤسسrrات الصrrينية ،ونظrrرا ألھميrrة ھrrذا األمrrر
قrrررت الحكومrrة الصrrينية فrrي نھايrrة الثمانينrrات مrrن القrrرن
الماضrي تأسrيس مrrا يعrرف باسrم " منrrاطق التقنيrة العاليrrة"
والتي كان الھدف من وراء إنشائھا ھو جلrب البحrث التقنrي
المتقدم إلى البيئة اإلنتاجية ،باإلضافة إلى أن نسبة العrاملين
فrrrي مجrrrال البحrrrث والتطrrrوير داخrrrل المؤسسrrrات الكبيrrrرة
والمتوسrrrrطة إلrrrrى إجمrrrrالي المrrrrوظفين ارتفrrrrع مrrrrن نسrrrrبة
 %20.6خrrrالل عrrrام  1987إلrrrى  %39فrrrي عrrrام 1998
).(OECD, 2002

جrrـ -فrrي عrrام  2001احتلrrت الصrrين المركrrز الرابrrع علrrى
مستوى العالم في مجال )علوم المادة(.
د -وشھد علم النانو تقدما كبيرا حيث ارتفعت حصة الصين
مrrrن  %5.5فrrrي عrrrام  1995إلrrrى  %11.2خrrrالل عrrrام
 ،2001واحتلت من خالله الصين المركز السابع عالميا
).(Sigudson, 2003
وفrrrي منتصrrrف التسrrrعينات مrrrن القrrrرن الماضrrrي أعلrrrن
مجلس الدولة الصيني عن وضrعه لخطrة تھrدف إلrى زيrادة
مسrrrاھمة الدولrrrة فrrrي تقrrrدم مجrrrال التقنيrrrة باإلضrrrافة إلrrrى
مجموعة أخرى من اإلجراءات على رأسھا :
أ -اإلدارات الحكوميrrrrة مكلفrrrrة بتrrrrوفير األمrrrrوال الالزمrrrrة
إلنفاقھا على تطrوير مراكrز األبحrاث التrي تنفrذ الخطrط
اإلصالحية الھيكلية من أجل تحقيق تقدم ملموس.
ب -زيادة توسrع جميrع الشrركات سrواء العامrة أو الخاصrة
في استخدام التقنيات الحديثة.
جrrrـ -األخrrrذ فrrrي االعتبrrrار جانrrrب حقrrrوق الملكيrrrة الفكريrrrة
الصrrينية فrrي شrrراء مؤسسrrات الحكومrrة للمنتجrrات ذات
التقنية العالية.
د -زيادة القروض والتسھيالت المقدمrة مrن البنrوك لتسrھيل
تنفيذ األبحاث العلمية والتقنية.
ھـ  -تتمتع كل المعاھد العلمية التي تم تحويلھا إلrى شrركات
أبحrrrاث بrrrنفس المعاملrrrة التrrrي تقrrrدمھا الحكومrrrة لتلrrrك
الشrrrrركات مrrrrن الناحيrrrrة الماليrrrrة وتقrrrrديم اإلعفrrrrاءات
الضريبية.
و -من أجل تطوير ورفع مستوى جrودة المنتجrات الصrينية
وزيادة قدرتھا على منافسة أقوى المنتجات في األسrواق
العالميrrة قامrrت الدولrrة بوضrrع خطrrة مrrن خاللھrrا حrrددت
 800معھrrrد لألبحrrrاث العلميrrrة مrrrن أجrrrل وضrrrع نظrrrام
لتطوير التقنية وذلك من خrالل وضrع عالقrة وثيقrة بrين
المعاھد والشركات التابعة للدولة.
سrrاھمت العديrrد مrrن الشrrركات متعrrددة الجنسrrيات فrrي
تطوير الجامعات الصينية من خالل تجھيز أفضrل الكrوادر
الجامعيrrrة المؤھلrrrة والمrrrاھرة والمدربrrrة ،فrrrاألمر بالنسrrrبة
للشrركات متعrrددة الجنسrيات لrrم يتوقrrف فقrط عنrrد المسrrاعدة
فrي تrrوفير المنrrاھج وأحrrدث التجھيrزات بrrل أمتrrد أيضrrا إلrrى
إنشrrrrاء مراكrrrrز بحثيrrrrة والrrrrربط بrrrrين األبحrrrrاث العلميrrrrة
والتطبيقrrات ،كمrrا توضrrح المؤشrrرات زيrrادة مراكrrز البحrrث

وفي ھذا المجال تقود مؤسسات التقنية والعلوم الطريrق
وتستھدف المؤسسrات الصrينية فrي البحrث والتطrوير حيrث
تجاوزت ھrذه المؤسسrات دورھrا حتrى أصrبحت مؤسسrات
شrrاملة فrrي إمكانھrrا تطrrوير أي منrrتج وتقديمrrه إلrrى السrrوق
بطريقة مثلrى وبيعrه ،وتتزايrد أھميrة الطريقrة التrي تحصrل
من خاللھا الصين على التقنية األجنبية الحديثة وفي المقابل
دفع ثمنھا ،وسrتظل الصrين بإمكانھrا تحقيrق أقصrى اسrتفادة
من نقل التقنيات الحديثrة عrن طريrق االسrتثمارات األجنبيrة
مrrن خrrالل الصrrفقات القويrrة التrrي تقrrوم بإتمامھrrا وھrrو خيrrر
مؤشر على االستمرارية.
إن عملية سرقة التقنية تشكل عنصرا رئيسيا في عمليrة
إبقrrاء تكلفrrة التطrrوير مخفضrrة ،إن منتجrrي السrrلع المزيفrrة
عبارة عن مجموعة تتمثل فrي مؤسسrات كبيrرة متخصصrة
إلrrى مجموعrrة مrrن األفrrراد يقومrrون بصrrنع وتقrrديم منتجrrات
مزيفrrة مrrن خrrالل تغييrrر التعليrrب وبيrrع المنتجrrات لغيrrرھم،
ولrrيس مrrن الغريrrب فrrي األمrrر أن يكrrون منتجrrو ھrrذه السrrلع
أكبر المؤسسات التابعة للدولة أو كبرى الشركات الخاصة،
وتلجأ بعض ھذه الشركات إلrى العمليrات اإلنتاجيrة المزيفrة
للrrتخلص مrrن األزمrrات التrrي تمrrر بھrrا والضrrغوطات حتrrى
تrrتمكن مrrن تحقيقھrrا لألربrrاح وھrrذا حrrال الشrrركات التابعrrة
للقطrrاع العrrام للدولrrة حيrrث تلجrrأ ھrrذه الشrrركات إلrrى إقامrrة
مشrrrاريع بالتعrrrاون مrrrع الشrrrركات األجنبيrrrة ،ثrrrم يقومrrrون
بتحويل بعض المنتجات بدون معرفة المسrتثمر األجنبrي أو
يقومrrون بوضrrع خطrrوط إنتاجيrrة مسrrتخدمين نفrrس المعrrدات
والتصاميم وبعض ھذه الشركات تظل تؤسrس بھrدف إنتrاج
السلع المزيفة.
إن بعض من ھذه الشركات تتطور لكي تصبح شrركات
شبه رسمية تنتج منتجات مغايرة لتلك التrي يجrرى تقليrدھا،
ويتشrrارك كrrل ھrrؤالء بميrrزة تخفrrيض التكrrاليف إلrrى الصrrفر
بالنسبة لالستثمار في التقنية والحصول على شھرة المنrتج،
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وكrrذلك الحصrrول علrrى مrrواد أوليrrة وقطrrع غيrrار رخيصrrة
باإلضافة إلى تكلفة األيدي العاملة ،وكلما وصلت صناعات
التزييف إلى درجة النضrج فإنھrا تحصrل علrى ميrزات عrن
غيرھا من حيث نوعية المنrتج والمظھrر ويسrمح للشrركات
التrrrي وصrrrلت ألعلrrrى السrrrلم بrrrأن تطلrrrب أسrrrعارا أعلrrrى
لمنتجاتھrrrا ،كمrrrا أن األمrrrر وصrrrل بrrrبعض الشrrrركات إلrrrى
استخدام مواد أولية مزيفة أو بيع منتج نھائي غيrر شrرعي،
ووفقا للمؤشرات تصل نسبة مساھمات البضائع المقلدة إلrى
مrrا يتrrراوح بrrين  15و  %20مrrن أربrrاح مبيعrrات التجزئrrة
علrrى المسrrتوى الrrوطني ،ووفقrrا لrrبعض التقrrديرات تقتrrرب
حصة بعض األسواق من نسrبة  %90و  %94للبرمجيrات
و  %97للوحrrات المفrrاتيح واألشrrرطة المسrrموعة %100
ونسبة سرقة أسماء المنتجات ) %90العيسوي.(2009 ،

التوجھxxxxxات العامxxxxxxة والخاصxxxxxxة المتعلقxxxxxxة بxxxxxxالعلوم
والتكنولوجيا
التوجھات العامة
إن عملية ممارسة الدور االقتصادي المتميز في الصين
فيما يتعلق بمسألة تحصيل التكنولوجيrا تتوقrف فrي األسrاس
على التوجيھات من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا بموافقة
الحrrزب الشrrيوعي الصrrيني والحكومrrة ،إن أول اھتمامrrات
الحكومrrة الصrrينية بشrrكل جrrاد فيمrrا يخrrص التنظrrيم المحكrrم
لتطوير العلوم والتكنولوجيا كان فrي عrام  ،1983ولكrن لrم
يكrrن بدايrrة األمrrر عنrrد ھrrذا التrrاريخ فقrrط بrrل سrrبقه فrrي عrrام
 1979وضrrrع برنrrrامج مrrrن قبrrrل الrrrرئيس الصrrrيني )ديrrrنج
شياوبنج( خاص بتحسين القطاعات األربعة التالية:
أ -الزراعة.
ب -الصناعة.
جـ -الدفاع الوطني.
د -العلوم والتكنولوجيا.
وفrrي عrrام  1983قrrام أربعrrة مrrن كبrrار علمrrاء الصrrين
بوضrrع برنrrامج لتطrrوير التكنولوجيrrا خrrالل القrrرن الواحrrد
والعشرين ،ھذا البرنامج تم عرضrه علrى اللجنrة المركزيrة
للحrrزب الشrrيوعي للموافقrrة عليrrه ،ويھrrدف ھrrذا البرنrrامج
إلrrrrى تطrrrrوير سrrrrبعة قطاعrrrrات ذات أھميrrrrة كبيrrrrرة وھrrrrي
): (Milliot, 2006
أ -الطاقة.
ب -المواد والعناصر الجديدة.
جـ -أنظمة التحكم األوتوماتيكية.
د -األنظمة الفضائية.
ھـ  -األنظمة المعلوماتية والميكروإلكترونيك.
و -أنظمة الليزر ذات القوة الفائقة.

ز -التكنولوجيا البيولوجية.
وتمثrrrrل ھrrrrذه القطاعrrrrات السrrrrبعة المحrrrrاور الرئيسrrrrية
للحصول على التكنولوجيا العالية حيث أستمر العمل ضمن
ھrrrذه القطاعrrrات الحيويrrrة ،وعلrrrى الrrrرغم مrrrن ذلrrrك إال أنrrrه
ظھرت بعض المشكالت التي واجھتھا الصrين مثrل مشrكلة
سrrrرعة تطrrrوير التكنولوجيrrrا فrrrي العديrrrد مrrrن دول العrrrالم
ومشكلة الطاقة ،ھذا ما ألقى عليه الضrوء الrرئيس الصrيني
فrrي عrrام  2006خrrالل النrrدوة الوطنيrrة للعلrrوم والتكنولوجيrrا
في بيجين والذي ركز على اآلتي:
أ -الطاقة النووية والطاقات اإلستراتيجية :والتي تم إدخالھrا
ضمن النطاق الواسع للطاقة.
ب -المrrrrواد األساسrrrrية :وھrrrrي توسrrrrيع للمrrrrواد والعناصrrrrر
الجديدة.
جrrrـ -تكنولوجيrrrا المعلومrrrات :والتrrrي تrrrم تحديrrrدھا أنظمrrrة
المعلومات والميكروإلكترونيك.
د -علrrوم الجزئيrrات الدقيقrrة :يظھrrر ھrrذا النrrوع مrrن العلrrوم
درجة الوعي والمعرفة العالية للصين فrي قrدرتھا علrى
تحقيق طفرة وقدرة على التقدم.
ھـ  -البيولوجيا :وتشمل كل األنشطة المرتبطة بالتكنولوجيا
البيولوجية ،وسrبب التوسrع فrي ھrذا النشrاط ھrو ظھrور
بعrrrض األمrrrراض الحديثrrrة فrrrي الصrrrين مثrrrل  :حمrrrى
الطيور والمرض التنفسي الحاد.
في  5مايو عrام  1995قامrت اللجنrة المركزيrة للحrزب
الشيوعي ومجلس الدولة باتخاذ قرار حrول تسrريع التطrور
العلمي والتكنولوجي ،نظرا ألنه بعد مرور عشر سنوات لم
تحقق القطاعات النجrاح المنتظrر والمتوقrع ،وسrمي القrرار
المتفق عليه )قرار  6مايو( حيث شمل ھذا القرار مجموعة
من النقاط وھي :
أ -االھتمrrام بrrدعم التعrrاون علrrى مسrrتوي دولrrي قrrائم علrrى
المعاملrrrrrrة بالمثrrrrrrل والمسrrrrrrاواة فrrrrrrي مجrrrrrrال العلrrrrrrوم
والتكنولوجيا.
ب -العمل على مزج التكنولوجيا األجنبيrة والبحrث القrومي
المستقل.
جrrrـ -تكليrrrف القطrrrاع اإلنتrrrاجي بمھrrrام البحrrrث التطبيقrrrي،
والبحrrث القاعrrدي مسrrئولية الدولrrة ،مrrع العلrrم انrrه مrrن
الممكن مشاركة االستثمار األجنبي في ذلك.
د -توجيrrه كrrل الجھrrود نحrrو المrrوارد الصrrينية المتاحrrة مrrن
أجل خلق تكنولوجية محلية.
ھـ -تحويل التكنولوجيا العسكرية إلى المجال المدني.
و -العمrrل علrrى تطrrوير ورفrrع مسrrتوى التسrrليح مrrن خrrالل
حسrrrن اسrrrتعمال التكنولوجيrrrا عrrrن طريrrrق الصrrrناعات
العسكرية.
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ز -العمل على بذل أقصrى جھrد مrن الممكrن الوصrول إليrه
من أجل السير على خطى الدول المتقدمة فrي مجrاالت:
الطاقة والبيولوجيا وعلوم الفضاء واالتصاالت.
التوجھات الخاصة
تضمنت التوجھrات الخاصrة العديrد مrن البrرامج والتrي
تمثلت في:
برنامج بحث وتطوير التكنولوجيا المفتاحية
كrrان بدايrrة ظھrrور ھrrذا البرنrrامج فrrي عrrام  ،1982وھrrو
برنامج يشتمل علrى أنشrطة :الزراعrة ،التكنولوجيrا الدقيقrة
والتطوير االجتماعي ،حيث تم تدعيم كل مrن ھrذه األنشrطة
السابقة كموضوع مخطط فرعي خاص.
البرامج العسكرية
تسrrعى الصrrين دائمrrا كقrrوة اقتصrrادية كبيrrرة أن تمتلrrك
أيضا قوة عسكرية ،حيث تعتبر البرامج العسrكرية مrن أھrم
البrrرامج التrrي تھrrتم الصrrين بتrrدعيمھا مrrن خrrالل الوسrrائل
المالية والمادية الموضوعة من أجل إنجازھا.
البرنامج الوطني للتطوير االجتماعي
بدأ تنفيذ ھذا البرنrامج فrي عrام  1995وھrو يھrدف إلrى
تحسrrrين حيrrrاة المrrrrواطن الصrrrيني ،وتتمثrrrrل محrrrاور ھrrrrذا
البرنامج في :التنمية المستدامة ،الصحة ،حل مشrكلة الميrاه
و تطوير المشروعات الصغيرة.
المشاريع المركبة للبحث العلمي
ھrrي عبrrارة عrrن مشrrاريع ضrrمن مخطrrط بنrrاء القواعrrد
وبنrrك المعلومrrات ،وھrrي مشrrاريع خصصrrت للبrrاحثين فrrي
المجrrrاالت العلميrrrة المتعrrrددة ذات المسrrrتوى المرتفrrrع مثrrrل:
برنrrامج االنشrrطار النrrووي ،اإلشrrعاعات المندمجrrة ،مراقبrrة
حركة الطبقات األرضية فrي الصrين والتليسrكوب ذو تقنيrة
األلياف البصرية.
برنامج بحث وتطوير التكنولوجيا الدقيقة
بدأت فكrرة ھrذا البرنrامج فrي شrھر مrارس عrام 1986
وسrrrمي ببرنrrrامج ) (863وھrrrو مrrrرتبط بشrrrھر وعrrrام بدايrrrة
ظھrrور البرنrrامج ويعتبrrر الrrبعض أن ھrrذا البرنrrامج مكمrrل
ومrrرتبط ببرنrrامج )بحrrث وتطrrوير التكنولوجيrrا المفتاحيrrة(،
وبالفعrrل تrrم تطبيrrق ھrrذا البرنrrامج فrrي عrrام  ،1987ويھrrدف
ھذا البرنامج إلى إحداث تطوير في مجموعة من المجrاالت
مثrrrل  :الطاقrrrة  ،تكنولوجيrrrا المعلومrrrات ،علrrrوم الفضrrrاء،
التحكم اآللي والليزر .
برنامج الشعلة
صدر ھذا البرنامج في عام  1988ويھدف إلى:
 بنrrrاء شrrrبكة للمعلومrrrات وفrrrتح قنrrrوات داخليrrrة وخارجيrrrةللمعلومات.
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 تطوير التكنولوجيا وإدخالھا في الصناعة. ھذا البرنامج يشتمل على مشاريع برنrامج بحrث وتطrويرالتكنولوجيا الدقيقة )مشروع  ،(863حيث يقrوم البرنrامج
علrrى الطاقrrة ،حمايrrة المحrrيط ،التكنولوجيrrا البيولوجيrrة،
المrrواد الجديrrدة ،الrrتحكم فrrي الطاقrrات العاليrrة ،تكنولوجيrrا
المعلومات واإللكترونيك.
 فrrتح نوافrrذ علrrى العrrالم الخrrارجي وھrrي مrrن مھrrام منrrاطقالتطrوير الصrrناعي للتكنولوجيrا والتrrي يصrل عrrددھا إلrrى
 53منطقة.
برنامج 973
تم وضع ھذا البرنامج في مrارس فrي عrام  1997لrذلك
سrrمي ببرنrrامج ) (973ويرجrrع سrrبب التسrrمية الرقميrrة إلrrى
شrrھر وسrrنة بدايrrة ظھrrور البرنrrامج ،وھrrو أيضrrا مrrن ضrrمن
البرامج الھامة التي تعمل في مجrاالت مثrل :علrم الجينrات،
علrrrrم الكيميrrrrاء ،علrrrrم الجزئيrrrrات الدقيقrrrrة ،الكرسrrrrتاليات
والعدسيات.
برنامج الشرارة
يرجع بدايrة ظھrور ھrذا البرنrامج إلrى عrام  1986مثrل
برنrrامج )بحrrث وتطrrوير التكنولوجيrrا الدقيقrrة( ،ويسrrعى ھrrذا
البرنامج إلى تجديد وتطوير القطاع الزراعي.
مxxxدى اسxxxتفادة مصxxxر مxxxن تجربxxxة الصxxxين فxxxي جxxxذب
التكنولوجيا
إن ما يمكrن إلقrاء الضrوء عليrه مrن خrالل عrرض أھrم
مالمح التجربة الصينية في جذب التكنولوجيا ھrو مجموعrة
من الجوانب التي يمكن لمصر االسrتفادة منھrا والتrي تتمثrل
في :
من الناحية البشرية
 -1االھتمام بتطوير اللغة األم )اللغrة العربيrة( مrع االھتمrام
بتعلrrيم اللغrrات األجنبيrrة بدايrrة مrrن المراحrrل الدراسrrية
األولrrى وتحديrrدا اللغrrات السrrائدة ولغrrات الrrدول الكبrrرى
اقتصrrrاديا وسياسrrrيا مثrrrل اللغrrrة اإلنجليزيrrrة ،الفرنسrrrية،
األلمانية ،الصينية واليابانية.
 -2تعrrد مصrrر مrrن الrrدول ذات الكثافrrة السrrكانية المرتفعrrة
وتمتلrrك مصrrر مrrن المrrدن والقrrرى التrrي تمثrrل منrrاجم
للثروات البشرية والمواھب في شتى المجrاالت العلميrة
واألدبيrrة والفنيrrة وغيرھrrا وبالتrrالي ينبغrrي علrrى الدولrrة
العمل على التخطيط الجيد ومتابعrة الكفrاءات والمrوارد
البشrrrرية المتميrrrزة وبrrrاألخص فrrrي المراحrrrل التعليميrrrة
األولى .
 -3دعrrم النخrrب الوطنيrrة المصrrرية سrrواء المتواجrrدة داخrrل
مصrrrر مrrrن خrrrالل تھيئrrrة المنrrrاخ للعمrrrل واالبتكrrrار ،أو
المقيمين بالخارج مrن خrالل تحفيrزھم علrى العrودة مrن
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خrrالل إزالrrة كافrrة المعوقrrات التrrي واجھrrتھم فrrي السrrابق
واسrrrتثمار أفكrrrارھم وخبrrrراتھم داخrrrل الrrrوطن للحفrrrاظ
عليھم .

 -3توفير معلومات كافيrة عrن أسrواق الrدول المختلفrة التrي
تتواجد بھا السفارات المصrرية وتتمثrل ھrذه المعلومrات
في السلوك االستھالكي واإلنتاجي لھذه الدول.

 -4تخصيص الدولrة ميزانيrة ضrخمة لفrتح المعاھrد العلميrة
وتجھيزھrrrا علrrrى أعلrrrى مسrrrتوى واسrrrتقطاب الخبrrrراء
والمتخصصrrrrين مrrrrن الخrrrrارج ،وإرسrrrrال بعثrrrrات مrrrrن
الباحثين بصrورة دوريrة وبالتحديrد للrدول المتقدمrة فrي
مجrrال التكنولوجيrrا ھrrذا باإلضrrافة إلrrى متابعrrة الكفrrاءات
بالداخل من خالل وضrع بrرامج دقيقrة ومحrددة والسrير
عليھا بشكل منظم .

 -4توجيه ودعrم المrورد البشrري وإمrداده بكافrة اإلمكانrات
الالزمة سواء المالية أو المادية من أجل إبرازھrا للعrالم
تكنولوجية مصرية خالصة.

 -5مشrrاركة كافrrة القطاعrrات العامrrة والخاصrrة ،وكrrل فrrرد
عامل في المجتمع إذا كان بإمكانه أن يضيف شيئا حتى
ولو بمقدار بسيط.
من الناحية العملية
 -1دفrrع المؤسسrrات العامrrة والخاصrrة لضrrرورة ممارسrrة
الدور االقتصادي المتميز ،وتشجيع المؤسسrات القوميrة
المصرية على مستوى القطاعات المختلفrة ،والشrركات
المتخصصrrة فrrي مجrrال الصrrناعات الثقيلrrة والتركيبيrrة
وأعمال البناء  ، ...وجعل ھذه المؤسسات بداية انطrالق
قويrة لبrrاقي المؤسسrrات المصrرية ،بrrل وأيضrrا االجتھrrاد
للرفع من شأنھا على المستوى العالمي.
 -2العمrrrل علrrrى تحقيrrrق التنميrrrة االقتصrrrادية واالجتماعيrrrة
المستدامة والحوكمة في التسيير والبحث.
 -3تطبيrق أسrrلوب التحويrل التقنrrي مrrن خrالل تحويrrل جrrزء
مrrrrن مقتنيrrrrات مصrrrrر مrrrrن المنتجrrrrات الصrrrrناعية ذات
التكنولوجيrrrا العاليrrrة فrrrي إنتاجھrrrا لمعامrrrل متخصصrrrة
لتحويلھا إلى منتج مصري.
 -4العمل على توفير قواعد معلوماتية في جميrع القطاعrات
والعمrrل علrrى الrrربط فيمrrا بيrrنھم مrrن خrrالل قنrrوات ربrrط
متخصصrrrة ،والعمrrrل علrrrى اسrrrتفادة جميrrrع األطrrrراف
المتعاملين منھا.
من الناحية السياسية
 -1العمrrrrrل علrrrrrى تكrrrrrوين عالقrrrrrات مبنيrrrrrة علrrrrrى مبrrrrrدأ
المعاملrrة بالمثrrل فrrي مجrrال التكنولوجيrrا وبالتحديrrد دول
)البrrrريكس( والتrrrي تضrrrم )البرازيrrrل ،روسrrrيا ،الھنrrrد،
الصين وجنوب أفريقيا( حيث تمتلrك كrل دولrة مrن دول
ھذه المجموعة نفrس طموحrات وأھrداف مصrر والrدول
النامية األخرى.
 -2التحدي واإلرادة السياسية الواضحة ووضوح الرؤية.

من الناحية العسكرية
 -1الحrrد مrrن التبعيrrة فrrي المجrrال العسrrكري والناتجrrة عrrن
شراء األسلحة من الدول األخرى.
 -2إنھrrاء عھrrد السrrيطرة االحتكاريrrة ونفrrوذ الrrدول الكبrrرى
عسrrrكريا مrrrن خrrrالل وضrrrع ھrrrدف مشrrrروع ومسrrrتحق
لمنافسة تلك الدول في المجال العسكري ،فrبعض الrدول
تسيء استخدام قوتھا العسكرية لخدمة أغراضھا الذاتيrة
علrrrى حسrrrاب بrrrاقي الrrrدول وتحقrrrق أھrrrداف اقتصrrrادية
وتنموية وتعطل أھداف دول أخrرى  ،فالمشrكلة الحقيقrة
تكمrrن وراء مrrن ھrrو األقrrوى واألكثrrر سrrيطرة وبالتrrالي
نتحول مع الوقت لمجتمع أشبه بالغابات.
 -3تحويل التكنولوجيا العسكرية للمجال المدني.
 -4السrrعي نحrrو الحفrrاظ علrrى إشrrراك المؤسسrrة العسrrكرية
المصرية في المشاريع القوميrة التنمويrة لمrا تمتلكrه مrن
خبrrرات وإمكانيrrات ضrrخمة يجrrب اسrrتغاللھا واالسrrتفادة
منھا.
 -5إذا أرادت المؤسسة العسكرية تطوير األسلحة فعليھا أن
تحسن استغالل التكنولوجيا الدقيقة وإعطاء أھمية كبيرة
للتكنولوجيا المزدوجة.
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ABSRACT: The Chinese experience has proved that foreign investment can be relied on in
the process of transfer and utilization of modern technology, contrary to what some believe
that dependence on technology transfer abroad has no basis in fact. As a host country for
foreign investment, China has been able to make real gains from modern production methods
and advanced management methods. And the resulting effects of development and spread of
investments, which have implications for the national economy, and under the constraints set
by the Chinese government within the clear plan to benefit from technology by identifying
industries with future growth. And to make an effort to develop it and build a knowledge
system. All this calls for the assertion that if Egypt wants to strengthen its competitiveness in
the world and to contend with advanced industrial countries to channel their investment and
intensify towards the generation of science and knowledge and skill because they represent
important sources of any state in the position of preference. Technology regulations as the
fuel for progress and prosperity. These regulations include: Software and equipment,
biotechnology, communications, machines that are managed automatically, the manufacture
of civil aircraft, microelectronics, modern materials science industry. Each of these technology
elements will be able to lead nations in the twenty-first century. It is worth mentioning here
that these three scientific revolutions represent a powerful dynamic engine of prosperity and
progress and a key to scientific, technological and cognitive progress. The great knowledge
and knowledge as wealth and fuel also applies to China and others currently unlike the
countries that possess innumerable wealth but do not exist on the global market map. The
Chinese experience deserves careful study and attention through Egypt to develop a strong
system, and the need to focus and exploit the old and strong relations between the two
countries (Egypt and China), where China is currently a strong strategic partner of Egypt,
where Egypt has many various resources (Oil, minerals, etc.). In addition to these resources,
Egypt's huge human resource, many expect the important role Egypt will play not only in the
Arab and African region but also in its important role in the global economy. This requires an
Egyptian mentality for every citizen who loves work and sanctifies it and is characterized by
discipline, self-denial, work, collective and patriotic, in addition to a strong political vision
and to direct all efforts and energies and activate them and involve them in various organs and
sectors within the State all these factors will enable the State to achieve a quantum leap, as
China did in all areas and in a short period of time.
Key words: Economic role, china, modern technology.
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