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الصناعة قاطرة التقدم
.الصناعة كانت الية النھضة للدول الصناعية •
الصناعة تطور االنسان فكراً وحضارة و ثقافة وسلوكاً و ترفع من قيمة انتاجه  •

 .  ومستواه المعيشى
نظلم مصر إذا قصرنا اقتصادھا على الخدمات•

).استھالك-موانى-بنوك-سياحية(  

.التنمية الحقيقية ھى من خالل التنمية الصناعية•
تصنيع الخامات المحلية يحقق أعلى قيمة مضافة •

).حاصالت زراعية وخامات معدنية(

.  السوق المصرى الكبير ھو أھم حافز لبناء الصناعات•



مصطفى الرفاعى. د

Rev 2 - 3

بتروكيماوياتكيماويـــة
والبالستيك

المطاط
أسمنتواإلطارات

أسمدة
ومبيدات
حشرية

غازاتورق وطباعة
صناعية

زجاج
وخزفيات 

السكـــرغذائيـــــة
الزيوت
والصابون
واألعالف

منتجات
األلبـان

تصنيع وحفظ
األغـذية

عطور
ضرب األرزومستحضرات

الدقيق
والمخبوزات
والعجائن

أجھزةھندسية
كھربائية

أجھزة
اليكترونية

معدات
استثمـارية

أجھزة
منزليـة

كابالت
كھربائية

صناعات
مغذية

شاحنات
سيارات
أتوبيسات

أليافغزل ونسيج
صناعية

الغزل
والنسيـج

صباغة
مالبسطبـاعةوتجھيز

جاھزة
موكيت
البطاطينوسجاد

صناعات مصرية فى كافة المجاالت
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الخاماتتعدينيـة
األحجارالذھـبالتعدينية

الكريمـة
الجرانيت
األمــالحوالرخـام

النحاسألومنيومحديد وصلبمعدنيـة
المواسيروالرصاص

أحذية دبــاغةجلــود
جلدية

مــالبس
جلديــة
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على قيمة مضافة
ٔ
التصنيع يحقق ا

سعر الطن
)دوالر(

المنتج بعد التصنيع سعر الطن
)دوالر(

الخام

1200 بولى ايثيلين 250 إيثان
1100 بولى بروييلين 360 بروبان
1200 حامض الفوسفوريك 120 فوسفات
2500 ثانى أكسيد التيتانيوم 65 المنيت
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الصناعة فى مصر

 :عهد محمد على  1)
ول صناعة حربية حديثة و ترسانة بحرية وصناعات معدنية وغزل ونسيج•

ٔ
 ا
ٔ
نشا

ٔ
   ا

 مصر تحت االستعمار البريطانى 1939  -1880  2)

و تصديرها بتمويل من البنوك •
ٔ
جانب إلى استغالل الثروات والخامات المحلية وتصنيعها وبيع المنتجات فى السوق المصرى ا

ٔ
اتجه اال

جنبية فى مصر
ٔ
 .اال

مثلة 
ٔ
سمنت –السكر : ا

ٔ
. زيوت الطعام–المنجنيز –الفوسفات –البترول –اال

 شركات بنك مصر 1939- 1922  3)

 صناعات متكاملة بفكر وإدارة وقيادة طلعت حرب•
ٔ
نشا

ٔ
ول مشروع وطنى مصرى ا

ٔ
 .ا

جنبى وإقصاء طلعت حرب و وقف االستثمار فى •
ٔ
نجح اإلنجليز فى إجهاض المشروع وتحويل بنك مصر إلى بنك تجارى مصرى ا

.الصناعة
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الصناعة فى مصر

 إنشاء قاعدة صناعة القطاع العام  1975 - 1956  4)

سيس  850تولت وزارة الصناعة بناء قاعدة صناعية وطنية متكاملة من •
ٔ
شركة فى مختلف المجاالت الصناعية بما  156مشروع صناعى وتا

هم إنجازات ثورة ) مشروع السنوات الخمس الذى تحول فيما بعد الى الهيئة العامة للتصنيع(في ذلك البترول والكهرباء 
ٔ
ويعتبر هذا من ا

1952. 

 صناعة القطاع الخاص  2002 - 1975  5)

قامتها الدولة مزودة بالمرافق و استفادت من  2500تم بناء •
ٔ
مشروع صناعى قطاع خاص بالمدن والمناطق الصناعية التى ا

موال المصريين العاملين ,حوافز تشجيع القطاع الخاص على االستثمار فى الصناعة من إعفاءات ضريبية 
ٔ
هذه المصانع مولتها ا

 .   بالخارج وسدت منتجاتها احتياجات السوق المصري الكبير

.الشركات الصناعية المملوكة للدولة) خصخصة (توقفت الدولة عن االستثمار فى الصناعة وتبنت برامج لبيع  •
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الصناعة فى مصر

(62002–2009 
 

  .صدر قانون الضرائب الجديد وتم إلغاء حوافز االستثمار فى الصناعة في المدن الصناعية والمناطق النائية•

 

و إلغاء الجمارك على الواردات وتوقيع اتفاقيات المناطق الحرة المشتركة مع •
ٔ
سواق المصرية للسلع المستوردة وتخفيض ا

ٔ
ثم تم فتح اال

وروبى والدول العربية
ٔ
 .اإلتحاد اال

 

 .اتجهت معظم مدخرات المصريين إلى العقارات واالراضى•

 

يضا بشراء الشركات التى لها حصة •
ٔ
سواق المال وعلى السوق من خالل البنوك والمؤسسات المالية وا

ٔ
جانب على معظم ا

ٔ
ستحوذ اال

ٔ
ا

كبيرة من السوق المحلى 
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جنبية
ٔ
 البنوك اال

 2000التى رخصنا لها بالعمل في مصر منذ   

1) ABN Amro Bank
2) Alexandria Bank          
3) Bank Nova Scotia
4) Barclays Bank
5) Blom Bank
6) BNP Paribas
7) Citi Bank 

8) HSBC Bank
9) National Socite General Bank

10) Pireaus Bank

إضافة إلى بعض البنوك العربية  •

هولندى

ايطالى

كندى

بريطانى

لبنانى

فرنسى

مريكى
ٔ
ا

بريطانى

فرنسى 

يونانى
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شركات بنك مصر
 

قطان•
ٔ
 شركة مصر لخليج اال

قطان •
ٔ
 شركة مصر لتصدير اال

 شركة مصر للغزل والنسيج•

 شركة صباغى البيضا•

 )دمياط(شركة مصر لنسج الحرير •

 شركة مصر للكـتان•

سماك•
ٔ
 شركة مصر لمصايد اال

زرار الصدف بالسويس(
ٔ
سماك ومصنع لال

ٔ
عمال الصيد وتجارة اال

ٔ
 )ا

 شركة بيع المصنوعات المصرية •

 شركة مصر للمستحضرات الدوائية•

 شركة مصر للناجم والمحاجر•

 شركة مصر للنقل والمالحة•

 )مركب وصندل 73مالحة نهرية (

      

سست
ٔ
 تا

1924 

1930   

1927   

1938   

1927   

1927   

1927   

 

1932   

1940   

1938 

1930 
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 .شركة مصر للمالحة البحرية•

ت ب (      
ٔ
بيض ونقل الحجاج 14بدا

ٔ
 ).باخرة فاخرة خطوط بالبحر اال

 

 شركة مصر الطيران•

 (اإلسكندرية -القاهرة-الخطوط      
ً
 ).رحلتين يوميا

سيوط-القاهرة 
ٔ
قصر/ ا

ٔ
سوان/ اال

ٔ
 مطروح/ ا

 .بغداد/ جدة / القدس / يافا / حيفا -القاهرة            

           

مين•
ٔ
 شركة مصر للتا

 شركة مصر للسياحة•

 ).ستديـو مصر(شركة مصر للتمثيل والسينما •

مطبعة مصر•

شركات بنك مصر
سست

ٔ
 تا

1934 

 

   

1932   

   

   

   

1934   

1934   

1925   

1922 
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مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى 

  1934فى 

 صنع غزل القطن•

 مصنع نسج القطن•

 مصنع غزل الكـتان•

 مصنع نسج الكـتان•

 مصنع الصباغة والتبييض•

قمشة•
ٔ
 مصنع طباعة اال

 مصنع القطن الطبى•

حبال•
ٔ
 مصنع الدوبارة واال

 مصنع الجوارب والفانالت•

 مصنع الناموسيات•

 مصنع الصوف•

مصنع البطانيات•
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مريكى اريك دافيس
ٔ
شهادة باحث ا

عن طلعت حرب

 

 )تحدى االستعمار قصة بنك مصر ودوره فى التصنيع ( من كـتاب 

 من جامعة برنستون 1983الذى صدر فى 

 

إن دور طلعت حرب فى بناء بنك مصر وشركاته يضاهى بال جدال دور رجال عظماء فى تاريخ مصر الحديث مثل محمد على الكبير وسعد 

 زغلول وجمال عبد الناصر،

حزاب السياسية وعلى عدم اعطاء تصريحات اعالمية
ٔ
نه حرص على عدم المشاركة فى اال

ٔ
 .ويرجع عدم حصوله على االهتمام الكافى الى ا

 
ً
 وطنيا

ً
ضواء إال انه كان مصريا

ٔ
 عن اال

ً
.كان يفضل العمل بعيدا
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الملكية والسيادة

 . “فمن يملك يحكم” هناك ارتباط كبير بين الملكية والسيادة
راضى ومرافق وصناعات استراتيجية    

ٔ
جانب الى مصر فى القرن التاسع عشر والعشرين فى حماية الحكم البريطانى وتملكوا ا

ٔ
تى اال

ٔ
ا

 .بمصر وبدون قانون لتشجيع االستثمار االجنبى

 

 :.االمثلة

 شركة ابار الزيوت المصرية االنجليزية •

 ).كانت تملك ابار البترول ومعمل تكرير السويس(    

 .شركات االسمنت بطرة وحلوان والمكس•

 .شركة قنال السويس•

 .شركة الملح والصودا بمحرم بك والقبارى •

 .البنك االهلى المصرى وبنوك اخرى •
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الملكية والسيادة

 :.االمثلة

 .شركة السكر والتقطير بمحافظات الصعيد والحوامدية•

سمدة•
ٔ
بو زعبل لال

ٔ
 .شركة ا

 .شركات التعدين والفوسفات والمنجنير والذهب وغيرها•

 .شركة ليبون للكهرباء والغاز•

سكندرية•
ٔ
 .شركـتى مياه القاهرة واال

 .شركة بواخر البوستة الخديوية و شركة االسكندرية للمالحة•

 .شركة ماركونى راديو التلغرافية•
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سستها للدولة
ٔ
صناعات وطنية ا

1956-1975

 .شركة قطاع عام 126مؤسسات نوعية تضم  9تم انشاء •

 لنوعية الصناعة•
ً
 .ضمت كل مؤسسة مجموعة من الشركات تبعا

 .تعاقدت الهيئة العامة للتصنع على هذه المشروعات•

.غاب عن البرنامج اليات التحديث والتطوير الدائم•
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الصناعات الهندسية والكهربائية وااللكـترونية

1956-1975

 االنتــــاج الصــــناعى             

 

 .المقطورات-الجرارات-النقل-سيارات الركوب

 ).ركاب-بضاعة(عربات السكة الحديدية

 .صيانة السفن -السفن البحرية 

وعية الضغط  -المراجل البخارية 
ٔ
 .ا

وناش علوية  -انشاءات معدنية 
ٔ
وناش برجيه-ا

ٔ
 .ا

 الموتوسيكالت-الدراجات -سيارات الميكروباس

جهزة التسجيل-الراديو –التليفزيون 
ٔ
 .ا

جهزة التسجيل -التليفزيون 
ٔ
جهزة التراسل-ا

ٔ
 .ا

 الشـــــــــــركـــة              

 

 النصر لصناعة السيارات •

 سيماف   -المصرية لمهمات السكك الحديدية •

سكندرية •
ٔ
 الترسانة البحرية باال

 النصر للمراحل البخارية•

 )ميتالكو(المصرية لإلنشاءات المعدنية •

 المصرية لوسائل النقل الخفيف•

 النصر لصناعة التليفزيون•

العربية للراديو والتليفزيون تليمصر•
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الصناعات المعدنية

 االنتــــاج الصناعى

لواح-القطاعات-الكمرات
ٔ
 حديد التسليح-اال

 المطروقات

لواح-القطاعات
ٔ
 االسالك-االقراص-اال

اضافات تحسين خواص الصلب

 الشــــــــركة                

 الحديد والصلب المصرية  •

 النصر للمطروقات  •

لومنيوم •
ٔ
 المصرية لال

)باد فو(الفيروسيلكون  •

الصناعات الكيماوية

 الصناعى اإلنتــــــاج              

سمدة والكيماويات
ٔ
 .اال

ساسية
ٔ
 الكوك والكيماويات اال

 .ورق الكـتابة

لراتنجات والكيماويات
ٔ
 ا

.السيور وخالفه-االطارات

 الشـــــــــركة              

سوان•
ٔ
 كيما با

 النصر لصناعة الكوك•

 )راكـتا(المصرية لصناعة الورق •

 .النصر لصناعة الراتنجات•

.النصر لصناعة الكاوتشوك•
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الصناعات الغذائية

 اإلنتاج الصناعى

لواح الخشب الحبيبى -الموالس  -السكر
ٔ
 ا

 .تعبئة وتصنيع العبوات الغذائية للتصدير

.النشا والجلوكوز 

 الشــــــــركة

 السكر والتقطير المصرية•

 النصر للصناعات الغذائية•

النشا والجلوكوز •

 االنتاج الصناعى                     

 .االسمنت

 .االسمنت

طقم الصينى
ٔ
 .الغازات -القيشانى -ا

الخزفيات -الطوب الحرارى 

 الشــــــــركة

 .االسكندرية لصناعة االسمنت•

 .القومية لصناعة االسمنت•

 .النصر للخزف الصينى•

المصرية للحراريات•

صناعة الحراريات
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المصانع الحربية

نتاج المدني
ٔ
اال

  اإلنتاج الصناعى             

 الرادياتيرات -االدوات الجراحية –ماكينات الخياطة 

 العدادات الكهربائية وعدادات المياه والمسامير

 .الجنازير -المراوح الكهربائية

سطوانات البوتاجاز
ٔ
 .طفايات الحريق  -ا

 المسبوكات

الت الورش ومعدات المصانع
ٓ
 ا

فران البوتاجاز
ٔ
 سخانات المياه الغازية -ا

 افران الخبيز -االيروسوالت

.البويات والكيماويات

 54مصنع  -المعادى للصناعات الهندسية •

 45مصنع  -المعصرة للصناعات الهندسية •

 27مصنع  -شبرا للصناعات الهندسية •

 99مصنع  -حلوان للصناعات الهندسية •

 9مصنع  -حلوان للمسيوكات •

الت الورش •
ٓ
 999مصنع –حلوان ال

 36مصنع  -حلوان •

بو قير للصناعات الكيماوية•
ٔ
 ا

بو زعبل للصناعات الكيماوية•
ٔ
 .ا

الشــــــــركة
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 هيئة

 التوحيد

القياسى

 هيئة

 تنفيذ

 المجمعات

 الهيئةالصناعية

 العامة

 للمطابع

ميرية
ٔ
اال

هيائت  القطاع العام

 وزارة

الصناعة

 الهيئة

 العامة

للتصنيع

 الصناعات

 الهندسية

)شركة 21(

 الصناعات

 الغذائية

)شركات 10(

 الصناعات

 الغزل 

 والنسيج

)شركات 30(

 الصناعات

 التعدين

 والحراريات

 الصناعات)شركات 9(

 غذائية

)شركة 22(

 الصناعات

 الكيماوية

)شركة 21(

1994حتى عام ) الوزارة ( التنظيم العام لقطاع الصناعات 
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 التنمية التكنولوجية

 و

التنمية الصناعية

زيادة فرص العمل

 االستقرار

ومحاربة التضخم

 ضبط

ميزان المدفوعات

على
ٔ
 معدالت ا

للنمو االقتصادى

 زيادة القدرة

التنافسية

 تحسين

مستوى الدخل

 زيادة الصادرات

وخفض الواردات

 زيادة الناتج

القومى
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 منظومة التحديث التى وضعتها 

وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية

مركز
تكوين الكوادر
الشركاتالمتخصصة

الھندسية للتصميم
واإلدارة

مراكز
بحوث التطوير
الصناعى

تحديث
االجھزة
التابعة

مراكز تأھيل
المنشات الصناعية

)دعم مالى وفنى(

شركات
التحديث
واإلدارة

مراكز
بحوث التطوير
الصناعى

اجھزة
تحقيق
الجودة

المعامل 
المتخصصة

المكونات
االساسية

لبرنامج التحديث
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