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 ستخمصم
 

تعرؼ الصناعات التحويمية بأنها الصناعات التػ  يعتمػد نطػاطها اُنتػالى عمػ  عمميػة التصػنيم والمتم مػة  
ف  تحويؿ الخامات والمنتلات اٍولية إل  منتلات نصؼ مصنعة، تامة الصػنم، وتحويػؿ المنتلػات نصػؼ المصػنعة 

 مة الصنم. إل  منتلات تا
كما أف التنمية المستدامة تـ تعريفها بإنهػا التنميػة التػ  تأخػذ فػ  اعتبارجػا حالػات الملتمػم الحاليػة دوف  

تعػػريض رػػدرة اٍليػػاؿ العادمػػة عمػػ  الوفػػاا باحتيالاتهػػا الخاصػػة لمخطػػر. وجػػذا يعنػػ  أف الركػػا ز اٍساسػػية لمتنميػػة 
 تصادية والبي ية واّلتماعية وفؽ مؤطرات معينة. المستدامة تأخذ ف  الحسباف حالات الملتمم اّر

الصناعات التحويمية الحالية مػف أجػداؼ التنميػة المسػتدامة، وجػؿ  أنلزتهتسع  الدراسة الحالية لمعرفة ما  
وتنميػػة صػػناعات الواسػػم مػػا يمكنهػػا مػػف إرامػػة  تمتمػػؾ مصػػر مػػف ال ػػروات التعدينيػػة وال ػػروات الزراعيػػة بمفهومهػػا

عمػػ  تحعيػػؽ أجػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة، أـ أف اٍمػػر يعتذػػ  ذػػرورة اٍخػػذ بػػنمط أخػػر لمصػػناعات  تحويميػػة رػػادرة
ذا كػػاف اٍمػػر كػػذلؾ فمػػا جػػو الػػنمط المعتػػرح الػػذي يم ػػؿ رؤيػػة مسػػتعبمية لمصػػناعات التحويميػػة والتنميػػة  التحويميػػة، واا

لدراسػة إلػ  خمسػة فصػوؿ جػ  مػا المستدامة، وما ج  السياسات والتطريعات لتحعيػؽ ذلػؾ. ولتحعيػؽ ذلػؾ رسػمت ا
 يم : 

م الصػناعات التحويميػة وارم الصناعات التحويمية والتنمية المستدامة ف  مصر، ولعد تنػاوؿ جػذا الفصػؿ وارػ -ٔ
لمػالىاّرتصػادية وتطػمؿ التطػ يؿ  عته مف أجداؼ التنمية المستدامة والمتم ؿ فػ  اٍجػداؼومدي ما حع  واا

الهػواا المحمػ  واللسػيمات العالعػة وت طػ  انبعا ػات زػازات الدفي ػة وتمػوث  الناتج المحم ، اٍجداؼ البي يػة
 هوالمساواتي، العدالة اّلتماعية مم مة ف  اٍلور اّلتماعيةوتفريغ المخمفات وتصريفها. وت ط  اٍجداؼ 

 دراسػػة الطارػػة العاطمػػة فػػ  الصػػناعاتفػػ  توزيػػم العيمػػة المذػػافة حسػػب المحافظػػات. وباُذػػافة إلػػ  ذلػػؾ 
 التحويمية والصناعات الص يرة ومتناجية الص ر نظرا ٍجميتهما ف  تحعيؽ أجداؼ التنمية المستدامة. 

ولعػػد توصػػمت الدراسػػة الخاصػػة بهػػذا الفصػػؿ إلػػ  العديػػد مػػف النتػػا ج منهػػا أف نمػػط الصػػناعات التحويميػػة  
الػة كمػا أف مسػاجمتها فػ  النػػاتج الحػالى لػـ يحعػؽ أجػداؼ التنميػة المسػػتدامة لمتطػ يؿ حيػث أنهػا كانػت طػػارد  لمعم

صناعات ي مب عميهػا ه ة تم مت فيما نطمؽ عمييزالبية الصناعات التحويم المحمى اّلمال  كانت متواذعة نظرا ّف
زيػر و  كهربا يػةالما صناعات تعميؽ التصنيم المحم  والت  تطمؿ صػناعة اًّت والمعػدات أأحادية المنتج الر يسى 

 جا محدود لم اية . ر نعؿ فْ يزاؿ دو ووسا ؿ ال كهربا يةال
لػػـ تحعػػؽ الصػػناعات التحويميػػة اٍجػػداؼ اّلتماعيػػة المتم مػػة فػػ  اٍلػػور وتوزيػػم العيمػػة المذػػافة بػػيف  

المحافظات. فبالنسبة لَلور يولد فوارؽ كبيرة ف  متوسط ألر المطت ؿ سواا كاف ذلؾ بالنسبة لَلر العذػا ى أو 
أنػػه يولػػد فػػوارؽ كبيػػرة بالنسػػبة ّنصػػبة المحافظػػات مػػف العيمػػة المذػػافة الصػػافية  لممطػػت ؿ. كمػػامتوسػػط إنتاليػػة 

   لمصناعات التحويميِة. 
مػف مخمفػات أو  هولود تبايف واذح ف  مساجمة الصناعات التحويمية ف  تمويث البي ة مف خػْؿ مػا تنتلػ 

 نفايات سواا كانت نفايات صمبة أو سا مة أو زازية. 
إلمال  الصناعات التحويمية الت  وفعت أوذاعها مم متطمبات وزارة البي ة بم ت نحو  ورزـ ذلؾ فإف نسبة 
 . ٕٓٔٓ%ف  عاـ ٖ.ٖٜ

الصػ يرة فػ  تحعيػؽ أجػداؼ التنميػة ولعد أظهرت الدراسة الدور الفعاؿ الػذي يمكػف أف تعػوـ بػه الصػناعات  
رزـ مف تواذم دورجا فيما تساجـ بػه حاليػا المستدامة مف حيث تعظيـ الناتج والتط يؿ ومكافحة الفعر، وذلؾ عم  ال

 ف  تحعيؽ ذلؾ. 
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العيمة المذافة الت  تمكف مػف زيػادة بالصناعات التحويمية تعن  فعداف لزا مف العاطمة ولما كانت الطارة  
ة تعػود الناتج المحم  اّلمال  وتحسيف مستوي اٍلور، فػإف الدراسػة أوذػحت أف السػبب الر يسػى فػ  جػذ  الظػاجر 

 اُدارة العا مة عم  الصناعات التحويمية.  إل  التسويؽ والذي تتحمؿ مس وليته أساسا
وتطػريع  فاعػؿ  مؤسسػاتىحت  تحعؽ الصناعات أجداؼ التنمية المستدامة فإنه مف الذروري ولود جيكؿ  -ٕ

ذات العْرػة يمكف مف تحعيؽ تمؾ اٍجداؼ. لذا لاا الفصؿ ال ان  ليتناوؿ اٍلهزة واّستراتيليات والعوانيف 
 بالصناعات التحويمية. 

ولعد أوذحت الدراسة ولود العديد مف اٍلهزة والعوانيف، زير أف معظـ جػذ  اٍلهػزة مذػ  عمػ  إنطػا ها  
عاما وأف أجدافها ظمت كما ج  رزـ الت ير الكبير الت  حدث ف  اّرتصاد المصري. كمػا أنهػا لػـ تصػدر  ٓ٘أك ر مف

 الت  نفذتها بناا عم  اٍجداؼ الت  أنط ت مف ألمها.  نطرات سنوية توذح اُنلازات
التنفيذيػة،  ّو حتػهكما أف العوانيف المتعمعػة بالصػناعات التحويميػة مػف حيػث تنظػيـ الصػناعات وتطػليعها  
عامػػا دوف حػػدوث ت يػػر يأخػػذ فػػ   ٓ٘السػػلؿ الصػػناع  ّو حتػػه التنفيذيػػة مذػػ  عمػػ  إنطػػا هما أك ػػر مػػف ورػػانوف 

ذا كػاف رػانوف ذػمانات وحػوافز اّسػت مار صػدر حػدي ا  الحسباف الت ير الكبير الػذي حػدث فػ  اّرتصػاد المصػري. واا
نمػوا كمػا أنػه لػـ يفػرؽ بػيف الحػوافز الممنوحػة  اٍرؿعم  اّست مار ف  المحافظات نسبيا فإنه لـ يتذمف ما يطلم 

 لمحم . مف مخاطر مف ألؿ تعميؽ التصنيم ا هلفروع الصناعات التحويمية وما تتحمم
 
ذكر مف ربؿ ف  معدمة البحث أف عممية التصنيم تعن  مف بيف ما تعنيػه تحويػؿ المػواد الخػاـ إلػ  منتلػات  -ٖ

نصؼ مصنعة أو تامة الصنم. كما أوذح الفصػؿ اٍوؿ مػف الدراسػة ريػاـ العديػد مػف الصػناعات التحويميػة 
وأف تنمية جذ  الصناعات يعن  استخداما معظمها عم  استخداـ الخامات التعدينية الوسيطة الت  تعتمد ف  

متواصْ لمخامات المحمية مما يترتػب عميػة تنارصػا فػ  المخػزوف المتػاح لمخامػات المسػتخدمه. ولمػا كانػت 
التنمية المستدامة تهدؼ مف بيف ما تهدؼ إليه استخداـ المػواد العابمػة لمنفػاذ أطػوؿ فتػرة ممكنػة لممحافظػة 

التعدينية فػ  مصػر مػف حيػث ف الفصؿ ال الث مف جذ  الدراسة تناوؿ ال روة عم  حعوؽ اّلياؿ العادمة، فإ
المعػػادف التػػ  تتوالػػد بهػػا والكميػػات المتػػوافرة منهػػا حتػػ  يمكننػػا معرفػػة رػػدرة ال ػػروات التعدينيػػة عمػػ  إرامػػة 

 حتيالات الصناعات التحويمية وأجداؼ التنمية المستدامة. إوتمبية 
رنػػاة  إرمػػيـالتعدينيػػة المولػػودة فػػ  الصػػحراا ال ربيػػة، الصػػحراا الطػػررية،  ولعػػد تنػػاوؿ جػػذا الفصػػؿ ال ػػروات 

 ناا. يالسويس، وس
ولعػػد أوذػػحت الدراسػػة أف الخامػػات التعدينيػػة المتػػوافرة بكميػػات كبيػػرة تتركػػز أساسػػا فػػ  الحديػػد، اللػػبس  

بيذػاا، الكػاوليف الطفمػه، الرمػاؿ واّنهدرايت، الحلر الليػري، البازالػت، ممػح الطعػاـ، الفوسػفات، الكػوارتز، الرمػاؿ ال
 السوداا، والرخاـ واللرانيت.

 
وعم  الرزـ مف أف ال روة الزراعية بمفهومها الواسم توصؼ باّستدامة، فإف الفصؿ الرابم تناولها بالتحميؿ  -ٗ

خاصػػة فػػ  ظػػؿ التوسػػم فػػ  اٍراذػػ  اللديػػدة والنػػدرة النسػػبية لمميػػاة،  -لمورػػوؼ عمػػ  التركيػػب المحصػػول 
 روة السمكية، وال روة الحيوانية. ال 
ورػػد أوذػػحت الدراسػػة إنخفػػاض نسػػبة اّكتفػػاا الػػذات  مػػف السػػمم الر يسػػية، ولػػود فارػػد كبيػػر مػػف إنتػػاج  

الخذػػار والفاكهػػة، إمكانيػػة التوسػػم فػػ  النباتػػات الطبيػػة والعطريػػة وبنلػػر السػػكر، خاصػػة فػػ  اٍراذػػ  اللديػػدة. 
راسة أنه عم  الرزـ مف أف اُنتاج السمك  حعػؽ زيػادة كبيػرة إّ أنػه لػـ وبخصوص ال روة السمكية فعد أوذحت الد

مػف مراكػب صػيد زيػر فعالػة  تػهيصؿ بعد إل  ت طية اُستهْؾ المحم ، أف أسطوؿ الصيد المصري يتكوف ف  زالبي
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ة، والعػراميط ، مفة، وأف زالبية اُنتػاج السػمكى يتركػز فػ  البمطػى، المبػروؾ الفذػ  والعػادي، العا مػة البوريػتخأو م
 وج  أنواع ّ تصمح لمتصنيم. 

 
إنتعمت الدراسة ف  فصػمها الخػامس إلػ  تنػاوؿ الصػناعات التحويميػة والتنميػة المسػتدامة، رؤيػة مسػتعبمية،  -٘

ورد تناوؿ جذا الفصؿ  ْ ػة أنػواع مػف الصػناعات التحويميػة جػ  ، الصػناعات التحويميػة وال ػروة التعدينيػة، 
 التصنيم المحم . ة وال روة الزراعية، الصناعات التحويمية وصناعات تعميؽ الصناعات التحويمي

سػتخداـ ال ػروات التعدينيػة والزراعيػة جػ  فػ  إورد أوذحت الدراسة أف الصػناعات التحويميػة العا مػة عمػ   
 امة. زالبيتها إمتداد لنمط الصناعات التحويمية العا ـ وجو مالـ ينلح ف  تحعيؽ ٍجداؼ التنمية المستد

صػناعات تعميػػؽ تحويميػة يعتمػد عمػ  التركيػز عمػ  وأنػه تولػد حالػة ممحػة ٍخػذ بػنمط لديػد لمصػناعات ال 
عػػدات الكهربا يػػة وزيػػر الكهربا يػػة، ووسػػا ؿ التصػػنيم المحمػػ  كرؤيػػة مسػػتعبمية، والمتم مػػة فػػ  صػػناعة اًّت والم

المنتلات الت  تتكامؿ مػم بعذػها فػ  منػتج نهػا    جذ  الصناعات تعتمد ف  إنتالها إل  العديد مفف ٍ النعؿ، نظرا 
وجػو مػػا يمكػػف مػف تعظػػيـ فػػرص التطػ يؿ والنػػاتج المحمػػ  اُلمػػالى أنهػا تسػػاجـ بفاعميػػة فػ  تحعيػػؽ اٍمػػف العػػومى 

 المصري وجو أمر ّـز لممحافظة عم  حعوؽ اٍلياؿ العادمة. 
ميػة تطػمؿ تصػنيم : وسػا ؿ النعػؿ والتػ  وف  جذا الصػدد فعػد أرترحػت الدراسػة عػددا مػف الصػناعات التحوي 

تطػػمؿ أوتوبيسػػات النعػػؿ العػػاـ والميكروباصػػات ، عربػػات السػػكؾ الحديديػػة ومتػػرو اٍنفػػاؽ، طػػواحيف الهػػواا الْزمػػة 
مػػف البنلػػر، اًّت والمعػػدات  هلتوليػػد الكهربػػاا مػػف الريػػاح، مصػػانم فػػرز وتػػدوير العمامػػة، مصػػانم السػػكر ومخمفاتػػ

ماكينػػات رفػػم الميػػاة لػػري المحاصػػيؿ، الم عػػاب والمنطػػار رات، ا، الحفػػاٍسػػماؾاـ، مراكػػب صػػيد الْزمػػة لصػػناعة الرخػػ
 الكهربا ية، مواتير رفم الميا  لممنازؿ، الحديد الصمب. 

 ولعد أوذحت الدراسة ما ج  المبررات الت  تعذدد إرامة جذ  الصناعات التحويمية.  
والت  تطمؿ منها: إنطاا طركة رابذة عمْرػة لتصػنيم عترحة الدراسة إل  تناوؿ السياسات الم انتعمتورد  

 ال روات التعدينية والزراعية، ورد حددت الدراسة أجمية جذ  الطركة والمهاـ المسندة إليها. 
  وفيما يتعمؽ بصناعات تعميؽ التصػنيم المحمػ ، فػإف الدراسػة إرترحػت تكػويف جي ػة يطمػؽ عميهػا   الهي ػة

 المحم   مم ذكر ممف تتكوف والمهاـ المسندة إليها . العومية لتعميؽ التصنيم 
   ولما كانت الدراسة ف  فصمها اٍوؿ أوذػحت أف تنميػة الصػناعات الصػ يرة يمكنهػا العيػاـ بػدور فعػاؿ فػ

، تحعيؽ أجداؼ التنمية المستدامة، فعد ارترحت إنطاا والتوسم ف  إرامة المناطؽ الصناعية المتخصصة 
  المنارصات اُنتالية  مم بياف أجمية ذلؾ لمصناعات الكبيرة والصػ يرة مػف هنسميمم اٍخذ بما يمكف أف 

 خْؿ اٍخذ بسياسة التعارد اللز   بينهما. 

  بما يمكف مف نطر وتعميؽ التصنيم الزراعى.  المحصولىأجمية رياـ الدولة بتحديد التركيب 

  لم ير بالمطاركة . بحث إمكانية ما يمكف أف تسمية بالصيد ف  المياة اُرميمية 

 حث العممى وذرورة توالد راعدة عريذة مف روة العمؿ الماجرة. باُجتماـ بال 

  حتمية إصدار العديد مف التطريعات المتعمعػة بالصػناعات التحويميػة، ال ػروة المعدنيػة، واٍلػور، مػم بيػاف
 أجمية ذلؾ. 
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Abstract 

 
     Manufacturing industries defined as industries that productive activity depends on the 

manufacturing process of transforming raw materials and primary products to semi-finished 

products, finished products, and processing of semi-finished products to finished products. 
     And that sustainable development is defined as development that take into account the 

current needs of the community without compromising the ability of future generations to 

meet their own risk. This means that the basic pillars of sustainable development that takes 

into account the needs of the community, economic and environmental, and social 

development according to specific indicators. 

     The current study seeks to find out what current accomplished by manufacturing 

industries of the goals of sustainable development. Is Egypt has a wealth of mineral and 

agricultural wealth in the broadest sense what they can from the establishment and 

development of manufacturing industries are able to achieve the objectives of sustainable 

development, or that it requires the need to take another pattern of manufacturing 

industries, And if so, what is the style proposal, which represents a vision for the future of 

manufacturing and sustainable development, and what are the policies and legislation to 

achieve it. 

     To achieve this, the study was divided into five chapters are as follows: 

1- The reality of manufacturing industries and sustainable development in Egypt, 

and the extent to which the reality of the goals of sustainable development which 

are the economic goals include employment and gross domestic product, 

environmental objectives are covered greenhouse gas emissions and local air 

pollution and suspended particles and unloading of waste and disposal. And 

covers social goals, social justice representative in wages and egalitarianism in 

the distribution of the value added by the provinces. In addition, the study of idle 

capacity in the manufacturing industries, small and micro enterprises due to 

their importance in achieving the goals of sustainable development. 

The study found for this chapter to many of the results of the manufacturing 

current did not achieve sustainable development goals of the employment, where 

it was chased for employment as the contribution to the GDP was modest because 

the majority of industries shunt was as we call industries dominated by unilateral 

main product. The deepening of local manufacturing industries, which include 

machinery and electrical equipment, non-electric and transport it is still a very 

limited role. 

Manufacturing did not achieve the social goals of wages and value-added 

distribution between provinces. For the wages there are significant differences in 

the average wage worker, whether they are for judicial wage or the average 

productivity of the worker. It is also no significant differences for the portions of 

the provinces of net value added manufacturing industries. 

And there is a clear contrast in the contribution of manufacturing industries to 

pollute the environment through what is produced from waste, whether solid 

waste, liquid or gaseous. 

However, the proportion of total manufacturing industries that and hyped their 

positions with the Ministry of Environment requirements amounted to about 

93.3% in 2010. 

The study showed the effective role that can be played by small-scale industries 

in achieving the goals of sustainable development in terms of maximizing output, 

employment and the fight against poverty, in spite of its role with humility 

currently contribute in achieving this. 

As the idle capacity industries concerned with the loss of  manufacturing value-

added part of which was able to increase GDP and improve the level of wages, 

the study showed that the main cause of this phenomenon is mainly due to the 

marketing and who bears the responsibility-based management manufacturing.  

2-  In order to achieve the manufacturing objectives of sustainable development, it 

is necessary to the existence of an institutional structure and legislative actor can 
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achieve those goals. So came the second chapter deals with the agencies and 

strategies and the relevant laws to manufacturing industries. 

The study showed that there are many agencies and laws is that most of these 

devices before its creation more than 50 years and that its objectives remained 

the same despite the significant change that occurred in the Egyptian economy. 

They also did not issue an annual bulletins describes the achievements carried 

out on the basis of the objectives for which it was created. 

As the laws relating to the manufacturing industries in terms of organizing and 

encouraging industry and its implementing regulations, and the Industrial 

Registry Law and its implementing regulations have been their inception more 

than 50 years without a change takes into account the great change that has 

occurred in the Egyptian economy. If the Law on Investment Guarantees and 

Incentives relatively newly-released it did not include what encourage investment 

in the less developed provinces as it did not differentiate between the incentives 

granted to the branches of manufacturing industries and the risks borne in order 

to deepen local manufacturing. 

3- Mentioned before at the forefront of research that the manufacturing process is 

concerned between what it means to convert raw materials into semi-finished 

products or finished products. It also said the first chapter of the study do many 

intermediate manufacturing industries which rely mostly on the use of mining 

materials and the development of these industries means continued use of  local 

raw materials resulting in a decrease in the available stock of raw materials used. 

What was the sustainable development aims, among other things aims to it the 

use of exhaustible as long as possible to preserve the rights of future generations, 

the third chapter of this study dealt wealth mining in Egypt in terms of minerals 

that exist out and quantities available them so we can find out the ability of 

wealth mining on establish and meet the needs of manufacturing industries and 

sustainable development objectives. 

We have addressed this chapter mineral resources in Western Desert 

(MINURSO), Eastern Desert, the Suez Canal region, and the Sinai . 

The study showed that mining materials available in large quantities mainly 

concentrated in iron, gypsum and Alanadraat, limestone. basalt, salt, phosphates, 

quartz, white sand, kaolin the girl, black sand, marble and granite.  

4- And despite the fact that agricultural resources in the broadest sense described 

sustainability, the fourth chapter analyzed to determine the crop composition-

especially in light of the expansion of new land and the relative scarcity of water, 

fisheries, and livestock. 

The study showed low self-sufficiency ratio of key goods, and a large loss of fruit 

and vegetable production, the possibility of the expansion of medicinal and 

aromatic plants, sugar beets, especially in the new lands. 

Concerning Fisheries has study showed that despite the fact that fish production 

has achieved a significant increase, but it has yet to reach cover domestic 

consumption, the fishing fleet Egyptian consists predominantly of fishing boats 

are ineffective or backward, and the majority of fish production is concentrated 

in the tilapia, carp silver and ordinary, family Alborah, and catfish, a species is 

not suitable for manufacturing . 

5-  Moved in the fifth separate study to address manufacturing and sustainable 

development, a vision for the future. This chapter has addressed three types of 

manufacturing industries are manufacturing and mining resources, 

manufacturing and agricultural resources, manufacturing and deepen the local 

manufacturing industries. 

The study showed that the manufacturing industries based on the use of mineral 

and agricultural resources is mostly an extension of pattern-based manufacturing 

industries which unless congregate in achieving the objectives of sustainable 

development. 

And that there is an urgent need to take new pattern of manufacturing depends 

on focusing on industries to deepen local manufacturing as a vision future, 
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represented in the manufacture of machinery and equipment electrical and non-

electrical, transportation, because these industries depend on its production to 

many of the products that are integrated with each other in the final products, 

they contribute effectively to maximizing employment and GDP and the 

achievement of the Egyptian national security, which is necessary to preserve the 

rights of future generations. 

In this regard, the study suggested a number of manufacturing industries include 

manufacturing: transportation, which include buses, public transport, minibuses, 

vans rail and subway, windmills to generate electricity from wind, factories 

sorting and recycling of garbage, sugar mills and its aftermath of beets, 

machinery and equipment the marble industry, fishing boats, pits, lifting 

machines water to irrigate crops, drills, electric saws, water lifting motors 

Delivery, iron and steel. 

The study has made it clear what are justifications support the establishment of 

these manufacturing industries. 

The study was moved to take up the proposed policies, which include among 

other things: the establishment of a giant holding company for the manufacture 

of mineral and agricultural resources, the study has identified the importance of 

this company and the tasks assigned to it. 

 With regard to the deepen local manufacturing industries, the study 

suggested the composition of the so-called "National Authority to deepen the 

local manufacturing" with a male which composed and the tasks assigned to 

it. 

 Since the study in the separated first chapter explained that the development 

of small industries can play an effective role in achieving the objectives of 

sustainable development, has proposed the establishment and expansion in 

the establishment of industrial zones, with the introduction of what we might 

call the "productive tenders" with an indication of the importance of this for 

the large and small industries through the introduction of the so-called sub- 

contracting system. 

 The importance of the establishment of the state required crop structure 

including possible deployment and deepen the industrialization of 

agriculture. 

 Discuss the possibility of what can be named to fish in the territorial waters 

of non-participation. 

 Scientific inductively interest and need for a broad base of skilled labor force. 

 Inevitable issuing many of the legislation relating to the manufacturing 

industries, mineral resources, and wages, with the importance of that 

statement.   
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 معػدمة
 بعض المفاجيـ المتعمعة بالدراسة 

ربؿ أف نتناوؿ أجمية الدراسة، منهلها، وخطتها، فنري أنه مف المهـ أف نتناوؿ بإيلاز 
 عددا مف المفاجيـ اٍساسية ذات العْرة الو يعة بهذ  الدراسة والت  تطمؿ ما يم :

 :مفهـو الصناعات التحويمية 
ا الصناعات الت  يعتمد نطاطها اّنتال  عم  عممية تعرؼ الصناعات التحويمية بأنه

التصنيم والمتم مة فى تحويؿ الخامات والمنتلات اٍولية إل  منتلات نصؼ مصنعه، تامة الصنم، 
 وتحويؿ المنتلات نصؼ المصنعة إل  منتلات تامة الصنم.

 
 مفهـو التنمية المستدامة 

عرير وكالة البي ة والتنمية العالمية التابم ظهر مفهـو التنمية المستدامة لممرة اٍول  فى ت
، وكاف عنواف التعرير  مستعبمنا المطترؾ . وجذ  الوكالة سميت أيذا ٜٚٛٔلَمـ المتحدة فى عاـ 

باسـ برندتْند نسبة إل  ر يسة وزراا النرويج السابعة لروجارلـ برونتدّند. وطبعا لهذا التعرير 
التنمية الت  تأخذ فى اعتبارجا حالات الملتمم الحالية دوف  فعد عرفت التنمية المستدامة بأنها

 تعريض ردرة اٍلياؿ العادمة عم  الوفاا باحتيالاتها الخاصة لمخطر.
 

وجذا يعن  أف الركا ز اٍساسية لمتنمية المستدامة تأخذ فى الحسباف حالات الملتمم 
 اُرتصادية والبي ية واُلتماعية وفؽ مؤطرات معينه.

  
 ة الدراسةأجمي 

دراسة وارم الصناعات التحويمية، والذي يتناوؿ مدي ما أنلزته الصناعات التحويمية مف 
 أجداؼ التنمية المستدامة.

 
جؿ تمتمؾ مصر مف ال روات التعدينية، وال روات الزراعية بمفهومها الواسم ما يمكنها مف 

المستدامة، أـ أف اٍمر يعتذ  إرامة وتنمية صناعات تحويمية رادرة عم  تحعيؽ أجداؼ التنمية 
ذا كاف اٍمر كذلؾ فما جو النمط المعترح الذي  ذرورة اٍخذ بنمط آخر لمصناعات التحويمية.  واا
يم ؿ روية مستعبمية لمصناعات التحويمية والتنمية المستدامة، وما ج  السياسات والتطريعات 

 المعترحة لتحعيؽ ذلؾ.
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 منهج الدراسة 
 المنهج الوصف  التحميم .تعتمد  الدراسة عم  

 
 خطػة الدراسة 

 فى محاولة لتحعيؽ أجداؼ الدراسة، فمعد خططت الدراسة لتطتمؿ عم  الفصوؿ اًتية:

 وارم الصناعات التحويمية والتنمية المستدامة. الفصؿ اٍوؿ:
 ة.اٍلهزة والسياسات واُستراتيليات والعوانيف ذات الصمة بالصناعات التحويمي الفصؿ ال ان :
 ال روات التعدينية فى مصر. الفصؿ ال الث:
 ال روات الزراعية بمفهومها الواسم فى مصر. الفصؿ الرابم:

 الفصؿ الخامس: الصناعات التحويمية والتنمية  المستدامة فى مصر، رؤية مستعبمية.



15 

 

 
 
 

 الفريػؽ البح ػ 
 مه داخم انمعهـد    

 الباحث الر يس   أ.د. ممدوح فهم  الطرراوي
 .د. نلواف سعد الديفأ

 أ.د. إيماف أحمد الطربين 
 د.  محمد حسف توفيؽ 
 

 مه خبرج انمعهد        

 أ.د. محمد عادؿ أحمد يحي 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 الفصل األول
 

 الصنبعبث التحىيليت  واقـع

والتنميت المستدامت في مصر
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 الفصل األول

  المستدامت الصنبعبث التحىيليت والتنميت واقـع
 

 تمهيد:
جذا الفصؿ مف الدراسة وارم الصناعات التحويمية ومدي ما حععته مف أجداؼ  يتناوؿ

التنمية المستدامة والمتم مة فى اٍجداؼ اّرتصادية والبي ية واّلتماعية، وذلؾ بناا عم  عدد مف 
 المؤطرات الخاصة بكؿ منهـ.

تذمنه بروتوكوؿ كيوتو الممحؽ بإتفارية ( الذي يٕواسترطادا بما ورد فى اللدوؿ ررـ )
، فإف أجداؼ التنمية (1)بالياباف ٜٜٚٔاٍمـ المتحدي اّطارية بطأف ت ير المناخ الصادر فى عاـ 

 المستدامة الت  عم  الصناعات التحويمية أف تنلزجا تتم ؿ حصريا فى اًت :
 أجداؼ إرتصادية 

 التط يؿ )العمالة(. -

 الناتج المحم . -

 ةأجداؼ بي ي 

 انبعا ات زازات الدفي ة. -

 تموث الهواا المحم  واللسيمات العالعة. -

 تفريغ المخمفات وتصريفها. -

 أجداؼ إلتماعية 

 العدالة اُلتماعية مم مة فى اٍلور. -

 المساواتية متم مة فى توزيم العيمة المذافة حسب المحافظات. -

ْ مف الطارة العاطمة، وباّذافة إل  ذلؾ فإف تحعيؽ التنمية المستدامة يتطمب تناوؿ ك
 والصناعات الص يرة ومتناجية لعدد مف اٍسباب سوؼ نتناولها فى حينه.

 
 وفيما يم  نتناوؿ مكونات جذا الفصؿ.

                                                 
(1)

 .0220بروتوكول كيوتو الملحق بإتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشؤن المناخ، األمم المتحدة     
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 اٍجػداؼ اُرتصادية -ٔ

 نمط اُست مار فى اٍصوؿ ال ابتة فى الصناعات التحويمية -ٔٓٔ
ؿ والناتج المحم ، فإنه مف المهـ ربؿ أف نتناوؿ اٍجداؼ اُرتصادية المتم مة فى التط ي 

أف نتناوؿ ربؿ ذلؾ نمط اُست مار فى اٍصوؿ ال ابتة لمصناعات التحويمية، نظرا ٍف نمط 
اُست مار يعكس نمط الصناعات التحويمية وما لذلؾ مف أ ر عم  التط يؿ والناتج المحم  

 اّلمال .
ٍصوؿ ال ابتة لمصناعات ( والذي يوذح توزيم اّست مار فى إمف اللدوؿ ررـ ) 

 -التحويمية حسب ملموعات جذ  الصناعات يتذح ما يم :
 

التى تعـو بإنتػاج المنتلػات تطمؿ الصناعات  والتى اّستهْكيةأحتمت ملموعة الصناعات 
،الخطػب  ومنتلاتػه ، المطروبات ، منتلات التبغ ، المنسػولات ، المْبػس اللػاجزة ، اللمػدال ذا ية
ورػد حصػمت  ,المرتبػة ال انيػة مػف حيػث إجتمػاـ المسػت مريف ،يف عػدا صػناعة اٍ ػاثملفاو  ومنتلاته

% مف اّست مار فى اٍصوؿ ال ابتة فى الصناعات التحويمية فى عاـ ٕٙجذ  الملموعه عم  نحو 
 .ٕٛٓٓ% ف  عاـ ٕٗمعابؿ نحو  ٕٓٔٓ

ات مػف أجميػة مػف ولهػة حًا فيما حصمت عميه جذ  الصناعذوتناولنا لهذ  الصناعات نلد تباينًا وا
 :يمىنظر المست مريف وذلؾ كما 

 
تعػػـو بتلهيػػز وحفػػظ المحػػـو ،  التػػىتطػػمؿ الصػػناعات  والتػػى صػػناعة المنتلػػات ال ذا يػػة : 

واكػػه والخذػػراوات تلهيػػز وحفػػظ وتعميػػب اٍسػػماؾ والمنتلػػات السػػمكية ، تلهيػػز الفيػػز وحفػػظ هتل
تية والحيوانية ، منتلػات اٍلبػاف ، طحػف الحبػوب واكه والخذراوات ، الزيوت والدجوف النباألفوحفظ 

تة والحمويػات السػكرية، الكاكػاا ومنتلاتها ، السػكر وتكريػر ومنتلاتها ، النط رونػة ، المكو والطػيكّو
، والولبػات واٍطبػاؽ المعػدة . وتم ػؿ جػذ  الصػناعات أجميػة كبػري مػف والمنتلات النطوية المما مة

افر ، تػو ت بتمبيػة إحتيالػات أفػراد الملتمػمة جػذ  الصػناعابيباط زالولهة نظر المست مريف نظرًا ّرت
 ، إستخداـ تكنولوليػا إنتػاج بسػيطةإل  رؤوس أمواؿ رميمة نسبياً  ، الحالةالخامات الْزمة لمتصنيم

رأس  بمغ نصيب جذ  الصناعات مف إلمػالى ، ولهذادـ ولود منافسه خارلية زير رسمية، وعنسبيا
تػػػـ أرتفػػػم إلػػػ  نحػػػو  ٕٛٓٓعػػػاـ  فػػػى %ٜ,ٔٔصػػػناعات التحويميػػػة نحػػػو ال فػػػىالمػػػاؿ المسػػػت مر 

 .ٕٓٔٓف  عاـ  %ٚ,ٖٔوواصؿ ارتفاعه إل  نحو  ٜٕٓٓعاـ  فى% ٗ,ٕٔ
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 (1جدول رقم )
 رأس المال المستثمر فً األصول الثابته للصناعات التحوٌلٌة حسب منطوق النشاط اإلقتصادى

 2003 -  2010  
 )القٌمة باإللف جنٌه(         
             

 2010 2004 2003 منطوق النشاط اإلقتصادى م

 13654526 16347444 15134154 صناعة المنتجات الغذائٌة  .1

 3567423 1427544 1331533 صناعة المشروبات   .2

 1676446 1254277 1362067 صناعة منتجات التبغ  .3

 7413037 3415353 3025365 صناعة المنسوجات )غزل ونسٌج وتجهٌز(  .4

 2412343 3275635 2433256 صناعة المالبس الجاهزه   .5

 450236 145444 133036 صناعة الجلود والمنتجاته   .6

 374354 434441 330714 صناعة الخشب والمنتجاتة والفلٌن عد صناعه األثاث   .7

 4503546 5041040 4302373 صناعة الورق ومنتجاته   .3

 3454636 1424342 1340375  الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة  .4

 16041034 21543344 25375253 البترولٌة -صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطٌة  .10

 12773006 12603134 4075343 صناعة المواد والمنتجات الكٌماوٌة   .11

صناعه المستحضرات الصٌدالنٌة والكٌمائٌة   .12
 والدوائٌة ومنتجات النباتات الطبٌة 

3652535 4353276 4715316 

 4153154 4503030 3372446 صناعة منتجات المطاط واللدائن   .13

 20624632 21461342 15033440 صناعة منتجات المعادن الألفلزٌة األخرى   .14

 17623444 15404765 14437236 صناعة الفلزات القاعدٌة   .15

صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكٌنات   .16
 والمعدات 

2343331 2434257 3002337 

صناعة الحاسبات والمنتجات االلكترونٌة والبصرٌة   .17
 ومكوناتها وصناعه األجهزة الطبٌة

750303 1023445 2733334 

 5137614 4412470 4734367 صناعة األجهزة الكهربائٌة  .13

صناعة اآلالت والمعدات غٌر المصنفه فى موضع   .14
 اخر 

1573314 1447174 1703364 

 2144075 1325741 3241516 محركات صناعة المركبات ذات ال  .20

 646664 226324 234344 صناعة معدات النقل األخرى   .21

صناعة األثاث وصناعة منتجات خشبٌة غٌر المصنفة   .22
 فً موضع أخر 

552641 624317 645202 

 371764 304301 433370 صناعات تحوٌلٌة أخرى  .23

 24774 31144 4114 إصالح المعدات واألجهزة   .24

 135431451 132643053 127626264 الصناعات التحوٌلٌة  إجمالً 

  المصدر : 
الجهاز المركزى للتعبئه  قام الباحث بجمع األرقام الخاصه بالقطاع العام / األعمال العام + القطاع الخاص للحصول على إجمالى الصناعات التحوٌلٌه من :

 ،2003،2004  حصاء ، النشره السنوٌة إلحصاء اإلنتاج الصناعً فى منشؤت القطاع العام / األعمال العام ومنشؤت القطاع الخاص لألعوامواإل
2010. 
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 (2جدول رقم )
 التوزٌع النسبى لرأس المال المستثمر فى األصول الثابته للصناعات التحوٌلٌة 

 حسب منطوق النشاط اإلقتصادى
 2003 -  2010  

  )نسبه مئوٌة(         

   

 2010 2004 2003 منطوق النشاط اإلقتصادى  م

 13,722 12,362 11,347 صناعة المنتجات الغذائٌة  .1

 2,623 1,453 1,435 صناعة المشروبات   .2

 1,232 0,444 1,454 صناعة منتجات التبغ  .3

 5,314 6,721 6,233 صناعة المنسوجات )غزل ونسٌج وتجهٌز(  .4

 2,141 2,464 2,243 المالبس الجاهزه صناعة   .5

 0,331 0,104 0,143 صناعة الجلود والمنتجاته   .6

صناعة الخشب والمنتجاتة والفلٌن عد   .7
 صناعه األثاث 

0,243 0,323 0,275 

 3,315 3,333 3,762 صناعة الورق ومنتجاته   .3

 2,544 1,455 1,050 الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة   .4

-ة فحم الكوك والمنتجات النفطٌةصناع  .10
 البترولٌة 

20,274 16,241 11,746 

 4,343 4,501 7,111 صناعة المواد والمنتجات الكٌماوٌة   .11

صناعه المستحضرات الصٌدالنٌة   .12
والكٌمائٌة والدوائٌة ومنتجات النباتات 

 الطبٌة 

2,361 3,232 3,463 

 3,054 3,345 2,642 صناعة منتجات المطاط واللدائن   .13

 15,167 16,174 11,322 صناعة منتجات المعادن الألفلزٌة األخرى   .14

 12,464 11,617 15,264 صناعة الفلزات القاعدٌة   .15

صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا   .16
 الماكٌنات والمعدات 

2,231 2,046 2,203 

صناعة الحاسبات والمنتجات االلكترونٌة   .17
زة والبصرٌة ومكوناتها وصناعه األجه

 الطبٌة

0,537 0,755 2,050 

 3,314 3,703 3,744 صناعة األجهزة الكهربائٌة  .13

صناعة اآلالت والمعدات غٌر المصنفه فى   .14
 موضع اخر 

1,232 1,041 1,256 

 1,576 1,374 2,574 صناعة المركبات ذات المحركات   .20

 0,475 0,170 0,271 صناعة معدات النقل األخرى   .21

منتجات خشبٌة  صناعة األثاث وصناعة  .22
 غٌر المصنفة فً موضع أخر 

0,433 0,471 0,474 

 0,273 0,234 0,334 صناعات تحوٌلٌة أخرى  .23

 0,030 0,205 00 إصالح المعدات واألجهزة   .24

 102,010 102,012 102,033 إجمالً الصناعات التحوٌلٌة  

  المصدر : 
 ( ٔالباحث مف اللدوؿ ررـ ) ب بواسطةاحتس 
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، المولػت والمطػروبات الكحوليػة المطػتعة منػػه ة اٍنبػػذ تطػمؿ الصػناع والتػى صػناعة المطػروبات :
تػػرتبط باُحتيالػػات  ، وجػػذ  الصػػناعات تنػػتج منتلػػات ّوالميػػا  والبيػػرة، والمطػػروبات زيػػر الكحوليػػة

وجػذا يفسػر  .لمػديفة الفػمخمنهػا ينػتج منتلػات عم  أف لزا اٍساسية للمهور المستهمكيف عْوة 
اٍصػػوؿ  فػػىرأس المػػاؿ المسػػت مر  إلمػػالىالتواذػػم الطػػديد لمنصػػيب النسػػبى لهػػذ  الصػػناعات مػػف 

 . ٕٓٔٓعاـ  فىجذا النصيب  فىتحععت  التىال ابتة لمصناعات التحويمية ، رزـ الزيادة 
صػػناعة اللمػػد ومنتلاتػػه ، و اعة صػػن،  اللػػاجزةصػػناعة المْبػػس تطػػمؿ  والتػػى صػػناعة المنسػػولات
تلعمهػػا زيػػر لاذبػػه  التػػىتوالػػه جػػذ  الصػػناعات بالعديػػد مػػف المطػػكْت ، حيػػث الخطػػب ومنتلاتػػه 

لممست مريف منها ما يتعمؽ بالحصوؿ عم  الخامات ، المنافسة الطديدة مف ربؿ المنتلات المما مػة 
اٍحذيػة  فػىص كمػا جػو الحػاؿ اٍلنبية المهربة مف حيث السعر واللودة وذلؾ عم  ولهػه الخصػو 

 . اللاجزة وبصفة خاصة المستعممةوالمْبس 
، الطباعػة واستنسػاخ والتى تطػمؿ صػناعات الػورؽ ومنتلاتػه لاات ملموعة الصناعات الوسيطة:

الصػػناعات )تتذػػمف  والتػػىلات الكيماويػػة ػػػػػ، المنت، فحػػـ الكػػوؾ والمنتلػػات النفطيػػةوسػػا ط اُعػػْـ
أطػكالها  فػىتيؾ سػماوية اٍساسية، اٍسمدة والمركبات اٍزوتيه، المػدا ف البْتطمؿ المواد الكي التى

، الصػػػػابوف الػػػػدجانات، والورنيطػػػات والطػػػػْاات، ، المبيػػػػدات الحطػػػريةاٍوليػػػة، المطػػػػاط التركيبػػػى
دّنية ط اُصػػطناعيه(، المستحذػػرات الصػػػيوالمطهػػرات ومستحذػػرات التلميػػؿ ، واٍليػػاؼ والخيػػو 

، منتلات المعادف الْفمزية الطبية ، منتلات المطاط والمدا ف ية ومنتلات النباتات والكيماوية والدوا
ة ، المنتلػات الطفميػة اُنطػا ية ، ياٍخري ) الزلاج والمنتلات الزلالية ، المنتلات الخزفية الحرار 

تمػػاـ  بساللػػو اٍسػػمنت والليػػر   منتلػػات المعػػادف الْفمزيػػة .تلهيػػز اٍحلػػار(، ورطػػم وتطػػكيؿ واا
اٍخػري ) صػناعة الحديػد والصػمب ، المعػادف ال مينػة زيػر الحديػد والصػمب ، سػبؾ الحديػد والصػمب 

حيػث حصػمت عمػ  نحػو المرتبة اٍول  مف ولهػه نظػر المسػت مريف  فى،  (والمعادف زير الحديدية
تتذػمنها جػذ   التػىتعػدد الصػناعات بػرزـ و  ٕٓٔٓ م ى اّست مارات فػى اٍصػوؿ ال ابتػة فػى عػاـ 

لموعة . وبإستبعاد صناعة فحـ الكوؾ والمنتلات النفطية . ونلد أف صناعتى منتلات المعػادف الم
اٍصػوؿ  فػىمزات العاعدية يستحوذاف عمػ  النصػيب اٍكبػر مػف اّسػت مارات الفالْفمزية اٍخري ، و 

عػػاـ  فػػى %ٕٙالصػػناعتيف نحػػو  لهػػاتيفحيػػث بمػػغ النصػػيب المعابػػؿ  التحويميػػةلمصػػناعات  ال ابتػػة
 %. ٙ,ٖ٘نفس العاـ نحو  فىبينما بمغ نصيب الصناعات اٍخري  ٕٓٔٓ
  

 
 
 
 



22 

 

مػػػف ولهػػػة نظػػػر  اٍولػػػ ويمكػػػف تفسػػػير احػػػتْؿ ملموعػػػة الصػػػناعات الوسػػػيطة المرتبػػػة 
 :  يمى منها ما اٍسبابالمست مريف إل  عدد مف 

وا حعػػؽ نمػػ والػػذيو يعػػا بعطػػاع التطػػيد والبنػػاا  اً إرتباطػػ الملموعػػةإرتبػػاط منتلػػات جػػذ   -
 الفترة.مرتفعا خْؿ تمؾ 

عػاؿ الفالػدعـ  ةصناعة اٍسمنت وتدن  أسعارجا مم تعػديـ الدولػل الْزمةتوافر الخامات  -
 ٍسعار الورود والكهرباا .

عم  طراا العديػد مػف طػركات اٍسػمنت لْسػتفادة مػف المزايػا  اٍلنبىإرباؿ رأس الماؿ  -
 .البي ى لهاير التموث مصر وتصد فىات التى تحظ  بها جذ  الطرك النسبية

صػػناعة اٍسػػمنت والحديػػد والصػػمب بعػػدـ  فػػى المسػػتخدمة اُنتػػاجؼ تكنولوليػػا تتصػػ -
 التععيد ، فصناعة إنتاج اٍسمنت تمر بمراحؿ معروفه وزير مععد  تكنولوليا حيث تبدأ
بتكسير الحلػر الكمسػ  ونعمػه عبػر سػير نارػؿ إلػ  اٍفػراف ليػتـ حررػه عنػد درلػة حػرارة 

ذاف والذي الكمنكردرله م وية ليتـ الحصوؿ عم   ٖٓٓ٘نحو  % لػبس ٘نحو ةيتـ واا
 مف الوزف ليتـ الحصوؿ عم  اٍسمنت .

فيػػتـ اُنتػػاج بطريعػػة الفػػرف العػػالى أو طريعػػة اّختػػزاؿ وبالنسػػبة لصػػناعة الحديػػد والصػػمب 
 .المباطر وجى طريعة معروفة

عػدا  المطػكمةمنتلػات المعػادف تطػمؿ صػناعات  والتػى الرأسػماليةوفيما يتعمػؽ بالصػناعات  
، الطبيػػػة واٍلهػػػزةالماكينػػػات والمعػػػدات ، الحاسػػػبات والمنتلػػػات اُلكترونيػػػة والبصػػػرية ومكوناتهػػػا 

موذػم آخػر ، المركبػات ذات المحركػات ،  فػىالكهربا ية ، اًّت والمعػدات زيػر المصػنفة  اٍلهزة
لمصػناعات  ال ابتػةاٍصػوؿ  فىلماؿ ومعدات النعؿ اٍخري فعد بمغ نصيب جذ  الصناعات مف رأس ا

 ػـ عػػاود  ٜٕٓٓعػاـ  فػى%  ٕ,ٜـ إنخفػض إلػ  نحػو  ٕٛٓٓعػاـ  فػى% ٙ,ٓٔنحػو  التحويميػة
 متواذػعا إذا مػا النسػبى. وتعتبر جػذا النصػيب  ٕٓٔٓعاـ  فى%  ٗ,ٔٔاُرتفاع ليصؿ إل  نحو 

 اٍخري . عممنا أف جذ  الصناعات ينطوي تحت سماجا العطرات مف الصناعات التحويمية
سياسػة تعميػؽ التصػنيم المحمػ   فػىوعم  الرزـ مف أف جذ  الصػناعات تمعػب دورا ر يسػيًا  

تحعيؽ أجداؼ التنمية المستدامة وذلؾ مف خْؿ تصنيم العديد مػف  فىيطكؿ مفهوما أساسيًا  الذي
 يها إنتاج مخرلات جذ  الصناعات إّ أف أزمب جذ  الصناعات ي مب عم فىتدخؿ  التىالمكونات 
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طابم الصناعات التلميعية لمكونات مستورد  مف صناعات ألنبيه بم ابػة الطػركات اٍـ لمصػناعات 
 المحمية .
لملموعػة الصػناعات  ال ابتػةاٍصػوؿ  فػىويكمف تفسير تواذم إرباؿ رأس الماؿ المسػت مر  
 : يمى بالعديد مف ولهات النظر منها ما الرأسمالية
تتػػوافر لػػدي  عمػػ  اسػػتخداـ تكنولوليػػا متعدمػػه ّ ينطػػوي عػػددًا مػػف جػػذ  الصػػناعاتأف  -

 المست مر الوطنى نظرا لمتواذم الطديد لما ينفؽ عم  البحث والتطوير .
تولػػد خطػػه واذػػحة  عمػػ  الػػرزـ مػػف تواذػػم مػػا ينفػػؽ عمػػ  البحػػث والتطػػوير ، فإنػػه ّ -

ف ولػد التحويميػةملاؿ الصػناعات  فىلِستفادة مف البحث والتطوير  زيػر  اهػفإن ت، واا
 واٍلهػزةوأف العديػد منهػا م ػؿ السػيارات  خاصػةوتطوير جذ  الصناعات ،  ُرامة فيةكا

 كؿ عدة سنوات . والكفااةالطكؿ  فىالكهربا ية المنزلية يخذم لمتطوير 
ُرامػة جػذ  الصػناعات ٍنهػا  اٍلنبىتولد رزبة لادة مف ولهة نظر المست مر  أنه ّ -

  تطػكؿ إمتػداد ويفذؿ اُبعاا عميها تلميعية لك ه ،ستكوف بم ابة صناعات منافسة ل
عديػدة منهػا عػدـ ولػود رػو  العمػؿ المػاجرة التػى تنفػؽ  السورة الوطنى ، تحػت مبػررات

حتيالات جذ  الصناعات وذيؽ السوؽ المحم  .   واا

   : التط يؿ -102
ؼ التنميػة تعتبر رذيه التط يؿ مف العذايا ذات اٍجمية البال ة بالنسبة لتحعيػؽ أحػد أجػدا

 المستدامة نظرًا لكونها تم ؿ حعا ومطمبا ر يسيا لممواطف . 
وتتورؼ رػدر  الصػناعات التحويميػة عمػ  المسػاجمة بفاعميػه فػى حػؿ رذػيه التطػ يؿ والتػى  

طكمت طواؿ السنوات العديدة الماذػية إحػدي المعذػْت التػى تبحػث عػف حػؿ لهػا عمػ  أّو ، رأس 
ابتػػة فػػى الصػػناعة و انيػػا ، تكنولوليػػا واُنتػػاج المسػػتخدمة فػػى المػػاؿ المسػػت مر فػػى اٍصػػوؿ ال 

 الصناعة مف حيث كونها مك فة لرأس الماؿ مف عدمه، أو رأس الماؿ المست مر لممطت ؿ  . 
( يتذح أف رأس الماؿ المست مر فى اٍصوؿ ال ابتة لمصناعات ٔبالرلوع إل  اللدوؿ ررـ ) 

 .  ٕٛٓٓلؾ بالمعارنة بعاـ حعؽ زيادة ، وذ ٕٓٔٓالتحويمية فى عاـ 
 ( يتذح ما يمى : ٗ( وررـ)ٖوبالنظر إل  اللدوؿ ررـ ) 
  التنارص المستمر فى إلمالى عدد المطت ميف فى الصناعات التحويمية خْؿ الفترة مػف

إلػ   ٕٛٓٓمميوف مطت ؿ فى عػاـ  ٙٓ,ٔحيث إنخفض مف نحو  ٕٓٔٓإل   ٕٛٓٓ
. ومف  ػـ يمكػف ٕٓٔٓيوف فى عاـ مم ٖٓ,ٔإل   ٜٕٓٓمميوف فى عاـ  ٘ٓ,ٔنحو 

 العوؿ أف الصناعات التحويمية خْؿ تمؾ الفترة كانت صناعات طارد  لمعمالة .
وبتتبعنػػا لػػدور الصػػناعات التحويميػػة حسػػب النطػػاط اُرتصػػادي يتذػػح مػػف اللػػدوليف 

 ما يمى :  ٕٓٔٓإل   ٕٛٓٓ( وخْؿ ألفترة مف ٗ( ، ررـ)ٖالسابعيف ررـ)
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 صػػناعه المػػواد ال ذا يػػة يطػػكؿ أعمػػ  نسػػبه مػػف إلمػػالى عػػدد  اف عػػدد المطػػت ميف فػػى
% ، زيػػر أف دور جػػذ   ٚ.ٜٔالمطػػت ميف فػػى الصػػناعات التحويميػػة حيػػث بمػػغ نحػػو 

الصناعات فى إذافة فرص عمؿ لديدة كػاف زا بػا حيػث إنخفػض عػدد المطػت ميف فػى 
ألػػؼ  ٕٗٓإلػػ  نحػػو  ٕٛٓٓألػػؼ مطػػت ؿ فػػى عػػاـ  ٕٙٓجػػذ  الصػػناعات مػػف نحػػو 

، وذلؾ عم  الػرزـ مػف تزايػد رأس المػاؿ المسػت مر فػى اٍصػوؿ ٕٓٔٓفى عاـ  مطت ؿ
 ال ابتة لهذ  الصناعات خْؿ تمؾ الفترة . 

  إحتمػػت صػػناعة المنسػػولات المرتبػػة ال انيػػة مػػف حيػػث عػػدد المطػػت ميف بهػػا حيػػث بمػػغ
 ػـ ترالػم عمػ  التػوالى  ٕٛٓٓ% فػى عػاـ ٚ,ٗٔالنصيب النسبى لعدد المطت ميف بها 

ولعػد كػاف جػذا الترالػم النسػبى مػرد  إلػ  الترالػم الواذػح  ٕٓٔٓ% فى عاـ  ٖٔإل  
ألػػؼ عػػاـ  ٖٔٔإلػػ  نحػػو  ٕٛٓٓألػػؼ فػػى عػػاـ  ٙ٘ٔفػػى عػػدد المطػػت ميف مػػف نحػػو 

%.  وبػػالرلوع إلػػ  رأس المػػاؿ المسػػت مر فػػى ٙٔ، أي بنسػػبة إنخفػػاض رػػدرجا  ٕٓٔٓ
ذػػ يمة فػػى عػػاـ  اٍصػػوؿ ال ابتػػة فػػى جػػذ  الصػػناعة يتذػػح أنػػه إنخفػػض ولػػو بنسػػبة

ٕٓٔٓ . 
  أحتمت صناعه المْبس اللاجزة المرتبػة ال ال ػة مػف حيػث عػدد المطػت ميف وعمػ  الػرزـ

مػػف أف نصػػيبها النسػػبى مػػف إلمػػالى عػػدد المطػػت ميف فػػى الصػػناعات التحويميػػة حعػػؽ 
، ٕٓٔٓ% فى عػاـ ٓٔإل  نحو  ٕٛٓٓ% فى عاـ ٛ.ٜزيادة طفيفة حيث إرتفم مف 

% ، وج  تعارب نسبة اُنخفػاض فػى  ٗ,ٔها إنخفض بحوالى إّ أف عدد المطت ميف ب
 رأس الماؿ المست مر فى اٍصوؿ ال ابتة لهذ  الصناعة .
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 (3جدول رقم )
 عدد المشتغلٌن فى الصناعات التحوٌلٌة حسب منطوق النشاط اإلقتصادى

 2003 -  2010  
  )القٌمة باإللف جنٌه(        
  

 2010 2004 2003 منطوق النشاط اإلقتصادى  م

 203545 207022 205432 صناعة المنتجات الغذائٌة  .1

 23246 16403 16426 صناعة المشروبات   .2

 14444 15624 16741 صناعة منتجات التبغ  .3

 130315 142334 156265 صناعة المنسوجات )غزل ونسٌج وتجهٌز(  .4

 103263 101307 104373 صناعة المالبس الجاهزه   .5

 5373 6136 5712 لمنتجاته صناعة الجلود وا  .6

صناعة الخشب والمنتجاتة والفلٌن عد صناعه   .7
 األثاث 

3356 3412 3046 

 23637 22316 23165 صناعة الورق ومنتجاته   .3

 14357 13472 16424 الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة   .4

 33602 37643 34634 البترولٌة -صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطٌة  .10

 55475 56252 53447 صناعة المواد والمنتجات الكٌماوٌة   .11

صناعه المستحضرات الصٌدالنٌة والكٌمائٌة   .12
 والدوائٌة ومنتجات النباتات الطبٌة 

40373 41344 42314 

 33616 33425 34454 صناعة منتجات المطاط واللدائن   .13

 100354 112443 103744 صناعة منتجات المعادن الألفلزٌة األخرى   .14

 54734 57633 53245 صناعة الفلزات القاعدٌة   .15

صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكٌنات   .16
 والمعدات 

34622 34040 35437 

صناعة الحاسبات والمنتجات االلكترونٌة   .17
 والبصرٌة ومكوناتها وصناعه األجهزة الطبٌة

16445 13216 13615 

 45543 50014 43605 صناعة األجهزة الكهربائٌة  .13

صناعة اآلالت والمعدات غٌر المصنفه فى موضع   .14
 اخر 

23144 23746 24047 

 23371 27343 27263 صناعة المركبات ذات المحركات   .20

 3441 7615 3746 صناعة معدات النقل األخرى   .21

صناعة األثاث وصناعة منتجات خشبٌة غٌر   .22
 المصنفة فً موضع أخر 

13176 13342 14151 

 5304 4673 6447 حوٌلٌة أخرىصناعات ت  .23

 704 1345 464 إصالح المعدات واألجهزة   .24

 1032724 1053424 1066441 إجمالً الصناعات التحوٌلٌة  

  المصدر : 
اللهاز  لحصول على إجمالى الصناعات التحوٌلٌه من :قام الباحث بجمع األرقام الخاصه بالقطاع العام / األعمال العام + القطاع الخاص ل

 ، المرلم السابؽ المركزي لمتعب ه واُحصاا
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 (4جدول رقم )
 التوزٌع النسبى لعدد المشتغلٌن فى الصناعات التحوٌلٌة حسب منطوق النشاط اإلقتصادى

 2003 -  2010  
  )نسبه مئوٌة(         
             

 2010 2004 2003 ى منطوق النشاط اإلقتصاد م

 14,7 14,7 14,3 صناعة المنتجات الغذائٌة  .1

 2,3 1,6 1,6 صناعة المشروبات   .2

 1,4 1,6 1,6 صناعة منتجات التبغ  .3

 13,0 13,5 14,7 صناعة المنسوجات )غزل ونسٌج وتجهٌز(  .4

 10,0 4,6 4,3 صناعة المالبس الجاهزه   .5

 0,5 0,6 0,5 صناعة الجلود والمنتجاته   .6

 0,3 0,3 0,3 اعة الخشب والمنتجاتة والفلٌن عد صناعه األثاث صن  .7

 2,3 2,1 2,2 صناعة الورق ومنتجاته   .3

 1,4 1,3 1,6 الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة   .4

 3,7 3,6 3,3 البترولٌة -صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطٌة  .10

 5,4 5,3 5,5 صناعة المواد والمنتجات الكٌماوٌة   .11

صناعه المستحضرات الصٌدالنٌة والكٌمائٌة والدوائٌة   .12
 ومنتجات النباتات الطبٌة 

3,3 3,4 4,1 

 3,1 3,6 3,2 صناعة منتجات المطاط واللدائن   .13

 4,7 10,7 4,7 صناعة منتجات المعادن الألفلزٌة األخرى   .14

 5,3 5,5 5,5 صناعة الفلزات القاعدٌة   .15

ا الماكٌنات صناعة منتجات المعادن المشكلة عد  .16
 والمعدات 

3,7 3,7 3,5 

صناعة الحاسبات والمنتجات االلكترونٌة والبصرٌة   .17
 ومكوناتها وصناعه األجهزة الطبٌة

1,5 1,3 1,3 

 4,3 4,7 4,6 صناعة األجهزة الكهربائٌة  .13

 2,3 2,3 2,3 صناعة اآلالت والمعدات غٌر المصنفه فى موضع اخر   .14

 2.2 2,6 2,6 صناعة المركبات ذات المحركات   .20

 0,4 0,7 0,3 صناعة معدات النقل األخرى   .21

صناعة األثاث وصناعة منتجات خشبٌة غٌر المصنفة   .22
 فً موضع أخر 

1,3 1,3 1,4 

 0,6 0,4 0,6 صناعات تحوٌلٌة أخرى  .23

 0,1 0,1 00 إصالح المعدات واألجهزة   .24

 2146.2 2217 2216 إجمالً الصناعات التحوٌلٌة  

  المصدر : 
 ( .3احتسب بواسطه الباحث من الجدول رقم )
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وبصػػفة عامػػه يمكػػف العػػوؿ أف ملمػػوع عػػدد المطػػت ميف فػػى الصػػناعات اُسػػتهْكية بمػػغ 
، وذلػػؾ مػػف إلمػػالى عػػدد ٕٓٔٓ% فػػى عػػاـ ٕ,ٚٗ ػػـ إنخفػػض إلػػ   ٕٛٓٓ% فػػى عػػاـ ٛ,ٚٗ

 يمية . المطت ميف فى الصناعات التحو 
وأف مسػػاجمه جػػذ  الصػػناعات فػػى خمػػؽ فػػرص عمػػؿ لديػػدة كانػػت زا بػػة حيػػث بمػػغ عػػدد 

 .ٕٓٔٓألؼ مطت ؿ فى عاـ  ٗٛٗألؼ مطت ؿ معابؿ نحو  ٓٔ٘نحو  ٕٛٓٓالمطت ميف فى 
أف ملموعػة الصػػناعات الوسػػيطة كػػاف دورجػػا متواذػػعا مػف حيػػث عػػدد المطػػت ميف بهػػا ومػػا 

 أذافته مف فرص عمؿ لديدة .
عػػػدد المطػػػت ميف بهػػػا ، فعػػػد بم ػػػت نسػػػبة عػػػدد المطػػػت ميف إلػػػ  إلمػػػالى عػػػدد  فمػػػف حيػػػث

 .ٕٓٔٓ% فى عاـ ٕ,ٖٙمعابؿ  ٕٛٓٓ%فى عاـ  ٛ,ٖٗالمطت ميف فى الصناعات التحويمية 
أما مف حيث ما أذافته مف فرص عمؿ لديدة فإنها حععت زيادة جزيمػه لم ايػة حيػث بم ػت 

لذي استحوذت فيه زيادة فى اّسػت مار فػى اٍصػوؿ نحو  ْ ة آّؼ فرصه عمؿ . جذا فى الورت ا
 .ٕٓٔٓمميار لنيه فى عاـ ٖ,ٔال ابتة بم ت نحو 

وفيما يتعمؽ بملموعة الصناعات الرأسمالية ، فعد ساجمت بدور متواذػم لم ايػة مػف حيػث 
نسػػبة عػػدد المطػػت ميف بهػػا إلػػ  إلمػػالى عػػدد المطػػت ميف بالصػػناعات التحويميػػة والتػػ  بم ػػت نحػػو 

 .  ٕٓٔٓفى عاـ  ٚ,ٗٔ ـ انخفذت إل   ٕٛٓٓف  عاـ % ٗ,٘ٔ
كما أف دورجا فى توفير فرص عمؿ لديدة كاف سالبًا حيث انخفض عدد المطت ميف بها بما 

 .  ٕٛٓٓبمعارنه بعاـ  ٕٓٔٓ% فى عاـ  ٘,ٚنسبته نحو 
وبناا عم  ما تعدـ يمكف العوؿ أف الصناعات التحويمية لـ تحعؽ أي نلاح فى توليد فرص 

 ؿ لديدة وجو ما ّ يتفؽ مم أجداؼ التنمية المستدامة .عم
 : الت ير فى رأس الماؿ المست مر لممطت ؿ 

سنه أساس لموروؼ عم  تطور الت ير فى رأس الماؿ المست مر  ٕٛٓٓبإعتبار عاـ 
 يتذح ما يمى : ( ٙو ررـ )( ٘فى اللدوؿ ررـ ) ٕٓٔٓ، ٜٕٓٓلممطت ؿ لمعامميف التالييف 

 نحو خمس إلمالى عدد  أي%  ٚ,ٜٔلات ال ذا ية التى تستوعب نحو أف صناعة المنت
كبيرة فى رأس الماؿ المست مر  زيادةالمطت ميف فى إلمالى الصناعات التحويمية سلمت 

التى مف  الصناعةوجذا يعن  أف جذ   ٕٓٔٓ% فى عاـ  ٕٗلممطت ؿ حيث بم ت نحو 
ؽ نظرا اُعتمادجا عم  استخداـ المفترض أف تساجـ بفاعمية فى توفير فرص عمؿ لـ يتحع

 .(زيادة رأس الماؿ المست مر لممطت ؿساليب إنتالية مك فة رأس الماؿ )أ
  مف إلمالى عدد المطت ميف فى ٚ,ٗٔأف صناعة المنسولات التى كاف يعمؿ بها %

، بم ت الزيادة فى رأس الماؿ ٕٓٔٓ% فى عاـ ٖٔالصناعات التحويمية وأنخفض إل  
 .ٕٓٔٓ% فى عاـ ٚ,ٚٔنحو المست مر لمعامؿ 
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  أف صناعة المْبس اللاجزة والتى يفترض أف تكوف مف الصناعات ذات التأ ير ألفعاؿ فى
حيث بمغ نصيب  ،إيلاد فرص عمؿ مؤ ر  ، فإف سبب ترالم مساجمتها فى تحعيؽ ذلؾ

% فى عاـ ٓٔمساجمتها فى إلمالى عدد المطت ميف فى الصناعات التحويمية نحو 
ف كانت جذ  النسبة منخفذة .، يرلم إٕٓٔٓ  ل  زيادة رأس الماؿ المست مر لمعامؿ واا

  مف ذلؾ يمكف العوؿ أف الصناعات ال ْ ة المذكورة بعالية والتى تستمد روتها مف كونها
صناعات استهْكية مف المفترض أف تكوف مك فة لفرص التط يؿ فطمت فى تحعيؽ ذلؾ 

 .ٕٓٔٓؿ ف  عاـ نظرا اُرتفاع رأس الماؿ المست مر لمعام
  مف إلمالى عدد ٓٔأف صناعة منتلات المعادف الْفمزية اٍخري والتى يعمؿ بها نحو %

مف رأس الماؿ إرتفم نصيب المطت ؿ  ٕٓٔٓالمطت ميف فى الصناعات التحويمية فى عاـ 
 % فى جذا العاـ . ٓٗإرتفاعًا كبيرُا حيث بم ت نسبة الزيادة نحو المست مر 

  والمنتلات الكيماوية وصناعة المستحذرات الصيدّنية والتى تطكْف أف صناعة المواد
سلؿ رأس الماؿ  ٕٓٔٓ% مف عدد المطت ميف فى الصناعات التحويمية فى عاـ ٓٔ

% عم  ٘,ٕٗ% ، ٛٗالمست مر لممطت ؿ فى كؿ منهما فى نفس العاـ زيادة بم ت نحو 
 التوالى . 

  مف إلمالى عدد ٓٔالتى يعمؿ بها نحو أف صناعة منتلات المعادف الْفمزية اٍخري %
إرتفم نصيب المطت ؿ مف رأس الماؿ ٕٓٔٓالمطت ميف فى الصناعات التحويمية فى عاـ 

 .% فى نفس العاـٓٗزيادة نحو المست مر إرتفاعًا واذحًا حيث بم ت نسبة جذ  ال
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 (٘ررـ )
 وؽ النطاط اُرتصاديالت ير ف  اٍصوؿ ال ابته لممطت ؿ ف  الصناعات التحويمية حسب منط

 ٕٓٓٛ -  ٕٓٔٓ  
  )القيمة باإللف جنيه(        
             

 2010 2004 2003 منطوق النشاط اإلقتصادى  م

 41,673 74,24 73,734 صناعة المنتجات الغذائٌة  .1

 153,156 114,034 103,212 صناعة المشروبات   .2

 112,132 30,544 110,347 صناعة منتجات التبغ  .3

 60440 62,414 51,361 اعة المنسوجات )غزل ونسٌج وتجهٌز(صن  .4

 23,202 32,175 27,463 صناعة المالبس الجاهزه   .5

 33,713 23,712 32,046 صناعة الجلود والمنتجاته   .6

صناعة الخشب والمنتجاتة والفلٌن عد صناعه   .7
 األثاث 

113,444 110,066 123,066 

 140,333 223,137 207,312 صناعة الورق ومنتجاته   .3

 173,760 143,215 74,200 الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة   .4

 415,551 571,543 747,106 البترولٌة -صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطٌة  .10

 223,141 224,043 153,454 صناعة المواد والمنتجات الكٌماوٌة   .11

صناعه المستحضرات الصٌدالنٌة والكٌمائٌة   .12
 ئٌة ومنتجات النباتات الطبٌة والدوا

34,353 105,244 111,443 

 123,547 117,141 47,333 صناعة منتجات المطاط واللدائن   .13

 205,504 134,435 146,401 صناعة منتجات المعادن الألفلزٌة األخرى   .14

 244,353 267,354 334,574 صناعة الفلزات القاعدٌة   .15

الماكٌنات  صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا  .16
 والمعدات 

71,334 76,471 33,553 

صناعة الحاسبات والمنتجات االلكترونٌة والبصرٌة   .17
 ومكوناتها وصناعه األجهزة الطبٌة

45,437 77,322 204,334 

 113,763 43,212 43,444 صناعة األجهزة الكهربائٌة  .13

صناعة اآلالت والمعدات غٌر المصنفه فى موضع   .14
 اخر 

67,333 60,316 70,416 

 41,741 65,457 120,710 صناعة المركبات ذات المحركات   .20

 72,326 24,736 32,453 صناعة معدات النقل األخرى   .21

صناعة األثاث وصناعة منتجات خشبٌة غٌر   .22
 المصنفة فً موضع أخر 

41,443 44,440 45,544 

 23.444 66,246 66,703 صناعات تحوٌلٌة أخرى  .23

 35,147 23,143 3,772 ة إصالح المعدات واألجهز  .24

 3,120,656.444 2,304,342 2,430,147 إجمالً الصناعات التحوٌلٌة  

  المصدر :   
ورسمه الملموع عم  ملموع عدد  احتسب اّرراـ بواسط الباحث بلمم اّصوؿ ال ابته ف  العطاع العاـ / اٍعماؿ العاـ + اّصوؿ ال ابته لمعطاع الخاص

 المرلم السابؽ.اللهاز المركزي لمتعب ه واُحصاا ،  المطت ميف ف  العطاعيف مف :
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 (6رقم )جدول 
 فى الصناعات التحوٌلٌة حسب منطوق النشاط اإلقتصادى فى رأس المال المستثمر للمشتغل التغٌرتطور 

 2003 -  2010  
8002 =000 

  )نسبه مئوٌة(         
  

 2010 2004 منطوق النشاط اإلقتصادى  م

 124,3 107,5 صناعة المنتجات الغذائٌة  .1

 141,5 105,4 صناعة المشروبات   .2

 101,2 72,70 صناعة منتجات التبغ  .3

 117,7 121,5 صناعة المنسوجات )غزل ونسٌج وتجهٌز(  .4

 100,3 115,0 صناعة المالبس الجاهزه   .5

 261,2 72,41 صناعة الجلود والمنتجاته   .6

 104,0 47,0 صناعة الخشب والمنتجاتة والفلٌن عد صناعه األثاث   .7

 41,3 107,6 صناعة الورق ومنتجاته   .3

 173,3 130,3 الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة   .4

 55,6 76,5 البترولٌة -صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطٌة  .10

 143,2 145,5 صناعة المواد والمنتجات الكٌماوٌة   .11

صناعه المستحضرات الصٌدالنٌة والكٌمائٌة والدوائٌة ومنتجات النباتات   .12
 الطبٌة 

126,1 124,7 

 126,2 114,7 صناعة منتجات المطاط واللدائن   .13

 140,4 124,7 صناعة منتجات المعادن الألفلزٌة األخرى   .14

 33,0 30,0 صناعة الفلزات القاعدٌة   .15

 116,2 106,4 مشكلة عدا الماكٌنات والمعدات صناعة منتجات المعادن ال  .16

صناعة الحاسبات والمنتجات االلكترونٌة والبصرٌة ومكوناتها وصناعه   .17
 األجهزة الطبٌة

171,1 450,3 

 115,6 44,3 صناعة األجهزة الكهربائٌة  .13

 104,5 34,7 صناعة اآلالت والمعدات غٌر المصنفه فى موضع اخر   .14

 76,0 52,0 حركات صناعة المركبات ذات الم  .20

 214,4 40,4 صناعة معدات النقل األخرى   .21

 103,7 107,1 صناعة األثاث وصناعة منتجات خشبٌة غٌر المصنفة فً موضع أخر   .22

 36,0 44,4 صناعات تحوٌلٌة أخرى  .23

 401,0 264,4 إصالح المعدات واألجهزة   .24

 5624 4434 إجمالً الصناعات التحوٌلٌة  

  المصدر : 
 ( .5احتسب بواسطه الباحث من الجدول رقم ) 

% مف ٗ,ٗٙساجمت بنحو مما سبؽ يمكف العوؿ أف الصناعات المذكورة بعالية والتى 
  لمعامؿ( كانت صناعات مك فة لرأس الماؿ المست مر ) ، ٕٓٔٓ ميف فى عاـ تطعدد الم

الحر والمتم ؿ فى الخصخصة وما ترتب  كما يمكف العوؿ أف أخد الدولة بنظاـ السوؽ
ًْ فى اٍخذ بما أطمؽ عميه نظاـ المعاش المبكر لممطت ميف  عميها مف التخمص مف العمالة مم 

خْؿ نفس الفترة المذكورة نخفاض عدد العامميف فى الصناعات التحويمية ُ طكؿ عامْ أخرًا 
 .بعالية
 :الناتج المحم  اُلمالى - 102
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ت التحويمية بػدور فعػاؿ فػى تعظػيـ العيمػة المذػافة الصػافية حيػث أنػه مػم تساجـ الصناعا
تحويػػؿ الخامػػات والمنتلػػات اٍوليػػة سػػواا كانػػت زراعيػػه أو منلميػػه إلػػ  منتلػػات تامػػة الصػػنم أو 
نصػػؼ مصػػنعه أو تحويػػؿ المنتلػػات نصػػؼ الصػػنم إلػػ  تامػػة الصػػنم بتولػػد ريمػػًا مذػػافة خػػْؿ كػػؿ 

عميها فى النهاية زيادة فعالة ف  نصيب الصناعات التحويميػة فػى  مرحمه مف مراحؿ التصنيم يترتب
 الناتج المحم  بما يحعؽ ذلؾ أحد أجداؼ التنمية المستدامة .

ويعاس مدي تعدـ الدوؿ مف عدمه بمدي مساجمه الصناعات التحويمية فى الناتج المحمػ  ، وجيكػؿ 
 العيمة المذافة لمصناعات التحويمية .

وعدد مػف دوؿ العػالـ،  مه الصناعات التحويمية ف  الناتج المحم  لمصروفيما يتعمؽ بمساج 
 ( يمع  الذوا عم  ذلؾ.ٚفإف اللدوؿ التالى ررـ )

 ( 7رقم )لدوؿ 

 نصٌب الصناعات التحوٌلٌة من إجمالً 
  الناتج المحلى فً مصر وعدد من دول العالم

1445،2004 

 الدول
 %من الناتج المحلى 

1445 2004 

 16 17 مصر 

 34 34 الصٌن 

 14 23 المانٌا 

 20 23 الٌابان 

 25 26 مالٌزٌا 

 23 24 جمهورٌه التشٌك 

 المصدر : 
The World Bank, World Development Indicators, 2011. 

 
 
 
 
 
 

يتذػػح مػػف اللػػدوؿ السػػابؽ الفػػارؽ الكبيػػر بػػيف مصػػر والػػدوؿ اٍخػػري مػػف حيػػث مسػػاجمة  
 تج المحم  اُلمالى. الصناعات التحويمية فى النا

 
(، وررػـ ٛوبتناولنا لهيكؿ العيمة المذافة لمصػناعات التحويميػة فػى مصػر، فإنػه مػف اللػدوؿ ررػـ )

 ( يتذح ما يمى: ٜ)
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  كبيػػر  فيمػػا حععتػػه مػػف ريمػػة  زيػػادةوالمنتلػػات النفطيػػة حععػػت  ؾأف صػػناعه فحػػـ الكػػو
رتػب عمػ  ذلػؾ ، ولعػد ت ٕٛٓٓ معارنػا بعػاـ ٕٓٔٓعػاـ  فػى% ٘ٚبم ت نحو  مذافة
مػف نحػػو  التحويميػػةمػػف العيمػة المذػػافة لمصػناعات  النسػبىنصػػيبها  فػىكبيػػرا  إرتفاعػاً 
 الصناعةأف جذ   أي، ٕٓٔٓعاـ  فى%  ٖٔإل   ٕٛٓٓعاـ  فى% الفصؿ اّوؿٜٔ

 الصناعات التحويمية .  لمالىالمذافة ُ العيمةساجمت تعريبًا بنحو  مث 
 المذػافةالعيمػة  إلمػالى% مػف ٕٗمت بنحػو أف ملموع الصػناعات اّسػتهْكية سػاج 

عػػاـ  فػػى% ٕٔ، زيػػر أنػػه إنخفػػض إلػػ  نحػػو  ٕٛٓٓعػػاـ  فػػىلمصػػناعات التحويميػػة 
حتمت الصناعات ال ذا ية الم ٕٓٔٓ رتبة اٍول  بنصيب نسب  معابؿ جذيف العاميف . واا
 . التوالى% ، عم  ٗ,ٔٔ% ، ٖٔبنحو 

  معابػؿ نحػو  ٕٛٓٓعػاـ  فػى %٘,ٗٙأف ملموعة الصناعات الوسيطة سػاجمت بنحػو
 أف نحو  م ى العيمة المذافة لمصناعات التحويمية . أي، ٕٓٔٓفى عاـ % ٕ,ٛٙ

  بنصػػيب متواذػػم لم ايػػة حيػػث بمػػغ جػػذا النصػػيب نحػػو  الرأسػػماليةسػػاجمت الصػػناعات
 .ٕٓٔٓ، ٕٛٓٓعامى  فى% ٖ,ٓٔ

 
 فػػىح مصػػر كمػػا جػػو موذػػ فػػىومػػف وارػػم جيكػػؿ العيمػػة المذػػافة لمصػػناعات التحويميػػة   

( ، وبمعارنة جذا الهيكؿ مػم عػدد مػف الػدوؿ الصػناعية والصػاعدة صػناعيا كمػا جػو ٜاللدوؿ ررـ )
النػػاتج  فػى لمصػناعات التحويميػةعالػه الف المسػاجمة( يمكػف العػػوؿ أف ٓٔاللػدوؿ ررػـ ) فػىموذػح 

يػؽ عموالػذي يوذػح اٍخػذ بسياسػة تيرلم أساسا إل  جيكؿ الصػناعات التحويميػة  لمالىالمحم  اُ
 :  يمىالتصنيم المحم  مف عدمه والمتم ؿ فيما 
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 (3جدول رقم )
 القٌمة المضافة الصافٌة للصناعات التحوٌلٌة حسب منطوق النشاط اإلقتصادى

 2003 -  2010  
  )القٌمة باإللف جنٌه(        
  

 2010 2004 2003 منطوق النشاط اإلقتصادى  م

 12326454 11334336 13403533 صناعة المنتجات الغذائٌة  .1

 1346170 2233670 2047504 صناعة المشروبات   .2

 2241413 2403106 2520645 صناعة منتجات التبغ  .3

 3744730 3331717 4144242 صناعة المنسوجات )غزل ونسٌج وتجهٌز(  .4

 2623145 2447501 2443141 صناعة المالبس الجاهزه   .5

 130453 100645 33743 صناعة الجلود والمنتجاته   .6

 116346 121734 37457 صناعة الخشب والمنتجاتة والفلٌن عد صناعه األثاث   .7

 1323631 434057 1634243 صناعة الورق ومنتجاته   .3

 1103522 442034 546054 الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة   .4

 35330044 20044031 20233547 البترولٌة -صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطٌة  .10

 11147774 7153760 10452426 صناعة المواد والمنتجات الكٌماوٌة   .11

صناعه المستحضرات الصٌدالنٌة والكٌمائٌة والدوائٌة   .12
 ومنتجات النباتات الطبٌة 

4305112 5543631 5640404 

 2106711 2702064 1734466 صناعة منتجات المطاط واللدائن   .13

 13633776 13123570 10012307 خرى صناعة منتجات المعادن الألفلزٌة األ  .14

 6043323 6644631 14244254 صناعة الفلزات القاعدٌة   .15

 1370274 2732047 2004015 صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكٌنات والمعدات   .16

صناعة الحاسبات والمنتجات االلكترونٌة والبصرٌة   .17
 ومكوناتها وصناعه األجهزة الطبٌة

1050732 732546 764066 

 5007660 4474523 2335573 صناعة األجهزة الكهربائٌة  .13

 1204212 1266060 1171076 صناعة اآلالت والمعدات غٌر المصنفه فى موضع اخر   .14

 2226777 1423667 3113641 صناعة المركبات ذات المحركات   .20

 565535 350064 637364 صناعة معدات النقل األخرى   .21

عة منتجات خشبٌة غٌر المصنفة فً صناعة األثاث وصنا  .22
 موضع أخر 

241341 451731 335731 

 251652 153433 606741 صناعات تحوٌلٌة أخرى  .23

 10413 44033 75564 إصالح المعدات واألجهزة   .24

 112373441 41512020 105302404 إجمالً الصناعات التحوٌلٌة  

  المصدر : 
 احتسب بواسطه الباحث بجمع القٌمه المضافه الصافٌه للقطاع العام / األعمال العام + القطاع الخاص للحصول من :

 الجهاز المركزى للتعبئه العامه واإلحصاء ، المرجع السابق .
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  (4رقم ) جدول
 نشاط اإلقتصادىالتوزٌع النسبى للقٌمه المضافة الصافٌة للصناعات التحوٌلٌة حسب منطوق ال

 2003 -  2010  
 )نسبه مئوٌة(          
            
  

 2010 2004 2003 منطوق النشاط اإلقتصادى  م

 11,364 12,441 13,146  صناعة المنتجات الغذائٌة  .1

 1,634 2,440 1,435 صناعة المشروبات   .2

 1,435 2,631 2,332 صناعة منتجات التبغ  .3

 3,366 3,640 3,417 نسٌج وتجهٌز(صناعة المنسوجات )غزل و  .4

 2,323 2,724 2,732 صناعة المالبس الجاهزه   .5

 0,160 0,110 0,034 صناعة الجلود والمنتجاته   .6

صناعة الخشب والمنتجاتة والفلٌن عد صناعه   .7
 األثاث 

0,033 0,133 0,104 

 1,620 1,074 1,547 صناعة الورق ومنتجاته   .3

 0,477 0,101 0,563 عالم المسجلة الطباعة واستنساخ وسائط األ  .4

 31,301 21,463 14,124 البترولٌة -صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطٌة  .10

 4,420 7,317 4,374 صناعة المواد والمنتجات الكٌماوٌة   .11

صناعه المستحضرات الصٌدالنٌة والكٌمائٌة   .12
 والدوائٌة ومنتجات النباتات الطبٌة 

4,064 6,113 5,042 

 1,366 2,452 1,645 منتجات المطاط واللدائن  صناعة  .13

 12,033 14,345 4,463 صناعة منتجات المعادن الألفلزٌة األخرى   .14

 5,343 7,260 13,134 صناعة الفلزات القاعدٌة   .15

صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكٌنات   .16
 والمعدات 

1,344 2,435 1,655 

ونٌة صناعة الحاسبات والمنتجات االلكتر  .17
 والبصرٌة ومكوناتها وصناعه األجهزة الطبٌة

0,443 0,300 0.676 

 4,436 5,435 2,727 صناعة األجهزة الكهربائٌة  .13

صناعة اآلالت والمعدات غٌر المصنفه فى   .14
 موضع اخر 

1,107 1,333 1,071 

 1,472 2,102 2,443 صناعة المركبات ذات المحركات   .20

 0,501 0,332 0,603 صناعة معدات النقل األخرى   .21

صناعة األثاث وصناعة منتجات خشبٌة غٌر   .22
 المصنفة فً موضع أخر 

0,223 0,443 0,247 

 0,227 0,450 0,573 صناعات تحوٌلٌة أخرى  .23

 0,021 0,054 0,074 إصالح المعدات واألجهزة   .24

 101,333.676 101,342 102,003 إجمالً الصناعات التحوٌلٌة  

  المصدر : 
 ( .3احتسب بواسطه الباحث من الجدول رقم ) 
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 (ٓٔلدوؿ ررـ )
 جيكؿ العيمة المذافة لمصناعات التحويمية فى مصر وعدد مف دوؿ العالـ 

ٜٜٔٛ- ٕٓٓٚ 

 الدولة

ال ذاا والمطروبات 
والتبغ % مف 
 اُلمالى

النسيج والمْبس 
 % مف اُلمالى

عدات النعؿ اًّت وم
 % مف اُلمالى

الكيماويات % مف 
 اُلمالى 

تحويمية أخري % 
 مف اُلمالى

ٜٜٔٛ ٕٓٓٚ ٜٜٔٛ ٕٓٓٚ ٜٜٔٛ ٕٓٓٚ ٜٜٔٛ ٕٓٓٚ ٜٜٔٛ ٕٓٓٚ 
 ٓٓ ٖ٘ ٓٓ ٕٔ ٓٓ ٕٔ ٓٓ ٙٔ ٓٓ ٙٔ مصر 
 ٖٗ ٙٗ ٔٔ ٔٔ ٕٗ ٘ٔ ٓٔ ٕٔ ٕٔ ٙٔ الصيف 
لمهورية 
 التطيؾ 

ٖٔ ٜ ٙ ٖ ٕٖ ٕٜ ٙ ٙ ٕ٘ ٖ٘ 

 ٘ٗ ٗٗ ٖٔ ٕٔ ٕٗ ٕٙ ٖ ٘ ٗٔ ٖٔ فرنسا 
 ٘ٗ ٗٗ ٓٔ ٓٔ ٖٙ ٖ٘ ٕ ٖ ٛ ٛ المانيا 
 ٗٗ ٓٗ ٓٔ ٔٔ ٖٔ ٕٚ ٖ ٚ ٔٔ ٘ٔ الملر 
 ٗٗ ٚٙ ٘ٔ ٔٔ ٖٓ ٛ ٕ ٗ ٜ ٓٔ ماليزيا

 ٕٓ ٖٓ ٕٖ ٖٔ ٘ٗ ٕ٘ ٔ ٔ ٕ ٗ سن افورة 
World  Development  Inclinators, The World Bank , 2011  

  مصر ي مب عميه الصناعات التحويمية أحادية المنتج  فىأف جيكؿ الصناعات التحويمية
وليسػت الر يسى والتى تتم ؿ فى ال ذاا والمطروبات والتبغ والنسيج والمْبػس اللػاجزة 

 .متعددة محدودة مذافة ريماً متعددة المنتلات ومف  ـ فإف ردرتها عم  توليد 
 اعة النعػؿ اٍخػري، صناعة المركبات ذات المحركات، صػن ،معداتوال ،أف صناعه اًّت

ًْ  التى وصناعة اٍلهزة الكهربا ية سياسػة تعميػؽ التصػنيم المحمػ   فػىتمعب دورًا فاع
تتكامػؿ مػم  والتػىتنتج العديد مف المنتلػات  التىد مف الصناعات يمف خْؿ إرامة العد

مصر وذلػؾ  فىمتواذعة نسبة تطكؿ  تولد ريما مذافة متعددةبعذها فى منتج واحد و 
 .الدوؿ ببارى ةبالمعارن
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  رات اوعمػ  ولػه الخصػوص صػناعة السػي –مصػر  فىأف صناعة اًّت ومعدات النعؿ
 فىتعظيـ العيمة المذافة  فىج  بم ابة صناعات تلميعية لمكونات مستورد  ساجمت 

 .فى مصرمتواذعة لم اية  مذافةبعيـ  بمد المنطأ ولـ تساجـ إّ
 يػػؽ التصػػنيم المحمػػ  أذػػعؼ رػػدر  الصػػناعات ومػػف  ػػـ فػػإف عػػدـ اٍخػػذ بسياسػػة تعم

وتعظيـ الناتج والتط يؿ  متعددة مذافةتوليد ريما  فىعالة ألف المساجمةالتحويمية عم  
، وجػػو مػػاّ التحويميػػةلمصػػناعات  ال ابتػػةاٍصػػوؿ  فػػىالمتحصػػؿ عميهمػػا مػػف اّسػػت مار 

  . المستدامة التنميةيتفؽ مم أجداؼ 

 -: اُلتماعيةاٍجداؼ  -ٕ
أحػد مطالػب التنميػة والتػى تطػكؿ  اُلتماعيػة  ؿ اٍجداؼ اّلتماعية فى تحعيؽ العدالةتتم
 العمؿ عم  تحعيعها . التحويميةعم  الصناعات  والتى المستدامة
فى جػذا النطػاؽ سػوؼ تتنػاوؿ موذػوع اٍلػور فػى رطػاع الصػناعات التحويميػة ، وتوزيػم و 

 فظات أو ما يسم  بالمساواتيه.العيمة المذافة لمصناعات التحويمية بيف المحا
 -: ورػاٍل -201

يعػػرؼ اٍلػػر بأنػػه كافػػة مػػا يحصػػؿ عميػػه العامػػؿ مػػف مػػدفوعات نعديػػة وتأمينػػات إلتماعيػػه 
ومزايػػا عينيػػه يعػػدمها المسػػت مروف أو أصػػحاب اُعمػػاؿ أو رطػػاع اُعمػػاؿ العػػاـ / العطػػاع العػػاـ 

ر أجميػه خاصػة ٍنػه يم ػؿ مصػدر الػدخؿ لممطت ميف فى رطاع الصناعات التحويمية.  ويكتسب اٍل
لم البية العظم  مف المطت ميف، وجو الذي يمكف المطت ؿ مف الحصوؿ عمػ  إحتيالاتػه مػف المأكػؿ 
والمطرب والممبس والمسكف واُنفاؽ عمػ  العػْج ... الػ  . ونظػرًا لتعػدد جػذ  اّحتيالػات اكتسػبت 

كبيػػر  باعتبارجػػا المػػدخؿ الحعيعػػى لتحعيػػؽ  منارطػػه تحديػػد الحػػديف اٍدنػػ  واٍرصػػ  لَلػػور أجميػػه
 العدالة اُلتماعية بؿ وللأ البعض إل  العذاا لتحديد الحد اٍدن  لَلور.

 
ولمػا كانػػت الصػػناعات التحويميػػة تنتطػر فػػى محافظػػات مصػػر، فػإف مػػا يعنينػػا مػػف اسػػتخداـ 

عميػػه المطػػت ؿ اٍلػػور كمؤطػػر لتحعيػػؽ العدالػػة اُلتماعيػػة فػػى الملتمػػم جػػو اٍلػػر الػػذي يحصػػؿ 
 حسب المحافظات وطبعا لعدد مف المؤطرات، والتى نتناولها فيما يمى:
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 -:متوسط الر المطت ؿ فى الصناعات التحويمية حسب المحافظات  –أ 

ما يعنينا فى جذ  الحالة جو متوسط ألر المطت ؿ فى الصناعات التحويمية فى كؿ محافظه 
 عات التحويمية .إل  متوسط ألر المطت ؿ فى إلمالى الصنا

 ( متوسػػط ألػػر المطػػت ؿ فػػى الصػػناعات ٔٔفػػى جػػذا الخصػػوص يتنػػاوؿ اللػػدوؿ ررػػـ )
التحويميػػػة حسػػػب المحافظػػػات إلػػػ  متوسػػػط ألػػػر المطػػػت ؿ فػػػى إلمػػػالى الصػػػناعات 

 . ٕٛٓٓالتحويمية، ومنه تذح ما يمى فى عاـ 
  ولػػػود فػػػوارؽ كبيػػػر  بػػػيف متوسػػػط ألػػػر المطػػػت ؿ فػػػى الصػػػناعات التحويميػػػة حسػػػب

 محافظات ومتوسط الر المطت ؿ فى إلمالى الصناعات التحويمية كما يمى : ال
  ، يولػػد تسػػعه محافظػػات مػػف التسػػعة والعطػػريف جػػ  العػػاجرة ، اُسػػكندرية ، السػػويس

حمواف ، الليزة ، سوجاج ، رنػا ، طػماؿ سػيناا ، ولنػوب سػيناا ، يفػوؽ فيهػا متوسػط 
المطػػت ؿ فػػى إلمػػالى الصػػناعات الػػر المطػػت ؿ فػػى الصػػناعة التحويميػػة متوسػػط الػػر 

% ٜٙ% مػف إلمػالى عػدد المحافظػات ، أي أف ٖٓالتحويمية وتم ػؿ جػذ  المحافظػات 
مػػف محافظػػات مصػػر يعػػؿ فيهػػا متوسػػط ألػػر المطػػت ؿ عػػف متوسػػط ألػػر المطػػت ؿ فػػى 

 إلمالى الصناعات التحويمية.
 ( ٙٙمف محافظات الوله العبمى وعددجا تسعه محافظات يولد ستة محافظػات)%  يعػؿ

فيهػػا متوسػػط ألػػر المطػػت ؿ ك يػػرًا عػػف متوسػػط ألػػر المطػػت ؿ فػػ  إلمػػالى الصػػناعات 
 التحويمية، وعم  وله الخصوص محافظتى الفيـو واٍرصر .

  مػػف محافظػػات الولػػه البحػػري الخمسػػة عطػػر يولػػد إحػػدي عطػػر محافظػػة تطػػكؿ نحػػو
أرذػها عػف % يعؿ فيها متوسط ألر المطت ؿ الصناعات التحويمية المتوالدة عمػ  ٖٚ

متوسػػط ألػػر المطػػت ؿ فػػى إلمػػالى الصػػناعات التحويميػػة المتوالػػدة عمػػ  أرذػػها عػػف 
 متوسط ألر المطت ؿ فى إلمالى الصناعات التحويمية.
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  (11جدول رقم )

 متوسط أجر المشتغل فى الصناعات التحوٌلٌه حسب المحافظات 
 2010 -2003ونسبته الى متوسط أجر المشتغل فى أجمالى الصناعات التحوٌلٌه 

 )القٌمة باإللف جنٌه( 

 2010 2004 2003 المحافظات م

متوسط 
 األجر 

% الى 
 االجمالى

متوسط 
 األجر 

% الى 
 االجمالى

متوسط 
 األجر 

% الى 
 االجمالى

 126,00 25134 0,453 14273 100,642 13023 القاهرة   .1

 134,335 26411 173,473 26211 130,407 23431 اإلسكندرٌة   .2

 0,403 13003 0,577 11555 00,325 14762 ورسعٌدب  .3

 423,172 54427 242,224 43442 211,615 37377 السوٌس  .4

 157,576 31433 124,372 25344 151,054 27033 حلووان   .5

 107,473 21442 0,372 17452 0,404 16130 أكتوبر  6  .6

 0,331 17570 0,732 14663 0,563 10034 دمٌاط   .7

 0,461 14170 0,354 17147 0,356 15324 الدقهلٌة   .3

 103,724 20644 0,714 14301 0,776 13336 الشرقٌة   .4

 0,401 17432 110,255 22072 0,370 15662 القلٌوبٌة   .10

 106,312 21310 0,752 14044 0,647 12463 كفر الشٌخ   .11

 0,305 16067 0,710 14207 0,642 12344 الغربٌة   .12

 0,467 14245 0,314 16343 0,756 13534 المنوفٌة   .13

 0,730 14560 0,564 11332 0,533 10523 البحٌرة   .14

 0,546 11340 0,614 12234 0,640 11447 اإلسماعٌلٌة  .15

 110,345 22025 100,435 20106 102,520 13350 الجٌزه   .16

 0,427 13434 0,614 12247 0,742 14140 بنى سوٌف  .17

 0,626 12441 0,633 12764 0,566 10122 الفٌوم   .13

 0,646 12332 0,543 11472 0,643 11540 المنٌا   .14

 154,473 30320 135,241 27034 133,426 23332 أسٌوط   .20

 0,754 15144 0,635 13723 0,704 12543 سوهاج   .21

 145,065 23442 121,534 24331 141,432 25324 قنا   .22

 113,724 22640 106,164 21253 0,735 14051 أسوان   .23

 0,405 13060 0,370 17432 0,504 4116 صراألق  .24

 0,663 13226 0,574 11435 0,566 10124 البحر االحمر  .25

 0,345 7340 0,247 5454 0,253 4522 الوادى الجدٌد  .26

 0,202 4036 0,645 13406 0,430 7647 مطروح   .27

 0,454 4060 0,303 16073 151,645 27143 شمال سٌناء  .23

 103,113 20573 153,334 30307 104,436 13702 جنوب سٌناء  .24

 100,00 14,451 100,00 20,014 100,00 17.344 اإلجمالى 

 المصدر :          
 :  يف مفاحتسب اٍلر وذلؾ بلمم اٍلور ف  العطاع العاـ / اٍعماؿ + العطاع الخاص ورسمه الناتج عم  ملموع عدد المطت ميف ف  العطاع      
 العامه واُحصاا ، المرلم السابؽ.متعب ه اللهاز المركزي ل      
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باست ناا دخػوؿ  ٕٓٔٓ، ٜٕٓٓأف الوذم السابؽ جو الذي استمر خْؿ العاميف التالييف 
اكتػوبر، الطػررية ، كفػر الطػي  وأسػواف المحافظػات التػى يزيػد فيهػا متوسػط ألػر ٙكؿ مف محافظه 

مطػػت ؿ فػػى إلمػػالى الصػػناعات المطػػت ؿ فػػى الصػػناعة التحويميػػة بالمحافظػػة عػػف متوسػػط ألػػر ال
التحويمية وانذماـ محافظه طماؿ سيناا إل  المحافظات التى يعؿ فيهػا متوسػط ألػر المطػت ؿ عػف 

 متوسط ألر المطت ؿ فى إلمالى الصناعات التحويمية .
مما سبؽ يتذح ولود فوارؽ واذػحة فػى متوسػط الػر المطػت ؿ فػى الصػناعات التحويميػة  

إلتماعيػػه بخصػوص متوسػػط ألػر المطػػت ؿ فػى الصػػناعات التحويميػػة  ممػا يعنػػ  عػدـ ولػػود عدالػة
 حسب المحافظات وجو ما يتعارض وأجداؼ التنمية المستدامة .

  متوسط ألر المطت ؿ فى الصناعات التحويمية –ب 
 -:حسب المحافظات واٍلر العذا ى

 ٓٓٗٗٔلنيػه طػهريا أي  ٕٓٓٔأصدر العذاا حكما بإعتبار أف الحد اٍدن  لَلور جو 
 سنويا. وجذا الحكـ يعتبر فى حد ذاته اعترافا بتدنى اٍلور فى مصر .

( يتناوؿ متوسط ألر المطت ؿ فى الصناعات التحويمية حسب المحافظات ٕٔواللدوؿ ررـ )
 واٍلر العذا ى ، ومنه يتذح ما يمى :

  أف متوسػػط ألػػر المطػػت ؿ فػػى الصػػناعات التحويميػػة بمحافظػػة السػػويس يحتػػؿ المرتبػػة
 اٍول  حيث بمغ جذا المتوسط أك ر مف  ْ ة أم اؿ اٍلر العذا ى .

  أف عدد المحافظات التى يعؿ فيها متوسػط ألػر المطػت ؿ فػى الصػناعات التحويميػة بمػغ
سػػبعة محافظػػات وجػػو يعػػؿ ك يػػرا عػػف معارنػػة متوسػػط اٍلػػر فػػى الصػػناعات التحويميػػة 

 بمتوسط اٍلر فى إلمالى الصناعات التحويمية .
 د محافظػػه واحػػد  مػػف محافظػػات الولػػه البحػػري جػػ  التػػى يعػػؿ فيهػػا متوسػػط ألػػر يولػػ

المطػػت ؿ فػػى الصػػناعات التحويميػػة عػػف اٍلػػر العذػػا ى معابػػؿ محػػافظتيف فػػى الولػػه 
العبمػػى جمػػا الفيػػـو والمنيػػا ، و ْ ػػة محافظػػات مػػف محافظػػات الحػػدود جػػ  الػػوادي ، 

 مطروح، وطماؿ سيناا .
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 (12جدول رقم )
 المشتغل فى الصناعات التحوٌلٌه حسب المحافظات متوسط أجر 

 2010ونسبته الى األجر القضائى
 )القٌمة باإللف جنٌه(                                      

 المحافظات م
2010 

 % الى األجر القضائى متوسط أجر المشتغل 

 174,576 25134 القاهرة   .1

 136,332 26411 اإلسكندرٌة   .2

 125,056 13003 بورسعٌد  .3

 377,465 54427 السوٌس  .4

 213,314 31433 حلوان   .5

 143,402 21442 أكتوبر  6  .6

 122,014 17570 دمٌاط   .7

 133,125 14170 الدقهلٌة   .3

 143,703 20644 الشرقٌة   .4

 124,375 17432 القلٌوبٌة   .10

 147,436 21310 كفر الشٌخ   .11

 111,153 16067 الغربٌة   .12

 133,443 14245 المنوفٌة   .13

 101,111 14560 البحٌرة   .14

 0,326 11340 اإلسماعٌلٌة  .15

 152,451 22025 الجٌزه   .16

 123,346 13434 بنى سوٌف  .17

 0,367 12441 الفٌوم   .13

 0,345 12332 المنٌا   .14

 214,023 30320 أسٌوط   .20

 105,167 15144 سوهاج   .21

 200,436 23442 قنا   .22

 157,564 22640 أسوان   .23

 125,417 13060 األقصر  .24

 0,413 13226 البحر االحمر  .25

 0,543 7340 الوادى الجدٌد  .26

 0,357 4036 مطروح   .27

 0,624 4060 شمال سٌناء  .23

 142,363 20573 جنوب سٌناء  .24

  المصدر :                  
 ( .00احتسب بواسطة الباحث من الجدول السابق رقم )
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لعادلػػة اُلتماعيػػة فػػى متوسػػط ألػػور ويمكػػف العػػوؿ أنػػه بػػالرزـ مػػف ولػػود حالػػه مػػف عػػدـ ا
المطت ميف بالمعارنة بمتوسط الر المطت ؿ فى إلمالى الصناعات التحويمية ، اّ أف جذا يرلػم مػف 
ولهة نظر الباحث إل  أف المعارنة لـ تأخذ فى إعتبارجا فترات الخدمة السابعة لممطت ميف وجػذا فػى 

 حد ذاته يعتبر إنتفااًا لمعدالة اُلتماعية.
 :متوسط ألر المطت ؿ ومتوسط إنتاليته حسب العطاع –ػ ل

نتاليتػػه حيػػث أف العيمػػة المذػػافة  يعتمػػد جػػذا المؤطػػر عمػػ  الػػربط بػػيف ألػػر المطػػت ؿ واا
الصافية المحععة فى كؿ صناعه ج  ناتج عوامؿ واُنتاج التى ساجمت فػى تحعيعهػا والمتم مػة فػى 

لحر وما يطمؽ عميه سعر الظػؿ، ورأس المػاؿ اٍرض والتى تحصؿ عم  اُيلار وفؽ ريمة السوؽ ا
ويحصػػؿ عمػػ  مػػا يعػػادؿ الفا ػػدة ، والمسػػت مر ويحصػػؿ عمػػ  اٍربػػاح ، فػػإف العامػػؿ لػػه الحػػؽ فػػى 

 الحصوؿ عم  نسبة مف العيمة المذافة المحععة .
وفػى جػذا الصػدد فإنػه مػف المفيػد الورػػوؼ عمػ  جػذا المؤطػر فػى الصػناعات التحويميػة فػػى 

 لعطاع العاـ / اُعماؿ العاـ . العطاع الخاص، وا
 -:العطاع الخاص  -أّو

( التطور فى متوسػط ألػر المطػت ؿ ومتوسػط إنتاليتػه بالصػناعات ٖٔبتناوؿ اللدوؿ ررـ )
( نسػػػبه متوسػػػط الػػػر المطػػػت ؿ فػػػى ٗٔالتحويميػػػة حسػػػب المحافظػػػات ، ويتنػػػاوؿ اللػػػدوؿ ررػػػـ )
 حافظات المختمفة .الصناعات التحويمية إل  متوسط إنتاليته وذلؾ حسب الم

 ( يتذح ما يمى : ٖٔمف اللدوؿ ررـ )
  ولود عْرة عكسية بيف متوسط الر المطػت ؿ ومتوسػط إنتاليتػه بمعنػ  تزايػد متوسػط

الػػر المطػػت ؿ معابػػؿ تنػػارص فػػى متوسػػط إنتاليتػػه وتتلمػػ  جػػذ  الظػػاجر بوذػػوح فػػى 
ال ربيػػػة ،  اكتػػػوبر ، الطػػػررية ، كفػػػر الطػػػي  ،ٙمحافظػػػات اُسػػػكندرية ، بورسػػػعيد ، 

المنوفية ، البحيرة ، بنى سويؼ ، الفيـو ، المنيا ، أسػيوط ، أسػواف ، البحػر اٍحمػر ، 
 الوادي اللديد.

  نتاليته ولود فوارؽ واذحة فى نسبة متوسط ألر المطت ؿ فى الصناعات التحويمية واا
 حسب المحافظات.
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 (13جدول رقم )
 ٌلٌه حسب المحافظات متوسط أجر وانتاجٌه المشتغل فى الصناعات التحو

 2010 -2003القطاع الخاص  
)القيمت ببإللف          

 جنيه(

 المحافظات م
2003 2004 2010 

متوسط األجر 
 المشتغل

متوسط إنتاجٌه 
 المشتغل

متوسط األجر 
 المشتغل

متوسط إنتاجٌه 
 المشتغل

متوسط األجر 
 المشتغل

متوسط إنتاجٌه 
 المشتغل

 ٕٛٛ,ٜٔ ٛٚٗ,ٕٕ ٗٔٔ,ٜٜ ٖٕٓ,ٙٔ ٛٔٙ,ٜٓ ٕٓٗ,٘ٔ العاجرة  ٔ
 ٖٜٜ,ٖٔٔ ٛ٘ٙ,ٖٕ ٜٗٚ,ٓٛ ٓ٘ٗ,ٕٓ ٕٗٙ,ٕٙٔ ٛٓ٘,ٛٔ اُسكندرية  ٕ
 ٜ٘ٚ,ٓ٘ ٜٗٗ,ٚٔ ٓ٘ٙ,ٜٗ ٛٙٙ,ٓٔ ٕٗٙ,ٖٙ ٙٙٚ,ٗٔ بورسعيد ٖ
 ٜ٘ٙ,ٗ٘ٗ ٕٓٙ,ٖٙ ٖ٘ٓ,ٗٔٗ ٜٖٕ,ٕٚ ٕٙٚ,ٓٗٗ ٓٔٛ,ٖٔ السويس ٗ
 ٕ٘ٚ,ٜٕٔ ٖٓٗ,ٕٕ ٜٔٓ,ٓٚ ٕٙٛ,ٙٔ ٕٛ٘,ٜ٘ ٖٛٔ,ٕٕ حمواف  ٘
 ٕٙٗ,ٗٓٔ ٜٖٚ,ٕٔ ٛ٘ٓ,ٕٓٔ ٗٙٗ,ٚٔ ٕٓ٘,ٛٓٔ ٜٗٔ,ٙٔ توبر أك ٙ ٙ
 ٕٚ,ٗٙٔ ٕٜ٘,ٙٔ ٛٙٛ,ٖٚ ٛٙٚ,ٖٔ ٜٖٚ,ٖٗ ٙٗ٘,ٚ دمياط  ٚ
 ٓٔٗ,ٕٚ ٜٜٓ,ٕٔ ٖٙٓ,ٕٗ ٛٗٗ,ٓٔ ٕٔٙ,ٛٗ ٚٙٙ,ٜ الدرهمية  ٛ
 ٘ٓ٘,ٙٚ ٓٙٚ,ٕٓ ٖٚٙ,ٖٚ ٜٕ٘,ٗٔ ٘٘ٗ,ٚٔٔ ٜ٘ٛ,ٖٔ الطررية  ٜ
 ٛٛ٘,ٔ٘ ٕٕٛ,ٗٔ ٜٚٚ,ٖٖ ٗٙ٘,ٜٔ ٜٚٔ,ٕٗ ٜٚٛ,ٕٔ العميوبية  ٓٔ
 ٔٓٛ,ٔٗ ٚٚٙ,ٕٕ ٜٔٛ,ٗٗ ٓٙٛ,ٖٔ ٕٙٓ,٘٘ ٜٙٓ,ٕٔ كفر الطي   ٔٔ
 ٜٙٙ,ٕٙ ٖٔٔ,ٓٔ ٕٔٛ,ٕ٘ ٕٓٓ,ٜ ٜٓٚ,ٖٙ ٛٔٙ,ٛ ال ربية  ٕٔ
 ٖٗٛ,ٙٛ ٛٔ٘,ٛٔ ٙٙٗ,ٗٛ ٔٗٚ,٘ٔ ٕٓٙ,ٜٜ ٕٙٓ,ٖٔ المنوفية  ٖٔ
 ٓٙٓ,ٕٔ ٖٕٔ,ٛ ٓ٘ٔ,ٕٗ ٔٔٚ,٘ ٗٙٓ,ٓٗ ٜٗٚ,ٗ البحيرة  ٗٔ
 ٕٖٚ,ٗٔ ٖٚٔ,ٜ ٔٙٔ,ٜ٘ ٖٔٚ,ٜ ٕٜٙ,ٕٖ ٜٖٗ,ٜ اُسماعيمية ٘ٔ
 ٖٔ٘,ٚٛ ٜٙٔ,ٗٔ ٕٚٛ,ٕٙ ٘ٔٚ,ٕٔ ٛ٘ٛ,ٜٚ ٜٙٛ,ٖٔ الليز   ٙٔ
 ٖٚٗ,ٓٔٔ ٕٚٙ,ٚٔ ٖٛٛ,ٖٚ ٜٕٔ,ٔٔ ٚٙ٘,ٖ٘ٔ ٖٚٗ,ٖٔ بن  سويؼ ٚٔ
 ٛٔٙ,ٕٗ ٖٗٔ,ٓٔ ٗٙٛ,٘ٗ ٖٕٛ,ٓٔ ٓٙٙ,ٖٓ ٔٗٓ,ٛ الفيـو  ٛٔ
 ٕ٘ٙ,ٕٓ ٜٗٗ,٘ ٙ٘ٛ,ٔٔ ٜ٘٘,ٗ ٘٘ٔ,ٕٔ ٜٗٙ,٘ المنيا  ٜٔ
 ٗٚٓ,ٜٕٕ ٕٖ٘,ٙ ٚٓٗ,ٖٙٙ ٔٓٙ,٘ ٙٙٗ,ٜٔٙ ٕ٘ٚ,٘ أسيوط  ٕٓ
 ٚٚٛ,ٕ٘ ٜٕٗ,ٛ ٖٙٗ,ٕٖ ٖٖ٘,ٚ ٕٖٙ,ٖٓ ٕٖٖ,ٛ سوجاج  ٕٔ
 ٙٔٛ,ٕٕٕ ٓٗٗ,٘ٔ ٜٙٙ,ٖٚٙ ٓٛٙ,ٔٔ ٜٛٗ,ٕٙٔ ٜٙ٘,ٙٔ رنا  ٕٕ
 ٕٙٔ,ٕٕ ٖٕٔ,ٙٔ ٖٙٛ,ٖٗ ٛٛٓ,٘ٔ ٖٗٔ,ٚٗ ٕٔٚ,ٖٔ أسواف  ٖٕ
 ٕٔٔ,ٕٕ ٔٚٙ,ٓٔ ٓٙٙ,ٚٔ ٜٛٙ,ٔٔ ٓٚٗ,ٛٔ ٙٔٔ,ٜ اٍرصر ٕٗ
 ٖٜ٘,ٙ٘ ٕٕٙ,ٖٔ ٗ٘ٗ,ٜٚ ٘ٛٗ,ٔٔ ٜٛٙ,ٜٖٛ ٜٕٔ,ٓٔ بحر اّحمرال ٕ٘
 ٖٖٙ,ٗٔ ٜٓٛ,ٚ ٗٛٔ,ٜٔ ٜٓٙ,٘ ٖٗٗ,٘ٔ ٕٕ٘,ٗ الوادي اللديد ٕٙ
 ٓٙٛ,ٕٗ ٖٙٓ,ٗ ٛٔٗ,ٕٓ ٜٙٓ,ٖٔ ٜٖٚ,ٖٗٔ ٜٚٙ,ٚ مطروح  ٕٚ
 ٖٚٚ,ٓٗٙ ٓٙٓ,ٜ ٖٕٓ,ٜ٘٘ٔ ٖٚٓ,ٙٔ ٚٗٛ,ٙٓٛ ٗٗٔ,ٕٚ طماؿ سيناا ٕٛ
 ٕٓٔ,ٜٖ ٖٚ٘,ٕٓ ٖٛٓ,ٚٙ ٚٓٛ,ٖٓ ٜٙٛ,ٖ٘ ٕٓٚ,ٛٔ لنوب سيناا ٜٕ

 :  المصدر
قٌمة احتسب بواسطه الباحث وذلك بقسم األجور للقطاع العام / األعمال العام على عدد المشتغلٌن لنحصل على متوسط أجر المشتغل وكذلك قسمة ال

 بئه العامه واإلحصاء ، المرجع السابق .المضافة الصافٌه على عدد المشتغلٌن لنحصل على متوسط إنتاجٌة المشتغل من :  الجهاز المركزى للتع
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 (14جدول رقم )
 تطور العالقة بٌن متوسط أجر المشتغل وإنتاجٌة 

 القطاع الخاص 

2003- 2010 
)نسبت           

 مئىيت (

 المحافظات م
 متوسط أجر المشتغل كنسبه مئوٌة الى متوسط إنتاجٌته

2003 2004 2010 

 24,6 16,4 17,0 القاهرة   .1

 20,3 25,3 14,6 اإلسكندرٌة   .2

 34,4 23,1 23,2 بورسعٌد  .3

 3,1 6,6 3,1 السوٌس  .4

 17,1 24,1 23,2 حلوان   .5

 20,4 17,1 14,4 أكتوبر  6  .6

 10,3 36,4 21,7 دمٌاط   .7

 17,4 24,7 20,0 الدقهلٌة   .3

 27,1 14,4 11,3 الشرقٌة   .4

 27,6 53,2 30,5 القلٌوبٌة   .10

 54,2 30,4 23,0 كفر الشٌخ   .11

 37,6 35,6 23,5 الغربٌة   .12

 21,4 13,6 13,2 المنوفٌة   .13

 34,1 23,6 12,4 البحٌرة   .14

 62,3 15,3 23,6 اإلسماعٌلٌة  .15

 16,2 20,2 17,5 الجٌزه   .16

 16,0 15,1 3,7 بنى سوٌف  .17

 41,2 22,3 26,2 الفٌوم   .13

 26,4 41,3 26,7 المنٌا   .14

 2,3 0,3 0,4 أسٌوط   .20

 32,1 22,6 27,2 سوهاج   .21

 6,4 3,2 10,2 قنا   .22

 73,2 43,4 23,2 أسوان   .23

 43,0 66,2 44,4 األقصر  .24

 23,2 11,3 2,6 البحر االحمر  .25

 53,4 31,1 24,3 الوادى الجدٌد  .26

 4,3 63,1 5,4 مطروح   .27

 1,4 0,3 3,4 شمال سٌناء  .23

 52,6 46,0 52,1 جنوب سٌناء  .24

  المصدر : 
 . (ٖٔبؽ ررـ )احتسب بواسط الباحث مف اللدوؿ السا        
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مف جذا يمكف العوؿ بعدـ ولود عدالػة إلتماعيػه بػيف متوسػط الػر المطػت ؿ بالصػناعات التحويميػة 
 ومتوسط إنتاليته.

 -:العاـ / رطاع اُعماؿ العاـ  العطاع - انياً 
( تطػور العْرػة بػيف متوسػط ألػر المطػت ؿ بالصػناعات التحويميػة ٘ٔيتناوؿ اللػدوؿ ررػـ )

 فى جذا العطاع ، وذلؾ حسب المحافظات . ومتوسط إنتاليته
 يتذح مف جذا اللدوؿ عدـ ولود منطؽ فى جذ  العْرة ، ويتم ؿ ذلؾ فيما يمى :  
  تزايد متوسط الر المطت ؿ بصور  واذػحة فػى الورػت الػذي كانػت فيػه متوسػط إنتاليػة

السػػويس ،  -ٕٓٔٓماعػػدا عػػاـ  –المطػػت ؿ سػػالبه ، وذلػػؾ فػػى محافظػػات اُسػػكندرية 
 لعميوبية ، ال ربية ، وأسيوط.ا

ويرلػػم السػػبب فػػى ذلػػؾ إلػػ  توالػػد صػػناعة تكػػرار البتػػروؿ والتػػى حععػػت ريمػػه مذػػافة 
 سالبه .

  ،تزايد متوسط الػر المطػت ؿ معابػؿ تنػارص فػى متوسػط إنتاليتػه فػى محافظػات حمػواف
 اكتوبر ، الطررية ، المنوفية ، اُسماعيمية ، بنى سويؼ .ٙ

 نػػت فيهػػا العْرػػة بػػيف متوسػػط الػػر المطػػت ؿ ومتوسػػط إنتاليػػه أف المحافظػػات التػػى كا
 . ل  حد ما الفيـو  مولبه ج  دمياط ، الدرهمية ، الليزة ، المنيا ، رنا ، اٍرصر ، واا

ولعد عكست جذ  العْرات نفسها فى نسبه متوسط ألر المطػت ؿ فػى الصػناعات التحويميػة 
 (.ٙٔفى اللدوؿ ررـ )إل  متوسط إنتاليته حسب المحافظات كما جو مبيف 

ويمكف العوؿ بولود فوارؽ واذحة فى العْرة بيف متوسط ألر المطت ؿ ومتوسط إنتاليته  
فػػى الصػػناعات التحويميػػة فػػى العطػػاع العػػاـ / رطػػاع اُعمػػاؿ العػػاـ تبػػيف بوذػػوح بانتعػػاا العدالػػة 

 اُلتماعية وجو ما يتعارض مم أجداؼ التنمية المستدامة . 
 ت  كانت فيها العْرة بيف متوسط ألر المطت ؿ ومتوسط إنتالية أف المحافظات ال

. ل  حد ما الفيـو  مولبة ج  دمياط، الدرهمية، الليزة، المنيا، رنا، اٍرصر، واا
 

ولعد تم مت جذ  العْرات نفسها فى نسبة متوسط ألر المطت ؿ فى الصناعات التحويمية 
 (.ٙٔفى اللدوؿ ررـ )إل  متوسط إنتاليته حسب المحافظات كما جو مبيف 
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 (15جدول رقم )
 متوسط أجر وانتاجٌه المشتغل فى الصناعات التحوٌلٌه حسب المحافظات 

 2010 -2003القطاع العام  
)القيمت           

 ببإللف جنيه(

 المحافظات م
2003 2004 2010 

متوسط األجر 
 المشتغل

متوسط إنتاجٌه 
 المشتغل

متوسط األجر 
 المشتغل

اجٌه متوسط إنت
 المشتغل

متوسط األجر 
 المشتغل

متوسط إنتاجٌه 
 المشتغل

 ٚٗٓ,ٕٕٙٔ ٕ٘ٗ,ٖٙ ٕٖ٘,ٜٕٚٓ ٖ٘ٗ,ٖٖ ٜٔٛ,ٕ٘ٔٚ ٕٚٔ,ٕٛ العاجرة   .ٔ
 ٔٙٚ,ٙٔ ٚٗٙ,ٖٙ ٖٜٖ,ٖٓٛ- ٜ٘ٙ,ٕٗ ٛٛٓ,ٜٚ٘ - ٖٕٚ,ٖٚ اُسكندرية   .ٕ
 ٖٔٛ,ٖٕ ٜٓٚ,ٖٕ ٖٔ٘,ٕٔ ٕٚٚ,ٜٔ ٔٓٚ,ٔ - ٚٔٚ,ٗٔ بورسعيد  .ٖ
 ٖٙٛ,ٖٙٚ - ٖٓٚ,ٔٚ ٕٕٚ,ٖٙٚ- ٓٓٔ,ٓٚ ٙ٘ٚ,ٖٛٙٔ - ٕٛٚ,ٖٙ السويس  .ٗ
 ٖٕٛ,ٛٗ ٜٕٓ,ٓٗ ٜ٘ٗ,ٕٗ ٜٓ٘,ٖٗ ٕٚٛ,ٖٚ ٜٗٚ,ٖٔ حمواف   .٘
 ٜٗٚ,ٕ٘ ٖٚ٘,ٕٛ ٖٛٓ,ٖٗ ٖٛٛ,ٖٔ ٗٛٚ,ٕٗ ٕٚٛ,ٕٔ أكتوبر  ٙ  .ٙ
 ٖ٘ٚ,ٖٙ ٜٔٓ,ٜٔ ٜٔٛ,ٖ٘ ٕٗٙ,ٙٔ ٛٙٛ,ٖٔ ٖٔٓ,ٗٔ دمياط   .ٚ
 ٓٓ٘,ٓٗ ٖٙ٘,ٜٕ ٚٗٔ,ٖٔ ٕٓٚ,ٕٛ ٕٔٙ,ٖٔ ٜٕٙ,ٕٗ الدرهمية   .ٛ
 ٜٕٗ,ٗٔ ٕٗٗ,ٚٔ ٓٙٓ,ٗٔ ٓٓٙ,ٗٔ ٗٔٛ,ٖ ٖٜٖ,٘ٔ الطررية   .ٜ
 ٙٓٙ,ٕٚٚ - ٓٓ٘,ٖٙ ٕٙ٘,ٜٕ٘- ٕ٘ٔ,ٖٙ ٖٙٗ,ٖٔٗ - ٖٔٓ,ٖٓ العميوبية   .ٓٔ
 ٙ٘ٓ,ٚٔ - ٔٙٓ,ٙٔ ٕٙٓ,ٜ- ٜٔٛ,ٗٔ ٖٖٜ,ٖ - ٕ٘ٔ,ٗٔ كفر الطي    .ٔٔ
 ٛٙٚ,ٗ - ٓٛٓ,ٕٔ ٜٕٙ,ٗ- ٕٖٚ,ٛٔ ٕٗٛ,ٓٗ - ٜ٘ٙ,٘ٔ ال ربية   .ٕٔ
 ٜٕٓ,ٛٙ ٗٓٙ,ٕٙ ٓٗ٘,ٚٛ ٙ٘ٗ,ٗ٘ ٜٕٙ,ٜٚ ٕٜٙ,ٓٗ المنوفية   .ٖٔ
 ٜٕٕ,ٖ ٜٕٚ,ٕٔ ٖٖٗ,ٜ ٜٔ٘,ٙٔ ٖ٘ٔ,ٛ ٜٗ٘,ٗٔ البحيرة   .ٗٔ
 ٜٚٗ,ٕٛ ٕٛٙ,ٖٖ ٓٓٛ,ٜ٘ ٔٔٔ,ٖٓ ٕٓٓ,ٖٛ ٙٔٙ,ٕٗ اُسماعيمية  .٘ٔ
 ٓٓٙ,٘ٗٔ ٖٖٜ,ٖٔ ٕٔٓ,ٙٔٔ ٔٙٓ,ٕٚ ٖٗٔ,ٜٔٔ ٜٚٙ,ٕٗ الليز    .ٙٔ
 ٕٛٗ,ٓٗ ٚٛٙ,ٖ٘ ٕٓٔ,٘٘ ٕٓٓ,ٖٚ ٛٙٛ,ٗٓٔ ٖٕٔ,ٕٛ بن  سويؼ  .ٚٔ
 ٗٙ٘,ٜٙ ٜٜٛ,ٔ٘ ٜٗٓ,٘ٚ ٕٗ٘,ٖ٘ ٘ٔٛ,ٕٚ ٙ٘ٚ,ٕٓ الفيـو   .ٛٔ
 ٜٕٗ,ٓٔٔ ٖٛ٘,ٕٚ ٜٗٓ,٘ٓٔ ٗٛٙ,ٕ٘ ٖٓٚ,ٕٙ ٓٚٙ,ٕ٘ المنيا   .ٜٔ
 ٔٗٔ,ٙٙٓٔ - ٖٔ٘,ٕ٘ ٜٛٓ,ٓٛٛ- ٚٔ,ٙٗ ٖٖٚ,ٕٓٔ - ٛٛٔ,ٔٗ أسيوط   .ٕٓ
 ٔٚٓ,ٛٗ ٖٓ٘,ٕٗ ٕٜٖ,ٜ٘ٔ ٖٜٗ,ٕٕ ٜٕٙ,ٗٗ ٕٚ٘,ٜٔ سوجاج   .ٕٔ
 ٜٗٔ,ٗٚ ٖٗ٘,ٖٔ ٓٔٔ,ٚٙ ٗ٘ٗ,ٕٚ ٓٓٔ,ٗٔ ٖٚٚ,ٕٚ رنا   .ٕٕ
 ٜٖٚ,ٕٓ ٜٗٗ,ٕٗ ٙٛٗ,٘ٗ ٖٜٗ,ٕٕ ٖٖ٘,ٔٗ ٖٕٔ,ٗٔ أسواف   .ٖٕ
 ٕٛٚ,ٓٛ ٜٙٚ,ٜٔ ٔٛٔ,ٜٙ ٕٚٚ,ٛٔ - - اٍرصر  .ٕٗ
 - - - - - - البحر اّحمر  .ٕ٘
 - - - - - - الوادي اللديد  .ٕٙ
 - - - - - - مطروح   .ٕٚ
 - - - - - - طماؿ سيناا  .ٕٛ
 - - - - - - لنوب سيناا  .ٜٕ

لعاـ / اٍعماؿ العاـ عم  عدد المطت ميف لنحصؿ عم  متوسط ألر المطت ؿ احتسب بواسطه الباحث وذلؾ بعسـ اٍلور لمعطاع ا المصدر : 
صاا ، وكذلؾ رسمة العيمة المذافة الصافيه عم  عدد المطت ميف لنحصؿ عم  متوسط إنتالية المطت ؿ مف :  اللهاز المركزي لمتعب ه العامه واُح

 .المرلم السابؽ 
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 (16جدول رقم )

 جر المشتغل وإنتاجٌةتطور العالقة بٌن متوسط أ
 القطاع العام  

2003- 2010 
 )نسبة مئوٌة (                             

 

 المحافظات م
 متوسط أجر المشتغل كنسبه مئوٌة الى متوسط إنتاجٌته

2003 2004 2010 

 1,7 1,6 1,0 القاهرة   .1

 213,6 - - اإلسكندرٌة   .2

 44,3 41,6 - بورسعٌد  .3

 - - - السوٌس  .4

 33,4 31,5 43,1 لوان ح  .5

 110,0 40,7 23,7 أكتوبر  6  .6

 51,7 46,2 44,0 دمٌاط   .7

 72,4 42,2 76,4 الدقهلٌة   .3

 120,3 103,3 403,6 الشرقٌة   .4

 - - - القلٌوبٌة   .10

 - - - كفر الشٌخ   .11

 - - - الغربٌة   .12

 41,7 62,2 51,4 المنوفٌة   .13

 672,4 177,6 133,4 البحٌرة   .14

 116,7 50,4 64,3 اإلسماعٌلٌة  .15

 21,4 23,3 20,7 الجٌزه   .16

 33,2 67,2 26,4 بنى سوٌف  .17

 74,7 71,3 74,6 الفٌوم   .13

 24,3 24,3 40,4 المنٌا   .14

 - - - أسٌوط   .20

 51,0 14,4 43,5 سوهاج   .21

 42,5 41,0 147,0 قنا   .22

 117,4 50,4 34,2 أسوان   .23

 24,5 27,1 - األقصر  .24

 - - - البحر االحمر  .25

 - - - دٌدالوادى الج  .26

 - - - مطروح   .27

 - - - شمال سٌناء  .23

 - - - جنوب سٌناء  .24

 
 ال ٌوجد قطاع عام بهذه المحافظات . -

  المصدر : 
 . (15الباحث من الجدول السابق رقم ) ةاحتسب بواسط

ويمكف العوؿ بولود فوارؽ واذحة فى العْرة بيف متوسط ألر المطت ؿ ومتوسط إنتاليته 
ية فى العطاع العاـ/ رطاع اٍعماؿ العاـ تبيف بوذوح انتفاا العدالة فى الصناعات التحويم

 اُلتماعية وجو ما يتعارض مم أجداؼ التنمية المستدامة.
 

 متوسط ألر المطت ؿ فى صناعه حفظ وتلفيؼ  - ال اً 
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 الفاكهة والخذروات وصناعه اٍسمنت واللص واللير:
ة بخصوص متوسط ألر المطت ؿ بالصػناعات ربما يكوف معبّو العوؿ بأف المعارنات السابع

بػيف المحافظػات التحويمية حسب المحافظات ّ يعط  صور  واذحة عػف التبػايف فػى جػذا المتوسػط 
 العدالة اُلتماعية كأحد أجداؼ التنمية المستدامة .تحعيؽ  فى التحويميةومف  ـ ردر  الصناعات 

دًا كبيػػرًا مػػف الصػػناعات التػػى تنػػتج ويمكػػف تبريػػر ذلػػؾ أف الصػػناعات التحويميػػة تتذػػمف عػػد 
منتلات متباينة مف حيث تكنولوليا اُنتاج المسػتخدمة ، مسػتوي مهػارة المطػت ؿ ، المػواد اٍوليػة 
أو نصؼ المصنعة المستخدمة فى اُنتػاج ، وأسػعار المنتلػات التػى تػؤ ر عمػ  العيمػة المذػافة ، 

 الدعـ المعدـ مف الدولة لمطارة ،.... ال  .
كوف نتا ج التحميػؿ معبولػة فإنػه مػف الذػروري أف يكػوف التحميػؿ متعمعػا بصػناعات وحت  ت 

أررب ما تكوف متطابهه فى العوامؿ السابؽ ذكرجا ، وجذا ما يفػوؽ رػدرة البحػث فػى جػذ  المرحمػة ، 
لذا فإنه رد تـ اختيار صناعتيف تتعارب كؿ منهما فى تكنولوليا اُنتاج المستخدمة ، مستوي مهارة 

 ؿ، المػػواد اٍوليػػة أو نصػػؼ المصػػنعة المسػػتخدمة فػػى واُنتػػاج أسػػعار المنتلػػات ، والػػدعـ المطػػت
المعػدـ مػف الدولػػة لمطارػة المسػتخدمة فػػى الصػناعة . وجاتػاف الصػػناعتاف جمػا أّو : صػناعه حفػػظ 

 وتلفيؼ الفاكهة والخذراوات .  انيًا : صناعه اٍسمنت واللص واللير .
  الفاكهةصناعة حفظ وتلفيؼ: 

( متوسط ألر المطت ؿ فى جذ  الصػناعة فػى محافظػات مصػر ٚٔيتناوؿ اللدوؿ ررـ )
بإسػت ناا محافظػه كفػر الطػي  ، أسػواف ، اٍرصػر ، البحػر اٍحمػر ، ولنػوب سػيناا  –

 حيث ّ تولد بها جذ  الصناعات ، ومنه يتذح ما يمى : 
  محافظػات التػى يولد فوارؽ واذحة فى متوسط ألر المطت ؿ فى جذ  الصػناعة فػى ال

يفوؽ فيها متوسط الر المطت ؿ فى الصناعة م يمه فى إلمالى صناعه تلفيؼ وحفػظ 
الفاكهة ، وجذ  المحافظات يبمغ عددجا عطرة محافظات فيها تسعه محافظات فى الػدلتا 

أكتػػػوبر ، الدرهميػػػة ، الطػػػررية ، العميوبيػػػة ،  ٙوجػػػ  العػػػاجرة ،اُسػػػكندرية ، حمػػػواف ، 
 اعيمية ، وواحدة فى الوله العبمى ج  محافظه الليزة .المنوفية ، اُسم

 
 

  يبمغ عدد لمحافظات التى يعؿ فيها متوسط ألػر المطػت ؿ فػى الصػناعة عػف م يمػه فػى
إلمػػالى صػػناعة حفػػظ وتلفيػػؼ الفاكهػػة والخذػػر  ْ ػػة عطػػر محافظػػه عنهػػا  ْ ػػة 

لػد بهػا جػذ  % مػف محافظػات الػدلتا التػى يتوأ,ٖٕمحافظات فى الدلتا بنسبه حػوالى 
الصػػناعة ، معابػػؿ تسػػعه محافظػػات فػػى الولػػه العبمػػى و محافظػػات الحػػدود والتػػى يبمػػغ 

 % .ٜٓعددجا عطر  محافظات أي بنسبه 



48 

 

وجػػذا إف دؿ عمػػ  طػػا فإنمػػا يػػدؿ عمػػ  ولػػود فػػوارؽ كبيػػر  بػػيف متوسػػط ألػػر المطػػت ؿ فػػى 
ات الولػػه العبمػػى صػػناعة حفػػظ وتلفيػػؼ الخذػػار والفاكهػػة بػػيف محافظػػات الولػػه البحػػري ومحافظػػ

 ومحافظات الحدود .
وجذا يؤكد عدـ ردرة الصناعات التحويمية عم  تحعيػؽ العدالػة اُلتماعيػة فػى اٍلػور وجػو  

 أحد اٍجداؼ الر يسية لمتنمية المستدامة .
  وبمعارنػػػة متوسػػػط ألػػػر المطػػػت ؿ فػػػى صػػػناعة حفػػػظ وتلفيػػػؼ الفاكهػػػة والخذػػػار فػػػى

 ا يمى : المحافظات باٍلر العذا ى ، يتذح م
  أف متوسػػػط الػػػر المطػػػت ؿ فػػػى جػػػذ  الصػػػناعة فػػػى لميػػػم محافظػػػات الولػػػه العبمػػػى

 ومحافظات الحدود يعؿ ك يرا عف متوسط اٍلر العذا ى .
  أف خمسػػة محافظػػات مػػف محافظػػات الولػػه البحػػري جػػ  التػػى يزيػػد فيهػػا متوسػػط ألػػر

افظػػات % أي أف نسػػبة المح٘,ٖٛالمطػػت ؿ عػػف اٍلػػر العذػػا ى وتبمػػغ نسػػبتها نحػػو 
% وجػذا مػا ٘,ٔٙالتى يعؿ فيها متوسط ألر المطػت ؿ عػف اٍلػر العذػا ى يبمػغ نحػو 

 يؤكد اّستنتاج السابؽ والمذكور بعالية.
 

  اٍسمنت واللص والليرصناعة : 
 اٍوليػػػةالمػػػواد  فػػػىكبيػػػر حػػػد تتما ػػػؿ صػػػناعة اٍسػػػمنت واللػػػص والليػػػر فيمػػػا بينهػػػا إلػػػ  

، مهػػارة المطػػت ؿ ، سػػعر بيػػم المنػػتج ، ودعػػـ الطارػػة  تخدمةالمسػػ اُنتػػاج، تكنولوليػػا  المسػػتخدمة
 فى التحويميةمدي نلحت الصناعات  أي ـ فإنها تعكس إل  حد كبير إل  مف ، و  الدولةالمعدـ مف 

تحعيػؽ احػد أجػداؼ التنميػة  التػالىمتوسػط الػر المطػت ؿ ، وب فػىممػ ْ  اُلتماعية العدالةتحعيؽ 
 .المستدامة مف عدمه
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 (17)جدول رقم 
 متوسط أجر المشتغل فى صناعه حفظ وتجفٌف الفاكهة والخضراوات 

 الى متوسط أجر المشتغل فى أجمالى الصناعه  حسب المحافظات 
 2010الى األجر القضائى

 )القٌمة باإللف جنٌه(        

 المحافظات م

8000 

متوسط أجر المشتغل فى 
 الصناعه  

% الى متوسط أجر المشتغل فى 
 لصناعاتاجمالى ا

 % الى االجر القضائى

 11,6 134,1 16,073 القاهرة   .1

 132,1 153,7 14,020 اإلسكندرٌة   .2

 62,2 74,3 3,462 بورسعٌد  .3

 - - - السوٌس  .4

 35,4 103,2 12,364 حلوان   .5

 137,4 165,7 14,361 أكتوبر  6  .6

 55,6 66,3 3,000 دمٌاط   .7

 35,4 103,3 12.376 الدقهلٌة   .3

 35,1 102,3 12,260 الشرقٌة   .4

 34,5 101,6 12,163 القلٌوبٌة   .10

 - - - كفر الشٌخ   .11

 23,3 34,6 4,150 الغربٌة   .12

 116,4 134,4 16,763 المنوفٌة   .13

 52,3 62,4 7,533 البحٌرة   .14

 175,1 210,4 25,211 اإلسماعٌلٌة  .15

 75,6 40,3 10,333 الجٌزه   .16

 43,0 57,7 6,410 بنى سوٌف  .17

 31,1 37,4 4,476 الفٌوم   .13

 45,1 54,2 6,500 المنٌا   .14

 45,4 54,6 6,533 أسٌوط   .20

 22,7 27,3 3,267 سوهاج   .21

 15,0 13,0 2,154 قنا   .22

 - - - أسوان   .23

 - - - األقصر  .24

 - - - البحر االحمر  .25

 37,2 44,7 5,351 الوادى الجدٌد  .26

 34,1 41,0 4,415 مطروح   .27

 35,3 42,4 5,033 شمال سٌناء  .23

 - - - ءجنوب سٌنا  .24

 - - 11,432 اإلجمالى 

  المصدر : 
ن :  الجهاز ماحتسب متوسط اجر المشتغل فى الصناعة وذلك بقسمه قٌمة األجور فى الصناعة على عدد المشتغلٌن بها حسب المحافظات 

 المركزى للتعبئه العامه واإلحصاء ، المرجع السابق.

 
اعة اٍسػمنت واللػص والليػر فػى ( متوسط ألػر المطػت ؿ فػى صػنٛٔيتناوؿ اللدوؿ ررـ )

المحافظات التى يتوالد بها جػذ  الصػناعة وعمػ  مسػتوي العطػاع الخػاص، والعطػاع العػاـ/ اُعمػاؿ 
 العاـ ، ومنه يتذح ما يمى : 

  يعػػػؿ فيهػػػا متوسػػػط ألػػػر  -% ٓ,٘ٚ –يولػػػد سػػػتة محافظػػػات مػػػف  مانيػػػة محافظػػػات
افظػػة أسػػيوط ، طػػماؿ المطػػت ؿ عػػف م يمػػه فػػى إلمػػالى صػػناعة اٍسػػمنت وتعتبػػر مح
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سػػيناا، ورنػػا أك ػػر المحافظػػات إنخفاذػػًا فػػى متوسػػط ألػػر المطػػت ؿ فػػى جػػذ  الصػػناعة 
 وذلؾ بالمعارنة بم يمه فى إلمالى صناعه اٍسمنت .

  أف عػػدد المحافظػػات التػػى يزيػػد متوسػػط ألػػر المطػػت ؿ عػػف م يمػػه فػػى إلمػػالى صػػناعة
 % .ٕ٘اٍسمنت واللص واللير محافظتيف وبنسبة تبمغ 

وجػػذ  النتيلػػة تػػدعـ مػػا ذكػػر مػػف ربػػؿ مػػف أف الصػػناعة التحويميػػة لػػـ تسػػتطيم تحعيػػؽ مبػػدأ 
العدالػػة اُلتماعيػػة متمػػ ْ فػػى متوسػػط ألػػر المطػػت ؿ فػػى المحافظػػات المختمفػػة وجػػو أحػػد أجػػداؼ 

 التنمية المستدامة.
 (ٛٔلدوؿ ررـ )

 المشتغل فً صناعة األسمنت والجص متوسط ألر 

 اع والمحافظة والجٌر على مستوى القط
2010 

 
متوسط أجر المشتغل فً  القطاع والمحافظة 

 الصناعة 
% إلى متوسط أجر المشتغل فً إجمالً 

 صناعة األسمنت والجص والجٌر 

   القطاع الخاص 
 44,6 56,134 اإلسكندرٌة 
 173,2 100,520 السوٌس 
 44,1 53,074 حلوان 

 134,4 76,106 بنً سوٌف 
 15,2 3,537 أسٌوط 

 30,2 45,251 قنا 
 27,4 15,453 شمال سٌناء

   القطاع العام / اإلعمال العام 
 44,1 53,042 حلوان 

متوسط اجر المستغل فً إجمالً 
 صناعة األسمنت 

56,343 - 

 
 المصدر : 

 ابق ذكره.ة واإلحصاء ، المرجع السأحتسبت بٌانات هذا الجول بواسطة الباحث من : الجهاز المركزي للتعبئة العام
 

 

 :المساواتية وتوزيم العيمة المذافة حسب المحافظات -101
يعتبػػر التوزيػػم الل رافػػى لمعيمػػة المذػػافة الصػػافية لمصػػناعات التحويميػػة وربطػػه بػػالتوزيم 
الل رافى لمسكاف أحد المؤطرات الدالة عم  مدي نلاح الصناعات التحويمية فى تحعيؽ أحػد أجػداؼ 

 ؿ فى تحعيؽ رػدر مرذػ  مػف العدالػة اُلتماعيػة بػيف سػكاف المحافظػات التنمية المستدامة والمتم
 المختمفة أو تحعيؽ ما يسم  بالمساواتية .  

 
( التوزيم النسبى لمعيمة المذػافة الصػافية لمصػناعات التحويميػة ، ٜٔيتناوؿ اللدوؿ ررـ )

 والتوزيم النسبى لعدد سكاف المحافظات ومنه يتذح ما يمى: 
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 ر بيف النصيب النسػبى لمعيمػة المذػافة الصػافية لمصػناعات التحويميػة ولود تفاوت كبي
 والتوزيم النسبى لعدد سكاف المحافظات.

 
 سػعيد، السػويس، ، بور تطػمؿ العػاجرة، اُسػكندرية أف عدد سكاف محافظات الػدلتا والتػى

ة لمنوفيػ، االعميوبيػة، كفػر الطػي ، ال ربيػة، الطػررية، أكتوبر، دمياط، الدرهميةٙحمواف، 
% مػف سػكاف مصػػر حصػموا عمػ  نحػػو ٕ,٘ٙ، واُسػماعيمية والػذي يم ػػؿ نحػو البحيػرة
 .ٕٛٓٓعاـ  % مف العيمة المذافة الصافية لمصناعات التحويمية فىٜٓ
 

وفى المعابؿ حصمت محافظات الوله العبمى وجـ الليزة ، بنى سويؼ ، الفيـو ، المنيا، 
غ نسػػبة عػػدد سػػكانهـ مػػف سػػكاف مصػػر أسػػيوط ، سػػوجاج ، رنػػا ، أسػػواف ، اٍرصػػر والبػػال

% فعط مف العيمة المذافة الصافية لمصناعات التحويمية فى ٜ% حصموا عم  نحو ٛ,ٕٖ
 .ٕٛٓٓنفس العاـ 

 
وأف سػػكاف محافظػػات الحػػدود وجػػـ البحػػر اٍحمػػر ، الػػوادي اللديػػد ، مطػػروح ، طػػماؿ 

ا عمػ  نحػو % مػف عػدد سػكاف مصػر حصػمو ٛ,ٔسيناا ، ولنوب سيناا والذيف م موا نحو 
 . ٕٛٓٓ% مف العيمة المذافة الصافية لمصناعات التحويمية فى نفس العاـ  ٛٓ,ٓ
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 (14جدول رقم )
 التوزٌع النسبى للقٌمه المضافة للصناعات التحوٌلٌة 

 وعدد السكان حسب المحافظات
2003- 2010 

 المحافظات م

2003 2004 2010 

التوزٌع النسبى 
 للقٌمة المضافه 

التوزٌع 
سبى الن

 للسكان 

التوزٌع النسبى 
 للقٌمة المضافه 

التوزٌع 
النسبى 
 للسكان 

التوزٌع 
النسبى للقٌمة 

 المضافه 

التوزٌع 
النسبى 
 للسكان 

 4,2 14,134 4,2 16,527 4,3 11,434 القاهرة   .1

 5,6 13,635 5,6 14,106 5,6 13,230 اإلسكندرٌة   .2

 0,3 1,641 0,3 1,614 0,3 1,362 بورسعٌد  .3

 0,7 7,333 0,7 7,042 0,7 6,032 وٌسالس  .4

 2,3 7,435 2,4 4,314 2,4 5,104 حلوان   .5

 3,3 13,443 3,6 16,273 3,5 13,130 أكتوبر  6  .6

 1,5 1,413 1,5 0,354 1,5 0,206 دمٌاط   .7

 6,3 1,144 6,4 0,733 6,3 0,344 الدقهلٌة   .3

 7,4 11,510 7,4 12,606 7,4 13,032 الشرقٌة   .4

 5,3 7,334 5,3 5,364 5,3 5,647 القلٌوبٌة   .10

 3,6 0.250 3,6 0,352 3,6 0,343 كفر الشٌخ   .11

 5,5 1,040 5,5 1,146 5,5 1,500 الغربٌة   .12

 4,7 5,171 4,5 5,745 4,5 5,745 المنوفٌة   .13

 6,5 0,410 6,5 0,524 6,5 0,636 البحٌرة   .14

 1,3 0,346 1,3 1,402 1,3 0.534 اإلسماعٌلٌة  .15

 4,0 4,070 4,3 2,130 4,3 3,666 الجٌزه   .16

 3,2 0,405 3,2 0,723 3,2 1,027 بنى سوٌف  .17

 3,5 0,153 3,5 0,324 3,5 0,132 الفٌوم   .13

 5,3 0,151 5,3 0,044 5,3 0,163 المنٌا  .14

 4,3 1,447 4,3 3,610 4,7 2,473 أسٌوط   .20

 5,2 0,116 5,1 0.164 5,2 0,166 سوهاج   .21

 3,4 0,344 4,1 2,056 4,1 0,405 قنا   .22

 1,6 0,056 1,6 0,10 1,6 0,0125 أسوان   .23

 1,3 0,015 0,6 0,016 0,6 0,007 األقصر  .24

 0,4 0,000 0,4 0,000 0,4 0,002 البحر االحمر  .25

 0,3 0,010 0,3 0,001 0,3 0,003 الوادى الجدٌد  .26

 0,5 0,040 0,5 0,002 0,4 0,112 مطروح   .27

 0,5 0,374 0,5 1,372 0,5 0,644 شمال سٌناء  .23

 0,2 0,004 0,2 0,004 0,2 0,004 جنوب سٌناء  .24

 100 100,00 100 100,00 100 100,00 اإلجمالى 

 :  البٌانات التعلقه بالقٌمة المضافة تخص القطاع الخاص .  مالحظه
  المصدر : 

الصافٌة بالمحافظات احتسب بواسطه الباحث وذلك بقسم بقسم القٌمة المضافة الصافٌة لكل محافظة علىؤجمالى القٌمة المضافة 
 . وهذه البٌانات وبٌان التوزٌع النسبى للسكان من :  الجهاز المركزى للتعبئه العامه واإلحصاء ، المرجع السابق

 
  مزيدا مف التفاوت بيف المحافظػات فػى أنصػبتها النسػبية مػف العيمػة  ٕٓٔٓسلؿ عاـ

، حيػث سػكاف مصػر ف عػددالمذافة الصافية لمصناعات التحويمية وأنصبتها النسػبية مػ
% معابػػؿ زيػػادة ٘,٘ٙإرتفػػم النصػػيب النسػػبى لعػػدد سػػكاف محافظػػات الػػدلتا إلػػ  نحػػو 

النصيب لهذ  المحافظات مف العيمػة المذػافة الصػافية لمصػناعات التحويميػة إلػ  نحػو 
نعطػػه م ويػػة  ٖ,ٓ% ، أي أف الزيػػادة فػػى النصػػيب النسػػبى لمسػػكاف والبػػالغ نحػػو ٕٜ

. ولعد بم ت نعطتيف م ويتيف المذافة لمصناعات التحويميةحصؿ عم  زيادة فى العيمة 
حد ت جذ  الزيادة عم  حساب محافظات الولػه العبمػى الػذي إنخفػض نصػيبها النسػبى 
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مف العيمة المذافة الصافية لمصػناعات التحويميػة بحػوالى نعطيتػيف م ػويتيف مػم  بػات 
 النصيب النسبى لعدد السكاف تعربيًا.

ف الصػػناعات التحويميػػة لػػـ تػػنلح فػػى تحعيػػؽ أحػػد أجػػداؼ التنميػػة مػػف جػػذا يمكػػف العػػوؿ بػػأ
المستدامة والمتم ؿ فى تحعيػؽ رػدر معبػوؿ مػف العدالػة اُلتماعيػة فيمػا حصػمت عميػه المحافظػات 

 مف ريمه مذافة صافيه أو تحعيؽ مبدأ المساواتية.
ملػػاّت  وممػا ّطػػؾ فيػه أنػػه رػػد ترتػب عمػػ  ذلػػؾ ، لنبػًا إلػػ  لنػب مػػم إجمػػاؿ التنميػة فػػى

عديدة ، عم  إبعاا ظػاجر  ألفعػر ومػا ترتػب عميهػا مػف الهلػرة إلػ  محافظػات الػدلتا وبصػفه خاصػة 
نتطار نزعه الرزبة فى اّنتعاـ لمطعور بعدـ الرذػا، وربمػا يكػوف  محافظتى العاجرة واُسكندرية ، واا

 إحداث اٍرصر طاجدا عم  ذلؾ .
 البي يػة:  اٍجداؼ -ٖ

 ى لمبي ة :مفهـو التموث الصناع  -ٖٓٔ

يرتكػػز الهػػدؼ البي ػػى الػػذي ينب ػػى عمػػ  الصػػناعات التحويميػػة أف تعمػػؿ عمػػ  تحعيعػػه كأحػػد 
 أجداؼ التنمية المستدامة جو الحفاظ عم  البي ة مف التموث الصناعى .

ويعتبػػر موذػػوع التمػػوث البي ػػى بصػػفة عامػػه مػػف الموذػػوعات الػػذي تعػػدي اّجتمػػاـ بهػػا 
ولى ، ورػػػد ععػػػد بطػػػأنها العديػػػد مػػػف المػػػؤتمرات الدوليػػػة ومنهػػػا النطػػػاؽ المحمػػػ  إلػػػ  اُجتمػػػاـ الػػػد

بروتوكوؿ كيوتو الممحػؽ بإتفاريػة اٍمػـ المتحػدة اُطاريػة بطػأف المنػاخ الػذي ععػد فػى اليابػاف فػى 
ٔ/ٕٔ/ٜٜٔٚ. 

 
 
 
 
 

ونظػػرُا ٍف التمػػوث البي ػػى تطػػارؾ فيػػه رطاعػػات عديػػدة ، فػػإف مػػا يعنينػػا فػػى جػػذا المعػػاـ جػػو 
 التحويمية بالتموث البي ى .عْرة الصناعات 

سػػبؽ وأف عػػرؼ التصػػنيم بأنػػػه تحويػػؿ الخامػػات والمنتلػػات اٍوليػػػة إلػػ  منتلػػات نصػػػؼ 
 مصنعه أو تامة الصنم وتحويؿ المنتلات نصؼ المصنعة إل  منتلات تامة الصنم .

ويترتب عمػ  عمميػات التحويػؿ تمػؾ ولػود مخمفػات أو نفايػات تختمػؼ فيمػا بينهػا مػف حيػث 
 ل  مخمفات أو نفايات صمبه ، سا مه وزازية وأبخرة و مواد صمبة عالعة فى الهواا. النوعية إ

وأف جذ  المخمفات والنفايات ّ يمكف أف تؤخذ بصورة مطمعه عم  أنهػا ممو ػات لمبي ػة نظػرًا 
ّف لزاا مف جذ  المخمفات يتـ بيعه ويحعؽ دخْ لممنطػأة الصػناعية ، كمػا أنػه يطػكؿ مػادة أوليػة 
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تحويمية أخري، عْوة عم  أنه كما أنه نتيلة لمتطور التكنولول  فعد أمكف ريػاـ المنطػاة  لصناعات
بعمميات تدوير للزا مف جذ  المخمفات وتحويمها إل  منتلات مصنعه تػدخؿ فػى تصػنيم العديػد مػف 

 المنتلات الصناعية .
بيعه أو تػدوير  فػى ولذا يمكف العوؿ أف اللزا المتبعى مف المخمفات والنفايات والذي ّ يتـ 

المنطاة الصناعية جو الذي يطكؿ مصدر خطر عم  البي ػة إذا مػا تػـ الػتخمص منػه مباطػرة بإلعا ػه 
نطْرػه فػى الهػواا .إذا كػاف زازيػا  وأنػه يطػكؿ خطػرا  –فى البحػار ونهػر النيػؿ والتػرع والمصػارؼ واا
الطبيعػػى ، وال ػػذاا ،  كبيػػرًا عمػػ  صػػحة اُنسػػاف ٍنػػه يػػؤ ر سػػمبًا عمػػ  خصػػا ص الميػػا  ، الهػػواا

 والكا نات الحية اٍخري بخْؼ اُنساف. 
 
 :لتحويمية مف رذية التموث البي ىمورؼ الصناعات ا -101

نتناوؿ جذا الموذوع مف ولهة النظػر التػى ت طػ  الموذػوعات التاليػة وبخصػوص العطػاع 
 .ٕٓٔٓالخاص فى عاـ 

 الصناعات التحويمية ومدي ولود نفايات أو مخمفات بها . - أ
 صناعات التحويمية ونوعية المخمفات أو النفايات بها .ال - ب
 الصناعات التحويمية ومدي اُستفاد  مف المخمفات أو النفايات بها .  - ج
 الصناعات التحويمية ومدي توفيؽ أوذاعها مم وزار  البي ة. -د
 

 و نفايات بها : اومدي ولود مخمفات  التحويميةالصناعات  - أ
لمنطآت الصناعات التحويمية طبعًا لولود مخمفات أو نفايػات  ( توزيعإٓيتذمف اللدوؿ ررـ )

 بها ، ومنه يتذح ما يمى :
 
 
 

 ( 20جدول رقم )
 منشات الصناعات التحوٌلٌه موزعه طبقاً لوجود نفاٌات أو مخلفات 

 القطاع الخاص
 2010 

 منطوق النشاط اإلقتصادى م
إجمالى 
عدد 

 المنشؤت

منشات الٌوجد بها 
  نفاٌات أو مخلفات

منشات ٌوجد بها 
 نفاٌات أو مخلفات 

 % عدد % عدد

      الصناعات االستهالكٌه  

 56,3 2670 43,2 2033 4703 صناعة المنتجات الغذائٌة 1 .1

 31,6 6 63,4 13 14 صناعة المشروبات  2 .2

 27,3 6 72,7 16 22 صناعة منتجات التبغ 3 .3

 44,5 276 50,5 232 553 صناعة المنسوجات )غزل ونسٌج وتجهٌز( 4 .4

 63,1 277 36,4 162 434 صناعة المالبس الجاهزه  5 .5

 67,1 100 32,4 44 144 صناعة الجلود والمنتجاته  6 .6
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 62,7 47 37,3 23 75 صناعة األثاث وصناعة منتجات خشبٌة غٌر المصنفة فً موضع أخر 7 .7

 64,6 112 30,4 44 161 صناعة الخشب والمنتجاتة والفلٌن عد صناعه األثاث  3 .3

 57,00 3444 43,00 2632 6126 إجمالى  4

      الصناعات الوسٌطه  

 63,2 101 31,3 47 143 صناعة الورق ومنتجاته  10

 65,2 107 34,3 57 164 الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة  11

 41,7 5 53,3 7 12 البترولٌة -صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطٌة 12

 53,2 131 46,3 154 340 المواد والمنتجات الكٌماوٌة  صناعة 13

صناعه المستحضرات الصٌدالنٌة والكٌمائٌة والدوائٌة ومنتجات النباتات  14
 الطبٌة 

44 21 42,4 23 57,1 

 56,4 203 43,6 157 360 صناعة منتجات المطاط واللدائن  15

 31,4 663 13,6 151 314 صناعة منتجات المعادن الألفلزٌة األخرى  16

 62,4 66 37,1 34 105 صناعة الفلزات القاعدٌة  17

 63,00 1354 32,0 633 1442 إجمالى  

      الصناعات الرأسمالٌه  

 57,5 231 32,5 135 416 صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكٌنات والمعدات  13

وناتها وصناعه صناعة الحاسبات والمنتجات االلكترونٌة والبصرٌة ومك 14
 األجهزة الطبٌة

42 25 54,5 17 40,5 

 62,00 111 33,00 63 174 صناعة األجهزة الكهربائٌة 20

 61 75 34,00 43 123 صناعة اآلالت والمعدات غٌر المصنفه فى موضع اخر  21

 61,4 43 33,6 27 70 صناعة المركبات ذات المحركات  22

 53,3 3 46,7 7 15 صناعة معدات النقل األخرى  23

 55,4 51 44,6 41 42 صناعات تحوٌلٌة أخرى 24

 33,3 2 66,7 4 6 إصالح المعدات واألجهزة  25

 62,4 533 37,6 355 443 إجمالى  

 60,00 1176 40,00 3625 4061 إجمالً الصناعات التحوٌلٌة  

 :   المصدر
 المرجع السابق ذكرة . الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،
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  مػف ٓٗاف منطآت الصناعات التحويمية التى ّ يولد بها مخمفات أو نفايػات تطػكؿ %

% يولػػد بهػػا مخمفػػات أو نفايػػات ، وذلػػؾ فػػى عػػاـ ٓٙإلمػػالى جػػذ  المنطػػآت معابػػؿ 
ٕٓٔٓ. 

  أف الصػػناعات اُسػػتهْكية إحتمػػت المرتبػػة اٍولػػ  مػػف حيػػث رمػػة عػػدد المنطػػآت التػػى
% مػف إلمػالى ٚ٘مخمفات أو نفايات حيػث بم ػت نسػبة جػذ  المنطػآت نحػو يولد بها 

 منطآت جذ  الصناعات .
 

وأف مف بيف جذ  الصناعات تتوالد  ْ ة صناعات يتوالػد بهػا أرػؿ نسػبه مخمفػات أو نفايػات       
%  ػػػـ صػػػناعة المنسػػػولات ٙ,ٖٔ% ، وصػػػناعة المطػػػروبات ٖ,ٕٚجػػػ  صػػػناعة منتلػػػات التبػػػغ 

% ٛ,ٙ٘عة المنتلػػات ال ذا يػػة فاحتمػػت المرتبػػة ال انيػػة بنصػػيب نسػػب  رػػدر  % .أمػػا صػػنا٘,ٜٗ
% فػى صػناعه اللمػد ومنتلاتػه ٚ,ٕٙوتعاربت بعية ملموعه الصناعات ال ذا ية بنسب تتراوح بيف 

 % فى صناعة اٍ اث والمنتلات الخطبية.ٙ,ٜٙو
  المنطػػآت أف ملموعػػة الصػػناعات الوسػػيطة إحتمػػت المرتبػػة ال ال ػػة مػػف حيػػث رمػػة عػػدد

% مف إلمالى منطآت جذ  ٛٙالتى يتوالد بها مخمفات أو نفايات وبنصيب نسب  ردر  
 الصناعات . 

وتعتبر صناعة منتلات المعادف الْفمزية اٍخري والتى عمػ  رأسػها صػناعة اٍسػمنت أك ػر 
الصناعات مف حيػث تذػمنها منطػآت يتوالػد بهػا مخمفػات أو نفايػات حيػث طػكمت جػذ  الصػناعات 

% مػف جػذ  الصػناعات ، إلػ  ذلػؾ صػناعة الػورؽ ومنتلاتػه ٗ,ٔٛه مرتفعة لم اية بم ت نحػو نسب
% . وفى المعابؿ تعتبر صناعه فحـ الكوؾ والمنتلات النفطية أرؿ الصناعات بنصيب ٕ,ٛٙونسبة 

% فػػػى صػػػناعة المػػػواد ٕ,ٖ٘% . أمػػػا بػػار  الصػػػناعات فتراوحػػػت النسػػػبة بػػيف ٚ,ٔٗنسػػب  بمػػػغ 
 فى صناعة الطباعة واستنساخ وسا ط اُعْـ المسلمة. %ٕ,٘ٙالكيماوية و 
 

أف ملموعات الصناعات الرأسمالية لاات فى المرتبة ال انية مػف حيػث رمػة عػدد المنطػآت 
التػػى يتوالػػد بهػػا مخمفػػات أو نفايػػات حيػػث بم ػػت نسػػبه جػػذ  المنطػػآت إلػػ  إلمػػالى عػػدد منطػػآت 

صػػْح المعػػدات % وبإسػػت ناا الصػػناعٗ,ٕٙالصػػناعة التػػى تنتمػػى إليهػػا  ات التحويميػػة اٍخػػري واا
واٍلهػػزة لػػاات صػػناعة الحاسػػبات والمنتلػػات اُلكترونيػػة والبصػػرية ومكوناتهػػا وصػػناعة اٍلهػػزة 
الطبيػػػة فػػػى المرتبػػػة اٍولػػػ  تميهػػػا صػػػناعة معػػػدات النعػػػؿ اٍخػػػري بنصػػػيب نسػػػب  معابػػػؿ جػػػاتيف  

ت نسػبة المنطػآت اٍخػري التػى % . جذا بينمػا تراوحػٖ,ٖ٘% ، ٘,ٓٗالصناعتيف ، وعم  التوالى 
% فػػى صػػناعة  ٘,ٚ٘يتوالػػد بهػػا مخمفػػات أو نفايػػات إلػػ  الصػػناعات التػػى تنتمػػى إليهػػا مػػابيف 

 % فى صناعة اٍلهزة الكهربا ية.ٕٙمنتلات المعادف المطكمة عدا الماكينات والمعدات و 
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 التحويمية ونوعية المخمفات أو النفايات بها :  الصناعات  - ب

 الناتلػة مػف الصػناعات التحويميػة عمػ  نوعيػة المػواد اٍوليػة  المخمفات والنفاياتتتورؼ نوعيه 
والمنتلػػات نصػػؼ المصػػنعة المسػػتخدمة فػػى العمميػػات الصػػناعية التػػى تػػتـ داخػػؿ المنطػػآت وذلػػؾ 

 لمحصوؿ عم  المنتلات المصنعة.
 ( يمكف العوؿ بما يمى : ٕٔمف اللدوؿ ررـ )

 ة النسػبة الكبػري مػف مخمفػات أو نفايػات الصػناعات طكمت المخمفات أو النفايات الصػمب
% لممخمفػػات أو النفايػػات السػػا مة ، ٗ,ٓٔ% معابػػؿ ٕ,ٜٔالتحويميػػة حيػػث بم ػػت نحػػو 

 % لممخمفات أو النفايات ال ازية.ٖ,ٙو
  بتناولنا لمصناعات اُستهْكية نلػد أف صػناعة المطػروبات تولػد منهػا نسػبه متسػاوية

% كما أف صناعة المػواد ٚ,ٙٙبم ت نسبة م وية ردرجا  مف المخمفات الصمبة والسا مة
% عمػ  التػوالى ٔٔ% ، ٜٛال ذا ية والمنسولات تولد منها مخمفات صمبه بم ت نحػو 

وجذ  المساجمة النسبية ترلػم أساسػا إلػ  أف صػناعة المطػروبات تعتمػد اعتمػادًا كبيػرا 
ال ذا يػة والتػى تتذػمف عم  إستخداـ الميا  فى العمميات الصناعة ، كما أف الصناعات 

عمميات الذبح والسم  ، وتنظيؼ الخذراوات والفاكهػة كمرحمػه أولػ  لمتصػنيم، صػناعة 
منتلات اٍلبػاف ومطػتعاتها ، الميػا  ال ازيػة ، تسػتخدـ كميػات كبيػر  مػف الميػا  ويتولػد 
عنهػػا أيذػػا كميػػات كبيػػر  مػػف الميػػا  الممو ػػة . وبخصػػوص المنسػػولات فػػإف عمميػػات 

تى تتـ عميهػا وصػرؼ الميػا  بعػد زسػمها يترتػب عميهػا صػرؼ كميػات كبيػر  الصبازة ال
مف الممو ات السا مة . أما صناعتى الخطبى واٍ اث فإف الخطب يطػكؿ المػادة اٍوليػة 
اٍساسػػية لمتصػػنيم ، ومػػف  ػػـ بم ػػت نسػػبه المخمفػػات والنفايػػات عمػػ  طػػكؿ مػػواد صػػمبه 

 % .ٓٓٔ%،ٜٜنسبة تراوحت بيف 
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 ( 21جدول رقم )
 منشات الصناعات التحوٌلٌه التى بها نفاٌات أو مخلفات ونوعها 

 القطاع الخاص
 2010 

 منطوق النشاط اإلقتصادى م

عدد المنشؤت 
التى  بها 
نفاٌات 
 اومخلفات

 المنشؤت التى بها نفاٌات او مخلفات طبقا لنوع هذه النفاٌات أو المخلفات

 غازٌه سائله صلبه

 % عدد % عدد % عدد

        الصناعات االستهالكٌه 

 6,3 167 11,3 3,3 33,7 2363 2670 صناعة المنتجات الغذائٌة 1

 16,7 1 66,7 4 66,7 4 6 صناعة المشروبات 2

 0 0 0 0 100,00 6 6 صناعة منتجات التبغ 3

4 
صناعة المنسوجات )غزل ونسٌج 

 وتجهٌز(
276 246 34,1 31 11,2 2 0,7 

 0,7 2 5,4 15 47,3 271 277 هزهصناعة المالبس الجا 5

 0 0 00.,6 6 47,00 47 100 صناعة الجلود والمنتجاته 6

7 
صناعة الخشب والمنتجاتة والفلٌن عد 

 صناعه األثاث
47 47 100,00 0 0 0 0 

3 
صناعة األثاث وصناعة منتجات 

 خشبٌة غٌر المصنفة فً موضع أخر
112 111 44,1 3 2,7 0 0 

 4,4 172 10,3 362 40,2 3150 3444 إجمالى

        الصناعات الوسٌطه 

 0 0 3,00 3 46,0 47 101 صناعة الورق ومنتجاته 4

10 
الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 

 المسجلة
107 106 44,1 1 0,4 0 0 

11 
-صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطٌة

 البترولٌة
5 2 40.00 4 30,00 0 0 

 1,7 3 53,4 47 56,4 103 131 الكٌماوٌةصناعة المواد والمنتجات  12

13 
صناعه المستحضرات الصٌدالنٌة 

والكٌمائٌة والدوائٌة ومنتجات النباتات 
 الطبٌة

23 21 75,00 13 46,4 1 3,6 

 1,5 3 5,4 12 43,5 200 203 صناعة منتجات المطاط واللدائن 14

15 
صناعة منتجات المعادن الألفلزٌة 

 األخرى
663 635 45,3 51 7,7 153 23,1 

 1,5 1 3,00 2 43,5 65 66 صناعة الفلزات القاعدٌة 16

 11,4 161 13,5 133,00 40,3 1224 1354 إجمالى

        الصناعات الرأسمالٌه 

17 
صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا 

 الماكٌنات والمعدات
231 273 47,2 6 2,1 6 2,1 

13 
صناعة الحاسبات والمنتجات 

نٌة والبصرٌة ومكوناتها االلكترو
 وصناعه األجهزة الطبٌة

17 13 - 3 0 0 0 

 1,3 2 3,6 4 44,00 110 111 صناعة األجهزة الكهربائٌة 14

20 
صناعة اآلالت والمعدات غٌر المصنفه 

 فى موضع اخر
75 74 43,7 6 3,00 0 0 

 4,6 2 2,3 1 47,7 42 43 صناعة المركبات ذات المحركات 21

 0 0 0 0 100,00 3 3 ات النقل األخرىصناعة معد 22

 0 0 0 0 43,00 50 51 صناعات تحوٌلٌة أخرى 23

 0 0 0 0 100,00 2 2 إصالح المعدات واألجهزة 24

 1,7 10 3,4 20 43,1 577 533 إجمالى

 6,3 344 10,4 566 41,2 4456 1176 إجمالً الصناعات التحوٌلٌة 

  المصدر : 
 لمركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ، المرجع السابق ذكرة .الجهاز ا
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  عمػػػ  الػػػرزـ مػػػف أف المنطػػػآت الصػػػناعية فػػػى الصػػػناعات الوسػػػيطة التػػػى يتولػػػد عنهػػػا
% مف الصناعات التػى تنتمػى اليهػا ، وجػذ  ٕ,ٜٓمخمفات أو نفايات صمبه بم ت نحو 

أنػه يولػد خاصػيتف تميػزاف النسبة تتعارب مم م يمتها فى الصػناعات اُسػتهْكية ، إّ 
منطػػآت الصػػناعات التحويميػػة لهػػذ  الملموعػػة جمػػا: أّو ، أف نسػػبة المخمفػػات السػػا مة 

% ، صػػناعة ٓٛطػػكمت نسػػبة مرتفعػػه فػػى منطػػآت صػػناعة الكػػوؾ والمنتلػػات النفطيػػة 
% وصػػناعة المستحذػػرات الصػػيدّنية والكيما يػػة ٗ,ٖ٘المػػواد والمنتلػػات الكيماويػػة 

والتػػى تعتمػػد فػػى عممياتهػػا الصػػناعية عمػػ  اسػػتخداـ مػػواد سػػا مه. % ٗ,ٙٗوالدوا يػػة 
 انيػػػا، تتركػػػز المخمفػػػات والنفايػػػات ال ازيػػػة فػػػى منطػػػآت الصػػػناعات الوسػػػيطة وبصػػػفه 
أساسػػيه فػػى صػػناعة المعػػادف الْفمزيػػة والتػػى تتذػػمف عمػػ  ولػػه الخصػػوص صػػناعة 

اٍوليػػة والتػػى اّسػػمنت والػػذي يػػنلـ عػػف عمميػػات تصػػنعيه والمتم مػػة فػػى حػػرؽ المػػواد 
تطػػتمؿ بصػػفه ر يسػػيه عمػػ  الحلػػر الليػػري باسػػتخداـ الورػػود السػػا ؿ وال ػػاز الطبيعػػى 
تصاعد زاز  انى أكسيد الكربػوف ،  ػانى أكسػيد الكبريػت وجمػا أخطػر ممو ػات الهػواا ، 
إذػػافة إلػػ  أكسػػيد النيتػػروليف وزػػاز أوؿ أكسػػيد الكربػػوف . جػػذا باُذػػافة الممو ػػات 

اللز يات العالعة بالهواا الناتلة مف مراحؿ العمميات واُنتاليػة  الصمبة وج  عبارة عف
 تكسير المواد اٍولية وحررها وطحنها . –

تتصػػؼ ملموعػػة الصػػناعات الرأسػػمالية بخاصػػية تلعمهػػا تختمػػؼ أختْفػػًا واذػػحا عػػف 
ملموعة الصػناعات اُسػتهْكية وملموعػة الصػناعات الوسػيطة . وجػذ  الخاصػية جػ  أف 

ت التى بها مخمفات أو نفايات صمبه تطػكؿ نسػبه مرتفعػه مػف الصػناعات التػى عدد المنطآ
% ، ٗ,ٖ% معابػػؿ نسػػبه جزيمػػة لممخمفػػات والنفايػػات السػػا مة ٜٛتنتمػػى إليهػػا بم ػػت نحػػو 

 % ، وجذا يعن  فى زالبيتها زير ممو ة لمميا  والهواا . ٚ,ٔوال ازية 
 
 : وتدويرجانفايات بها الفات أو مخمومدي اُستفاد  مف ال التحويميةالصناعات  -لػ

تتورؼ ردرة المنطاة الصناعية عم  التخمص مف المخمفػات أو النفايػات عػف طريػؽ بيعهػا عمػ  
 مدي توافر الطمب عم  جذ  المخمفات والذي يتورؼ بدور  عم  مدي اّستفادة منه . 

 
% مف منطآت ٓٙ( أف نحو ٕٕوبتناولنا إلمالى الصناعات التحويمية يتذح مف اللدوؿ ررـ )

الصػػناعات التحويميػػة تػػتخمص مػػف المخمفػػات أو النفايػػات التػػى لػػديها عػػف طريػػؽ بيعهػػا وجػػذا يعنػػ  
 ولود طمب كبير عم  جذ  المخمفات.
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  (22جدول رقم )

 التوزٌع النسبى لعدد المنشؤت التى ٌوجد بها نفاٌات أو مخلفات
 صادى وٌتم التخلص منها عن طرٌق بٌعها طبقا للنشاط اإلقت 

 القطاع الخاص 
 2010لعام

  )القٌمة باإللف جنٌه(         

 م

 منطوق النشاط اإلقتصادى

عدد المنشؤت 
التى بها 
نفاٌات أو 

 (1مخلفات )

عدد المنشؤت 
التى ٌتم 

التخلص من 
النفاٌات عن 
طرٌق بٌعها 

(2) 

( %2( :)1) 

 64,25 1344 2670 صناعة المنتجات الغذائٌة 1

 66,67 4 6 ت صناعة المشروبا 2

 0 0 6 صناعة منتجات التبغ 3

 43,41 175 276 صناعة المنسوجات )غزل ونسٌج وتجهٌز( 4

 64,62 174 277 صناعة المالبس الجاهزه  5

 23,00 23 100 صناعة الجلود والمنتجاته  6

 63,04 32 47 صناعة الخشب والمنتجاتة والفلٌن عد صناعه األثاث  7

 45,54 46 101 جاته صناعة الورق ومنت 3

 46,73 50 107 الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة  4

 20,00 1 5 البترولٌة -صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطٌة 10

 24,36 45 131 صناعة المواد والمنتجات الكٌماوٌة  11

صناعه المستحضرات الصٌدالنٌة والكٌمائٌة والدوائٌة  12
 لطبٌة ومنتجات النباتات ا

23 5 17,36 

 33,50 63 203 صناعة منتجات المطاط واللدائن  13

 54,15 354 663 صناعة منتجات المعادن الألفلزٌة األخرى  14

 53,03 35 66 صناعة الفلزات القاعدٌة  15

صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكٌنات  16
 والمعدات 

231 143 63,63 

نتجات االلكترونٌة والبصرٌة صناعة الحاسبات والم 17
 ومكوناتها وصناعه األجهزة الطبٌة

17 10 53,32 

 52,25 53 111 صناعة األجهزة الكهربائٌة 13

 53,67 44 75 صناعة اآلالت والمعدات غٌر المصنفه فى موضع اخر  14

 62,74 27 43 صناعة المركبات ذات المحركات  20

 50,00 4 3 صناعة معدات النقل األخرى  21

صناعة األثاث وصناعة منتجات خشبٌة غٌر المصنفة  22
 فً موضع أخر 

112 77 63,75 

 17,65 4 51 صناعات تحوٌلٌة أخرى 23

 0 0 2 إصالح المعدات واألجهزة  24

 60,67 3243 5436 إجمالً الصناعات التحوٌلٌة  

  المصدر : 
 عبئه العامه واإلحصاء ، المرجع السابق ذكرة .الجهاز المركزى للت

 ( محسوبة بواسطه الباحث .2: ) (1)
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وفيما يمى نتناوؿ كمحاولة مورؼ ملموعات الصناعات التحويميػة مػف جػذا الموذػوع بعػدر مػف 
 . ٕٓٔٓاُيلاز، وذلؾ فى عاـ 

  يوذػػح اللػػدوؿ المػػذكور أف مػػف بػػيف ملموعػػه الصػػناعات اُسػػتهْكية يولػػد خمسػػه
ناعات تػػتخمص بصػػفه أساسػػيه مػػف المخمفػػات أو النفايػػات عػػف طريػػؽ بيعهػػا جػػ  صػػ

صػػػناعة المنتلػػػات ال ذا يػػػة حيػػػث طػػػكمت المنطػػػآت التػػػى تػػػتخمص مػػػف المخمفػػػات أو 
% مف الصناعات التى تنتمى إليهػا ، منطػآت صػناعه المطػروبات ٖ,ٜٙالنفايات نحو 

اعة الخطػػػب % ، منطػػػآت صػػػنٙ,ٗٙ% ، منطػػػآت صػػػناعة المْبػػػس اللػػػاجزة ٚ,ٙٙ
 % .ٔ,ٛٙ% ، وصناعة اٍ اث ٔ,ٛٙومنتلاته 

 والتػىد طمب كبير عم  المخمفات النالمة عف جذ  الصػناعات و ولبورد تفسر جذ  الظاجرة 
 :  يمىنولزجا فيما 
  تتم ػػػؿ مخمفػػػات جػػػذ  الصػػػناعات فػػػى الخبػػػز ، الػػػرد  ، عظػػػاـ الحيوانػػػات ، فذػػػْت أو

ؿ الطمػب عمػ  جػذ  المخمفػات مػف مربػ  رصاصات اٍرمطة ، فذْت اٍخطاب . ويتم 
الحيوانات ، مزارع الدوالف ، مزارع اٍسماؾ ، صػناعه السػكر ، منتلػى السػلاد والكمػيـ 

 مف رصاصات اٍرمطة ، مصانم إنتاج الخطب الحبيبى والونتر.
 

وبتناولنػػػا لملموعػػػه الصػػػناعات الوسػػػيطة ، يتذػػػح مػػػف اللػػػدوؿ المػػػذكور أف المنطػػػآت 
مد عم  التخمص مف المخمفات أو النفايات بهػا يطػكؿ نسػبة ذػ يمة مػف إلمػالى الصناعية التى تعت

 .ٕٓٔٓ% فى عاـ ٘ٗمنطآت جذ  الصناعات بم ت نحو 
ويمكف تفسػير ذلػؾ بػأف منطػآت زالبيػة جػذ  الصػناعات تعتمػد بدرلػه واذػحة عمػ  تػدوير  

ومنتلػات، الطباعػة المخمفات أو النفايات بمعرفة جذ  المنطػآت كمػا جػو الحػاؿ فػى صػناعة الػورؽ 
واستنساخ وسا ط اُعْـ المسلمة ، صناعة المواد والمنتلات الكيماوية ، صناعة منتلات المطػاط 

 والمدا ف .
وأف التعدـ التكنولولى المسػتخدـ فػى تػدوير عػدد مػف جػذ  الصػناعات وبخاصػة الصػناعات  

يؿ الم ػاؿ سػيتـ التػػدوير التػى تنػتج مخمفػات سػا مة حعػؽ تعػدمًا فػى تػػدوير جػذ  المخمفػات فعمػ  سػب
الكامؿ لميا  الصرؼ الصناعى بمطروع لمم إنتاج اُيتيمػيف ومطػتعاته اللػاري تنفيػذ  باُسػكندرية 
بإسػػتخداـ أحػػدث الػػنظـ التكنولوليػػة التػػى يتػػيح الػػتخمص مػػف الممو ػػات المولػػودة بميػػا  الصػػرؼ 

وأف منطػػآت صػػناعة  (1)ةالصػػناعى فػػى صػػورة أمػػْح صػػمبه بمػػا ّ يػػؤ ر تػػأ يرًا سػػمبيا عمػػ  البي ػػ
منتلات المعادف الْفمزية اٍخري التى تتخمص مػف مخمفاتهػا عػف طريػؽ البيػم تتوالػد فػى صػناعة 

                                                 
(1)
 0202مارس 02حديث لوزير البترول والثروة المعدنية ، جريده األهرام ، األربعاء  
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الرخاـ وذلؾ بيم كسر الرخاـ لمصػانم إنتػاج الػبْط الموزايكػو والػتخمص مػف الػبْط السػيراميؾ زيػر 
 المطابؽ لمواصفات اللودة بيعه بأسعار متدنية.

 سػمالية يتذػح أف نسػبة المنطػآت التػى تػتخمص مػف مخمفاتهػا عػف وفى الصناعات الرأ
طريػػػؽ البيػػػم وذلػػػؾ بإسػػػت ناا صػػػناعة الحاسػػػبات والمنتلػػػات اُلكترونيػػػة والبصػػػرية 

% فى صناعة معدات النعؿ اٍخػري ٓ٘ومكوناتها وصناعة اٍلهزة الطبية تراوحت بيف 
 لمعدات . % فى صناعة منتلات المعدات المطكمة عدا الماكينات واٜ.ٛٙ، 
 

 :  ومدي توفيؽ أوذاعها مم متطمبات وزارة البي ة التحويمية الصناعات -د
إذا كاف التحميؿ السابؽ تناوؿ عْرة الصناعات التحويمية بػالتموث مػف عػدة زوايػا ، فػإف تنػاوؿ 
مدي التزاـ الصناعات التحويمية بتوفيؽ أوذاعها مم متطمبات وزارة البي ػة يعتبػر أجػـ الموذػوعات 

( مػف ٕٕات العْرة بالصناعات التحويمية والتموث الصناعى . ويرلم أجميػة ذلػؾ إلػ  أف المػادة )ذ
نصػػت أنػػه عمػػ  المسػػ وؿ عػػف إدارة المنطػػأة اُحتفػػاظ بسػػلؿ  ٜٕٓٓ( لسػػنة ٜرػػانوف البي ػػة ررػػـ )

بيػػاف تػػأ ير نطػػاط المنطػػأة عمػػ  البي ػػة )سػػلؿ بي ػػى( ويخػػتص لهػػاز طػػ وف البي ػػة بمتابعػػه بيانػػات 
لؿ لبياف تأ ير نطاط المنطأة عم  البي ة ، وتحديػد مػدي التزامهػا بالمعػايير الموذػوعة لحمايػة الس

البي ة أو اٍحماؿ النوعية لمممو ات ، فإف تبيف عدـ احتفاظ المنطاة بالسلؿ البي ػى أو عػدـ انتظػاـ 
حماؿ المطػار إليهػا ، تدويف بياناته أو عدـ مطابعتها لموارم ، أو عدـ التزاـ المنطأة بالمعايير أو اٍ

يعـو اللهاز بإخطار اللهة اُدارية المختصة بتكميؼ صاحب المنطاة بتصحيح المخالفة عم  ولػه 
السػػرعة ، فػػإذا لػػـ يعػػـ بػػذلؾ خػػْؿ سػػتيف يومػػًا مػػف تػػاري  تكميفػػه يكػػوف لملهػػاز بعػػد إخطػػار اللهػػة 

 اُدارية المختصة إتخاذ أي مف اُلرااات اٍتيه : 
 

 ية محػػددة لممنطػػأة لتصػػحيح المخالفػػات ولملهػػاز الحػػؽ أف يعػػـو بػػذلؾ مػنح مهمػػه إذػػاف
 عم  نفعة المنطأة .
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 .ورؼ النطاط المخألؼ لحيف إزالة أ ار المخألفه ودوف المساس بألور العامميف فيه 
وفػػى حالػػػة الخطػػػر البي ػػى اللسػػػيـ يتعػػػيف ورػػؼ مصػػػادر  فػػػى الحػػاؿ وبكافػػػة الوسػػػا ؿ 

 واُلرااات الْزمة .
 

( التوزيػػم النسػػبى لمنطػػآت الصػػناعات التحويميػػة التػػى تػػـ توفيػػؽ ٖٕيبػػيف اللػػدوؿ ررػػـ ) 
 أوذاعها مم متطمبات البي ة، ومنه يتذح ما يمى : 

  يولد تحسف واذح فى زيادة نسبة منطآت الصناعات التحويميػة التػى وفعػت أوذػاعها
 ٜٕٓٓى عػاـ % فػ٘,ٜٔمم متطمبات وزارة البي ة حيث إرتفعت جذ  النسػبة مػف نحػو 

وأف الصناعات التى لو توفؽ أوذاعها البي يػة جػ   ٕٓٔٓ% فى عاـ ٜ,ٖٜإل  نحو 
، ٜٕٓٓ( لسػػنة ٜالصػػناعات التحويميػػة التػػى إنطػػ ت ربػػؿ صػػدور رػػانوف البي ػػة ررػػـ )

 والذي أعط  الحؽ لهذ  الصناعات مهمه لتوفيؽ أوذاعها.
  
 البي ػة مػف حيػث المخمفػات أف منطآت الصناعات التحويمية التى تطكؿ خطر كبيرا عم  

السػػا مة وال ازيػػة تتمركػػز فػػى ملموعػػه الصػػناعات الوسػػيطة والتػػى لػػـ توفػػؽ أوذػػاعها 
 % مف الصناعات التى تنتمى إليها .٘وتدور نسبتها حوؿ 

 
  برزـ إنخفاض نسبة منطآت الصناعات اُستهْكية التػى لػـ توفػؽ أوذػاعها ، إّ أنػه

ت ناا صػناعة المطػروبات . أرػؿ ذػررًا عمػ  البي ػة يمكف العوؿ بػأف جػذ  المنطػآت باسػ
 مف حيث كونها مخمفات صمبة .

 
  تعتبر ملموعه الصناعات الرأسمالية والمم مة فى صناعة اٍلهزة الكهربا يػة ، صػناعة

اًّت والمعػػدات زيػػر المصػػنفة فػػى موذػػم أخػػر ، صػػناعة المركبػػات ذات المحركػػات ، 
لصػػػناعات مػػػف حيػػػث توفيػػػؽ أوذػػػاعها مػػػم وصػػػناعة معػػػدات النعػػػؿ اٍخػػػري. أفذػػػؿ ا

متطمبات وزارة البي ة الخاصة إذافة إل  أنه لػـ ينطمػؽ منهػا مخمفػات سػا مه أو زازيػة 
 والتى تمحؽ ذررًا لسيمًا بالبي ة . 
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 (23جدول رقم )

 التوزٌع النسبى لمنشؤت الصناعات التحوٌلٌة التى تم توفٌق أوضاعها
 مع متطلبات وزارة البٌئة  

 2010الخاص   القطاع

 2010 2004 منطوق النشاط اإلقتصادى  م

   الصناعات االستهالكٌه  
 43,2 41,4 صناعة المنتجات الغذائٌة  .1

 44,7 100,0 صناعة المشروبات   .2

 41,0 33,0 صناعة منتجات التبغ  .3

 41,6 34,1 صناعة المنسوجات )غزل ونسٌج وتجهٌز(  .4

 41,3 34,1 صناعة المالبس الجاهزه   .5

 46,6 45,2 صناعة الجلود والمنتجاته   .6

 43,3 34,3 صناعة األثاث وصناعة منتجات خشبٌة غٌر المصنفة فً موضع أخر  .7

 45,0 34,7 صناعة الخشب والمنتجاتة والفلٌن عد صناعه األثاث   .3

 43,1 41,1 إجمالى

   الصناعات الوسٌطه  

 46,6 42,5 صناعة الورق ومنتجاته   .4

 47,0 43,7 وسائط األعالم المسجلة  الطباعة واستنساخ  .10

 100,0 43,3 البترولٌة -صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطٌة  .11

 44,7 40,2 صناعة المواد والمنتجات الكٌماوٌة   .12

صناعه المستحضرات الصٌدالنٌة والكٌمائٌة والدوائٌة ومنتجات النباتات   .13
 الطبٌة 

33,0 45,5 

 45,6 40,5 صناعة منتجات المطاط واللدائن   .14

 45,6 43,7 صناعة منتجات المعادن الألفلزٌة األخرى   .15

 47,1 46,6 صناعة الفلزات القاعدٌة   .16

 45,7 42,4 إجمالى

   الصناعات الرأسمالٌه  

 44,0 43,3 صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكٌنات والمعدات   .17

 33,1 45,5 وناتها وصناعه األجهزة الطبٌةصناعة الحاسبات والمنتجات االلكترونٌة والبصرٌة ومك  .13

 47,3 41,6 صناعة األجهزة الكهربائٌة  .14

 46,7 34,7 صناعة اآلالت والمعدات غٌر المصنفه فى موضع اخر   .20

 43,6 40,4 صناعة المركبات ذات المحركات   .21

 100,0 43,3 صناعة معدات النقل األخرى   .22

 44,6 33,0 صناعات تحوٌلٌة أخرى  .23

 100,0 42,3 لمعدات واألجهزة إصالح ا  .24

 45,3 42,3 إجمالى

 43,4 41,5 إجمالً الصناعات التحوٌلٌة  

  المصدر : 
 راـ الباحث بلمم اٍرراـ الخاصه بالعطاع العاـ / اٍعماؿ العاـ + العطاع الخاص لمحصوؿ عم  إلمال  الصناعات التحويميه مف :        

 اّحصاا المرلم السابؽ ذكر اللهاز المركزي لمتعب ة العامه و   
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 الطارة العاطمػة  -ٗ
تعاس الطارة العاطمة بأنها تساوي الفرؽ بيف ريمة الطارة اُنتالية المتاحة وريمة اُنتاج  
 الفعم .
مف جذا التعريؼ يمكف النظر إل  العْرة بيف الطارة العاطمة فى الصناعات التحويمية  

 ا ج  ما يم .والتنمية المستدامة مف  ْ ة زواي
ويتحعؽ جذا إذا حعؽ :  تىازن االستثمبر واإلوتبج -201

اّست مار الطارة اُنتالية المتاحة، أي أف اّست مار يعمؿ بالكفااة المطموبة وجذا ما 
 يتفؽ متطمبات التنمية المستدامة، أي ّ تولد طارة عاطمة.

 العطاع الخاص واّست ماري - أ

 ( 24جدول رقم )
 متاحة واألنتاج الفعلى والطاقة العاطلةقٌمة الطاقة ال

 فً الصناعات التحوٌلٌة بالقطاع الخاص واالستثمارى
2007-2004 

 )العيمة باٍلؼ لنيه(
 ٜٕٓٓ ٕٛٓٓ ٕٚٓٓ البيػاف

 ٖٖٕٗ٘ٙٛٛ٘ ٕ٘ٛٚٓٔٛٛٗ ٜٖٕٙٗٚٔٛٙ (ٔ)ريمة الطارة اُنتالية المتاحة 
 ٖٖٜٜٕ٘ٓٚٔ ٕٖٕٕ٘ٓٗٓٚ ٜٕٙ٘ٙٗٚٔ٘ (ٕ)ريمة اُنتاج الفعم  
 ٕٔٚٚٛٚٛٔ ٖٕٓٛٛٓ٘ٔ ٖٓ٘ٔٚ٘ٚٔ (ٖ)ريمة الطارة العاطمة 

ٖ  :ٔ   )%((ٗ) ٙ,٘٘ ٛ,ٙ ٛ,ٓ 
 :  البيانات المذكورة فى اللدوؿ ملمعة ومحسوبه بواسطة الباحث مف:المصدر

ـ عم  اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واّحصاا، دراسة اُنتاج الفعم  والطارة العاطمة والمخزوف مف اُنتاج التا
 .ٜٕٓٓ، ٕٛٓٓ، ٕٚٓٓمستوي اٍنططة الصناعية بمنطآت العطاع الخاص واّست ماري عاـ 

  
مف اللدوؿ المذكور بعاليه يتذح بعدـ ولود توزاف بيف رأس الماؿ المست مر واُنتاج فى 

% فى ٚالصناعات التحويمية بالعطاع الخاص واُست ماري حيث بم ت نسبة الطارة العاطمة نحو 
، ولتنخفض رميْ وتصؿ إل  نحو ٕٛٓٓ% فى عاـ ٙ,ٛ ـ إرتفعت لتصؿ إل  نحو  ٕٚٓٓعاـ 
 ، وج  نسبة مرتفعة.ٜٕٓٓ% فى عاـ ٛ
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 العطاع العاـ/ اٍعماؿ العاـ  - ب

 ( 25جدول رقم )
 قٌمة الطاقة المتاحة واإلنتاج الفعلى والطاقة العاطلة
 فً الصناعات التحوٌلٌة بالقطاع العام/األعمال العام

2003/2004-2010/2011 

 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ ٕٓٔٓ/ٜٕٓٓ ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓ البيػاف
 ٜٕٕٕٚٗٔٔٔ ٖٕٜٗٙٗٓٙ ٕٜٜٜٛٗٗٚ (ٔ)ريمة الطارة اُنتالية المتاحة 

 ٜٕٙٛٗٗٗٓٔ ٕٜٗٔٗٙٗٓ ٙٔٚٗٙٔٓٚ (ٕ)ريمة اُنتاج الفعم  
 ٕٕٜٛٗٛٙ ٜٕٜٜٛٚ٘ ٖٖٜٙٙٚ٘ (ٖ)ريمة الطارة العاطمة 

ٖ  :ٔ   )%((ٗ) ٔٔ,ٚ ٙ ٙ,ٙ 
 لمرلم السابؽ ذكر .: االمصدر
يتذح مف اللدوؿ المذكور بعاليه ولود حالة عدـ توزاف بيف رأس الماؿ المست مر واُنتاج  

فى الصناعات التحويمية بالعطاع العاـ/اٍعماؿ العاـ حيث بم ت نسبة الطارة العاطمة نحو 
 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ% فى عاـ ٙ,ٙ، إّ أنها إنخفذت إل  نحو ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓ% فى عاـ ٚ,ٔٔ

 .ٜٕٓٓج  تعؿ عف م يمتها فى العطاع الخاص واّست ماري فى عاـ و 
 

لمصناعات التحويمية حسب التوزيم النسب  ٍسباب الطارة العاطمة  -1.1
 -منطوؽ النطاط اّرتصادي فى العطاع الخاص واّست ماري، والعطاع العاـ

 اٍعماؿ العاـ 
وف مف اُنتاج التاـ عم  مستوي تناولت نطرة اُنتاج الفعمى والطارة العاطمة والمخز 

  ٜٕٓٓ، ٕٛٓٓ، ٕٚٓٓاٍنططة الصناعية بمنطآت العطاع الخاص واُست ماري عف اٍعواـ، 
 الطارة العاطمة لَسباب اًتية: 

 عدـ توافر المواد اٍولية.  -ٔ

 عدـ توافر رطم ال يار.  -ٕ

 نعص وت يب العماؿ.  -ٖ

 صعوبات التسويؽ.  -ٗ
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سباب بنااًا عم  اللداوؿ المرفعة بالممحؽ اّحصا  . عمما بأنه وفيما يم  نتناوؿ جذ  اٍ
تـ حساب نسبة الطارة العاطمة لكؿ سبب بأنها تساوي ريمة الطارة العاطمة منسوبة إل  ريـ 

 اُنتاج الفعم .
 العطاع الخاص واّست ماري 

 ة الطارة العاطمة فى العطاع الخاص واّست ماري بسبب عدـ توافر المواد اٍولي  - أ
 

أنه بالنسبة لمطارة العاطمة بسبب عدـ توافر المواد اٍولية فى العطاع الخاص فى عاـ 
 فعد تركزت فى الصناعات اٍتية: ٜٕٓٓوعاـ  ٕٛٓٓوعاـ  ٕٚٓٓ
 % .ٙ,ٗٔ% إل ٔصناعة منتلات المعادف المطكمة عدا الماكينات، ورد تراوحت ما بيف  -ٔ

 %  .ٜ,ٗ% إل ٛ,ٔبيف صناعة المنتلات ال ذا ية،   ورد تراوحت ما  -ٕ

 %  .ٙ,ٖإل  ٜ,ٓصناعة المواد والمنتلات الكيميا ية، ورد تراوحت ما بيف  -ٖ

 %  .ٙ,ٕ% إل ٕ,ٔصناعة المنسولات،  ورد تراوحت ما بيف  -ٗ

 %  .ٕ% إل ٙ,ٓصناعة الفمزات العاعدية،   ورد تراوحت ما بيف   -٘

 

فى العطاع اُست ماري فى عاـ  أما بالنسبة لمطارة العاطمة بسبب عدـ توافر المواد اٍولية
 فعد تركزت فى الصناعات اًتية  ٜٕٓٓوعاـ  ٕٛٓٓوعاـ  ٕٚٓٓ
 %  .ٛ,ٗ% إل ٔٓ,ٓصناعة منتلات المطاط والمدا ف،   فعد تراوحت ما بيف  -ٔ

 %  .ٛ,ٖ% إل ٛ,ٓصناعة المواد والمنتلات الكيميا ية،   فعد تراوحت ما بيف  -ٕ

 %  .ٕ,ٖ% إل ٖ,ٔيف صناعة المنسولات،   فعد تراوحت ما ب -ٖ

 %  . ٖ% إل ٜٓ,ٓصناعة اٍلهزة الكهربية،  فعد تراوحت ما بيف  -ٗ

 .%  ٔ,ٔ% إل ٜ,ٓ،   فعد تراوحت ما بيف ال ذا ية صناعة المنتلات -٘

 .%  ٛ,ٓ% إل ٕ,ٓ،   فعد تراوحت ما بيف صناعة الفمزات العاعدية -ٙ

 
ص واُست ماري عف أعواـ الطارة العاطمة بسبب عدـ توافر رطم ال يار فى العطاع الخا  - ب

  ٜٕٓٓو ٕٛٓٓو ٕٚٓٓ

 
أنه بالنسبة لمطارة العاطمة بسبب عدـ توافر رطم ال يار فى العطاع الخاص فى عاـ 

 فعد تركزت فى الصناعات اًتية: ٜٕٓٓوعاـ  ٕٛٓٓوعاـ  ٕٚٓٓ
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 ٖ,ٓصناعة المستحذرات الصيدّنية والكيميا ية والدوا ية،   فعد تراوحت ما بيف -ٔ
 %  .ٙ,ٖإل 

 %  .ٙ,ٖ% إل ٜ,ٓصناعة المواد والمنتلات الكيميا ية،   فعد تراوحت ما بيف  -ٕ

% ٙٓ,ٓصناعة منتلات المعادف المطكمة عدا الماكينات،   فعد تراوحت ما بيف  -ٖ
 %  .ٕ,ٔإل 

 %  .ٜ,ٓ% إل ٙ,ٓصناعة المنسولات،   فعد تراوحت ما بيف  -ٗ

 .%  ٔ% إل ٗ,ٓ،   فعد تراوحت ما بيف ال ذا ية صناعة المنتلات -٘

 

كما يمكف إستنتاج أنه بالنسبة لمطارة العاطمة بسبب عدـ توافر رطم ال يار فى العطاع 
 تركزت فى الصناعات اًتية: ٜٕٓٓو ٕٛٓٓو ٕٚٓٓاُست ماري فى أعواـ 

 %  .ٖ,ٖ% إل ٜ,ٓصناعة المنسولات،   فعد تراوحت ما بيف  -ٔ

 %  .٘,ٔ% إل ٜٓ,ٓصناعة المركبات،   فعد تراوحت ما بيف  -ٕ

 %  .ٕ,ٓ% إل ٔ,ٓصناعة المنتلات ال ذا ية،   فعد تراوحت ما بيف  -ٖ

 %  .ٜ,ٓ% إل ٔ,ٓصناعة منتلات المعادف الْفمزية،   فعد تراوحت ما بيف  -ٗ

 %  .ٛ,ٓ% إل ٜٓ,ٓصناعة المواد والمنتلات الكيميا ية،   فعد تراوحت ما بيف  -٘

 .%  ٜ,ٓ% إل ٔٓ,ٓ،   فعد تراوحت ما بيف صناعة الفمزات العاعدية -ٙ

 
  ٕٚٓٓالطارة العاطمة بسبب نعص وت يب العماؿ لمعطاع الخاص واُست ماري أعواـ    -ج

 .ٜٕٓٓو ٕٛٓٓو
أنه بالنسبة لمطارػة العاطمػة بسبب نعص وت يب العمػاؿ فى   العطاع الخاص  أعواـ 

 فعد تركزت فى الصناعات اًتية: ٜٕٓٓو ٕٛٓٓو ٕٚٓٓ
% ٘ٓ,ٓية والكيميا ية والدوا ية،   فعد تراوحت ما بيف صناعة المستحذرات الصيدّن -ٔ

 %  .ٙ,ٖإل 

 % .٘,ٕ% إل ٕ,ٓصناعة المواد والمنتلات الكيميا ية،  فعد تراوحت ما بيف  -ٕ

 %  .ٖ,ٔ% إل ٘,ٓصناعة المنتلات ال ذا ية،   فعد تراوحت ما بيف  -ٖ

 %  .ٖ,ٔ% إل ٔ,ٓصناعة المنسولات،   فعد تراوحت ما بيف  -ٗ

 %  .ٕ,ٔ% إل ٚٓٓ,ٓزات العاعدية،   فعد تراوحت ما بيف صناعة الفم -٘

 %  .ٕ,ٓ% إل ٔ,ٓصناعة منتلات المعادف الْفمزية اٍخري،  فعد تراوحت ما بيف  -ٙ

 .%  ٚ,ٓ% إل ٘,ٓ،   فعد تراوحت ما بيف صناعة المْبس اللاجزة -ٚ
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 العطاع  أيذًا يمكف إستنتاج أف بالنسبة لمطارة العاطمة بسبب نعص وت يب العماؿ فى  
 فعد تركزت فى الصناعات اًتية: ٜٕٓٓو ٕٛٓٓو ٕٚٓٓاُست ماري  أعواـ 

 %  .ٗ,ٗ% إل ٙ,ٓصناعة المنسولات،   فعد تراوحت ما بيف  -ٔ

 %  .ٖ,ٖ% إل ٔٓ,ٓصناعة المركبات ذات المحركات،   فعد تراوحت ما بيف  -ٕ

 %  .٘,ٙ% إل ٔ,ٓصناعة المْبس اللاجزة،   فعد تراوحت ما بيف  -ٖ

 %  .ٚ,ٕإل ٔ,ٓعة منتلات المطاط والمدا ف،  فعد تراوحت ما بيف صنا -ٗ

 %  .ٚ,ٓ% إل ٔ,ٓصناعة منتلات المعادف الْفمزية اٍخري،  فعد تراوحت ما بيف  -٘

 %  .٘,ٓ% إل ٕٓ,ٓصناعة الفمزات العاعدية،   فعد تراوحت ما بيف  -ٙ

 .%  ٔ,ٓ% إل ٛٓ,ٓصناعة اٍلهزة الكهربا ية،   فعد تراوحت ما بيف  -ٚ

 
 ٕٚٓٓالعاطمة بسبب صعوبات التسويؽ لمعطاع الخاص واُست ماري فى أعواـ  الطارة -د
 .ٜٕٓٓو ٕٛٓٓو

 ٕٚٓٓأنه بالنسبة لمطارة العاطمة بسبب صعوبات التسويؽ فى العطاع الخاص أعواـ 
 فعد تركزت فى الصناعات اًتية: ٜٕٓٓوعاـ  ٕٛٓٓوعاـ 
 %  .ٗٙ% إل ٕ,٘يف صناعة الورؽ ومنتلاته،   فعد تراوحت ما ب -ٔ

 %  .ٚ,ٛٔ% إل ٜ,ٖصناعة المركبات ذات المحركات،  فعد تراوحت ما بيف  -ٕ

 %  .٘,ٕٙ% إل ٖ,ٜصناعة المستحذرات الصيدّنية والكيميا ية والدوا ية،    -ٖ

 %  .ٜ,ٙٔ% إل ٔ,ٕصناعة المواد والمنتلات الكيميا ية،   فعد تراوحت ما بيف  -ٗ

 %  .٘ٔ% إل ٚ,٘تراوحت ما بيف صناعة المنتلات ال ذا ية،   فعد  -٘

 %  .ٗ,٘صناعة فحـ الكوؾ والمنتلات النفطية،   فعد تراوحت ما بيف صفر إل   -ٙ

 

يمكف إستنتاج أنه بالنسبة لمطارة العاطمة بسبب صعوبات التسويؽ فى   العطاع اُست ماري  
 ، فعد تركزت فى الصناعات اًتية:ٜٕٓٓوعاـ  ٕٛٓٓوعاـ  ٕٚٓٓأعواـ 
 %  . ٖ,ٜٔ% إل ٔ,ٕلهزة الكهربية،   فعد تراوحت ما بيف صناعة اٍ -ٔ
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% إل  ٘,ٔصناعة اًّت والمعدات ال ير مصنعة فى مكاف آخر،   فعد تراوحت ما بيف  -ٕ
ٜٔ.  % 

 %  .ٗ,ٛ% إل ٗٓ,ٔصناعة منتلات المعادف الْفمزية اٍخري، فعد تراوحت ما بيف  -ٖ

% إل  ٛ,ٕ،   فعد تراوحت ما بيف والدوا ية صناعة المستحذرات الصيدّنية والكيميا ية -ٗ
ٛ  %. 

 %  .ٗ,ٙ% إل ٚ,ٔصناعة المواد والمنتلات الكيميا ية،   فعد تراوحت ما بيف  -٘

 %  .ٚ,ٗ% إل ٕصناعة المنتلات ال ذا ية،   فعد تراوحت ما بيف  -ٙ

 %  .ٔ,ٕ% إل  ٜٓ,ٓصناعة الفمزات العاعدية،   فعد تراوحت ما بيف  -ٚ

 
 عاطمة فى العطاع العاـ/اٍعماؿ العاـالطارة ال : انيا
أنه بالنسبة لمطارة العاطمة بسبب عدـ توافر المواد اٍولية فى العطاع العاـ/رطاع اٍعماؿ  - أ

، فعد تركزت فى ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ-ٕٓٔٓ/ٜٕٓٓ-ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓالعاـ فى اٍعواـ 
 الصناعات اًتية:

 %  .ٛ,ٗٔ% إل  ٙ,ٖصناعة المنتلات ال ذا ية،   ورد تراوحت ما بيف  -ٔ

 %  .٘,ٕٕ% إل  ٜ,ٛصناعة المواد والمنتلات الكيما ية،   ورد تراوحت ما بيف  -ٕ

 %  .ٚ% إل  ٕ,٘صناعة الفمزات العاعدية،   ورد تراوحت ما بيف  -ٖ

 %  .ٚ,٘% إل  ٔ,ٗصناعة المنسولات،   ورد تراوحت ما بيف  -ٗ

 
العاـ/ رطاع اٍعماؿ أنه بالنسبة لمطارة العاطمة بسبب عدـ توافر رطم ال يار فى العطاع  - ب

، فعد تركزت فى ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ -ٕٓٔٓ/ٜٕٓٓ-ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓالعاـ فى اٍعواـ 
 الصناعات اًتية:

صناعة اًّت والمعدات ال ير مصنعة فى مكاف آخر، ورد تراوحت ما بيف صفر%  -ٔ
 %.ٜٔحت 

 %  . ٗ% حت  ٕصناعة المنسولات،   ورد تراوحت ما بيف  -ٕ
 %  .ٙ,٘% حت  ٗ,ٓتراوحت ما بيف  صناعة الفمزات العاعدية،  ورد -ٖ
 %  .ٙ,ٖصناعة المواد والمنتلات الكيميا ية،   ورد تراوحت ما بيف صفر% حت   -ٗ
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 أنه بالنسبة لمطارة العاطمة بسبب نعص وت يب العماؿ فى العطاع العاـ/ رطاع اٍعمػاؿ العاـ  -ج
 فى الصناعات  ، فعػد تركػزتٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ-ٕٓٔٓ/ٜٕٓٓ-ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓفى اٍعواـ      
 اًتية:     
 % .ٗ,ٗٗحت  ٕٓ,ٓصناعة المركبات ذات المحركات،  ورد تراوحت ما بيف  -ٔ
 %  .ٙ,ٗ% حت  ٚ,ٖصناعة المنسولات،   ورد تراوحت ما بيف  -ٕ
 %  .٘,ٔ% إل  ٕ,ٓصناعة المنتلات ال ذا ية،   ورد تراوحت ما بيف  -ٖ
 %  .ٚ,ٕورد تراوحت ما بيف صفر إل  صناعة المواد والمنتلات الكيميا ية،    -ٗ
 

وأخيرًا بالنسبة لمطارة العاطمة بسبب صعوبات التسويؽ فى رطاع اٍعماؿ العاـ/ العطاع 
، فعد تركزت فى الصناعات ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ-ٕٓٔٓ/ٜٕٓٓ-ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓالعاـ فى اٍعواـ 

 اًتية:
 %  .ٙ,ٛٚ % إل ٛ,ٙٙصناعة منتلات المطاط والمدا ف،   ورد تراوحت ما بيف  -ٔ
 %  .ٚ,ٕٗ% إل  ٗ,ٕصناعة المنسولات،   ورد تراوحت ما بيف  -ٕ
 %  .ٗ,ٕٔ% إل  ٜصناعة المواد والمنتلات الكيميا ية،  ورد تراوحت ما بيف  -ٖ
 %  .ٛ,ٓٔ% إل  ٖ,٘صناعة الفمزات العاعدية،   ورد تراوحت ما بيف  -ٗ
 %  .ٜ,ٛ% إل  ٘,ٔصناعة المنتلات ال ذا ية،   ورد تراوحت ما بيف  -٘
 

أسجبة انقصىر إلجمبنً انطبقخ انعبطهخ في  -1.1

إجمبنً انصىبعبد انتحىيهيخ حست األسجبة 

 وأثرهب عهً انقيمخ انمضبفخ

إف ولود طارة عاطمة تعن  فعداف لزا مف اٍنتاج، وجذا يعن  بالتبعية فعداف لزا مف 
 العيمة المذافة.

أسباب العصور بالطارة العاطمة حيث أف ذلؾ  وفى جذا الصدد، فإنه مف المهـ أف نتناوؿ
يمع  الذوا عم  مف تعم مس ولية فعداف لزا مف العيمة المذافة، أخذا فى اّعتبار الفروض 

 التالية:
  إذا كاف ت يب العماؿ يطكؿ نسبة مرتفعة، فإف جذا يعن  أف العامؿ زير منذبط فى عممه

 ا سوؼ يذعؼ مورفه مف تحعيؽ العدالة ّو يتحمؿ المس ولية الصناعية.  ومف  ـ فإف جذ
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اُلتماعية، مم ْ فى تحسيف مستويات اٍلور، عمما بأف نعص العماؿ تعم عم  مس ولية 
 المست مر.

  تعم مس ولية نعص رطم ال يار ونعص الخامات عم  عاتؽ المست مر باعتبار  المس وؿ
 فات المطموبة فى الورت المحدد.عف توفير رطم ال يار والخامات بالكمية المطموبة والمواص

  تعم مس ولية صعوبات فى التسويؽ عم  مس ولية المست مر باعتبار أف دراسة اللدوي لـ
تتـ عم  أساس دراسة متعمعة لتسويؽ المنتج وبصفة خاصة لعدـ مطابعته لمتطمبات 
السوؽ مف حيث الكمية المطموبة، واللودة حسب المواصفات والمعاييس واٍسعار 

ذا المن افسة. أو رد تكوف نتيلة لتعادـ اًّت مما يترتب عميه ولود عيوب فى المنتج. واا
كاف مف المنطؽ أف يكوف المطت ؿ مس ّو أيذا عف العيوب المفترض توالدجا فى المنتج 
فإف جذا يعم عم  عاتؽ المست مر حيث أنه مس وؿ عف رفم مهارة المطت ميف بععد الدورات 

ف العمؿ أو الموافعة عم  إلحارهـ بالبرامج التدريبية الت  تععدجا التدريبية لهـ فى مكا
 المراكز التدريبية الحكومية.

 
ولعمه مف المفيد ونحف نتناوؿ الطارة العاطمة فى رطاع الصناعات التحويمية أف نتبيف 
التوزيم النسب  ٍسباب العصور ُلمال  الطارة العاطمة بالصناعات التحويمية حسب اٍسباب 

 العطاع.و 
 (26جدول رقم )

 التوزٌع النسبى ألسباب القصور بالطاقة العاطلة
 بمنشآت القطاع الخاص واالستثمارى، ومنشآت

 القطاع العام/ األعمال العام إلجمالى الصناعات التحوٌلٌة
 )نسبة مئوٌة(

 
 األسـباب

 القطاع العام/الألعمال العام القطاع الخاص واالستثمارى

2004(1) 2010/2011(2) 

 33,1 52,3 صعوبات فً التسوٌق 

 17,3 11,3 نقص خـامات

 14,3 6,7 نقص قطع الغٌـار

 5,4 6,5 نقص وتغٌب العمال

 24,3 22,7 أخــرى
 ( مؤخوذة مباشرة من :2( محسوبة بواسطة الباحث، )1المصدر: )

لقطاع العام/األعمال ، ا2004الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء القطاع الخاص واالستثمارى 
 ، المذكور من قبل.2010/2011العام 
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 المذكور بعالٌه، ٌتضح ما ٌلى:من الجدول 
 

  أف نعص وت يب العماؿ كنسبة م وية مف إلمال  الطارة العاطمة بالصناعات التحويمية
% فى العطاع الخاص ٘,ٙتطكؿ أرؿ نسبة معارنة باٍسباب اٍخري حيث بم ت 

 % فى العطاع العاـ/ اٍعماؿ العاـ.ٗ,٘معابؿ  ٜٕٓٓي فى عاـ واُست مار 

  أف صعوبات التسويؽ تحتؿ المرتبة اٍول  فى كْ العطاعيف، إّ أنها فى العطاع الخاص
% فى العطاع الخاص واّست ماري ٛ,ٕ٘واّست ماري تعتبر مرتفعة لم اية حيث بم ت نحو 

 .ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓاٍعماؿ العاـ فى عاـ % فى العطاع العاـ/ٔ,ٖٖمعابؿ  ٜٕٓٓفى عاـ 

  أف نعص الخامات احتمت المرتبة ال انية فى كْ العطاعيف، ولكف بنسبة أرؿ فى العطاع
% فى العطاع ٖ,ٗٔمعابؿ  ٜٕٓٓ% فى عاـ ٖ,ٔٔالخاص واّست ماري حيث بم ت نحو 

ري .  وجذا يعن  أف العطاع الخاص واّست مإٔٔٓ/ٕٓٔٓالعاـ/اٍعماؿ العاـ فى عاـ 
 اـ.أك ر حرصا عم  توفير المواد الخاـ مف العطاع العاـ/اٍعماؿ الع

  ٗٔأف رطم ال يار تطكؿ نسبة مرتفعة فى العطاع العاـ/اٍعماؿ العاـ حيث بم ت نحو,ٖ 
وج  تزيد عف ذعؼ م يمتها فى العطاع الخاص واُست ماري فى  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓفى عاـ 

اًّت والمعدات المستخدمة فى العطاع العاـ/ .  وجذا رد يمكف تفسير  بتعادـ ٜٕٓٓعاـ 
 اٍعماؿ العاـ، وعدـ توافر اٍمواؿ الْزمة لطراا رطم ال يار.

 
مف ذلؾ يمكف العوؿ أف المست مر فى العطاع الخاص واّست ماري يتحمؿ العبا الر يس  

ذلؾ يرلم فى  لفعداف لزا مف العيمة المذافة النالـ عف الطارة العاطمة وأف السبب الر يس  فى
زالبه إل  رصور فى دراسات اللدوي المتعمعة بالسوؽ. ونفس العوؿ ينطبؽ عم  العطاع العاـ/ 

 وجذا يطكؿ سندا لممطت ميف بالحصوؿ عم  ألر عادؿ يتفؽ والتنمية المستدامة. –اٍعماؿ العامة 
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 الصناعات الص يرة ومتناجية الص ر والتنمية المستديمة -٘
  الص يرةمفهوـ الصناعات 

تستخدـ مفػاجيـ عديػدة لتعريػؼ ماجيػة الصػناعات الصػ يرة م ػؿ عػدد العػامميف، رأس المػاؿ 
، مسػتوي التنظػيـ، كميػه وريمػه اُنتػاج ولودتػه، الخػدمات المعدمػة مػف رالمستخدـ، درله اّنتطػا

 الدولة....ال .
التػػى  الصػػناعات التحويميػػة منطػػآتوفػػ  جػػذا الخصػػوص تعػػرؼ الصػػناعات الصػػ يرة بأنهػػا  

ًْ  ٜٗمطت ميف إل   ٓٔيعمؿ بها مف  ًْ  ٓ٘أو ارؿ مف  مطت   .مطت 
 

 وأف الصناعات متناجية الص ر ج  الت  يعمؿ بها مف مطت ؿ إل  تسعة مطت ميف.
 

 -مساجمة الصناعات الص يرة فى الصناعات التحويمية:   -5.1
   : التطور العددي لمنطآت الصناعات الص يرة 

الصناعات التحويمية التى يعمؿ بها  منطآتمف  ْ ة أرباع عدد  رأك الصناعات الص يرة  م مت
% ٓٛتزايػدت إلػ  نحػو  %  ػـ٘ٚبم ت جذ  النسبة نحو  ٕٛٓٓ. ففى عاـ  أك رعطرة مطت ميف ف

 . ٕٓٔٓ% فى عاـ ٙ,ٜٚ، زير أنها انخفذت رميْ إل  نحو ٜٕٓٓفى عاـ 
 المنطػآتإلػ  الزيػادة فػى نصػيب  وترلم الزيادة التى حػد ت فػى النصػيب النسػبى لهػذ  الزيػادة

ًْ  ٓ٘مطت ميف إل  أرؿ مف  ٓٔالتى يعمؿ بها مف  % فػى عػاـ ٘,٘ٙوالذي أرتفػم مػف نحػو  مطت 
التػى يعمػؿ  ممنطػآتمعابػؿ إنخفػاض مػف نصػيب النسػبى ل ٕٓٔٓ% فى عػاـ ٙٙإل  نحو  ٕٛٓٓ
ًْ  ٕ٘بها مف  ًْ  ٓ٘إل  أرؿ مف  مطت  % ٗٔلتػوالى نحػو حيث بمغ فى جذيف العامميف عم  ا مطت 

 ،ٖٔ,ٙ. % 
 المساجمة فى التط يؿ :    -ب

دي فعاليػػة الصػػناعات الصػ يرة فػػى اسػػتيعاب وخمػػؽ فػرص عمػػؿ لديػػدة يتذػػح مػػف مػػوبتناولنػا ل
، ٕٛٓٓ % فػى عػامى٘ٔ( أف عدد المطت ميف فػى الصػناعات الصػ يرة بمػغ نحػو ٕٛاللدوؿ ررـ )

عػد صػاحب ذلػؾ إنخفػاض فػى عػدد ول ٕٓٔٓ% فػى عػاـ ٜ,ٗٔض إل  نحو زير أنه أنخف ٜٕٓٓ
. أي دورجػػا فػػى خمػػؽ فػػرص عمػػؿ  ٕٛٓٓبعػػاـ  بالمعارنػػةٕٓٔٓ، ٜٕٓٓالمطػػت ميف فػػى عػػامى 

 لديدة كاف سالبا .
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 (27جدول رقم )
 عدد منشؤت الصناعات الصغٌرة والتوزٌع النسبى
 لها حسب فئات عدد المشتغلٌن القطاع الخاص

2003-2010 

 فئات عدد م
 المستغلٌن

2003 2004 2010 

 % عدد % عدد % عدد

1 10- 6153 65,45 6236 66,53 5422 66,03 

 13,53 1213 13,37 1262 14,11 1323 50إلى أقل من 25 2

إلووى أقوول مووون  10مجموووع موون  3
50 

7436 74,56 7543 74,45 7140 74,61 

 20,34 1324 20,05 1343 20,44 1423 فؤكثر 50 4

 100,00 3464 100,00 4441 100,00 4404 إجمالى 5

 المصدر:
 النسب الم وية بواسطة الباحث عم  أساس اٍرراـ الخاصة بعدد المنطآت والمأخوذة مف:  أحتسبت 

 اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واّحصاا، المرلم السابؽ.
 

 (23جدول رقم )
 عدد المشتغلٌن فً الصناعات الصغٌرة والتوزٌع النسبى

 تغلٌن له حسب فئات عدد المش
 القطاع الخاص 

2003-2010 

 فئات عدد م
 المستغلٌن

2003 2004 2010 

 % عدد % عدد % عدد

1 10- 77210 4,73 73404 10,00 73534 4,52 

 5,35 41353 5,44 42420 5,64 44737 50إلى أقل من 25 2

إلووى أقوول  10مجموووع موون  3
 50من 

121447 15,37 121324 15,44 114444 14,37 

 35,13 657422 34,56 667354 34,63 671637 ؤكثرف 50 4

 100,00 772364  734173 100,00 743634 إجمالى 5

 المصدر:
 أنظر اللدوؿ السابؽ. 

 
 
 المساجمة فى الناتج :   -لػ

 (ٜٕلدوؿ ررـ )
 العيمة المذافة الصافية لمصناعات التحويمية والتوزيم النسب 

 لخاصلها حسب ف ات عدد المطت ميف العطاع ا
ٕٓٓٛ-ٕٓٔٓ 

 2010 2004 2003 فئات عدد م
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 % القٌمة % القٌمة % القٌمة المستغلٌن

1 10- 1571766 2,04 2240743 3,53 1743611 2,60 

إلى أقل مون 25 2
50 

1623012 2,11 1576174 2,43 1736307 2,54 

مجمووووووع مووووون  3
إلوووووى أقووووول  10
 50من 

3144773 4,15 3316422 6,01 3530413 5,14 

 44,31 65471754 43,44 54724333 45,35 73745314 فؤكثر 50 4

 100,00 64052172 100,00 63546755 100,00 76440547 إجمالى 5

 
تطػػير البيانػػات المتعمعػػة بتوزيػػم العيمػػة المذػػافة الصػػافية حسػػب ف ػػات عػػدد المطػػت ميف والتػػى 

 يمى : ( إل  ماٜٕيتذمنها اللدوؿ ررـ )
 لصػػ يرة فػػى العيمػػة المذػػافة لمصػػناعات التحويميػػة وذلػػؾ تواذػػم مسػػاجمة الصػػناعات ا

 الصناعات التحويمية . منطآتبالمعارنة بنصيبها النسبى مف عدد 
  عم  الرزـ مف تمؾ الحعيعػة فػإف الصػناعات الصػ يرة اسػتطاعت زيػادة نصػيبها النسػبى

أي بزيػادة نعطػه م ويػػة  ٕٓٔٓ% فػى عػػاـ ٜٔ,٘إلػ   ٕٛٓٓ% فػى عػػاـ ٘ٔ,ٗمػف 
ًْ  ٓ٘التػػى يعمػػؿ بهػػا  المنطػػآتؾ عمػػ  حسػػاب ولعػػد تػػـ ذلػػ حيػػث إنخفػػض  أك رفػػ مطػػت 

 . ٕٓٔٓ% فى عاـ ٔٛ,ٜٗإل   ٕٛٓٓ% فى ٘ٛ.ٜ٘نصيبها النسبى مف 
 

المبررات التى تدعـ الحالة الممحة لتنمية الصناعات الص يرة لتحعيؽ أجداؼ -٘.ٕ
 التنمية المستدامة :

التنميػة المسػتدامة  يػة تحعيعهػا فػى ظػؿمف بيف اٍجداؼ التى يلب عم  الصناعات التحويم
يترتب عميها مطاكؿ التماعيه عديػدة لمملتمػم  والت فاعمية فى حؿ مطكمة البطالة جو المساجمة ب

وتكويف راعدة عريذة مف العمالة المػاجرة ، تحعيػؽ التػوازف مػابيف اُسػت مار وأعبػاا خدمػة الػديف 
 عظػيـ, وتمحميػة ومػف  ػـ رفػم معػدؿ اُدخػارالالخارلى أي المسػاجمة بفاعميػة فػى لػذب المػدخرات 

 ردر مف عدالة التنمية اُرميمية .أكبر الناتج الصناعى لرأس الماؿ المست مر ، وتحعيؽ 
 

ولنػػا أف نتسػػااؿ جػػؿ تسػػتطيم الصػػناعات الصػػ يرة وجػػ  إحػػدي ف ػػات الصػػناعات التحويميػػة 
حػػديث عػػف ذػػرورة تنميػػة  )حسػػب عػػدد المطػػت ميف( أف تعػػـو بػػدور فعػػاؿ فػػى جػػذا الملػػاؿ أـ أف ال

 الصناعات الص يرة ملرد حديث تمت المبال ة فيه .  
 
 : نتناوؿ فيما يمى و 
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المبػػررات النظريػػة التػػى تسػػاند الصػػناعات الصػػ يرة فيمػػا يتعمػػؽ بتحعيػػؽ اٍجػػداؼ ال ْ ػػة 
 .الصفحةالمذكورة فى صدر جذ  

 
نػه يولػد العديػد مػف الصػناعات ربؿ أف نتناوؿ اُلابة عم  التساؤؿ السابؽ يلب التنويه إلػ  أ

، صػػػناعة  ػػػؿ صػػػناعة الحديػػػد والصػػػمب اٍساسػػػيةالتحويميػػػة التػػػى ّ تصػػػمح لمصػػػناعات الصػػػ يرة م
اٍلمنيػػػـو , البتروكيماويػػػات اٍساسػػػية ، نظػػػرا ٍف جػػػذ  الصػػػناعات بطبيعهػػػا اُنتاليػػػة ّ تصػػػمح 

 لمصناعات الص يرة .
ة تستمد روتها مت  كانت الصناعة محؿ اُجتمػاـ وأف ما يستحؽ التأكيد عمية أف الصناعات الص ير 

 صناعية ص يرة الحلـ أو كبيرة الحلـ . منطآتتصمح ُرامتها إما عم  طكؿ 
 ؿ مطكمة البطالة وتكويف راعدة عريذة مف العمالة الماجرة :  ػح - أ

ف اُنتػػالى المسػػتخدـ فػػى ألفػػتتورػػؼ العػػدرة حػػؿ مطػػكمة البطالػػة عمػػ  رأس المػػاؿ المسػػت مر و 
 مية اُنتالية .العم

صػ يرة الحلػـ تسػتخدـ فنونػًا الصػناعات التحويميػة  منطآتوف  جذا الصدد يمكف العوؿ أف 
الصػناعات التحويميػة كبيػرة الحلػـ ، وجػو مػا  منطػآتأرػؿ ك افػة رأسػمالية وذلػؾ بالمعارنػة ب إنتاليػة

تحويميػة كبيػرة الصػناعات ال منطػآتيعن  أف رأس الماؿ المست مر لمعامؿ يكػوف أرػؿ مػف م يمػة فػى 
جمة بفاعميػػة فػػى حػػؿ مطػػكمة الحلػػـ ، ومػػف  ػػـ فػػإف الصػػناعات الصػػ يرة جػػى اٍرػػدر عمػػ  المسػػا

 .البطالة
وعمػػػ  اللانػػػب اًخػػػر فإنػػػه فػػػى ظػػػؿ رمػػػة عػػػدد مراكػػػز التػػػدريب ورمػػػة اُعتمػػػادات الماليػػػة 

ؿ فػى ْعػب فاعػة ، فإف الصناعات الصػ يرة تظهػر كالمخصصة لها واعتمادجا عم  المناجج النظري
ا العماؿ المهارات الْزمة داخؿ المنطأة حت  يصػبحوا  أعداد روة عمؿ ماجرة مف خْؿ اكتساب جّؤ

الصػػناعات التحويميػػة عمػػ   منطػػآتعمػػاّ مهػػرة لَليػػاؿ العادمػػة , وفػػ  العديػػد مػػف اٍحيػػاف تسػػع  
 لها تحت إزرااات عديدة منها إرتفاع اٍلر. لذبهـ

 
, بػؿ مهارة العامػؿ الػذي يباطػر اُنتػاجيرة عم  أعداد وصعؿ ّو يعتصر إسهاـ الصناعات الص 

ويصػبح المػدير المسػؤوؿ فػى المسػتعبؿ فػى  المنطػآتيتعداجا إل  المػدير المسػؤوؿ عػف إدارة جػذ  
سرار الصناعة وجو ما يؤجمه ليكوف مديرًا نالحًا  ، لمنطآت صػناعية كبيػرةلعبته الك ير عف خفايا واا

 ة ج  فى زالب اٍحياف صناعات ال د الكبيرة . حيث أف صناعات اليـو الص ير 
 

 ذب المدخرات المحمية   ػل  - ب
تحتػاج إلػ  رأس مػاؿ صػ ير نظػرًا  منطػآتإف أحد صفات الصناعات الصػ يرة تتم ػؿ فػى كونهػا 

ُعتماد المنطأة عم  عدد ص ير مف المطت ميف ، ويعـو بإنتػاج كميػه وريمػة صػ يرة مػف اُنتػاج ، 
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مك ؼ لمعمؿ . ومػف  ػـ فػإف جػذ  الصػناعات جػ  اٍرػدر عمػ  لػذب المػدخرات  وتستخدـ فنا إنتاليا
 تػػـ المحميػػة الصػػ يرة والتػػى تكػػوف فػػى ملموعهػػا نسػػبة مرتفعػػة مػػف اُدخػػار المحمػػ  ، وذلػػؾ متػػ 

 تدعيمها وحؿ المطاكؿ التى تعوؽ نموجا .
 

 تعظيـ الناتج الصناعى لرأس الماؿ المست مر : -لػ 
ناعات التحويمية الكبيرة أردر عم  تعظيـ الناتج نظرًا لما تحععه الص منطآتيري البعض أف 

 . المنطآت مف إنتاج كبيرجذ  
 

الصناعات  منطآتوريمة اُنتاج بيف  كميةوفى جذا الصدد يمكف العوؿ أف معارنة 
التحويمية الص يرة واٍخري الكبيرة عم  أساس ذلؾ المعيار بعيد عف الحعيعة نظرًا ٍنه يسعط مف 

 .س الماؿ المست مر فى كْ الحلميفعتبار رأاّ
 

فمف ولهه النظر اّرتصادية ، فإنه نظرَا ّنخفاض درله الك افة الرأسمالية معبرًا عنه 
منطآت الصناعات التحويمية ص يرة بمعامؿ رأس الماؿ لمناتج فإف جذا المعامؿ يكوف مخفذا فى 

ارنة وذلؾ بالمع ةرأس الماؿ فى الصناعات الص ير . وجذا يعن  بالتبعية إرتفاع إنتالية وحدة الحلـ
 . بم يمه فى الصناعات الكبيرة

 
 
 
 
 
 
 

ًْ الحلميف ، فإف   منطآتومف  ـ فإنه بافتراض است مار ردر معيف مف رأس الماؿ فى ك
الصناعات التحويمية ص يرة الحلـ ج  اٍكفأ تلا  تعظـ الناتج ، وما يترتب عميه مف تعميؿ 

 اّرتراض.اّعتماد عم  
 

 اٍسانيد التى تدعـ المبررات النظرية :    -٘.ٖ

 تعظيـ الناتج لرأس الماؿ المست مر : - أ

يتصؼ رأس الماؿ فى مصر بالندرة النسبية ، ويتلم  ذلؾ فى إنخفاض معدؿ اُدخار، 
اٍمر الذي يستدع  بالتبعية تطليم حلـو منطآت الصناعات التحويمية التى تمكف مف تعظيـ 

الصناعى لرأس الماؿ المست مر حت  نتمكف مف تعميؿ اّعتماد عم  رأس الماؿ اٍلنبى الناتج 
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وحت  يتحعؽ مبدأ التوازف بيف رأس الماؿ المست مر وأعباا الديف وجو أحد أجداؼ التنمية 
 المستدامة.

( اُست مار فى اٍصوؿ ال ابتة والعيمة المذافة ٖٓوفى جذا الصدد يتناوؿ اللدوؿ ررـ )
سط إنتالية وحد  رأس الماؿ المست مر فى اٍصوؿ ال ابتة ، وذلؾ فى صناعة المواد ال ذا ية ومتو 

 فى العطاع الخاص وحسب ف ات عدد المطت ميف . 
ولعد تـ اختيار صناعة المواد ال ذا ية باعتبارجا أك ر الصناعات مْامة لكؿ مف الصناعات 

 ية تْ ـ مستويات الدخؿ المختمفة ٍفراد الملتمم ص يرة وكبيرة الحلـ والمتاف تنتلاف منتلات زذا
 . 

 ومف جذا اللدوؿ يتذح ما يمى : 
  ٕ٘ت ميف إل  أرؿ مف الص يرة التى يعمؿ بها مف عطرة مط المنطآتاستحواذ  ًْ  مطت 

 . منطآت صناعة المواد ال ذا ية% مف إلمالى عدد ٚٛنحو  المنطآتحيث بم ت نسبة 

  طأة يتزايد مم تزايد حلـ المنطأةاٍصوؿ ال ابتة لممنأف رأس الماؿ المست مر فى . 
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 (30جدول رقم )
 اإلستثمار فً األصول الثابتة والقٌمة المضافة ومتوسط إنتاجٌة وحدة رأس المال المستثمر لألصول الثابتة 

 فً صناعة المواد الغذائٌة حسب فئات عدد المشتغلٌن 
 2010القطاع الخاص 

          ٍ  لؼ لنية() العيمة با
فئات عدد 
 المشتغلٌن

االستثمار فً 
االصول الثابتة 

 للمنشؤت
 (1) 

صافى 
القٌمة 
المافة 

للمنشآت 
(2) 

عدد 
المنشآت 

(3) 

متوسط االستثمار 
فً األصول الثابتة 

للمنشؤة 
4(=1÷3) 

متوسط القٌمة 
المضافة 
الصافٌة 
للمنشؤة 

5(=2÷3) 

عدد المنشؤت 
على أساس 

متوسط األصول 
منشؤة الثابتة لل

التى ٌعمل بها 
مشتغل  500

 (6فؤكثر )

اجمالى القٌمة 
المضافة الصافٌة 
المتحصل علٌها 

7(=5×6) 

متوسط 
إنتاجٌة 

وحدة رأس 
المال 

المستثمر 
فً األصول 

الثابتة 
3(=2÷1) 

10- 343156 340405 4033 206,504 205,453 731,230 16034,660 0,447 

25- 672353 520005 236 2343,453 2203,411 56,627 124772,550 0,773 

50- 1005620 433067 151 6654,735 6174,252 24,224 144636,200 0,423 

100- 3775013 2547572 151 25000,036 17202,464 6,453 111007,500 0,633 

500 
 فؤكثر

10002231 5642152 62 161327,110 41002,463 1 41002,463 0,564 

 مالحظه : 
متحصل علٌهم من : الجهاز المركزى للتعبئة العامه واإلحصاء ، النشرة السنوٌة إلحصاء اإلنتاج الصناعى ، مرجع سبق  (3(،)2(،)1)

 ذكرة .
 ( من عمل الباحث . 3(،)7(،)6(،)5(،)4)

 

 

  أف العيمة المذافة الصافية لممنطأة تتزايد مم كبر حلـ المنطآت وجذا يستند عمية
 ُ نتاج الكبيرة . زير أنة لمحكـ عم  صحة ذلؾ ّبد وأف تأخذ الك يروف فى فوا د  حلـو ا

فى الحسباف رأس الماؿ المست مر حسب حلـو المنطآت . وبأخذ جذا فى الحسباف 
 ٕٖٚٓٔٙٔ( وبافتراض أف لدينا إست مار ردرة ٖٓوبالرلوع إل  اللدوؿ السابؽ ذكر  ررـ )

نطآت المختمفة يتـ إنطاا منطآة لنيهًا فإنه باست مار جذا العدر مف رأس الماؿ فى الم
ًْ فأك ر معابؿ نحو  ٓٓ٘واحد  كبيرة الحلـ يعمؿ بها   ٓٔمنطأة يعمؿ بها مف ٔٛٚمطت 

ًْ ، نحو  ٕ٘مطت ميف إل  أرؿ مف  ًْ إل  أرؿ مف  ٕ٘منطأة يعمؿ بها مف  ٙ٘مطت  مطت 
٘ٓ  . ًْ  مطت 

  نية فى حالة اختبار ل ٕٜٓٓٔويترتب عم  ذلؾ حصوؿ ريمة مذافة صافية ردرجا نحو
لنية فى المنطآت التى  ٜٙٛٓٙٔمطت ؿ فأك ر معابؿ نحو  ٓٓ٘المنطأة التى يعمؿ بها 

ًْ .  ٕ٘مطت ميف إل  أرؿ مف  ٓٔيعمؿ بها مف   مطت 

كما أف متوسط إنتالية وحدة رأس الماؿ المست مر فى اٍصوؿ ال ابتة تصؿ إل  أعْجا فى 
ًْ  ٕ٘ميف إل  أرؿ مف مطت  ٓٔالتى يعمؿ بها مف  المنطآت فى  أدناجا، وتصؿ إل   مطت 
 .  أك رمطت ؿ ف ٓٓ٘التى يعمؿ بها  المنطآت

نتالية  المنطآتوجذا يعن  أفذمية  الصناعية الص يرة مف حيث تعظيـ الناتج الصناعى واا
ًْ  ٕ٘التى يعمؿ بها مف  المنطآترأس الماؿ المست مر ، وذلؾ باست ناا  إل  أرؿ  مطت 

 . ًْ مطت  ٓ٘مف 
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 .يرة ومف  ـ زيادة معدؿ اّست ماركما أنها اٍردر عم  لذب مدخرات اٍفراد الص 
 

 المساجمة بفاعمية فى حؿ مطكمة البطالة : - ب

فاعؿ لهذ  المطكمة حؿ تعان  مصر مف مطكمة بطالة حادة ، وأف اٍمر يعتذ  إيلاد 
مكف العوؿ بأف الصناعات يو  .حت  تحعؽ الصناعات التحويمية أحد أجداؼ التنمية المستدامة

 الص يرة يمكنها المساجمة بفاعمية فى حؿ جذ  المطكمة .
مساجمة الصناعات الص يرة فى حؿ مطكمة  (ٖٓ)وفى جذا الصدد يتذمف اللدوؿ ررـ 

البطالة استنادا عم  اٍصوؿ ال ابتة لمعامؿ وفرص التط يؿ الممكنة لعدد مف الصناعات المختارة ، 
 -ومنه يتذح ما يمى :

  : صناعة المنتلات ال ذا ية 
لنيها ، وفى جذ  الحالة  ٛٓٙ٘ٗٔبافتراض أف اُست مار فى اٍصوؿ ال ابتة المتاح جو 

مطت ؿ فأك ر فاف إنه  ٓٓ٘إذا ما است مر جذا المبمغ فى المنطآت كبيرة الحلـ الذي يعمؿ بها 
معامؿ حسب ف ات عدد ل يعطينا فرصة عمؿ واحدة ، وبعسمة جذا المبمغ عم  اٍصوؿ ال ابتة

لف ات . أي أف فرصة عمؿ فى لعمالة الممكنة لممنطآت حسب جذ  احصؿ عم  فرص االمطت ميف ن
المنطآت كبيرة الحلـ تمكف مف تط يؿ حوالى  مانية فرص عمؿ فى المنطآت الص يرة التى يعمؿ 

ًْ ، ونحو فرصتيف عمؿ فى المنطآت ا ٕ٘مطت ميف وحت  أرؿ مف  ٓٔبها مف  لتى يعمؿ مطت 
ًْ إلى أرؿ مف  ٕ٘بها مف  ًْ .  ٓ٘مطت   مطت 
  :صناعة المنسولات 

لنية فإنه فى حالة است مار   ٜٓ٘ٙٔٔإذا افترذنا أف اُست مار فى اٍصوؿ ال ابتة جو 
مطت ؿ فأك ر ، فإف فرصة العمؿ المتاحة ج  مطت ؿ  ٓٓ٘فى المنطآت الكبيرة التى يعمؿ بها 

ًْ  ٕ٘ى المنطآت التى يعمؿ بها مف عطرة مطت ميف إلى مطت ؿ فٙٛ,ٕ، معابؿ واحد مطت 
ًْ فى المنطآت التى يعمؿ بها مف  ٘ٔ,ٕو ًْ إل  أرؿ مف  ٕ٘مطت  ًْ . ٓ٘مطت   مطت 

 
 
 
 
 
  : صناعة اللمد والمنتلات اللمدية 

تمكف مف تط يؿ مطت ؿ واحد فى المنطآت التى يعمؿ بها مف  ٕٙٚٗٙاست مار مبمغ 
 ٓٔمطت ؿ فى المنطآت التى يعمؿ بها مف  ٜٙ,ٖمطت ؿ معابؿ  ٓٓ٘مطت ؿ إلى  ٓٓٔ
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ًْ ،  ٕ٘مطت ميف إل  أرؿ مف  ًْ  ٕ٘مطت ؿ فى المنطآت التى يعمؿ بها مف  ٕٛ,ٕمطت  مطت 
ًْ .  ٓ٘إل  أرؿ مف   مطت 
 
  : صناعة منتلات المطاط والمدا ف 

المنطآت كبيرة لنيها تمكف مف تط يؿ فرصه عمؿ واحدة فى  ٜٜٗٙٛٔاست مار مبمغ 
ًْ فى المنطآت التى يعمؿ  ٖٙ,ٕمطت ؿ ، ٖٚ,ٕفأك ر ، معابؿ  ٓٓ٘الحلـ التى يعمؿ بها  مطت 

ًْ ، ومف  ٕ٘مطت ميف إل  أرؿ مف  ٓٔبها مف  ًْ وحت  أرؿ مف  ٕ٘مطت  ًْ  ٓ٘مطت  عم   مطت 
 . التوالى

  : صناعة اٍلهزة الكهربا ية 
ًْ  ٓٓ٘كبيرة الحلـ التى يعمؿ بها لنية فى المنطآت  ٜٛٔٗٔٔاست مار مبمغ  مطت 

 ٓٔمطت ؿ فى المنطآت التى يعمؿ بها مف  ٙ,ٔفأك ر تمكف مف تط يؿ عامؿ واحد معابؿ 
ًْ و ٕ٘مطت ميف وحت  ارؿ مف  ًْ فى المنطآت التى يعمؿ بها مف ٖ٘,ٔمطت  ًْ  ٕ٘مطت  مطت 

ًْ . ٓ٘إل  أرؿ مف   مطت 
 
  :صناعة المركبات ذات المحركات 

ار المنطآت الكبيرة التى يعط  فرصة عمؿ واحد  فى حالة اختيلنيه  ٕٖٓٔٓٔ مار مبمغ است
ًْ فى المنطآت التى يعمؿ بها مف  ٚ,ٕمطتعْ فأك ر معابؿ  ٓٓ٘يعمؿ بها  مطت ميف  ٓٔمطت 

ًْ و ٕ٘إل  أرؿ مف  ًْ وحت  أرؿ مف  ٕ٘فى حالة المنطآت التى يعمؿ بها مف  ٘ٗ,ٖمطت  مطت 
٘ٓ  ًْ  .مطت 

مما سبؽ يتذح أف منطآت الصناعات التحويمية ص يرة الحلـ تم ؿ اٍمؿ فى حؿ مطكمة 
 البطالة.

 
 
 
 
 
 
 
 ر فى المناطؽ العطوا ية : ػالفع المساجمة فى موالهة - ح

وعدد سكانها مف  تنتطر المناطؽ العطوا ية فى الملتمم المصري وتختمؼ فى عددجا
% مف سكاف مصر يعيطوف تحت مستوي خط ٓٗ فأمحافظة إل  أخري، زير انه إذا كاف صحيحا 
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مميوف مواطنا يعيطوف تحت وطأ  الفعر وأف معظمهـ مف راطنى  ٖٗ، فإف جذا يعن  أف نحو الفعر
 المناطؽ العطوا ية وما لذلؾ مف آ ار التماعية مدمرة عم  الملتمم .

عم  و العذاا لذا فإف أحد أجداؼ التنمية المستدامة والمتم ؿ فى اٍجداؼ اّلتماعية ج
. وفى جذا الصدد فإف الصناعات الص يرة وعم  وله الخصوص الفعر فى المناطؽ العطوا ية

ر عم  ه جذ  المطكمة نظرًا ٍنها اٍردالصناعات متناجية الص ر منها تعدـ حْ فعاّ لمواله
ُ لماؿ الْـز ُرامة جذ  الصناعاتفى جذ  المناطؽ ، ذالة رأس ا تطاراُن نتاج مف ، مْامة ا

 حيث الكمية والنوعية ّحتيالات جذ  المناطؽ .   
 تحعيؽ المساواتيه  - د

  أف الصناعات الص يرة عم  عكس الصناعات الكبيرة أردر عم  اّنتطار الل رافى
منطأة ص يرة يعمؿ بها مف ٔٛٚفإرامة منطأة كبيرة واحد  يعابمها إمكانية إرامة نحو 

ًْ  ٕ٘مطت ميف إل  أرؿ مف  ٓٔ ًْ  ٕ٘منطأة يعمؿ بها مف  ٚ٘أو نحو  مطت  مطت 
ًْ فى لدوؿ ررـ  ٓ٘وحت  أرؿ مف  ، وجذا يعن  أف الصناعات الص يرة  (ٖٓ)مطت 

أردر عم  اّنتطار الل رافى ومف  ـ تحعيؽ أكبر ردر مف العدالة اّلتماعية مم ْ فى 
لتماعية التى وتلنب الملتمم اٍعباا اّ)تحعيؽ المساواتيه( توزيم العيمة المذافة 

تنتج عف تمركز الصناعات الكبيرة فى أماكف معينة ولمب العمالة مف أماكف زالبا ما 
 تكوف بعيدة.

 
اؿ لمصناعات الكبيرة مف حيث العيمة ػلفعاأف الصناعات الص يرة تعدـ الدعـ   -جػ

 subد اللز ى ػذ بنظاـ التعارػدرة عم  التصدير مف خْؿ اٍخػالمذافة والع
contracting system . 
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 الممحؽ اُحصا   لمفصؿ اٍوؿ
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 بمنشآت القطاع الخاص واإلستثمارى* الطاقة العاطلة بسبب عدم توافر المواد األولٌـة
 )القٌمة باأللف جنٌه(

 2002ػبّ  2002ػبّ  2002ػبّ  اُظ٘بػبد اُزؾ٤ِ٣ٞخ ّ

 % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ

       ط٘بػخ أُٞاك اُـنائ٤خ 1

 1,2 312246 2,3 323421 4,2 222242 فبص

 1,0  0,2 165242 1,1 123522 اٍزضٔبهٟ

       ط٘بػخ أُشوٝثبد 2

 0,004 24 - - - - فبص

 - - - - 1,5 21053 اٍزضٔبهٟ

       ط٘بػخ ٓ٘زغبد اُزجؾ  3

 0,3 1213 - - 0,03 132 فبص 

 - - - - - - اٍزضٔبهٟ 

       ط٘بػخ أَُ٘ٞعبد 4

 2,6 22655 2,1 22252 1,2 42222 فبص 

 1,2 21525 1,3 65201 3,2 112013 اٍزضٔبهٟ 

       ط٘بػخ أُالثٌ اُغبٛيح 5

 1,5 34312 1,2 22222 0,5 12562 فبص 

 3,0 102624 0,2 22243 0,2 32522 اٍزضٔبهٟ 

       ط٘بػخ اُغِل ٝٓ٘زغبرٚ 6

 1,2 3420 0,5 603 0,4 220 فبص 

 5,5 2210 0,2 532 0,4 336 اٍزضٔبهٟ 

ط٘بػخ اُقشت ٝٓ٘زغبرٚ  2

ٖٓ اُل٤ِٖ ػلا ط٘بػخ 

األصبس ٝط٘بػخ األفشبة 

أُ٘زغخ ٖٓ اُوش ٝٓٞاك 

 اُؼلو

      

 0,6 642 - - 0,4 355 فبص 

 0,2 1424 1,5 4310 1,5 3211 اٍزضٔبهٟ 

       ط٘بػخ اُٞهم ٝٓ٘زغبرٚ  2

 0,5 2252 0,3 2622 2,1 62022 فبص 

 0,3 12360 0,06 2465 0,03 222 اٍزضٔبهٟ 

اُطجبػخ ٝاٍزَ٘بؿ  2

 ٍٝبئؾ اإلػالّ أَُغِخ 

      

 1,03 10203 1,1 14243 0,4 5112 فبص 

 0,6 2222 2,2 13214 0,2 233 اٍزضٔبهٟ 

ط٘بػخ كؾْ اٌُٞى  10

 ٝأُ٘زغبد اُ٘لط٤خ

      

 - - - - - 3 فبص 

 0,02 4222 - - - - اٍزضٔبهٟ 
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 بمنشآت القطاع الخاص واإلستثمارى الطاقة العاطلة بسبب عدم توافر المواد األولٌـةربثغ 
 )القٌمة باأللف جنٌه(

 2002ػبّ  2002ػبّ  2002ػبّ  اُظ٘بػبد اُزؾ٤ِ٣ٞخ ّ

 % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ

ٝأُ٘زغبد ط٘بػخ أُٞاك  11

 ا٤ٌُٔبئ٤خ

      

 3,6 201112 0,2 65224 0,2 55215 فبص

 1,0 143265 0,2 15220 3,2 405232 اٍزضٔبهٟ

أَُزؾؼواد ط٘بػخ  12

اُظ٤لال٤ٗخ ٝا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ 

ٝاُلٝائ٤ــخ ٝٓ٘زغــبد 

 اُ٘جبربد اُطج٤خ

      

 3,6 125623 0,2 15220 0,06 1122 فبص

 0,2 50553 1,2 62021 1,0 53200 اٍزضٔبهٟ

أُطبؽ ط٘بػخ ٓ٘زغبد  13

  ٝاُِلائـٖ

      

 0,2 32620 2,2 62266 1,2 51333 فبص 

 1,3 52632 4,2 122222 1,0 30562 اٍزضٔبهٟ 

ٓ٘زغبد أُؼبكٕ ط٘بػخ  14

 اُالكِـي٣خ األفوٟ

      

 0,2 26231 2,1 22102 0,4 22424 فبص 

 0,2 32011 1,2 132242 0,6 62226 اٍزضٔبهٟ 

       اُلِياد اُوبػل٣خط٘بػخ  15

 2,0 201222 0,6 22266 1,2 121650 فبص 

 0,2 123222 0,4 146231 0,2 46622 اٍزضٔبهٟ 

أُؼبكٕ  ط٘بػخ ٓ٘زغبد 16

أُشٌِخ ػلا أُب٤ً٘بد 

 ٝأُؼلاد

      

 2,4 52461 1,0 35242 14,6 423023 فبص 

 0,2 22325 0,4 11224 0,1 3030 اٍزضٔبهٟ 

 اُؾبٍجبدط٘بػخ  12

أُ٘زغبد االٌُزو٤ٗٝخ ٝ

ٌٝٓٞٗبرٜب ٝاُجظو٣خ 

 ٝط٘بػخ األعٜيح اُطج٤خ

      

 0,01 120 0,3 5555 0,02 265 فبص 

 1,2 13654 3,2 53605 2,2 12425 اٍزضٔبهٟ 

       ط٘بػخ األعٜيح اٌُٜوث٤خ  12

 1,3 50025 0,2 34214 0,6 22230 فبص 

 0,2 22234 3,0 252214 0,02 5265 اٍزضٔبهٟ 
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 بمنشآت القطاع الخاص واإلستثمارى وافر المواد األولٌـةالطاقة العاطلة بسبب عدم تربثغ 
 )القٌمة باأللف جنٌه(

 2002ػبّ  2002ػبّ  2002ػبّ  اُظ٘بػبد اُزؾ٤ِ٣ٞخ ّ

 % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ

ط٘بػبد ا٥الد ٝأُؼلاد  12

اُـ٤و ٓظ٘لخ ك٢ ٓٞػغ 

 آفو 

      

 2,2 12236 6,0 50061 1,0 15221 فبص 

 0,5 11653 0,02 2225 0,2 3241 اٍزضٔبهٟ 

ط٘بػخ أُوًجبد ماد  20

 أُؾوًبد

      

 0.05 101 0.2 11042 0.2 2035 فبص 

 0.02 323 0.4 22220 0.3 13622 اٍزضٔبهٟ 

       ٓؼلاد اُ٘وَط٘بػخ  21

 1,0 125 0,01 41 - - فبص 

 - - - - - - اٍزضٔبهٟ 

األصبس ٝأُ٘زغبد ط٘بػخ  22

٘لخ ك٢ اُقشج٤خ ؿ٤و أُظ

 ٓٞػغ آفو. 

      

 0,4 2412 0,6 2642 0,3 1632 فبص 

 0,2 4322 0,3 206 0,2 2644 اٍزضٔبهٟ 

       ط٘بػبد رؾ٤ِ٣ٞخ أفوٟ. 23

 0,5 1022 2,4 20242 0,2 1605 فبص 

 0,2 2122 0,2 2223 1,4 5250 اٍزضٔبهٟ 

اإلوتبج التبم علً مستىي األوشطت الصىبعيت وشرة اإلوتبج الفعلً والطبقت العبطلت والمخسون مه  * أُظله:

، الجهبز المركسي للتعبئت العبمت 2119، 2118، 2117بمىشآث القطبع الخبص واإلستثمبري عه أعىام 

 القاهرة، جمهورية مصر العربية. ،واإلحصبء
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 بمنشآت القطاع الخاص واإلستثمارى * قطع الغٌارالطاقة العاطلة بسبب عدم توافر  
 باأللف جنٌه( )القٌمة

 2002ػبّ  2002ػبّ  2002ػبّ  اُظ٘بػبد اُزؾ٤ِ٣ٞخ ّ

 % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ

       اُـنائ٤خ أُ٘زغبدط٘بػخ  1

 0,4 26335 1 124122 0,2 115211 فبص

 0,15 22263 0,1 21243 0,2 35230 اٍزضٔبهٟ

       أُشوٝثبد ط٘بػخ  2

 0,002 12 - - - - فبص

 - - - - 0,001 12 اٍزضٔبهٟ

       اُزجؾ ط٘بػخ ٓ٘زغبد  3

 0,04 162 0,002 2 0,005 24 فبص 

 - - - - - - اٍزضٔبهٟ 

       أَُ٘ٞعبدط٘بػخ  4

 0,6 23262 0,6 24136 0,2 36621 فبص 

 2,3 112262 0,2 45224 3,3 120200 اٍزضٔبهٟ 

       أُالثٌ اُغبٛيحط٘بػخ  5

 0,5 10522 0,6 13422 0,2 5452 فبص 

 1,2 55652 0,1 5052 0,6 12422 اٍزضٔبهٟ 

       ٚ ٓ٘زغبراُغِل ٝط٘بػخ  6

 0,2 1124 0,1 162 0,06 112 فبص 

 3,2 1632 0,2 140 0,002 2 اٍزضٔبهٟ 

اُقشت ٝٓ٘زغبرٚ ط٘بػخ  2

ٝاُل٤ِٖ ػلا ط٘بػخ األصبس 

ٝط٘بػخ األط٘بف أُ٘زغخ 

  ٖٓ اُوش ٝٓٞاك اُؼلو .

      

 0,01 11 - - 0,2 224 فبص 

 0,3 425 0,06 122 - - اٍزضٔبهٟ 

       ط٘بػخ اُٞهم ٝٓ٘زغبرٚ   2

 0,2 3112 0,1 2216 0,2 5030 فبص 

 0,4 14332 0,04 1615 0,005 164 اٍزضٔبهٟ 

اُطجبػخ ٝاٍزَ٘بؿ ٍٝبئؾ  2

 اإلػالّ أَُغِخ

      

 0,02 232 0,2 2100 0,1 1510 فبص 

 0,1 624 0,2 1352 0,03 150 اٍزضٔبهٟ 

ط٘بػخ كؾْ اٌُٞى  10

 ٝٓ٘زغبرٚ اُ٘لط٤خ

      

 - - - - - 3 فبص 

 0,002 322 - - - - اٍزضٔبهٟ 



89 

 

 بمنشآت القطاع الخاص واإلستثمارى قطع الغٌارالطاقة العاطلة بسبب عدم توافر  تابع
 )القٌمة باأللف جنٌه(

 2002ػبّ  2002ػبّ  2002ػبّ  اُظ٘بػبد اُزؾ٤ِ٣ٞخ ّ

 % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ

والمنتجات صناعة المواد  11
 ائٌةٌالكٌم

      

 5,6 312461 0,4 23064 3,7 222331 خاص 
 0,3 116077 0,04 12320 0,3 33244 إستثمارى 

ط٘بػخ أَُزؾؼواد  12

اُظ٤لال٤ٗخ ٝا٤ٌُٔبئ٤خ ٝاُلٝائ٤خ 

 ٝٓ٘زغبد اُ٘جبربد

      

 3,6 125623 0,3 5132 - - فبص 

 0,5 30261 0,6 32260 0,1 2123 اٍزضٔبهٟ 

       ط٘بػخ ٓ٘زغبد أُطبؽ ٝاُِلائٖ 13

 0,5 21222 0,4 12405 0,2 5362 فبص 

 0,2 2025 0,2 2321 0,02 2025 اٍزضٔبهٟ 

ط٘بػخ ٓ٘زغبد أُؼبكٕ  14

 اُالكِي٣خ األفوٟ.

      

 0,1 15300 0,2 16012 0,02 5202 فبص 

 0,1 21322 0,2 26322 0,3 31254 اٍزضٔبهٟ 

       ط٘بػخ اُلِياد اُوبػل٣خ. 15

 0,2 16361 0,02 2151 0,04 3601 فبص 

 0,2 202324 0,2 52232 0,01 3052 اٍزضٔبهٟ 

ط٘بػخ ٓ٘زغبد أُؼبكٕ  16

أُشٌِخ ػلا أُب٤ً٘بد 

 ٝأُؼلاد.

      

 0,2 3254 1,2 42056 0,06 1223 فبص 

 0,5 16526 11,3 36433 0,06 1424 اٍزضٔبهٟ 

ط٘بػخ اُؾبٍجبد ٝأُ٘زغبد  12

اإلٌُزو٤ٗٝخ ٝاُجظو٣خ 

ٌٝٓٞٗبرٜب ٝط٘بػخ األعٜيح 

 اُطج٤خ.

      

 0,002 102 0,005 22 0,02 213 فبص 

 0,5 5320 0,13 1222 0,001 6 اٍزضٔبهٟ 

       ط٘بػخ األعٜيح اٌُٜوثبئ٤خ 12

 0,5 12022 0,2 6011 0,1 6424 فبص 

 0,1 2652 0,5 32225 0,02 6223 اٍزضٔبهٟ 

ط٘بػخ ا٥الد ٝأُؼلاد اُـ٤و  12

 ٓظ٘لخ ك٢ ٓٞػغ آفو.

      

 1,5 11265 0,1 125 0,4 6252 فبص 

 0,5 12222 0,4 13342 0,05 1022 اٍزضٔبهٟ 
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 بمنشآت القطاع الخاص واإلستثمارى قطع الغٌارالطاقة العاطلة بسبب عدم توافر  تابع
 ٌمة باأللف جنٌه()الق

 2002ػبّ  2002ػبّ  2002ػبّ  اُظ٘بػبد اُزؾ٤ِ٣ٞخ ّ

 % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ

المركبات ذات صناعة  20
 المحركات

      

 0,5 16636 0,2 10365 0,03 1062 خاص 
 0,04 4051 0,4 26241 1,5 64243 إستثمارى 

ط٘بػخ ٓؼلاد اُ٘وَ  21

 األفوٟ.

      

 0,2 23 0,002 22 - - فبص 

 - - - - - - اٍزضٔبهٟ 

ط٘بػخ األصبس ٝأُ٘زغبد  22

اُقشج٤خ ؿ٤و أُظ٘لخ ك٢ 

 ٓٞػغ آفو

      

 0,1 231 0,3 1360 0,02 26 فبص 

 1,6 2005 0,3 244 0,1 502 اٍزضٔبهٟ 

       ط٘بػبد رؾ٤ِ٣ٞخ أفوٟ. 23

 0,3 563 2,2 5216 0,02 141 فبص 

 1,3 3203 0,05 2140 - - اٍزضٔبهٟ 

وشرة اإلوتبج الفعلً والطبقت العبطلت والمخسون مه اإلوتبج التبم علً مستىي األوشطت الصىبعيت  * أُظله:

، الجهبز المركسي للتعبئت العبمت 2119، 2118، 2117بمىشآث القطبع الخبص واإلستثمبري عه أعىام 

 القاهرة، جمهورية مصر العربية. ،واإلحصبء
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 بمنشآت القطاع الخاص واإلستثمارى * نقص أو تغٌب العمال الطاقة العاطلة بسبب
 )القٌمة باأللف جنٌه(

 2002ػبّ  2002ػبّ  2002ػبّ  اُظ٘بػبد اُزؾ٤ِ٣ٞخ ّ

 % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ

       اُـنائ٤خ أُ٘زغبدط٘بػخ  1

 0,5 20236 1,3 222443 0,2 114366 فبص

 0,14 22412 0,14 26315 0,13 22522 اٍزضٔبهٟ

       أُشوٝثبد ط٘بػخ  2

 - - - - 0,02 2114 فبص

 - - - - 1,4 12002 اٍزضٔبهٟ

       اُزجؾ ط٘بػخ ٓ٘زغبد  3

 0,22 1312 0,12 626 0,01 54 فبص 

 - - - - - - اٍزضٔبهٟ 

       أَُ٘ٞعبدط٘بػخ  4

 0,2 22615 0,1 4162 1,3 51201 فبص 

 1 52522 0,6 31202 4,4 161024 اٍزضٔبهٟ 

       أُالثٌ اُغبٛيحط٘بػخ  5

 0,2 15425 0,6 13242 0,5 12554 فبص 

 6,5 220152 0,1 4322 0,2 22522 اٍزضٔبهٟ 

       ٚ ٓ٘زغبراُغِل ٝط٘بػخ  6

 0,6 1101 1 1102 0,6 1124 فبص 

 5,3 2622 0,5 220 0,6 512 اٍزضٔبهٟ 

اُقشت ٝٓ٘زغبرٚ ط٘بػخ  2

ط٘بػخ األصبس ٝاُل٤ِٖ ػلا 

ٝط٘بػخ األط٘بف أُ٘زغخ 

 ٖٓ اُوش ٝٓٞاك اُؼلو 

      

 0,6 520 0,12 42 3,6 3546 فبص 

 0,5 242 0,02 252 1,5 3213 اٍزضٔبهٟ 

       ط٘بػخ اُٞهم ٝٓ٘زغبرٚ   2

 0,3 5232 0,2 6052 0,04 1121 فبص 

 0,2 33252 0,02 2240 0,1 3246 اٍزضٔبهٟ 

ٍٝبئؾ  اُطجبػخ ٝاٍزَ٘بؿ 2

 اإلػالّ أَُغِخ

      

 0,06 522 0,2 3264 0,05 632 فبص 

 0,02 322 0,2 1312 0,1 50 اٍزضٔبهٟ 

ط٘بػخ كؾْ اٌُٞى  10

 ٝٓ٘زغبرٚ اُ٘لط٤خ

      

 - - - - 0,0006 20 فبص 

 0,002 322 - - - - اٍزضٔبهٟ 
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 اص واإلستثمارىبمنشآت القطاع الخ نقص وتغٌب العمالالطاقة العاطلة بسبب  تابع
 )القٌمة باأللف جنٌه(

 2002ػبّ  2002ػبّ  2002ػبّ  اُظ٘بػبد اُزؾ٤ِ٣ٞخ ّ

 % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ

       صناعة المواد الكٌمائٌة 11
 2,5 133707 0,2 14702 0,2 13333 خاص 
 0,1 1171 0,1 15332 0,7 7632 إستثمارى 

ط٘بػخ أَُزؾؼواد  12

ئ٤خ اُظ٤لال٤ٗخ ٝا٤ٌُٔب

 ٝاُلٝائ٤خ ٝٓ٘زغبد اُ٘جبربد

      

 3,6 125623 0,05 1025 - - فبص 

 0,3 21021 0,1 5205 0,01 610 اٍزضٔبهٟ 

ط٘بػخ ٓ٘زغبد أُطبؽ  13

 ٝاُِلائٖ

      

 0,4 12123 0,3 2262 0,3 2245 فبص 

 0,3 12123 2,2 102112 0,1 3262 اٍزضٔبهٟ 

ط٘بػخ ٓ٘زغبد أُؼبكٕ  14

 األفوٟاُالكِي٣خ 

      

 0,2 12522 0,06 6154 0,2 14306 فبص 

 0,1 21520 0,2 26245 0,5 51664 اٍزضٔبهٟ 

       ط٘بػخ اُلِياد اُوبػل٣خ. 15

 1,2 112062 0,002 222 0,02 1222 فبص 

 0,5 122652 0,1 44252 0,02 4232 اٍزضٔبهٟ 

ط٘بػخ ٓ٘زغبد أُؼبكٕ  16

أُشٌِخ ػلا أُب٤ً٘بد 

 ادٝأُؼل

      

 0,22 4656 0,24 2525 0,13 4156 فبص 

 0,22 2011 0,05 1632 0,12 2226 اٍزضٔبهٟ 

ط٘بػخ اُؾبٍجبد ٝأُ٘زغبد  12

اإلٌُزو٤ٗٝخ ٝاُجظو٣خ 

ٌٝٓٞٗبرٜب ٝط٘بػخ األعٜيح 

 اُطج٤خ

      

 0,002 112 0,02 320 0,06 253 فبص 

 0,05 512 0,13 1253 0,005 22 اٍزضٔبهٟ 

       األعٜيح اٌُٜوثبئ٤خ ط٘بػخ 12

 1 40022 0,22 11066 0,1 4665 فبص 

 0,23 20122 0,12 10216 0,02 5520 اٍزضٔبهٟ 

ط٘بػخ ا٥الد ٝأُؼلاد  12

 اُـ٤و ٓظ٘لخ ك٢ ٓٞػغ آفو

      

 2,2 22222 0,01 26 0,002 111 فبص 

 0,4 2220 0,26 2203 0,03 622 اٍزضٔبهٟ 
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 بمنشآت القطاع الخاص واإلستثمارى نقص وتغٌب العمالسبب الطاقة العاطلة ب تابع
 )القٌمة باأللف جنٌه(

 2002ػبّ  2002ػبّ  2002ػبّ  اُظ٘بػبد اُزؾ٤ِ٣ٞخ ّ

 % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ

المركبات ذات صناعة  20
 المحركات

      

 0,3 4544 0,04 3735 0,004 321 خاص 
 0,01 4245 0,14 3463 3,3 144033 إستثمارى 

ط٘بػخ ٓؼلاد اُ٘وَ  21

 األفوٟ

      

 1 125 0,004 14 - - فبص 

 - - - - - - اٍزضٔبهٟ 

ط٘بػخ األصبس ٝأُ٘زغبد  22

اُقشج٤خ ؿ٤و أُظ٘لخ ك٢ 

 ٓٞػغ آفو

      

 0,4 2416 1 4526 0,5 2461 فبص 

 0,4 1212 0,3 246 0,13 422 اٍزضٔبهٟ 

       ط٘بػبد رؾ٤ِ٣ٞخ أفوٟ 23

 1,2 3520 5 11222 0,2 324 فبص 

 1,2 4422 0,02 3254 0,44 1222 اٍزضٔبهٟ 

وشرة اإلوتبج الفعلً والطبقت العبطلت والمخسون مه اإلوتبج التبم علً مستىي األوشطت الصىبعيت  * أُظله:

، الجهبز المركسي للتعبئت العبمت 2119، 2118، 2117بمىشآث القطبع الخبص واإلستثمبري عه أعىام 

 القاهرة، جمهورية مصر العربية. ،اإلحصبءو
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 بمنشآت القطاع الخاص واإلستثمارى * صعوبات التسوٌقالطاقة العاطلة بسبب 
 )القٌمة باأللف جنٌه(

 2002ػبّ  2002ػبّ  2002ػبّ  اُظ٘بػبد اُزؾ٤ِ٣ٞخ ّ

 % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ

       اُـنائ٤خ أُ٘زغبدط٘بػخ  1

 %10 1220326 15 2522204 5,2 262262 فبص

 4,2 225063 3 522326 2 322224 اٍزضٔبهٟ

       أُشوٝثبد ط٘بػخ  2

 0,06 343 0,42 10000 0,02 2114 فبص

 0,01 121 0,12 1252 1,4 12002 اٍزضٔبهٟ

       اُزجؾ ط٘بػخ ٓ٘زغبد  3

 1,3 5642 0,2 2204 0,4 1241 فبص 

 - - - - - - اٍزضٔبهٟ 

       أَُ٘ٞعبدط٘بػخ  4

 6,2 232222 5,6 216222 3,4 131412 فبص 

 5,3 25224 1,2 26340 2,4 302322 اٍزضٔبهٟ 

       أُالثٌ اُغبٛيحط٘بػخ  5

 5,3 124122 5,1 122224 2,4 54426 فبص 

 11 320034 6,2 222325 2,5 24253 اٍزضٔبهٟ 

       ٚ ٓ٘زغبراُغِل ٝط٘بػخ  6

 4,3 2222 6,3 2145 6,2 13406 فبص 

 12,2 6426 3,2 1223 12 10223 اٍزضٔبهٟ 

اُقشت ٝٓ٘زغبرٚ ط٘بػخ  2

ٝاُل٤ِٖ ػلا ط٘بػخ 

األصبس ٝط٘بػخ األط٘بف 

أُ٘زغخ ٖٓ اُوش ٝٓٞاك 

  اُؼلو .

      

 3,3 3446 2,2 1252 3,6 3546 فبص 

 24,2 45225 4,1 11554 1,5 3213 اٍزضٔبهٟ 

       ط٘بػخ اُٞهم ٝٓ٘زغبرٚ   2

 10,3 201232 64 1221224 5,2 153323 فبص 

 2,6 224405 3,4 130613 6,2 210422 اٍزضٔبهٟ 

اُطجبػخ ٝاٍزَ٘بؿ  2

 ٍٝبئؾ اإلػالّ أَُغِخ

      

 3,5 36220 4,2 62026 5,2 23533 فبص 

 2,1 10125 4,5 22622 0,2 11524 اٍزضٔبهٟ 

ط٘بػخ كؾْ اٌُٞى  10

 ٝأُ٘زغبد اُ٘لط٤خ

      

 - - 2,2 524620 5,4 222222 فبص 

 0,2 36410 - 42 - - اٍزضٔبهٟ 
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 بمنشآت القطاع الخاص واإلستثمارى صعوبات التسوٌقالطاقة العاطلة بسبب  تابع
 )القٌمة باأللف جنٌه(

 2002ػبّ  2002ػبّ  2002ػبّ  اُظ٘بػبد اُزؾ٤ِ٣ٞخ ّ

 % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ

تجات والمنصناعة المواد  11
 ائٌةٌالكٌم

      

 16,4 443374 2,2 154033 2,1 127577 خاص 
 6,4 334161 5,3 1222316 1,7 131230 إستثمارى 

ط٘بػخ أَُزؾؼواد  12

اُظ٤لال٤ٗخ ٝا٤ٌُٔبئ٤خ 

 ٝاُلٝائ٤خ ٝٓ٘زغبد اُ٘جبربد

      

 26,5 220423 2,3 120426 10,2 221243 فبص 

 2,2 120005 3,6 211052 2 432220 اٍزضٔبهٟ 

ط٘بػخ ٓ٘زغبد أُطبؽ  13

 ٝاُِلائٖ

      

 6,4 253264 6,2 211232 10,6 315556 فبص 

 2,2 120022 16,2 622552 4,4 134644 اٍزضٔبهٟ 

ط٘بػخ ٓ٘زغبد أُؼبكٕ  14

 اُالكِي٣خ األفوٟ

      

 1,02 112242 1,2 125351 3,2 222362 فبص 

 1,2 302212 2,4 245210 1,04 114622 اٍزضٔبهٟ 

       ط٘بػخ اُلِياد اُوبػل٣خ 15

 1,3 133216 1,2 252262 0,42 46222 فبص 

 2,1 522222 1,2 642023 0,02 25622 اٍزضٔبهٟ 

ط٘بػخ ٓ٘زغبد أُؼبكٕ  16

أُشٌِخ ػلا أُب٤ً٘بد 

 ٝأُؼلاد

      

 6,2 142054 2,4 26502 6,3 204112 فبص 

 11,5 412205 4,2 134331 2,3 122210 اٍزضٔبهٟ 

ط٘بػخ اُؾبٍجبد ٝأُ٘زغبد  12

اإلٌُزو٤ٗٝخ ٝاُجظو٣خ 

ٌٝٓٞٗبرٜب ٝط٘بػخ األعٜيح 

 اُطج٤خ

      

 0,02 1352 0,6 11163 6,4 26606 فبص 

 12,2 212052 21 302232 3,4 12322 اٍزضٔبهٟ 

       ط٘بػخ األعٜيح اٌُٜوثبئ٤خ 12

 3,2 142605 2,5 322552 3,2 162452 فبص 

 2,1 202240 2 265223 12,3 353235 اٍزضٔبهٟ 



96 

 

 بمنشآت القطاع الخاص واإلستثمارى صعوبات التسوٌقالطاقة العاطلة بسبب  تابع
 )القٌمة باأللف جنٌه(

 2002ػبّ  2002ػبّ  2002ػبّ  اُظ٘بػبد اُزؾ٤ِ٣ٞخ ّ

 % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ

ط٘بػخ ا٥الد ٝأُؼلاد  12

 اُـ٤و ٓظ٘لخ ك٢ ٓٞػغ

 آفو

      

 12,4 26322 2 66232 4,6 22522 فبص 

 2 125221 1,5 46132 12 322021 اٍزضٔبهٟ 

المركبات ذات صناعة  20
 المحركات

      

 3,4 136603 4,3 210544 13,7 634011 خاص 
 0,33 33246 1,1 67355 0,73 32744 إستثمارى 

ط٘بػخ ٓؼلاد اُ٘وــَ  21

 األفوٟ

      

 3 323 0,12 643 2,2 2522 فبص 

 - - - - - - اٍزضٔبهٟ 

ط٘بػخ األصبس ٝأُ٘زغبد  22

اُقشج٤خ ؿ٤و أُظ٘لخ ك٢ 

 ٓٞػغ آفو

      

 5,2 32622 6,2 22054 3,6 12122 فبص 

 3,2 12122 2,2 2262 4,1 14224 اٍزضٔبهٟ 

       ط٘بػبد رؾ٤ِ٣ٞخ أفوٟ 23

 2,2 5200 2,2 23352 2,2 14424 فبص 

 6,2 16226 0,12 2220 0,22 1245 ٟاٍزضٔبه 

وشرة اإلوتبج الفعلً والطبقت العبطلت والمخسون مه اإلوتبج التبم علً مستىي األوشطت الصىبعيت  * أُظله:

، الجهبز المركسي للتعبئت العبمت 2119، 2118، 2117بمىشآث القطبع الخبص واإلستثمبري عه أعىام 

 بية. القاهرة، جمهورية مصر العر، واإلحصبء
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 ثٔ٘شآد اُوطبع اُؼبّ/ األػٔبٍ اُؼبّ* اُطبهخ اُؼبؽِخ ثَجت ٗوض اُقبٓبد

 القيمت ببأللف جىيه                              

 اُظ٘بػبد اُزؾ٤ِ٣ٞخ م

 اُ٘شبؽ مٞـطٓ٘

 2010/2011ػبّ  2002/2010ػبّ 2002/2002ػبّ

 % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ

 3,6 222422 14,2 1066220 12,6 245343 ط٘بػخ أُ٘زغبد اُـنائ٤خ 1

 - - - - - - ط٘بػخ أُشوٝثبد 2

 - - - - - - ط٘بػخ ٓ٘زغبد اُزجؾ 3

 4,1 122024 5,2 142234 5,3 122242 ط٘بػخ أَُ٘ٞعبد 4

 - - - - - - ل ٝٓ٘زغبرٚــط٘بػخ اُغِ 5

ط٘بػخ اُقشت ٝٓ٘زغبرٚ ٝاُل٤ِٖ  6

ػلا ط٘بػخ األصبس ٝط٘بػخ 

خ ٖٓ اُوش ٝٓٞاك األط٘بف أُ٘زغ

 اُؼلو

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

2256 

 

 

 

3,6 

 - - 2 13255 2 12205 ط٘بػخ اُٞهم ٝٓ٘زغبرٚ 2

ٝاٍزَبؿ ٍٝبئؾ األػالّ  اُطجبػخ 2

 أَُغِخ

- - - - - - 

بد ـــٞى ٝأُ٘زغــْ اٌُـخ كؾــط٘بػ 2

 اُ٘لط٤خ

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2124 

 

0,01 

ط٘بػخ أُٞاك ٝأُ٘زغبد  10

 بئ٤خا٤ٔ٤ٌُ

 

222254 12,5 132422 6 215222 2,2 

ط٘بػخ أَُزؾؼواد اُظ٤لال٤ٗخ  11

ٝا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٝاُلٝائ٤خ ٝٓ٘زغبد 

 اُ٘جبربد اُطج٤خ

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5225 

 

 

0,3 

 ط٘بػخ ٓ٘زغبد أُطبؽ ٝاُِلائٖ 12

 

421 0,2 3233 1,2 200 0,3 

ط٘بػخ ٓ٘زغبد أُؼبكٕ اُألكِي٣خ  13

 األفوٟ

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 ط٘بػخ اُلِياد اُوبػل٣خ 14

 

535062 2 21212 0,3 423502 5,2 

ط٘بػخ ٓ٘زغبد أُؼبكٕ أُشٌِخ  15

 ػلا أُب٤ً٘بد ٝأُؼلاد

 

24 

 

0,004 

 

- 

 

- 

 

6412 

 

0,2 

ط٘بػخ اُؾبٍجبد ٝأُ٘زغبد  16

اإلٌُزو٤ٗٝخ ٝاُجظو٣خ ٌٝٓٞٗبرٜب 

 ٝط٘بػخ األعٜيح اُطج٤خ

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 ط٘بػخ األعٜيح اٌُٜوث٤خ 12

 

- - 264 0,5 - - 

ط٘بػخ األالد ٝأُؼلاد اُـ٤و  12

 خ ك٢ ٓٞػغ آفولٓظ٘

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

62036 

 

10,5 

 أُوًجبد ماد أُؾوًبد ط٘بػخ 12

 

222 0,1 262 0,6 6403 2,2 

 - - - - - - ط٘بػخ ٓٞاك اُ٘وَ األفوٟ 20

ط٘بػخ األصبس ٝأُ٘زغبد اُقشج٤خ  21

 أُظ٘ؼخ ك٢ ٓٞػغ آفوؿ٤و 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

وشرة اإلوتبج الفعلً والطبقت العبطلت والمخسون مه األوتبج التبم علً مستىي األوشطت الصىبعيت بمىشآث القطبع العبم/ األعمبل  المصذر:* 

 هرة،جمهىريت مصر العربيت.القب ،الجهبز المركسي للتعبئت العبمت واإلحصبء، 2111/2111 -2119/2111-2118/2119العبم، أعىام 
 

. 

 

 

 



98 

 

 ثٔ٘شآد اُوطبع اُؼبّ/ األػٔبٍ اُؼبّ * هطغ اُـ٤بهاُطبهخ اُؼبؽِخ ثَجت ٗوض 

 القيمت ببأللف جىيه                                   

 اُظ٘بػبد اُزؾ٤ِ٣ٞخ ّ

 اُ٘شبؽ مٞـطٓ٘

 2010/2011ػبّ  2002/2010ػبّ 2002/2002ػبّ

 % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ

 0,4 30260 0,06 4511 0,13 2225 ط٘بػخ أُ٘زغبد اُـنائ٤خ 1

 - - - - - - ط٘بػخ أُشوٝثبد 2

 - - - - - - ط٘بػخ ٓ٘زغبد اُزجؾ 3

 3,2 113162 4 104416 2 42036 ط٘بػخ أَُ٘ٞعبد 4

 - - - - - - ل ٝٓ٘زغبرٚــط٘بػخ اُغِ 5

ط٘بػخ اُقشت ٝٓ٘زغبرٚ ٝاُل٤ِٖ  6

ٝط٘بػخ ػلا ط٘بػخ األصبس 

األط٘بف أُ٘زغخ ٖٓ اُوش 

 وــٝٓٞاك اُؼل

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 - - 3 4612 21,2 42423 ط٘بػخ اُٞهم ٝٓ٘زغبرٚ 2

ٝاٍزَبؿ ٍٝبئؾ  اُطجبػخ 2

 األػالّ أَُغِخ

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ط٘بػخ كؾْ اٌُٞى ٝأُ٘زغبد  2

 اُ٘لط٤خ

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4354 

 

0,006 

بد ــٞاك ٝأُ٘زغـٔخ اُـبػـط٘ 10

 ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

26224 

 

3,6 

ط٘بػخ أَُزؾؼواد  11

اُظ٤لال٤ٗخ ٝا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٝاُلٝائ٤خ 

 ٝٓ٘زغبد اُ٘جبربد اُطج٤خ

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 0,3 200 0,6 1616 0,6 1421 ط٘بػخ ٓ٘زغبد أُطبؽ ٝاُِلائٖ 12

بكٕ ــــبد أُؼــخ ٓ٘زغــط٘بػ 13

 خ األفوِٟي٣ــاُألك

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 5,6 524605 0,3 21212 0,4 26253 خـل٣ـــِياد اُوبػــط٘بػخ اُل 14

ط٘بػخ ٓ٘زغبد أُؼبكٕ أُشٌِخ  15

 ػلا أُب٤ً٘بد ٝأُؼلاد

 

22 

 

0,003 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ط٘بػخ اُؾبٍجبد ٝأُ٘زغبد  16

اإلٌُزو٤ٗٝخ ٝاُجظو٣خ ٌٝٓٞٗبرٜب 

 ٝط٘بػخ األعٜيح اُطج٤خ

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 خـــيح اٌُٜوث٤ــط٘بػخ األعٜ 12

 

- - 3401 5,2 - - 

ط٘بػخ األالد ٝأُؼلاد اُـ٤و  12

 خ ك٢ ٓٞػغ آفولٓظ٘

 

- 

 

- 

 

123262 

 

12 

 

- 

 

- 

 0,03 24 - - 2,2 5222 أُوًجبد ماد أُؾوًبد ط٘بػخ 12

 - - - - - - ط٘بػخ ٓٞاك اُ٘وَ األفوٟ 20

بد ـــس ٝأُ٘زغبــخ األصــط٘بػ 21

خ ك٢ لـخ ؿ٤و أُظ٘ـــاُقشج٤

 وــٓٞػغ آف

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

وشرة اإلوتبج الفعلً والطبقت العبطلت والمخسون مه األوتبج العبم علً مستىي األوشطت الصىبعيت بمىشآث القطبع العبم/ األعمبل  المصذر:* 

 القبهرة، جمهىريت مصر العربيت. ،ز المركسي للتعبئت العبمت واإلحصبءالجهب، 2111/2111 -2119/2111-2118/2119العبم، أعىام 
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 ثٔ٘شآد اُوطبع اُؼبّ/ األػٔبٍ اُؼبّ * ٝرـ٤ت اُؼٔبٍاُطبهخ اُؼبؽِخ ثَجت ٗوض 

 القيمت ببأللف جىيه                                

 اُظ٘بػبد اُزؾ٤ِ٣ٞخ ّ

 اُ٘شبؽ مٞـطٓ٘

 2010/2011ػبّ  2002/2010ػبّ 2002/2002ػبّ

 % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ

 1,5 122223 0,1 2021 0,2 2221 ط٘بػخ أُ٘زغبد اُـنائ٤خ 1

 - - - - - - ط٘بػخ أُشوٝثبد 2

 - - - - - - ط٘بػخ ٓ٘زغبد اُزجؾ 3

 3,2 113162 3,2 26153 4,6 111223 ط٘بػخ أَُ٘ٞعبد 4

 - - - - - - ل ٝٓ٘زغبرٚــط٘بػخ اُغِ 5

بػخ اُقشت ٝٓ٘زغبرٚ ٝاُل٤ِٖ ط٘ 6

خ ـــبس ٝط٘بػـخ األصـــلا ط٘بػـػ

األط٘بف أُ٘زغخ ٖٓ اُوش ٝٓٞاك 

 اُؼلو

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 - - - - 0,1 24315 ط٘بػخ اُٞهم ٝٓ٘زغبرٚ 2

ٝاٍزَبؿ ٍٝبئؾ األػالّ  اُطجبػخ 2

 أَُغِخ

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

بد ـــغٞى ٝأُ٘زـْ اٌُــخ كؾــط٘بػ 2

 اُ٘لط٤خ

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

60122 

 

0,02 

 ط٘بػخ أُٞاك ٝأُ٘زغبد ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ 10

 

- - - - 66124 2,2 

ط٘بػخ أَُزؾؼواد اُظ٤لال٤ٗخ  11

ٝا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٝاُلٝائ٤خ ٝٓ٘زغبد 

 اُ٘جبربد اُطج٤خ

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 ٖـط٘بػخ ٓ٘زغبد أُطبؽ ٝاُِلائ 12

 

1126 0,4 202 0,3 - - 

ط٘بػخ ٓ٘زغبد أُؼبكٕ اُألكِي٣خ  13

 األفوٟ

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 ياد اُوبػل٣خـط٘بػخ اُلِ 14

 

- - - - - - 

ط٘بػخ ٓ٘زغبد أُؼبكٕ أُشٌِخ  15

 ػلا أُب٤ً٘بد ٝأُؼلاد

 

20 

 

0,003 

 

- 

 

- 

 

2616 

 

0,4 

ط٘بػخ اُؾبٍجبد ٝأُ٘زغبد  16

اإلٌُزو٤ٗٝخ ٝاُجظو٣خ ٌٝٓٞٗبرٜب 

 يح اُطج٤خٝط٘بػخ األعٜ

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 ط٘بػخ األعٜيح اٌُٜوث٤خ 12

 

- - - - - - 

لاد اُـ٤و ــخ األالد ٝأُؼـط٘بػ 12

 خ ك٢ ٓٞػغ آفولٓظ٘

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 0,02 44,4 - - - - أُوًجبد ماد أُؾوًبد ط٘بػخ 12

 - - - - - - ط٘بػخ ٓٞاك اُ٘وَ األفوٟ 20

٘زغبد اُقشج٤خ ط٘بػخ األصبس ٝأُ 21

 ؿ٤و أُظ٘ؼخ ك٢ ٓٞػغ آفو

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

وشرة اإلوتبج الفعلً والطبقت العبطلت والمخسون مه األوتبج العبم علً مستىي األوشطت الصىبعيت بمىشآث القطبع العبم/ األعمبل  المصذر:* 

 القبهرة، جمهىريت مصر العربيت. ،مت واإلحصبءالجهبز المركسي للتعبئت العب، 2111/2111 -2119/2111-2118/2119العبم أعىام 
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 ثٔ٘شآد اُوطبع اُؼبّ/ األػٔبٍ اُؼبّ * طؼٞثبد ك٢ اُز٣َٞناُطبهخ اُؼبؽِخ ثَجت 

 القيمت ببأللف جىيه                                   

 اُظ٘بػبد اُزؾ٤ِ٣ٞخ ّ

 اُ٘شبؽ مٞـطٓ٘

 2010/2011ػبّ  2002/2010ػبّ 2002/2002ػبّ

 % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ % ه٤ٔخ

 2,2 210532 6,2 422640 1,5 22224 ط٘بػخ أُ٘زغبد اُـنائ٤خ 1

 - - - - - - ط٘بػخ أُشوٝثبد 2

 - - - - - - ط٘بػخ ٓ٘زغبد اُزجؾ 3

 2,4 22212 5,6 146422 42,2 1031635 ط٘بػخ أَُ٘ٞعبد 4

 - - - - - - ل ٝٓ٘زغبرٚــط٘بػخ اُغِ 5

برٚ ٝاُل٤ِٖ ط٘بػخ اُقشت ٝٓ٘زغ 6

ػلا ط٘بػخ األصبس ٝط٘بػخ 

األط٘بف أُ٘زغخ ٖٓ اُوش ٝٓٞاك 

 اُؼلو

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

15132 

 

 

 

24 

 

 

 

10211 

 

 

 

13,5 

 ط٘بػخ اُٞهم ٝٓ٘زغبرٚ 2

 

41022 21 42465 30,2 - - 

ٝاٍزَبؿ ٍٝبئؾ األػالّ  اُطجبػخ 2

 أَُغِخ

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

د بــٞى ٝأُ٘زغــْ اٌُـخ كؾــط٘بػ 2

 اُ٘لط٤خ

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

23420 

 

0,03 

 ط٘بػخ أُٞاك ٝأُ٘زغبد ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ 10

 

422512 21,4 22222 1 221324 2 

ط٘بػخ أَُزؾؼواد اُظ٤لال٤ٗخ  11

ٝا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٝاُلٝائ٤خ ٝٓ٘زغبد 

 اُ٘جبربد اُطج٤خ

 

 

2223 

 

 

0,1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

132022 

 

 

6,2 

 ٖـط٘بػخ ٓ٘زغبد أُطبؽ ٝاُِلائ 12

 

203223 26,2 126122 66,2 124230 22,6 

ط٘بػخ ٓ٘زغبد أُؼبكٕ اُألكِي٣خ  13

 األفوٟ

 

236136 

 

14,2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 ياد اُوبػل٣خـط٘بػخ اُلِ 14

 

202252 2,4 222223 10,2 422342 5,3 

ط٘بػخ ٓ٘زغبد أُؼبكٕ أُشٌِخ  15

 ػلا أُب٤ً٘بد ٝأُؼلاد

 

32 

 

0,01 

 

51523 

 

2,6 

 

15322 

 

2,3 

بد ــخ اُؾبٍجبد ٝأُ٘زغـــط٘بػ 16

اإلٌُزو٤ٗٝخ ٝاُجظو٣خ ٌٝٓٞٗبرٜب 

 ٝط٘بػخ األعٜيح اُطج٤خ

 

 

11332 

 

 

6,4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 ط٘بػخ األعٜيح اٌُٜوث٤خ 12

 

16023 21,5 21130 36 12203 22,3 

و ـلاد اُـ٤ـخ األالد ٝأُؼــط٘بػ 12

 خ ك٢ ٓٞػغ آفولٓظ٘

 

62362 

 

11,4 

 

- 

 

- 

 

62063 

 

10,5 

 أُوًجبد ماد أُؾوًبد ط٘بػخ 12

 

2234 44,2 153626 20,2 6250 3,1 

 - - - - - - وٟــَ األفـــٞاك اُ٘وــخ ٓــط٘بػ 20

صبس ٝأُ٘زغبد اُقشج٤خ ط٘بػخ األ 21

 خ ك٢ ٓٞػغ آفولؿ٤و أُظ٘

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

تبج العبم علً مستىي األوشطت الصىبعيت بمىشآث القطبع العبم/ األعمبل وشرة اإلوتبج الفعلً والطبقت العبطلت والمخسون مه األو المصذر:* 

 ، القبهرة، جمهىريت مصر العربيت.الجهبز المركسي للتعبئت العبمت واإلحصبء، 2111/2111 -2119/2111-2118/2119العبم أعىام 
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 لفصل الثبنىا
 

  األجهزة واالستراتيجيبث والسيبسبث

 لصلت ببلصنبعبث التحىيليت ذاث اوالقىانين 
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 الفصل الثبنى
 

 األجهزة واالستراتيجيبث والسيبسبث 

 والقىانين ذاث الصلت ببلصنبعبث التحىيليت 

 

 دػتمهي
 يسع  جذا الفصؿ مف الدراسة إل  تناوؿ ما يم : 

* ما ج  اٍلهزة المعنية بالصناعات التحويمية، ومدي مواكبتها لمت يرات الت  طرأت عم  
رتصاد المصري، وما ج  أجدافها، وجؿ تمؾ اٍجداؼ يتـ تنفيذجا، أـ أنها فى ملممها أو زالبيتها اُ

 ملرد أجداؼ نظرية.
 

* جؿ تولد إستراتيلية محددة المعالـ لتنمية الصناعات التحويمية وتأخذ فى اعتبارجا 
 أجداؼ التنمية المستدامة.

 
 حويمية، وجؿ تواله مطاكؿ تعوؽ عممها.* ما ج  أجـ السياسات المتعمعة بالصناعات الت

 
* جؿ تـ صيازة العوانيف المتعمعة بالصناعات التحويمية بما يمكف مف تحعيؽ أجداؼ 
التنمية المستدامة.  وعم  وله الخصوص ما يتعمؽ منها بعانون  حوافز اّست مار، والمحافظة 

 عم  البي ػة.
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   الصناعات التحويميةب المعنيػةاٍلهزة   -ٔ
الصناعات التحويمية عم  مدي تعاوف لميم اٍلهزة ب ةمعمتعنلاح أي سياسة يعتمد  
اللهود المبذولة والمعدمة مف جذ  اٍلهزة، لتطبيؽ تمؾ السياسات عم   اتعاصنهذ  الالمعنية ب

ولذلؾ ّبد مف توالد جذ  اٍلهزة روية وفعالة لتعديـ ملهوداتها لتنمية الصناعات التحويمية 
 أف موذوع تنمية الصناعات التحويمية يم ؿ محورًا ر يسيًا ف  عممية التنمية المستدامة.  باعتبار

 وتتم ؿ جذ  اٍلهزة فى اًت :
 الهي ة العامة لمتنمية الصناعية.  ٔ.ٔ

 مركزتحديث الصناعة. -ٔ.ٕ
 اتحاد الصناعات المصرية. -ٔ.ٖ

 
 وفيما يم  نتناوؿ جذ  اٍلهزة.

   *نمية الصناعيةالهي ة العامة لمت -ٔ.ٔ
أف أجمية بنية أساسية سميمة لتحعيؽ ميزة تنافسية لمعطػاع الصػناع  المصػري والمحافظػة  

عميها أمػر متفػؽ عميػه، فتػوافر بنيػة أساسػية جػو الطريػؽ الوحيػد ٍلتػذاب الك يػر مػف اٍسػت مارات 
د المػػادي الخاصػػة إلػػ  العطػػاع الصػػناعى لكػػف اٍجػػـ فػػ  ذلػػؾ الصػػدد جػػو أنػػه ّ ينحصػػر فػػ  الولػػو 

لمبنية اٍساسية، ولكف يلب أف يصؿ ليطمؿ تكاليفها ونوعيتها وسهولة توافرجا ومف جذا المنطمػؽ، 
تنظر السياسة الصناعية إل  رذية تطوير البنية اٍساسػية الصػناعية بمصػر، وذلػؾ بأعتبارجػا مػف 

ة المسػتوي والعػدرة أجـ العناصر، وبناا عم  ذلؾ فإف مطكمة توافر بنية أساسية مادية وررمية عالي
 عم  تحمؿ تكاليؼ إرامتها، لف تعوؽ مطكمة تعميؽ اٍست مارات اللديدة ف  المستعبؿ. 

 
ورد تـ إنطاا الهي ة العامة لمتنمية الصناعية سعيا إلػ  تػذليؿ الععبػات التػ  اعارػت توليػة  

تنفيػذ السياسػات است مارات لديدة إل  الصناعة، بأعتبارجا جي ة عامة ارتصادية تكوف مس ولة عف 
الصناعية الت  تذعها الوزارة المختصة بالصناعة والتلارة الخارليػة واللهػات التابعػة لهػا، وتحفيػز 
وتطػػليم اّسػػت مارات فػػى العطػػاع الصػػناعى وتنفيػػذ سياسػػات  تنميػػة اٍراذػػى لَزػػراض الصػػناعية 

رؤيػػة الحكومػػة  وأتاحتهػػا لممسػػت مريف وتيسػػير حصػػولهـ عمػػ  التػػراخيص الصػػناعية، ولهػػا تحعيػػؽ
المصرية المتعمعة بالصادرات والنمو اّرتصادي الػذي يعػود  اّسػت مار اٍلنبػى المباطػر مػف خػْؿ 

 التصنيم. 
 اٍجداؼ والمهاـ الر يسية  -أ

  . تعظيـ مساجمة الصناعة المصرية ف  إلمال  الناتج المحم 
  .التطوير المستمر واٍرتعاا بمستوي الصناعة المصرية 

                                                 
*
.0220(  لسنة 20القرار الجمهورى رقم )   
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 يات التصنيم والمساجمات ف  التخطيط التأطيري لمصناعة المصرية. ستراتيلإرتراح ا 

   صدار النطرات الدورية وأدلة اُنتاج الصػناع  الفعمػ لمم المعمومات الصناعية المدرعة واا
 ومصادر الخامات والمنتلات الصناعية العابمة لمتصدير وتوفيرجا لممستفيديف. 

 السػػمم الصػػناعية المصػػرية ومنافسػػتها كم يْتهػػا  زيػػادة العػػدرة التنافسػػية ب ػػرض تصػػدير
 المستوردة. 

  .توفير فرص عمؿ لديدة لممعاونة ف  الحد مف البطالة 

  .التوزيم اٍم ؿ لَنططة والتنمية الصناعية المتوازنة عم  مستوي اٍراليـ 

  .المساجمة ف  إنطاا وتطليم تأسيس طركات التصنيم المحم  لممعدات 

  تاحتهػػػا عمػػػ  طػػػبكات المعمومػػػات تنفيػػػذ مطػػػروع الخر يطػػػة الصػػػناعية وتحػػػدي ها تمعا يػػػًا واا
 اّلكترونية المحمية والعالمية ونطرجا عم  وسا ط متعددة وتوفيرجا لممستفيديف. 

  تنميػػة التصػػنيم المحمػػ  وزيػػادة المكػػوف المحمػػ  والتوسػػم فػػ  الصػػناعات المعدمػػة وتحعيػػؽ
 رة. التكامؿ الصناع  بيف الصناعات الكبيرة والص ي

    . الوصوؿ بالخدمات الت  تعدمها الهي ة إل  مستوي اللودة العالم 

 
 الهي ة  أنططة  -ب

الهي ػػة جػػ  اللهػػة المسػػ ولة عػػف تنفيػػذ السياسػػات الصػػناعية التػػ  تذػػعها الػػوزارة  تكػػوف 
المختصػػة بالتلػػارة الخارليػػة والصػػناعة واللهػػات التابعػػة لهػػا، وتحفيػػز وتطػػليم اٍسػػت مارات فػػ  

الصػػػناعى ووذػػػم سياسػػػات تنميػػػة اٍراذػػػ  لَزػػػراض الصػػػناعية وأتاحتهػػػا لممسػػػت مريف،  العطػػػاع
   -وتسيير حصولها عم  التراخيص الصناعية ولها ف  سبيؿ ذلؾ إتاحتها :

 .دراسة التطريعات المتعمعة بالصناعة وارتراح ماترا  بطأنها 
 بعة وتطليم تنفيذجا.إعداد دراسات ومخططات التنمية الصناعية رطاعيًا  ول رافيا ومتا 

  وذم السياسات العامة والخطط الْزمة لتنمية المناطؽ الصناعية بالتنسيؽ مم المحافظات
واللهػػات المعنيػػة لتنميػػة المنػػاطؽ الصػػناعية بالتنسػػيؽ مػػم المحافظػػات واللهػػات المعنيػػة 
اٍخػػري، ويكػػوف لمهي ػػة وحػػدجا صػػْحية البػػت فػػ  طمبػػات إنطػػاا المنػػاطؽ الصػػناعية أو 

 وسم ف  العا ـ منها، ووذم الطروط والعواعد المرتبطة الت

 
بذلؾ، سواا كانت المناطؽ الصناعية الت  تنط ها أو تديرجا المحافظات أو اللهػات اٍخػري 

 مف الدولة أو مف العطاع الخاص.  

  تحديػػد اٍراذػػ  التػػ  تخصػػص لَزػػراض الصػػناعية بالتنسػػيؽ مػػم المركػػز الػػوطن  لتخطػػيط
 الدولة. استخدامات أراذ  
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  دارة المنػاطؽ وذم الطػروط والعواعػد التػ  تتػيح لطػركات العطػاع الخػاص إنطػاا وترفيػؽ واا
الصناعية وتوفير المساحات واٍراذػ  واٍمػاكف فيهػا لممسػت مريف، والتػرخيص لهػا بإنطػاا 

دارة المناطؽ الصناعية.   واا

 تهػا لهػـ مػف خػْؿ است ْؿ وتنمية أراذ  المنػاطؽ الصػناعية وتسػعيرجا لممسػت مريف ّتاح
 صندوؽ ودعـ اٍراذ  الصناعية. 

  تحفيز المسػت مريف داخػؿ المنػاطؽ الصػناعية وربػط ذلػؾ بمعػايير محػددة لِنتػاج والتطػ يؿ
 والتصدير. 

  تحديػػد اٍنطػػطة والمنتلػػات الصػػناعية وكػػذلؾ اٍنطػػطة الخدميػػة المرتبطػػة بهػػا التػػ  يػػتـ
از طػػ وف البي ػػة والمحافظػػات واللهػػات مزاولتهػػا فػػ  المنػػاطؽ الصػػناعية بالتنسػػيؽ مػػم لهػػ

 اٍخري مف الدولة والعطاع الخاص.

  وذػػم الطػػروط والعواعػػد المنظمػػة ّسػػت ْؿ وتنميػػة أراذػػ  المنػػاطؽ الصػػناعية وتسػػعيرجا
لممسػػت مريف، والتنسػػيؽ مػػم المحافظػػات أو اللهػػات اٍخػػري مػػف الدولػػة أو العطػػاع الخػػاص 

دارة المناطؽ الصنا عية ُتاحتها لممست مريف، وذلؾ مف خػْؿ صػندوؽ الت  تتول  ترفيؽ واا
 دعـ اٍراذ  الصناعية.

  وذػػم العواعػػد العامػػة لتحفيػػز المسػػت مريف داخػػؿ المنػػاطؽ الصػػناعية، وربػػط ذلػػؾ بمعػػايير
محػػددة لِنتػػاج والتطػػ يؿ والتصػػدير أو ب يػػر ذلػػؾ مػػف أجػػداؼ التنميػػة، والعمػػؿ عمػػ  تهي ػػة 

ؽ الصػناعية بالتعػاوف مػػم الهي ػة العامػة لَسػػت مار المنػاخ المناسػب لَسػت مار فػػ  المنػاط
 والمناطؽ الحرة، وعم  أف تفرض جذ  العواعد عم  ملمس الوزراا ُررارجا.

  وذػػػم الطػػػروط والعواعػػػد المنظمػػػة لمموافعػػػات والتػػػراخيص الْزمػػػة لممطػػػروعات الصػػػناعية
صدار طهادات العيد بالسلؿ الصناعى، ولمهي ة تفويض مػف تػرا صدارجا، واا   مػف اللهػات واا

 المعنية بالدولة ف  إصدار الموافعات والتراخيص. 

  .متابعة لذماف عدـ مخالفة طروط است ْؿ المناطؽ الصناعية 

 

  وذم السياسات العامة والخطط الْزمػة لتػدريب العػامميف فػ  الملػاؿ الصػناعى، واٍطػراؼ
المختصػػة بالتلػػارة عمػ  المطػػروعات الممولػػة بمػنح أو رػػروض ألنبيػػة والتػػ  تتبػم الػػوزراا 

الخارلية والصناعة، وذلؾ بالتنسيؽ مم اٍلهزة الحكومية والعطػاع الخػاص التػ  تعمػؿ فػ  
 جذا الملاؿ، وبما يؤدي إل  تأجيؿ العامميف وتنمية ردراتهـ وفعا لمتطمبات الصناعة.

  وذم السياسات واًليات الْزمة لمربط بػيف متطمبػات تطػوير العطاعػات الصػناعية وأنطػطة
لبحػػػث العممػػػى والتكنولوليػػػا المرتبطػػػة بهػػػا، وذلػػػؾ لتفعيػػػؿ اٍسػػػتفادة مػػػف نتػػػا ج اٍبحػػػاث ا

 والمطروعات العممية لتمبية احتيالات التنمية الصناعية.
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  تسليؿ الطركات وبيوت الخبرة الت  تعمؿ ف  ملاؿ إنطاا وتطوير وتحديث النظـ الهندسية
وليػة والخدميػة وفعػا لمذػوابط التػ  يحػددجا المتكاممة المتعمعة باٍنططة الصناعية والتكنول

 ملمس إدارة الهي ة. 

  إصػػػدار الكتػػػب والملػػػْت والنطػػػرات المتعمعػػػة بػػػالترويج لممنػػػاطؽ والمطػػػروعات الصػػػناعية
 والمواد الدعا ية واُعْنية لها وذلؾ بالتعاوف مم الهي ة العامة لَست مار والمناطؽ الحرة. 

 
 اٍدااودة ػل -لػ

ًْ بمبػػادئ اللػػودة والتػػ  تطػػكؿ اٍطػػار العػػاـ لمعمػػؿ وتفػػ  بمتطمبػػات تمػػـز الهي ػػة إ لتػػزاـ كػػام
وتورعات ورزبات المست مريف الصناعييف بما يؤدي إل  تحسيف وتطوير اٍداا بطكؿ مسػتمر وذلػؾ 

  -مف خْؿ :
   تبسيط اُلرااات الْزمة لتنفيذ الخدمات المعدمة لممست مريف مػم اّلتػزاـ الكامػؿ بمعػايير

 لودة فى التوريتات المحددة. ال

   لتحفيز وخمػؽ منػاخ   تطبيؽ كافة العوانيف والتطريعات المرتبطة بحسف سير العمؿ وتطوير
 لاذب لْست مار الصناعى بالمدف والمناطؽ الصناعية العا مة واللديدة. 

  ّؿ اٍسػػاليب التكنولوليػػة لمواكبػػة التعػػدـ فػػى ملػػا اٍم ػػؿ لممػػوارد وتطبيػػؽ أحػػدث سػػتخداـا
 العمؿ مما يؤدي إل  التحسيف والتطوير المستمر اٍساليب العمؿ بالهي ة. 

   اّجتماـ بتدريب وتوعية العػامميف لتنميػة مهػاراتهـ الطخصػية فػى أداا اٍعمػاؿ والخػدمات
 مريف.  الت  تعدـ لممست

  ات التحسيف المستمر فى أداا نظـ لودة العمؿ مف خْؿ عمميات التعيـ والمتابعة والمرالع
 الدورية. 

  عمػؿ مناسػبة ومرالعػة مػدي تحعيػؽ جػذ  اٍجػداؼ دوريػا وذم أجداؼ إيلابية وخمؽ بي ػة
 لصيازة أجداؼ لديدة. 

 
 التخطيط اٍستراتيلى لمهي ة    -د

ال ػػػػرض مػػػػف التخطػػػػيط اّسػػػػتراتيل  لمهي ػػػػة العامػػػػة لمتنميػػػػة الصػػػػناعية توذػػػػيح اٍطػػػػار 
لتعامػػؿ بنلػػاح مػػم صػػْحياتها اللديػػدة ودعػػـ الرؤيػػة اّسػػتراتيل  العػػاـ الهي ػػة حتػػ  يتسػػن  لهػػا ا

  -الطاممة لمتصنيم ف  مصر، وتتمخص أجداؼ الخطة اّستراتيلية لمهي ة ف  اًت :
  .تعديـ العيمة لمعمْا وزيرجـ مف أصحاب المصمحة 
  .تحعيؽ ميزة تنافسية 

 .تركيز طارات الهي ة كاممة 

 .العمؿ وفعًا لعيـ و عافة وجيكؿ محدد بوذوح  
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  توليه ملموعة كبيرة مف العرارات والنطاطات ورد بدأت عممية التخطيط اّستراتيلى لمهي ػة
العامة لمتنمية الصناعية بتحميؿ طامؿ لموذم بهدؼ تحديد اّتلا  المستعبمى لمهي ة سعيًا 
نحو تحعيؽ التنمية الطاممة ف  مصر تعـو الهي ة بتعديـ خدمات ف  ملػاؿ الصناعػػػة طمبػًا 

 * -اا العميؿ وتتم ؿ فيما يم :لرذػػ

 خـدمـات األراضى والوحدات الصناعية  -1
 تخصيص اٍراذى بالمدف الصناعية اللديدة والموافعة المبد ية عم  أرامة المطروع 

  اصدار الموافعة المبد ية لممطروعات وتخصيص أراذ  لها بالمدف اللديدة التابعة لهي ة
 الملتمعات العمرانية اللديدة.

 فى التصرفات الععارية المعدمة عف اٍراذ  الصناعية بالمدف اللديدة وتطمؿ  البت
 الذـ[. -است ناؼ التعامؿ -]التنازؿ

  توفير أراذ  بدوف مرافؽ داخمية ٍنطاا تلمعات صناعية لديدة فى اطار التعاوف بيف
 الحكومة والعطاع الخاص بنظاـ المطور العاـ.

 ات الكبرىات في مجال إقامة المشروعـخدم  -2
  المناطؽ  داخؿالموافعة عم  إرامة المطروعات الصناعية ك يفة اّستهْؾ لمطارة

  .الصناعية
 اطؽ الصناعية عم  أراذى خاصة رامة المطروعات الصناعية خارج المنالموافعة عم  أ

 .ستصْح الزراعى أو رريبة مف خامات و روات يمكف است ْلهاباٍ

 على أقامة أوتعـديل المشروعات الصناعية والقيد بالسجل الصناعى خدمات في مجال الموافقة  -3
 المعتمدة داخؿ المحافظات خارج المناطؽ الصناعية  رامة مطروع صناعىالموافعة عم  أ

 )توفيؽ أوذاع مطروع صناع  خارج المناطؽ الصناعية(.
  )فى مطروع الموافعة عم  تعديؿ بيانات )اذافة نطاط/ تنويم أنتاج /زيادة روي محركة

 صناع  را ـ خارج المناطؽ الصناعية بالمحافظات )توفيؽ أوذاع مطروع صناع (.
  الموافعة النها ية عم  أرامة مطروع صناع  بالملتمعات والمدف الصناعية اللديدة

 والمناطؽ الصناعية التابعة لممحافظات.
 المناطؽ و الصناعية بالملتمعات والمدف مطروع صناع   الموافعة عم  التعديؿ فى

 الصناعية التابعة لممحافظات.
  الحصوؿ عم  طهادة ريد المنطأة بالسلؿ الصناع  )سارية لمدة خمس سنوات( فى حالة

 رخصة التط يؿ الدا مة.

                                                 
*
.0222الهيئة العامة للتنمية الصناعية، دليل خدمات المستثمرين، إبريل    
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  )الحصوؿ عم  طهادة ريد مؤرتة لممنطأة بالسلؿ الصناع  )سارية لمدة ستة أطهر
 وتلديدجا.

 اـ مف ألهزة المدف اللديدة.استخراج رخصة تط يؿ وسلؿ صناع  مؤرت لمدة ع 
 .تعديؿ بيانات ريد المنطأة بالسلؿ الصناع  والحصوؿ عم  طهادة معدلة 
  تلديد ريد المنطأة بالسلؿ الصناع  والحصوؿ عم  طهادة العيد )بعد انتهاا فترة سرياف

 الطهادة السابعة والمحددة بخمس سنوات(.
 و طهادة البيانات لمسلؿ الصناع .الحصوؿ عم  طهادة بدؿ فارػد أو صورة طبؽ اٍصؿ أ 

 خـدمات في مجال الصناعات الصغيرة  -4
 .تخصيص وحدات ملمعات الصناعات الص يرة بالمحافظات والمدف اللديدة 

  تنمية اٍراذ  لَزراض الصناعية وأتاحتها لممست مريف وتيسير حصولهـ عم  التراخيص
معة بالصادرات والنمو اٍرتصادي الصناعية، ولها تحعيؽ رؤية الحكومة المصرية المتع

 الذي يعود  اّست مار اٍلنبى المباطر مف خْؿ التصنيم.

 خدمات في مجال التصنيع المحلى  -5
  إصدار خطابات اُفراج المؤرت عف المكونات المستوردة لمصناعات التلميعية لحيف رياـ

 أطهر(.الطركة باستيفاا البيانات المطموبة لمدراسة )صالح لمدة  ْ ة 
  إصدار خطاب الهي ة المصرية العامة لمررابة عم  الصادرات والواردات تحدد نسبة التصنيم

 المحم  لممنتج فى حالة التصدير.
 لسنة  ٜٖالتمتم بالتخفيذات اللمركية طبعًا لممادة السادسة مف العرار اللمهوري ررـ

)لمنتلات لـ يسبؽ مف خْؿ اعتماد نسبة التصنيم المحم  لمصناعات التلمعية  ٕٚٓٓ
 دراستها.

  تحديد ما ينتج محميا مف احتيالات المصالح والهي ات الحكومية وطركات العطاع العاـ
 ورطاع اٍعماؿ العاـ مف اّحتيالات اّستيرادية وطبعا لعرارات ر يس ملمس الوزراا. 

 ( مف العانوف ررـ ٗتطبيؽ المادة )ٔٛٙ  ٜٙٛٔلسنة 
 والمفسرة  ٕٚٓٓلسنة  ٜٖ( مف العرار اللمهوري ررـ ٘مادة )تطبيؽ الفعرة ال ال ة مف ال

لِفراج عم  مطموؿ الفواتير المرفعة بالطمب  ٕٗٓٓلسنة  ٜٔٗٔبعرار وزير المالية 
مف المستمزمات والمكونات ورطم ال يار الْزمة لعمرة المحركات التوربينية لعاطرات 

 السكؾ الحديدية.

 خدمات في مجال حماية البيئـة  -6
 إصدار خطاب اُفراج اللمرك  عف طحنة لممواد الكيماوية الخطرة 
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 خدمات في مجال أعداد الدراسات  -7
 .اعداد الدراسات المتعمعة بمختمؼ اٍنططة الصناعية 

 خدمات في مجال توفير المعلومات ونشرها  -8
  .الحصوؿ عم  بيانات عف المنطآت والمناطؽ الصناعية 
  ْ  ؿ النطرات الصناعية الدورية الت  تصدرجا الهي ة. الحصوؿ عم  بيانات مف خ
  .الحصوؿ عم  دليؿ الصناعة والمنتلات الصناعية المصرية 

 خدمات في مجال حل مشاكل وشكاوى المستثمرين  -9
  .يلاد الحموؿ لها  دراسة وتحميؿ المطاكؿ اٍلرا ية والتنفيذية لعطاع الصناعة واا

 

 تىميخ انصىبعيخانمىجهخ نهيئخ ان األوتقبداد  -هـ

  .يْحظ أزدوالية اٍختصاصات بيف جي ة التنمية الصناعية والملتمعات العمرانية اللديدة 

  أف الحصوؿ عم  الرخص يست رؽ سنة ونصؼ عم  اٍرؿ وليس طهرًا أو  ْ ة كما يرد
 المس ولوف. 

  .الرخص الممنوحة تكوف مؤرتة وليست دا مة وتلدد كؿ سته طهور 

 لمست مر أخر. مف المست مر إذا إراد أف يتنازؿ ـو تنازؿ باجظة تطمب الهي ة رس 

 عممًا بأف خطاب الذماف يتـ ست مر لكؿ متر أرض طرط معوؽخطابات الذماف عم  الم ،
% أي ذماف مف يذمف أف ينفذ الرخصة ف  طهر أو طهريف، ٓٓٔبنسبة  ت طيتة

أطد احتيالًا لمسيولة  فخطاب الذماف ما جو أّ إستنزاؼ مال  لممست مر ف  فترة جو
 لِنتهاا مف مطروعه وعدـ تحديد توريتات واذحة ّسترداد خطاب الذماف .

   ارتفاع أسعار بيم اٍراذ  المخصصة لمخازف المناطؽ الصناعية معارنة بأسعار بيم اٍراذ
المخصصة لممصانم مما يذطر المست مر إل  طراا أراذ  مصانم ُرامة مخازف عميها 

 عتبر مف الخدمات الدا مة لْست مار.  والمخازف ت

  ف  بعض المناطؽ الصناعية م ؿ مدينة برج العرب ٓٚاطتراطات بناا المصانم عم  مساحة %
% مما يذم ٓٙبينما يطترط لهاز برج العرب التابم لوزارة اُسكاف البناا عم  مساحة 

 المست مر ف  مآزؽ عند التعدـ لمحصوؿ عم  رخص التط يؿ. 

 ادات الععارية مف جي ة الملتمعات العمرانية بريديا، ّو تطمب مف المست مر طخصيا طمب الطه
 لذماف سرعة اٍداا فإنها تست رؽ طهريف تعريبًا. 

  ًْ تست رؽ موافعة الهي ة ّستيراد مواد خطيرة تدخؿ ف  الصناعات الكيماوية المتنوعة ورتًا طوي
 نتج تنعكس عم  تكمفة اُنتاج. مما يتسبب ف  فرض رسوـ أرذيات عالية عم  الم

 رض جذ  الرسـو حيث د رانون  لفعدـ تعنيف الرسـو الت  تفرض نظير أداا الخدمات دوف سن
بد مف تعن يف تمؾ الرسـو وعند فرذها يلب الرلوع إل  اللهات يتطكؿ عب ًا عم  المست مر، ّو

 اٍعم  وأررارجا تطريعيا. 
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 بالصناعات التحويمية واللهاز المركزي لمتعب ة العامة  ولود تنارض ما بيف البيانات المتعمعة
 واُحصاا مما ي ير اللدؿ حوؿ كيفية استخداـ البيانات المتاحة المتعمعة بالعطاع الصناعى. 

 بما يمكف  لتنمية الصناعية زير منطورة سنوياً أف اٍجداؼ والمهاـ الر يسية الخاصة بهي ة ا
اٍجداؼ خاصة وأنه لو رامت الهي ة بتحعيؽ جذ  اٍجداؼ الباحث مف رياـ الهي ة بتحعيؽ جذ  

 لما كاف حاؿ الصناعة التحويمية كما جو اٍف. 
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  مركس تحديث انصىبعخ   -2.1
أنط ا مركز تحديث الصناعة ككياف مستعؿ مف ألؿ إعطاا دفعة لتحديث الصناعة، وذلػؾ 

 ٖٓٔوالحكومػػة المصػػرية ) مميػػوف يػػورو( ٕٓ٘بتمويػػؿ مطػػترؾ بػػيف كػػؿ مػػف اّتحػػاد اٍوروبػػ  )
 *مميوف يورو(. ٕٙٗمميوف يورو( بإلمال  ميزانية ) ٖٚمميوف يورو( والعطاع الخاص المصري )

ويعد مركز تحديث الصناعة لزا مف خطة مستدامة لوذم الصناعة المصرية عم  خريطػة 
ًْ المنافسػػة العالميػػة، مػػم التػػزاـ لػػاد مػػف الحكومػػة المصػػرية بتعػػديـ الػػدعـ المػػال  الم طمػػوب مسػػتعب

لتنفيذ برامج وخطط المركز كاف إنطاا مركز تحديث الصناعة إحدي ال مار الت  أسفر عنهػا برنػامج 
تحديث الصناعة، ويعمؿ المركز كهي ة داعمػة لمتنميػة الصػناعية، تػدعـ لميػم المنطػآت الصػناعية 

ركػػز نهلػػًا لديػػدًا فػػ  المصػػرية بمػػا يلعمهػػا رػػادرة عمػػ  المنافسػػة فػػ  اٍسػػواؽ العالميػػة، ويتبنػػ  الم
العمؿ بعيـ طراكة و يعة تذـ كافة اللهات المعنية بلعؿ العطػاع الصػناع  العػاطرة الر يسػية لمنمػو 

 ولتوفير فرص العمؿ وزيادة الصادرات ف  اّرتصاد المصري.
وبوله عاـ، يدعـ مركز تحديث الصناعة المنطآت الت  يعمػؿ بهػا عطػرة عػامميف أو أك ػر، 

اّلتماع  لمتنمية الملاؿ لك  ينفػذ أجدافػه فػ  دعػـ المطػروعات متناجيػة الصػ ر،  تاركًا لمصندوؽ
بػػد أف تكػػوف المنطػػأة المسػػتفيدة منطػػأة صػػناعية خاصػػة وأف يعمػػؿ بهػػا أك ػػر مػػف عطػػرة عمػػاؿ  ّو

 .**دا ميف مسلميف رسميًا مؤمف عميهـ
 

اليػة ُدارة مطػروعات ورد راـ مركز تحديث الصناعة بتطوير ردراتػه اُداريػة والتنفيذيػة والم
مطتركة بمنته  الكفااة والطػفافية ولػاري زيػادة الطارػات لمتعػاوف فػ  ملػاّت عديػدة مػم اللهػات 
المانحػة المحميػة والعالميػة عمػ  السػواا وكػذا منظمػات التنميػة ومؤسسػات العمػاؿ والمنظمػات زيػر 

 (ٔ)الحكومية والمنظمات اٍخري ذات الصمة.
 مباديا المركز  -أ

 (ٕ) ركز تحديث الصناعة عم  عدة مبادي أساسية وج :يعـو م
  إنطاا وتكويف العديد مف البرامج والسياسات الت  تعمؿ عم  تعديـ الدعـ والمساندة لممطروعات الصناعية

 والعطاع الصناع .
  يعتمد عمؿ المركز عم  متطمبات العطاع الخاص الصناع ، حيث يعمؿ عم  تطوير ردرة العطاع الخاص

 توي الكفااة والتنافسية.لرفم مس

                                                 
* * . 0202يخ مارس مقابلة شخصية مع السيد رئيس قطاع وحدة الدعم الفنى بالمركز بتار   

*
إلنشاء مركز تحديث الصناعة. 0222( لسنة 722القرار الجمهورى رقم )   

(0)
المجلد الرابع عشر العدد  –المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، "استراتيجية التنمية الصناعية فى مصر"  –نيفين حسين حشمت   

.72، ص 0222الثانى، ديسمبر   

(0)
إعداد متفرقة . –ناعة نشرة أخبار مركز تحديث الص    
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  اّجتماـ بالمطروعات الص يرة والمتوسطة، باعتبارجا تم ؿ أكبر لزا مف العطاع الخاص الصناع ، حيث
 أنها تمعب دور مهـ ف  خمؽ فرص العمؿ مم توافر اُمكانيات الْزمة لمنمو اّرتصادي.

 .اٍجتماـ بالمطروعات 
 
 (ٔ)مركزالعمؿ  أولويات  -ب

 : تطوير وتحديث الصناعات الص يرة والمتوسطة مف ألؿ دعـ العاعػدة الصناعية:المحور اٍوؿ
 :حـز خدمات لممنطآت الص يرة والمتوسطة 

 . التطوير المال : م ؿ تحميؿ التدفعات النعدية والتحميؿ المال 

 .التسويؽ: م ؿ بحوث السوؽ وخطط تسويعية 

  دليؿ السياسات ونظـ طاممة.تنمية الموارد البطرية: م ؿ إنطاا الهيكؿ الوظيف  و 
 .زيادة اُنتالية: م ؿ نظـ اُنتاج الرطيؽ وخدمات تعميؿ التكمفة والتدريب 
  تعديـ مزايا التكمفة المساجمة عم  لميم البرامج المعدمة لممناطؽ المهمطة والت  لها ميزة

 نسبية كصعيد مصر وسيناا .

 . المساجمة ف  نطر  عافة العمؿ الحر وريادة اٍعماؿ 

  تحديد التلمعات الصناعية والحرفية وتطليم الكيانات الص يرة لْنذماـ للمعيات محمية
 وكيانات مسلمة حت  تستفيد مف خدمات المركز .

 
 : تعميؽ الصناعة المصرية ودعـ اّبتكار والتنمية التكنولولية:ل ان المحور ا

 برنامج تنمية المورديف المحمييف:  -ٔ

 المورديف المحمييف عم  العطاعات بهدؼ تحديد السمم  تطبيؽ منهلية برنامج تنمية
 والمواد الت  يتـ استيرادجا حاليًا ّستبدالها بالمكونات الت  يتـ إنتالها محميًا.

برنامج نموذل  لرفم كفااة اُنتالية لمورديف ف  صناعات النسيج والمْبس اللاجزة   -ٕ
 لمحاكاة إنتاج المنطآت الهندية.

   تطوير الصناعات الم ذية لمسيارات واٍلهزة الكهربا ية واّلكترونيات زيادة التركيز عم
 وال ذا ية.

 التمكيف التكنولول  ونعؿ المعرفة. -ٖ

 . التوسم ف  خدمة إدارة الموارد لممنطآت والتصميـ الصناع  والهندس 

 
 
 

                                                 
(0)

.0200أولويات وتوجهات مركز تحديث الصناعة، مركز تحديث الصناعة، نوفمير     
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 دراسات رطاعية تحميمية : -ٗ

 البحوث والتطوير:
تمويؿ مطترؾ لَبحاث ولاري تمويؿ عدد مف تـ توريم اتفاؽ مم وزارة البحث العمم  ل
 المطروعات ويستهدؼ تمويؿ المزيد.

 

 التعاوف الدول : -٘

  البدا ف  تنفيذ برنامج لترطيد استهْؾ الطارة ف  العطاع الصناع  وبالتعاوف مم لهاز
 (.UNIDOط وف البي ة ومنظمة اٍمـ المتحدة لمصناعة )

  ُ ( ف  إعداد مطروع معدـ UNDPنما   )يطارؾ المركز مم صندوؽ اٍمـ المتحدة ا
 لمرفؽ البي ة العالم  لتصنيم وحدات الخْيا الذو ية لتوليد الطارة.

  التنسيؽ مم وزارة التعاوف الدول  واللهات المانحة مف ألؿ تعظيـ اّستفادة      مف
 مصادر التمويؿ المخصصة لتطوير وتحديث منظومة الصناعة.

 
 لفنية لتنمية الصادرات:لث: المساندة ال االمحور ا

 حـز خدمات لتأجيؿ المصانم الص يرة والمتوسطة لمتصدير: -ٔ

 .المرالعة وتدريب مديري التصدير 
 . استراتيليات التصدير 
 .بحوث اٍسواؽ الخارلية المستهدفة 
برنامج التكتْت التصديرية: إطْؽ المرحمة التلريبية بالبدا ف  تكويف وتنمية خمس  -ٕ

 تكتْت تصديرية.

 رنامج التوافؽ مم المواصفات ونظـ اللودة العياسية والمطابعة العالمية.ب -ٖ

 
 : تنمية الموارد البطرية لسد احتيالات الصناعة:لرابمالمحور ا

 ت ير  عافة العمؿ داخؿ المنطآت وتنمية مهارات العمؿ الفن . -ٔ

 تنمية مهارات اُدارة والمهارات التعنية. -ٕ

 اُنتالية.التدريب عم  رفم الكفااة وزيادة  -ٖ
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 اتحاد الصناعات المصرية  -ٔ.ٖ
عندما تـ تطكيؿ للنة التلػارة  ٜ٘ٔٔترلم فكرة إنطاا اتحاد الصناعات المصرية إل  عاـ 

 والصناعة الت  أعدت تعريرًا يعتبر ميْد الوع  الصناع  بمصر.
باُسػكندرية ولمعيػة الصػناعات بػالعطر المصػري جػ   ٕٕٜٔيونيػة  ٗومنذ تأسيسػها فػ  

تػػـ  ٕٜٚٔلطػػريؾ الصػػناع  الرسػػم  لمحكومػػة فػػ  تنفيػػذ سياسػػة التنميػػة اّرتصػػادية. وفػػ  عػػاـ ا
تطكيؿ أوؿ زرفة صناعية لتم يؿ لميم الصناعييف العامميف ف  ملاؿ المْحػة بػالعرار الػوزاري ررػـ 

بإنطاا اتحاد لم رؼ الصناعية الذي سم  ٍوؿ مػرة باتحػاد الصػناعات المصػرية. ورػد  ٜٚٗٔ/ٖٚ
 ٜٛ٘ٔ/ٕٔعنػدما صػدر العػانوف ررػـ  ٜٛ٘ٔتحاد الصناعات وال ػرؼ بعػدة مراحػؿ حتػ  عػاـ مر ا

الذي أرر  اتحاد الصناعات المصرية وزرفه الصناعية ولحؽ بالعانوف صػدور العػرار اللمهػوري ررػـ 
المػنظـ لم ػرؼ الصػناعية  ٜٛ٘ٔ/ٖ٘ٗالمنظـ ّتحاد الصػناعات والعػرار اللمهػوري  ٜٛ٘ٔ/ٕ٘ٗ

لمعمػوؿ بهػا حاليػًا. صػدر بعػد ذلػؾ عػدد مػف العػرارات الوزاريػة التػ  تهػدؼ إلػ  دمػج وج  العرارات ا
ًْ عف زيادة عدد اٍعذاا فػ  ال ػرؼ وتحديػد عػدد  ال رؼ الصناعية المما مة مف ألؿ تعزيزجا، فذ

 مم م  كؿ صناعة ف  ملمس إدارتها.
حػاد الصػناعات صدر ررار ر اس  لترتيب انتخابات ملمػس إدارة كػؿ مػف ات ٜٔٛٔوف  عاـ 

مف المؤسسػات الصػناعية العامػة  ٖٓٓٓٛالمصرية وزرفه الصناعية . كما يخدـ اّتحاد أك ر مف 
 )*(% مف اٍعذاا إل  ف ة مؤسسات العطاع الخاص.ٜٓوالخاصة وينتم  أك ر مف 

 العيـ اٍساسية لْتحاد  -أ
وصػػفها دعامػػة يعػد اّتحػػاد العػػاـ لمصػػناعات صػػوت الصػػناعة، حيػث يػػدافم عػػف الصػػناعة ب

 لمتنمية المستدامة ف  البْد وباعتبارجا أداة لتخفيؼ وطأة الفعر ومحاربته وتحعيؽ اّزدجار.
وولود رطػاع صػناع  رػوي أمػر ّ زنػ  عنػه لتعظػيـ اّسػتفادة مػف إمكانػات النمػو لمصػر 

  فػ  ودعـ عمميات التنمية اّرتصػادية لهػا ، وتطػير اُحصػااات الحدي ػة إلػ  أف العطػاع الصػناع
% مػػف الصػػادرات السػػمعية ويعمػػؿ بػػه مػػا ٓٗ% مػػف النػػاتج المحمػػ  اُلمػػال  و٘.ٕٚمصػػر يطػػكؿ 
وتعػػد العػػدرة التنافسػػية لمصػػناعة الوطنيػػة فػػ  أي  (ٔ)% مػػف رػػوة العمػػؿ فػػ  مصػػر. ٗٔيربػػو عمػػ  

ارتصاد الدّلة اٍجـ عم  ردرة البمػد عمػ  المنافسػة فػ  اّرتصػاد العػالم  والتػ  ّ يمكػف أف تكػوف 
نتالية حعيعية.  وارعًا بدوف سياسات سميمة ومؤسسات فاعمة واا

وف  إطار ملمؿ السياسات الصناعية ف  مصر أخذ اتحاد الصناعات المصرية عم  عاتعػه 
مهمة ريادة النمو الصناع  لْرتصاد المصػري عمػ  الصػعيديف المحمػ  والعػالم  والتم يػؿ المسػتعؿ 

                                                 
)*(
.0202مقابلة شخصية مع نائب المدير التنفيذى للبحوث والدراسات الفنية باالتحاد فى مارس     

(0)
.0222/0222الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوى عام     
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بػادرة والػنهج المتكامػؿ لموصػوؿ إلػ  المنافسػة عالميػًا، مػم الفعاؿ ٍعذاا اّتحػاد معتمػدًا عمػ  الم
 تحعيؽ التوازف مم مصالح واحتيالات الطركاا المعنييف.

يمانًا بهذ  المهمة يدافم اتحػاد الصػناعات المصػرية بطػكؿ فعػاؿ عػف المصػالح المطػتركة  واا
ظمػػػات المحميػػػة ٍعذػػػا ه ويمػػػ مهـ أمػػػاـ الهي ػػػات الحكوميػػػة والتطػػػريعية المعنيػػػة وزيرجػػػا مػػػف المن

واُرميمية والدولية ويعـو بتنسيؽ أعماؿ ال رؼ الصناعية وتوحيد لهودجا مف ألؿ ذماف تحعيعهػا 
 أجدافها الت  أنط ت مف ألمها.

كما أنه نظرًا لمطبيعة الديناميكية ّتحاد الصػناعات المصػرية وال ػرؼ الصػناعية فػإف تطػور 
، وسوؼ يظؿ ف  حركة تطوير ذاتية لما فيه اٍفذػؿ تنظيـ اّتحاد وزرفه الصناعية لف يتورؼ أبداً 

 لمملتمم الصناع  المصري.
 اّتحاد سياسة  -ب

إف إتحاد الصناعات المصرية كونه مؤسسة لماعية بطبيعتػه يػؤمف بعػوة العمػؿ اللمػاع ، 
اٍ ػر الفعػاؿ لمطػراكات فػػ  ك يػر مػف اٍحيػػاف تكػوف الطػراكات ّزمػػة وذػرورية لموالهػة التطػػورات 

سيما مف حيػث اٍحػداث التػ  تػؤ ر عمػ  اّسػت مارات وتمػؾ التػ  تػؤ ر عمػ  اُرم يمية أو الدولية ّو
 العدرة التنافسية.

ّو يعمؿ اّتحاد منفػردًا فػ  السػاحة الوطنيػة الصػناعية بػؿ يعمػؿ بطػكؿ و يػؽ مػم مختمػؼ 
وزارة اّسػت مار، الهي ات الحكومية المعنية بملاؿ الصناعة وعم  رأسػها وزارة التلػارة والصػناعة، و 

ووزارة الماليػػػة، ووزارة العػػػوي العاممػػػة والهلػػػرة، ووزارة التعػػػاوف الػػػدول ، والصػػػندوؽ اّلتمػػػاع  
 لمتنمية، وجي ة التنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة.

باُذػػافة إلػػ  ذلػػػؾ يتعػػاوف اّتحػػاد مػػػم نظرا ػػه مػػف رابطػػػات ولمعيػػات اٍعمػػاؿ النطػػػطة 
ة ف  مصر. وكما يطارؾ ف  مختمؼ اٍنططة الداعمة لمصناعة ف  مصر وملالس اٍعماؿ التلاري

 الت  تتبناجا تمؾ المؤسسات.
كذلؾ يعد الملتمم المدن  والمنظمات زير الحكومية أصػحاب مصػمحة ر يسػية وطػريؾ جػاـ 
 لْتحاد، ويم ؿ اّتحاد مصالح الصناعة بوصفها دعامة لمتنمية المستدامة ف  البْد باعتبارجا أداة
لتخفيؼ وطأة الفعػر، فػإف جػذا الهػدؼ ّ يمكػف انلػاز  بفعاليػة دوف تعػاوف كامػؿ مػم مختمػؼ ف ػات 

 الملتمم مما مة ف  المؤسسات المدنية.
وعم  المستوي اُرميمػ  والػدول  فػإف اّتحػاد أحػد أجػـ اٍعذػاا الفػاعميف لػدي المنظمػات 

( والمنظمػات الدوليػة ٍصػحاب ILOالصناعية ومنظمات أرباب العمػؿ م ػؿ منظمػة العمػؿ الدوليػة )
( باُذػافة إلػ  ذلػؾ Business Med( واتحاد البحر المتوسط لمنظمات اٍعمػاؿ )IOEاٍعماؿ )

لػػدي اّتحػػاد طػػركات خاصػػة ومطػػروعات مطػػتركة مػػم منظمػػة اٍمػػـ المتحػػدة لمتنميػػة الصػػناعية 
(UNIDO(   وبرنامج اٍمـ المتحدة اُنما )UNDP.) 
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الصػػناعات المصػػرية عْرػػات  نا يػػة متميػػزة واسػػت نا ية مػػم عػػدد مػػف كػػذلؾ يولػػد ّتحػػاد 
يات المتحدة اٍمريكية والمممكة المتحػدة وزيرجػا مػف البمػداف التػ  يربطهػا باّتحػاد  البمداف م ؿ الّو
صْت و يعة مف خْؿ بروتوكْت تعاوف مم اتحادات أصحاب اٍعماؿ فيهػا م ػؿ الػدنمارؾ وألمانيػا 

 وايطاليا وأسبانيا وماليزيا واليوناف وروسيا والهند . وتركيا ورومانيا
 
 التحويمية لمصناعات ةاّتحاد العام أجداؼ -لػ

 :الدراسة والبحوث اّرتصادية 

يعػػـو اتحػػاد الصػػناعات المصػػرية بالعديػػد مػػف الدراسػػات والبحػػوث وأوراؽ العمػػؿ اّرتصػػادية 
معػرفتهـ المحميػة واُرميميػة بمختمػؼ  والصناعية الت  تساعد فػ  مختمػؼ العطاعػات لتوسػيم نطػاؽ

المت يػػرات اللاريػػة عمػػ  السػػاحة اّرتصػػادية، باُذػػافة إلػػ  ذلػػؾ تسػػاجـ تمػػؾ الدراسػػات فػػ  تحديػػد 
وصيازة مورؼ الصناعييف تلا  مختمؼ العذايا والدعوة لمصالحها، و مة رطاع كامؿ باّتحػاد تػـ 

تعػػديـ المطػػورة الفنيػػة واّرتصػػادية للميػػم تكريسػػه ليتػػول  جػػذ  المهمػػة اٍساسػػية، كمػػا أنػػه يعػػـو ب
 أعذاا ال رؼ.

 (  :مكتب اّلتزاـ البي   والتنمية المستدامةECO) 

يتم ػػؿ الهػػدؼ الر يسػػ  لمكتػػب اّلتػػزاـ البي ػػ  لْتحػػاد فػػ  تعزيػػز التنميػػة المسػػتدامة ودعػػـ 
 ُ نتاليػة لمصػناعة استخداـ تطبيعات اُنتاج اٍنظؼ والكفااة ف  اسػتخداـ الطارػة مػف ألػؿ زيػادة ا

 المصرية وتعميؿ المخاطر الت  يتعرض لها الملتمم والبي ة.
كمػػا يعػػد مكتػػب اّلتػػزاـ البي ػػ  وحػػدة ذات طبيعػػة خاصػػة يعػػدـ خػػدمات استطػػارية لمختمػػؼ 
العطاعات الصناعية ويتركز اجتمامها ف  توفير الخدمات الْزمة لمعطاع وتػدعيـ الكفػااات المحميػة 

 ار العمؿ الْـز لتسهيؿ عممية تبن  تكنولوليا اُنتاج اٍنظؼ .واُسهاـ ف  تحديد إط
كػػذلؾ يعػػدـ المكتػػب دعمػػًا ماليػػًا مػػف خػػْؿ اّتفػػاؽ المورػػم مػػم وزارة الدولػػة لطػػ وف البي ػػة 
والبنؾ اٍجم  المصري لتنفيػذ نظػـ اّنتػاج اٍنظػؼ فػ  الصػناعة مػف خػْؿ رػروض ميسػرة لتمويػؿ 

 ْ  ػة مْيػيف لنيػه مصػري تسػدد عمػ  أرسػاط سػنوية تتػراوح مػف معدات صناعية بعيمة تصؿ إلػ   
 % فعط .٘.ٕعاـ إل  خمسة أعواـ وبمعدؿ فا دة سنوية 

 الخدمات العانػونية والمالية 

يعػػدـ اّتحػػػاد مػػف خػػػْؿ إدارة الطػػ وف العانونيػػػة المطػػورة لَعذػػػاا ويعػػـو عمػػػ  تحػػػديث 
دـ المسػاعدة عمػ  حػؿ المطػاكؿ الماليػة التطريعات اللديدة ذات الصمة بالطػأف الصػناع . كػذلؾ يعػ

عػادة لدولػة الػديوف والتع ػر والمطػاكؿ  لَعذاا مم مختمؼ المؤسسػات الحكوميػة م ػؿ الذػرا ب واا
 مم البنوؾ.
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 التسويؽ 

ورػػم اتحػػاد الصػػناعات المصػػرية اتفاريػػات  نا يػػة متنوعػػة مػػم منظمػػات مما مػػة ومنظمػػات 
صر وبمداف أخري، وذلػؾ بالتعػاوف مػم مركػز تحػديث اٍعماؿ بهدؼ تطليم التلارة والتصدير بيف م

( واللمعيات المحمية والوزارات. مما يسهؿ مطاركة اٍعذاا فػ  مختمػؼ المحافػؿ IMCالصناعة )
اُرميميػػػػة والدوليػػػػة واٍسػػػػواؽ والمعػػػػارض ووفػػػػود ال ػػػػرؼ الصػػػػناعية إلػػػػ  المػػػػؤتمرات الصػػػػناعية 

المعارض والمػؤتمرات يمكػف لَعذػاا التػرويج  واّست مارية ف  لميم أنحاا العالـ، ومف خْؿ تمؾ
لصػػناعاتهـ ومنتلػػاتهـ، والػػدخوؿ إلػػ  اٍسػػواؽ اللديػػدة وتحعيػػؽ فػػرص ُرامػػة مطػػروعات مطػػتركة 

 ونعؿ الخبرات واستحداث التعنيات اللديدة الت  مف طأنها تحسيف ردرتها التنافسية.
 
 هاواٍعماؿ الت  تعوـ ب الصناعية التابعة لْتحاد ال رؼ  -د

تعمؿ ال رؼ ككياف استراتيل  مف ألؿ تحسيف اٍداا وزيػادة اُنتاليػة فػ  العطاعػات التػ  
يذػػمها اتحػػاد الصػػناعات. جػػذا باُذػػافة إلػػ  تػػوفير اٍدوات التػػ  مػػف طػػأنها تسػػهيؿ اّسػػت مار 

 الصناع  يذـ اّتحاد ستة عطر زرفة صناعية إل  عذويته وج :
   .زرفة صناعة الحبوب ومنتلاتها 
   . زرفة صناعة السينما 
   .زرفة الصناعات ال ذا ية 

   . زرفة صناعة اللمود 

   .زرفة الصناعات المعدنية 

   . زرفة صناعة منتلات اٍخطاب واٍ اث 

   .زرفة الصناعات النسيلية 

   . زرفة صناعة اٍدوية ومستحذرات التلميؿ والمستمزمات الطبية 

   . زرفة ومواد البناا 

 لكيماوية .زرفة الصناعات ا 

 .زرفة الصناعات الهندسية 

 . زرفة تكنولوليا المعمومات واّتصاّت 

 . زرفة دبازة اللمود 

 . زرفة البتروؿ وصناعات التعديف 

 . زرفة صناعة الطباعة 

 . زرفة صناعة معدم  خدمات الرعاية الصحية بالعطاع الخاص 
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لتعنيػػة لتعزيػػز نمػػو تعمػػؿ جػػذ  ال ػػرؼ عػػف ك ػػب مػػم اٍعذػػاا وتعػػـو بتعػػديـ المسػػاعدة ا
 الطركات التابعة لها، كما تتم ؿ اٍجداؼ الر يسية لها ف  التنمية الصناعية فيما يم :

 .اّجتماـ برعاية مصالح اٍعذاا ربؿ اللهات المس ولة 

 .بذؿ كؿ اللهد لخدمة ملتمم ال رؼ 

 اّلتحاـ بينها وبيف أعذا ها، وتم يمهـ أماـ اللهات المعنية والسمطات العامة. 

 . رسـ السياسة الصناعية مم وزارة التلارة والصناعة 

 .التعاوف مم المؤسسات المس ولة ف  تنمية الصناعات المختمفة 
 

وتعػـو ال ػػرؼ الصػػناعية التابعػة ّتحػػاد الصػػناعات المصػػرية بك يػر مػػف اٍعمػػاؿ واٍنطػػطة 
 (ٔ) لتحعيؽ أجداؼ تنمية الصادرات المصرية وأجمها ما يم :

   حؿ المطاكؿ الصناعية مم اللهات الرسمية بالرزـ مف صعوبتها بسبب المساعدة عم
 تطعب الصناعات بيف عدد مف اٍلهزة المعنية بها .

 .موالهة مطاكؿ اٍعذاا لك  يتـ حمها حفاظًا عم  اّرتصاد العوم  باعتبارجا لزا منه 

 ؽ العربية إرامة المعارض الخارلية عم  نفعة أعذا ها ل زو المنتلات المصرية لَسوا
 واٍلنبية لك  تتمكف مف المنافسة ف  اٍسواؽ المفتوحة.

  المطاركة ف  إعداد وتعديؿ بعض المواصفات العياسية لمصناعات المصرية حت  تتوااـ
 جذ  المواصفات مم ظروؼ اُنتاج والمواصفات العالمية.

 .إعداد الدراسات لتطوير مستوي لودة المنتلات الصناعية 

 ب أعذا ها ف  أي مطاكؿ تتعمؽ بالررابة المفروذة عم  المنتلات الوروؼ إل  لان
 الصناعية المصرية.

 . دفم اٍعذاا بال رؼ عم  اّجتماـ الطديد بالتسويؽ الخارل 

 لمتعاوف الدول . تإعداد روا ـ بالسمم الصناعية الت  يمكف إدرالها ذمف البروتوكّو 

  وطبعة بعدة ل ات .إصدار أدلة المصانم ذات اُمكانات التصديرية 

 .الوروؼ إل  لانب اٍعذاا ف  للاف التحكيـ لفض المنازعات 
  إصدار طهادات المزاولة والمنطأ وزيرجا ّستصدار الطهادات والتراخيص مف اللهات

 المعنية وعم  سبيؿ الم اؿ: بطارة التصدير واّستيراد.
 
 الملاف الفنية المتخصصة باّتحاد -جػ

                                                 
(0)

.222، 027، ص0777موسوعة الصادرات المصرية، السنة الثالثة،     
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العػػوة اٍساسػػ  التػػ  تػػدعـ اتحػػاد الصػػناعات وتػػذلؿ الععبػػات التػػ   تعػػد جػػذ  الملػػاف مصػػدر
تواله العطاع الصناع  ف  مصر، كما تعد تمؾ الملاف المحرؾ الر يس  واٍك ر ديناميكية فػ  عمػؿ 

 اّتحاد، ويذـ اّتحاد تسعة عطر للنة فنية متخصصة وج  كالتال :
  .للنة اللمارؾ 
  .للنة ط وف العمؿ 

  الص يرة والمتوسطة. للنة المطروعات 

  .للنة رانوف اّتحاد 

  .للنة العْرات الدولية 

  .للنة منظمات اٍعماؿ ولمعيات المست مريف 

  . للنة سياسة التلارة الخارلية والنعؿ والموان 

  .للنة الطارة 

  .للنة رانوف العمؿ 

 . للنة رانوف التلارة 

 .للنة التمويؿ واّست مار مف ألؿ التط يؿ 

 ب.للنة الذرا  

 .للنة تحديث الصناعة 

 .للنة البحث العمم  ونعؿ التكنولوليا 

 .للنة رواد الصناعة 

 .للنة اُعْـ 

 . للنة اّرتصاد الرسم  وحماية المستهمؾ ومنم اّحتكار 

 . للنة التدريب الصناع  والمهن 

 .للنة رانوف الصناعة 

 ٍنتعادات المولهة ّتحاد الصناعات المصريةا  -و
  اٍساسػػػية ٍتحػػاد الصػػػناعات، بأنػػه أخػػػذ عمػػ  عاتعػػػة مهمػػة ريػػػادة النمػػػو ذكػػر فػػػ  العػػيـ

الصناع  لَرتصاد المصري عم  الصعيد المحم  والعالمى، زير أنه لػـ يوذػح كيػؼ يمكػف 
 تحعيؽ ذلؾ. 

 
  ذكر ف  اٍجداؼ العامة ّتحاد الصناعات فػ  الدراسػات والبحػوث اٍرتصػادية، بػأف اّتحػاد

التػػ  تسػػاعد فػػ  مختمػػؼ العطاعػػات ولػػـ يوذػػح ذلػػؾ، كمػػا أف  يعػػـو بالعديػػد مػػف البحػػوث
 اٍجداؼ العامة لِتحاد لـ تت ير لتواكب الورت الحال . 
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  ذكر ف  الخدمات العانونية والمالية، بإف اٍتحاد يعـو عم  تحديث التطػريعات اللديػدة ذات
ات اللديػدة الصمة بالطأف الصناعى، ولكف ليس مف الواذح كيؼ يػتـ تحػديث تمػؾ التطػريع

فػ  طػأف تنظػيـ  ٜٛ٘ٔ( لسػنة ٕٔذات الصمة بالطأف الصناعى، عممػًا بػأف العػانوف ررػـ )
الصناعة وتطليعها، ّو حته التنفيذية صدر ف  وارم أرتصادي والتماعى يتصػؼ فػ  ذلػؾ 
الورت بالنظػاـ اٍطػتراك ، ورػد ت يػرت جػذ  الظػروؼ فػ  الورػت الحػال  ولػـ يػتـ تعػديؿ تمػؾ 

 يكوف فعاؿ مم متطمبات الوذم الحال . العانوف حت  

 

  عمػ  الػرزـ بػأف اٍتحػاد وذػػم العديػد مػف اٍجػداؼ التػ  لػػو تػـ تنفيػذجا لحععػت الصػػناعات
التحويميػػة طفػػرة كبيػػرة، إّ أنػػه مػػف الصػػعب الحكػػـ عمػػ  تنفيػػذ جػػذ  اٍجػػداؼ فػػ  ظػػؿ عػػدـ 

أف يكػوف متػاح إصدار دليؿ إنلػاز سػنوي يوذػح مػا يحععػة اٍتحػاد لمصػناعات التحويميػة و 
 لكافة اللهات المهتمة بالصناعات التحويمية وكذلؾ المنطآت الصناعية. 

 

  مػػف ًّ وذػػم اٍتحػػاد خطػػة لمطارػػة منهػػا توليػػه مصػػانم، اٍسػػمنت إلػػ  إسػػتخداـ الفحػػـ بػػد
ال ػػاز، وذلػػؾ باسػػتيرادة مػػف الخػػارج بتكمفػػة معػػدرة والتسػػاؤؿ الػػذي ي ػػار جػػؿ تمػػت دراسػػات 

مة جػػذ  الخطػػة عمػػ  التمػػوث البيػػا ومػػف عدمػػة خاصػػة ممػػا مستفيذػػة لتوذػػيح مػػدي سػػْ
ذا كػاف  يتسبب إلػ  زيػادة أنبعا ػات زػاز أوؿ أكسػيد الكربػوف، زػاز  ػان  أكسػيد الكربػوف، واا
جذا مف الممكف فمماذا سعت زالبية الػدوؿ المتعدمػة وجػ  التػ  تمتمػؾ احتياطػات كبيػرة مػف 

 ة. الفحـ لنعؿ صناعاتها مف اٍسمنت إل  الدوؿ النامي
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  أستراتيلية مصر لمتنمية الصناعية -ٕ
رؤية  ٕٓٓٓطرحت اٍستراتيلية الت  رامت بها وزارة التلارة والصناعة والت  صدرت عاـ 
حيث  ٕ٘ٓٓلمصناعة المصرية عم  مدي السنوات المعبمة، والت  تـ تحدي ها وتطويرجا عاـ 

يم السياسة العامة أف تسهـ مف تحددت اٍجداؼ اٍستراتيلية، وتطير إل  أدوات معينة تستط
خْلها فى دعـ التنمية الصناعية، ومف طأف الرؤية الت  تطرحها جذ  اٍستراتيلية أف تلعؿ مصر 

 . ٕٕ٘ٓمف الدوؿ الصناعية اٍول  فى منطعة الطرؽ اٍوسط وطماؿ أفريعيا بحموؿ عاـ 
دوات الت  تحددجا ويعد جذا جدؼ طموح لكنه رابؿ لمتحعيؽ، فميس جناؾ مف اٍجداؼ واٍ

 اٍستراتيلية ما يتلاوز ردرتنا الفعمية إذا ما أستطعنا أف نرتفم بأدا نا إل  المستوي المطموب.
 
 أفتراذات اُستراتيلية   -أ

ورد بدأ تنفيذ اّستراتيلية بالفعػؿ، فاللانب اٍكبر مف البرامج الموذوعة رد دخؿ حيز 
لتلارة والصناعة وأنما مف خْؿ عدد مف الوزارات ترتكز أجـ التنفيذ، والتنفيذ ّ تنفرد به وزارة ا

مْمح اٍستراتيلية فى أررار حػزمة مف اٍلرااات العالمة لدعـ الصناعة وتيسير الراااتها وازالة 
معوراتها، حيث تعتمد اٍستراتيلية فى المعاـ اٍوؿ عم  تحديد معدّت النمو المستهدفة فى الناتج 

الحعيع  وريمة التصنيم المذافة،  ـ تعدير اٍست مارات المطموبة وفعا لتعديرات المحم  اٍلمال  
 المعامؿ الحدي ٍنتالية رأس الماؿ، وذلؾ أنطْرًا مف اّفتراذات التالية:

  ويفترض ٘,ٖيبمغ المعامؿ الحدي ُنتالية رأس الماؿ المعدر لْرتصاد فى ملموعة ،%
ْستراتيلية.  أما المعامؿ الحدي المعدر ٍنتالية رأس  باته عم  امتداد الفترة الزمنية ل

،  ومف ٕ٘ٔٓفى الفترة اٍول  الممتدة حت  السنة المالية  ٗالماؿ لمعطاع الصناع  فهو
نتيلة  ٕٙٔٓابتداا مف السنة المالية  ٘,ٖالمفترض أف ينخفض جذا المعامؿ إل  

 لمتحسف فى انتالية رأس الماؿ.
 فى ٘,٘ليبمغ  ٕ٘ٓٓ% فى عاـ ٜ,ٛذخـ تدريليًا مف يفترض أف ينخفض معدؿ الت %

، ٜٕٓٓ% فى عاـ ٗ، وٕٛٓٓ% فى عاـ ٘,ٗ، وٕٚٓٓ% فى عاـ ٘، وٕٙٓٓعاـ 
 .ٕٕ٘ٓ% حت  نهاية عاـ ٖ،  ـ يستعر فى حدود ٕٓٔٓ% فى عاـ ٘,ٖو

  يفترض أف ينخفض نصيب است مارات منطآت العطاع العاـ فى العطاع الصناع  تدريليًا
% فى ٘ٔ،  ـ ٕٛٓٓ-ٕٙٓٓ% فى الفترة ٕٓ% ليبمغ ٕٖلحال  البالغ مف مستوا  ا

% ٘، ليستعر بعد ذلؾ عند ٕٚٔٓ-ٖٕٔٓ% فى الفترة ٓٔ،  ؤٕٕٓ-ٜٕٓٓالفترة 
، وتتفؽ جذ  اّفتراذات مم التطورات المنتظرة فى برنامج ٕٕٕٓ-ٕٛٔٓخْؿ الفترة 
 الخصخصة.
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 ؼ بطريعة تحكمية، وبحيث يبدو لري تحديد حلـ اّست مار اٍلنب  المباطر المستهد
المتوسط المستهدؼ خْؿ كؿ فترة خمسية وارعيًا فى ذوا بيانات اّست مار اٍلنب  

 المباطر فى اّرتصاد المصري خْؿ الفترة الماذية.

  لري تحديد أجداؼ اّست مارات الصناعية مف لانب العطاع الخاص المحم  عم  أساس
ولة الكمية مساوية لنمو الناتج المحم  اّلمال  افتراض أف تكوف معدّت نمو السي

اّسم ، وجو ما يفترض بدور   بات سرعة دوراف النعود عم  امتداد الفترة الزمنية 
لْستراتيلية ومف المفترض أيذًا أف تحدث زيادة مطردة فى نسبة اّ تماف المعدـ لمعطاع 

% ٚٙالحال  لتصؿ إل  % فى الورت ٓ٘الخاص إل  السيولة الكمية، والبال ة نحو 
.  وأخيرًا يفترض أف تحدث زيادة تدريلية لنصيب العطاع الصناعى فى ٕٕ٘ٓبحموؿ عاـ 

% فى الورت الحال  ٖٙلممة التدفؽ السنوي لْ تماف المعدـ لمعطاع الخاص ليرتفم مف 
. وبناا عم  ذلؾ، وذعت تعديرات لمزيادة السنوية ٕٕ٘ٓ% بحموؿ عاـ ٘ٗإل  

اُ تماف المصرفى المعدـ لمعطاع الصناع ، عم  أف تتـ ت طية اللزا المستهدفة فى 
المتبع  مف اّست مارات الصناعية لمعطاع الخاص المحم  مف مؤسسات مالية زير 

 مصرفية، أي مف سوؽ رأس الماؿ.

  تمطيًا مم الهدؼ العاـ لْستراتيلية وجو زيادة الصادرات الصناعية، لري تحديد أجداؼ
راض حدوث زيادة مطردة فى الميؿ التصديري لمعطاع الصناع ، أي فى نسبة التصدير بافت

الصادرات الصناعية إل  ريمة التصنيم المذافة.  والمستهدؼ أف تزيد جذ  النسبة مف 
 .ٕٕ٘ٓ% بحموؿ عاـٓٗ% لتصؿ إل  ٕٓمستواجا الحالى البالغ 

 لعمؿ الواحدة فى العطاع لدي تحديد اٍجداؼ المتعمعة بالعمالة، ردر متوسط تكمفة فرصة ا
( لنيه مصري. وعم  ذلؾ، فإف تعديرات اً ار الت  ٓٓٓٓٓٔالصناع  بما ة ألؼ )

ستحد ها اّستراتيلية مف حيث توفير فرص العمؿ تعتصر عم  اً ار المباطرة دوف 
 سواجا. 
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 ٍنتعادات المولهة لِستراتيلية ا  -ب

 ستراتيلية ومف أجمها ما يم :ورد تـ توليه العديد مف اّنتعادات لهذ  اٍ
  ف  ظؿ تحوؿ وزارة الصناعة والتلارة الخارلية مف وزارة إنتالية إل  وزارة خدمية رد يمكف

مف السهؿ إعداد إستراتيلية لتنمية الصناعة، ولكف يمكف العوؿ لمحد صعوبة تنفيذ جذ  
 اُستراتلية. 

 صانم المصرية.جذ  اُستراتيلية لـ تطر إل  الطارات العاطمة فى الم 
 .اف اُستراتيلية افترذت أنه ّ يولد فى العالـ زيرنا، ونحف سنكوف الدولة الرا دة 
  تتلاجؿ اّستراتيلية السوؽ الداخم ، ودا مًا التوله لمتصدير، وج  استراتيلية موذوعة

فى اطار رسم  لمدولة الت  يفترض أف السوؽ الداخم  جاـ لدًا لها بنفس ردر اٍسواؽ 
 رلية، ولكف اّستراتيلية ّ تهتـ بالسوؽ الداخم  بنفس العدر.الخا

 .اٍستراتيلية لـ توذح معرفة ما جو وذعنا، وردراتنا 
  لـ تول  اّجتماـ الكاف  لَوذاع التنافسية وردرة نفاذ الصادرات المصرية لَسواؽ

اا المناطؽ المختمفة واطكالية الموا مة مم تلمعات كاٍتحاد اٍورب  ، الكوميسا، انط
يات المتحدة اٍمريكية   AGOA، اتفارية  bالصناعية المؤجمة، ملموعة إل   بيف الّو

 والدوؿ اٍفريعيػة .
  لـ تحدد اٍستراتيلية الفترة الزمنية لَنطْؽ، ما مدي تحعيؽ اٍجداؼ اٍرتصادية

 واٍلتماعية والسياسية واٍمنية لمملتمم.
 لم اٍنططة العا مة بالفعؿ لموصوؿ إل  الحلـ اٍم ؿ زاب عف جذ  اّستراتيلية أف تط

ًّ مف التطرؽ لتطليم  لَنتاج، وجذ  الرؤية الت  يلب عم  اٍستراتيلية أف توفرجا بد
 صناعات ّ ندري جؿ سيكوف لنا باع فيها أـ ّ.

  تركز عم  وصوؿ اٍنططة العديمة والصناعات العديمة مف خْؿ اٍندماج إل  تكويف ّ
 ات كبيرة، حيث تحاوؿ حؿ مطكْت الطارة العاطمة المولود فيها.كيان

  تهتـ اٍستراتيلية بتنمية اٍعماؿ حيث تتناوؿ الطؽ اٍرتصادي وال رص منه تحعيؽ
مميزات أرتصادية دا مة، ولكف أزفمت ما يسم  باستراتيلية التنمية التكنولولية وال رض 

ار تحديد دريؽ لنوع التنمية التكنولولية منها جو تحعيؽ أفذؿ تكنولولية دا مة فى اط
 المستهدفة، فْبد مف التداخؿ والتكامؿ والتطابؽ.

  تعد أجداؼ اّستراتيلية متواذعة وليست طموحة، حيث تعدر اٍستراتيلية مساجمة
، وجذا جدؼ متواذم لدًا ٍف الناتج ٕٕ٘ٓ% عاـ ٙ,ٕٕالصناعة فى الناتج المحم  
 %(.ٜٔ-% ٚ) المحم  اّلمال  يدور حوؿ

  جناؾ بعد زا ب عف جذ  اٍستراتيلية، وجو أسموب الخصخصة والطريعة الت  تتـ بها
خصخصة المطروعات،  حيث أف أسموب الخصخصة الذي يتـ حاليا جو البحث عف 
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مست مر واحد،  وجذا ليس صحيح،  فالمفروض أنه إذا كاف جناؾ رؤية استراتيلية لخدمة 
يلب أف يتـ بيم العطاع العاـ إل  أكبر عدد مف المساجميف الصناعة واٍرتصاد المصري 

 المصرييف.
  تـ ألعاا عبا استراتيلية تنمية الصناعات الص يرة عم  الصندوؽ اٍلتماع  دوف ولود

رؤية أستراتيحية عف تنمية جذ  الصناعات، وعدـ ولود تكامؿ بيف الصناعات الص يرة 
 والصناعات الكبيرة بتمؾ اٍستراتيلية.

 لب اعادة النظر فى اٍستراتيلية بحيث ّ تبع  استراتيلية زيادة العدرة التنافسية ي
والصناعية ّو الصناعة وأنما استراتيلية لمتصنيم، ٍف جذا جو الذي يعط  الصناعة 

 وعممية التصنيم البعد التنموي لها.
 
 السياسات المتعمعة بالصناعات التحويمية -ٖ

 يةإرامة المناطؽ الصناع -ٖ.ٔ
تعتبر المناطؽ الصناعية الركيزة اٍساسية لمتنمية الصناعية فى مصر، وفيما يم  نتناوؿ  

 الموذوع بعدر مف اٍيلػاز.
 المناطؽ الصناعية:  مفهـو  -أ

يعصد بالمناطؽ الصناعية، المساحات المحددة مف اٍراذ  التػ  تعػم داخػؿ أو خػارج زمػاـ 
لخارليػػة عمػػ  خػػرا ط مسػػاحية وتخصػػص لممطػػروعات المحافظػػات، والموذػػح إحػػدا يات حػػدودجا ا

الصػػػناعية واٍنطػػػطة الخدميػػػة المرتبطػػػة بهػػػا وفعػػػًا ٍحكػػػاـ العػػػوانيف والعػػػرارات المنظمػػػة لمصػػػناعة 
واّسػػت مار.  ويسػػت ن  كػػؿ مػػف المنػػاطؽ الصػػناعية الحػػرة العامػػة والمنػػاطؽ اٍرتصػػادية والمنػػاطؽ 

 الحرفية وورش الصيانة.
اا المنػػاطؽ الصػػناعية عمػػ  المنػػاطؽ الصػػناعية العا مػػة واللديػػدة، وكػػذلؾ وتطبػػؽ أحكػػاـ رػػرار إنطػػ

اٍراذ  الحاصمة عم  ترخيص صناع  وزير المست مة والممموكة لمطركات او اٍفراد ويتـ تحويمها 
 *إل  مناطؽ صناعية.

 ج  تحديد مساحة مكانية خاصة فى المحافظات الت  يكوف لهػا ميػزة نسػبية معينػة أو طػهرة مميػزة
فػػى صػػناعة مػػف الصػػناعات، عمػػ  أف يراعػػ  ولػػود ظهيػػر صػػحراوي لهػػذ  المحافظػػات تولػػد فيػػه 
المناطؽ الصناعية الملمعة، كما أف المناطؽ الصػناعية لػف تكػوف معصػورة عمػ  الحػدود المصػرية 

 **وأنما تكوف فى دوؿ أخري م ؿ السوداف واللزا ر.
 

                                                 
*
بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.  0220( لسنة 202قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم )   

**
.0202تعريف للسيد/ وزير الصناعة، سنة     
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 المناطؽ الصناعية  أجمية -ب
عية أحد أجـ معومػات لػذب اّسػت مار فػ  ظػروؼ اٍرتصػاد المفتػوح، تعتبر المناطؽ الصنا 

 وتكمف أجمية المناطؽ الصناعية ف  اٍت  : 
  توفير فرص لاذبة لَست مارات مف خْؿ تسهيؿ حصوؿ المست مريف عم  اٍرذ  والبنية

 التحتية بأسعار مطلعة. 
 تحعيؽ إنتطار ل راف  متوازف لمصناعة واٍست مارات الصناعية . 

  .توفير فرص عمؿ لديدة وتسريم حركة التنمية الصناعية والنمو الصناعى 

  .تطوير المنطآت الص يرة والمتوسطة مف خْؿ خمؽ اللو المناسب 
  .خمؽ اللو المناسب ّستعرار الصناعة 
  . لذب اّست مارات إل  العطاع الصناع 

 اٍساسية.  النهوض بالصناعات 
 
  ةأجػداؼ المناطؽ الصناعي -لػ

 تستهدؼ المناطؽ الصناعية اٍت  :  
  توفير اٍراذ  والخدمات الْزمة لمنطاط واّست مار الصناعية ف  مناطؽ محدودة وتسهيؿ

 مهمة وتكمفة اٍست مار والرعاية واٍطراؼ والتكامؿ الصناعى.
  .اّستفادة مف المزايا النسبية وتوزيم وتنويم التنمية الصناعية 

 لدخؿ واستعطاب التكنولوليا ورأس الماؿ. زيادة فرص العمؿ وا 

  إعادة توطيف النطاطات الصناعية العا مة بتطليم إنتعالها مف داخؿ المدف إل  المناطؽ
 الصناعية لمحد مف أستنزاؼ الموارد الما ية والتأ ير البي ى ف  مناطؽ التلمعات السكانية. 

 المناطؽ الصناعية. إرامة تكامؿ صناعى بيف المنطآت الصناعية الت  ستعاـ ف   

  .لذب اٍست مارات اٍلنبية لَست مار 

  . توطيف رأس الماؿ الوطن 

  تحفيز العطاع الخاص عم  المساجمة ف  تحعيؽ التنمية اٍرتصادية واّلتماعية
 المستدامة والطاممة. 

  .أدخاؿ التكنولوليا الحدي ة 

 ـ . إكتساب العامميف المهارة الفنية الْزمة لتطوير إنتاله 

  .تطليم الصادرات وتنمية التلارة الخارلية 

  .تطليم إرامة الصناعات التصديرية 

  تنطيط العطاعات اّرتصادية العاممة بالدولة م ؿ رطاع النعؿ والعطاع المصرف  والعطاع
 السياح  وزير ذلؾ مف العطاعات 
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 فػوا د المناطؽ الصناعية   -د
 يػػرة لمعطػػاع الصػػناع ، فهػػ  البنيػػة المناسػػبة ّزدجػػار يحعػػؽ إنطػػاا المنػػاطؽ الصػػناعية فوا ػػد ك 

وتطوير مختمؼ الصناعات، فتخطيط المنػاطؽ الصػناعية عمػ  أسػاس تطػابة اختصػاص الصػناعات 
التػػ  تتطػػابؾ مػػدخْتها ومخرلاتهػػا يػػؤدي إلػػ  تكامػػؿ جػػذ  الصػػناعة، فيػػنعكس ذلػػؾ باٍيلػػاب فػػ  

لكبيػر كمػا يسػاعد تلميػم المصػانم فػ  منطعػة إنخفاض تكاليؼ إنتالهػا ويحعػؽ لهػا مزايػا اُنتػاج ا
واحدة مف أست ْؿ الخدمات والتسهيْت المتاحػة ذػمف المنػاطؽ الصػناعية كػالمرافؽ العامػة وزيػر 

 ذلؾ مما يؤدي إل  تخفيض التكاليؼ اُست مارية.
 -كما أف إنتطار المناطؽ الصناعية يعود بالك ير مف الفوا د، م ؿ: 
 .توفير فرص العمؿ 

 ُست مارات اٍلنبية. لذب ا 

  . نعؿ وتوطيف التعنية 

  .تعزيز ردرة المنتلات الصناعيةعم  المنافسة ف  اٍسواؽ المفتوحة 

  .اُلتزاـ بالمتطمبات البي ية 

  .توسيم ررعة البنية اٍساسية مف الخدمات 

  الممارسات زير توافر اٍدارة المتخصصة يساعد عم  المحافظة عم  النظافة وتطليم
 ة.  ية بالبالذار 

  نطر اٍحصا يات حوؿ الصناعات الت  تطممها، مما يساعد عم  عممية التحديث والتطوير
 مف خْؿ اتخاذ العرارات اٍك ر عممية وفا دة. 

  . مراعاة طروط التط يؿ لكؿ نطاط م ؿ نطاط الصناعات المعدنية والكهربا ية، ال 

 .دعـ وتطوير المنطآت الص يرة ف  المناطؽ الريفية  

  .منح اٍراذ  ف  المناطؽ الصناعية بأسعار مناسبة ورد تكوف رمزية 

   . المساعدة ف  توفير المواد الخاـ وتسويؽ المنتلات 

  .إعفاا أو تخفيض عم  رسـو الخدمات البمدية والتنظيمية 

  توفير رطم اٍراذ  المطورة والمزودة بكافة خدمات البنية التحتية م ؿ الطرؽ وطبكات
خدمات الصرؼ الصح  والميا  العادمة ومعاللاتها، توصيؿ الكهرباا واٍتصاّت الميا  و 

 إل  كؿ المطاريم داخؿ المناطؽ الصناعية . 

  .توفير مباف صناعية لاجزة بمواصفات عالية ومساحات مختمفة 
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  توفير الورت مف حيث إلرااات التأسيس المباطر ف  العمؿ وذلؾ مف خْؿ السهولة
تعاوف لتسهيؿ مهمة الطركات الصناعية المستمرة داخؿ المناطؽ والمرونة ف  ال

 الصناعية.  

 
 تطوير المناطؽ الصناعية  -جػ

  (ٔ) -تعـو الهي ة العامة لمتنمية الصناعية بوذم خطة عمؿ تطمؿ ما يم  : 
  :ًّ  مميوف متر مربم سنويا وذلؾ مف  ٓٔتوفير أراذ  صناعية مرفعة بمساحة ردرجا  أو

 خْؿ : 
  منطعة صناعية را مة.  ٜٚرفم كفااة 
   التخطيط ٍنطاا مناطؽ صناعية لديدة مف خْؿ توفير أراذ  مخصصة لمطروعات

عداد المخطط الهيكمى لمتنمية الصناعية   . ٕٕ٘ٓ -ٕٙٓٓصناعية عمْرة، واا

 م تطوير اُلرااات والموا ح لتتوافؽ مم المستوي العالم  لتحعيؽ العدرة التنافسية ، ويتـ رف
منطعة صناعية را مة لمتخطيط لرفم  ٜٚكفااة المناطؽ الصناعية خْؿ دراسة وتعييـ 

عداد موازنة مالية لتحعيؽ الهدؼ مف  كفااتها واعداد خطة تنفيذية لكؿ منطعة صناعية واا
رفم كفااة المناطؽ الصناعية وتحديد ريمة الدعـ النها   المطموب لموالهة المرافؽ 

 المطموبة. 
 عمؿ عم  حؿ بعض المطاكؿ وتبسيط اٍلرااات وذلؾ مف خْؿ الخطوات التالية: ال  انيًا:

  مما أدي لتخفيض اٍرض ٓٙ% إل  ٓ٘صدور ررار وزاري بزيادة نسبة البناا مف %
 % دوف أعباا إذافية عم  ميزانية   الدولة.ٕ٘لممست مربنحو 

  يـو لمحصوؿ عم  ٜٓاختصار اُلرااات حيث تـ اختصار المدة الزمنية الْزمة مف
 يـو حاليا.  ٘ٔاٍرذى وموافعة مبد ية وتخصيص اٍرذ  إل  

  ٖ٘ٔإل  ٜ٘بالنسبة ُلرااات البناا، فعد تـ زيادة عدد المكاتب الملمعة العطرية مف 
ًْ.  ٕٓٓمكتب ما والعمؿ عم  زيادتها لتصؿ إل    مكتب مستعب

  وبإلمال  است مارات مميوف متر مربم ٓٙٛ.ٕأرذ  صناعية عم  مساحة ٕٕٕتخصيص
 مميار لنية . ٘.ٖتعدر بحوال  

  حؿ مطكمة لز ية تمويؿ إنطاا مصانم ف  الصعيد عف طريؽ توريم بروتكوؿ مم البنؾ
 اٍجم  المصري. 

 إنطاا مطروع الطباؾ الموحد One  Stop Window  .مم الهي ة العامة    لَست مار 

                                                 
(0)

تثمرين،مرجع سبق ذكره.الهيئة العامة للتنمية الصناعية، دليل خدمات المس    
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 الصناعات لمبدا فيها  مريف لبعض نموذلية معتمدة لممست طرح نماذج لتصميـ مصانم
 فورًا بدوف إلرااات تراخيص. 

 التخطيط ُنطاا مناطؽ صناعية لديدة.   ال ًا:
 رواتها ية عالمية حسب كؿ محافظة )مورعهاُيلاد صناعات تتمتم بمميزات تنافس  /

 ترا ها ...ال (. –إمكانياتها  -الطبيعية
 اّستفادة مما تـ انفارة عم  البنية  رفم نسب اُط اؿ بالمناطؽ الصناعية لتعظيـ

 اٍساسية بتسمؿ المناطؽ.
  .زيادة العدرة التنافسية لمنتلات المناطؽ الصناعية 
  .تفصيؿ نظاـ الطباؾ الواحد 
  إنطاا تلمعات صناعية متخصصة لتعزيز التنافسية ولزيادة اُنتالية والعدرة عم  اٍبتكار

لهـ)المورديف/ العمْا/ المؤسسات المالية / وتتكوف مف المنتليف واللهات المساندة 
 التدريبية/ المنظمة(. 

 
 الصناعية الصديعة لمبي ة التلمعات  -و

تعتبر التلمعات الصناعية الصديعة لمبي ة أحد المداخؿ الر يسية الت  يلب اٍخذ بها حيث  
لمعات الصناعية أنه عم  مدي السنوات الماذية، طهدت ك ير مف دوؿ العالـ انطاا ك ير مف الت

الصديعة لمبي ة، الت  يتـ تصميمها وتط يمها كلزا متكامؿ مف اٍنظمة البي ية، وذلؾ ب رض دعـ 
مناطؽ صناعية محمية متخصصة فى صناعات معينة، فالعمؿ المطترؾ واللماع  والتعاوف فى 

عيؽ عدد مف أدارة اٍمور المتصمة بالبي ة والموارد، يتيح لملموعة المنطأت أف تعمؿ عم  تح
الفوا د اللماعية تزيد فى ألمالها عف ألمال  الفوا د فيما لو أنفردت كؿ منطأة صناعية بالعمؿ 
عم  رفم مستوي أدا ها.  اٍف أصبح موذوع تطوير التلمعات الصناعية الصديعة لمبي ة يحتؿ 

نطاا وتط يؿ المعدمة عم  أستراتيلية وزارة التلارة والصناعة عم  اطراؾ العطاع الخاص فى ا
المناطؽ الصناعية الصديعة لمبي ة، حيث تعتمد جذ  اّستراتيلية عم  تدابير ترم  إل  حطد لهود 

 الفاعميف اّرتصادية مف نهج يعتمد عم  الطراكة بيف الدولة والعطاع الخاص.
 

جو تحعيؽ نموذج متكامؿ لمتنمية  *ال رض الر يسى لتنمية جذ  التلمعات فى مصرف
 رض أف يدعـ عْرات العمؿ ويو ؽ عْرات العمؿ فى منطعة صناعية معينة واف يربط الصناعية ب

بيف المناطؽ الصناعية الت  تنتج منتلات مرتبطة ببعذها البعض أو متكاممة.  كما تؤدي أرامة 
التلمعات الصناعية الصديعة لمبي ة إل  تطوير البنية اٍساسية، وجو ما يؤدي بدور  إل  خمؽ 

مم مختمفة، ويساجـ فى دعـ النمو اّرتصادي.  كذلؾ تكوف تمؾ التلمعات مدخؿ طمب عم  س
                                                 

*
تجمع دميـاط الصناعى لصناعات األثاث.   
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ر يس  يعمؿ عم  تحعيؽ انطْرة كبيرة فى عممية التصنيم المصرية، حيث سيكوف فى جذ  
المناطؽ اللديدة بنية أساسية مرتفعة اٍداا تعمؿ عم  تعزيز التكامؿ الرأس  واٍفع  بيف اٍنططة 

ر خدمات صناعية متكاممة ملمعة فى كياف واحد، ففى كؿ منطعة صناعية صديعة المترابطة وتوفي
لمبي ة، سيكوف جناؾ ملموعة متذافرة مف اٍلهزة تتول  تعديـ خدمات صناعية واسعة المدي 

 لتط يؿ المنطأت المولودة بتمؾ المنطعة.
 (1)كذلؾ تركيز تمؾ التلمعات الصناعية فى مناطؽ معينة يعمؿ عم  ما يم :

 يساعد عم  تسهيؿ التسويؽ وبناا ال عة مم العمْا 
 .زيادة الوفورات الت  يحععها التوطف 

 .يساعد عم  تسهيؿ التسويؽ وبناا ال عة مم العمْا 

 .نطر وأستيعاب تكنولوليا ومعارؼ لديدة 

 .تو يؽ الروابط المهنية بيف المنطأت 

 .تحسيف العدرة التنافسية لممنطأت 

تلمعات الصناعية الصديعة لمبي ة وسيمة فعالة لنطر تكنولوليات وبناا عم  ذلؾ تكوف ال
لديدة، مما يؤدي إل  ولود بنية أساسية مادية وتدريبية رفيعة المستوي تؤدي إل  تعديـ خدمات 
ذات مستوي عال  الكفااة وفى الموعد المحدد. كما تكوف ايذا جذ  التلمعات ج  الطريؽ إل  

تهدفة والمتم مة فى تعزيز الصناعات العا مة واستحداث وتطوير تنفيذ الخريطة الصناعية المس
 ملاّت صناعية لديدة.

 
وتنمية التلمعات الصناعية الصديعة لمبي ة بالكامؿ إل  منطآت مف تسند عممية تخطيط  

العطاع الخاص تتول  عممية التطوير، وتعدير متطمبات أرامتها وتصميـ بنيتها اٍساسية ومرافعها، 
التمويؿ الْـز لها، ووذم خطط لمنهوض بها بما يساعد عم  ألتذاب المست مريف اٍلانب وتوفير 

والمحمييف.  سيكوف لكؿ تلمم مف جذ  التلمعات للنة محمية لمتنمية الصناعية تطرؼ عم  توفير 
 الخدمات لممنطآت المحمية، وتذـ جذ  الملاف المحمية مم ميف لكافة اللهات المعنية، م ػؿ:

 العامة لمتنمية الصناعية. الهي ة 
 .وزارة التلارة والصناعة 

 .الوزارات المعنيػة 

 .المنطأة الخاصة المسند إليها تطوير المطروع 

 .الملالس المحمية وزيرجػا 

 .تعػـو جذ  الملاف بمسؤلية ادارة وتنفيذ استراتيلية التنمية العطاعية 

                                                 
(1)

.22، 22، ص 0202الصناعة قاطرة التنمية " ،  -وزارة التجارة والصناعة، " استراتيجية مصر للتنمية الصناعية    
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 .برامج العدرة التنافسية لممنطآت 

 ف.برامج تنمية المورديػ 

 .استراتيلية تنمية وترويج الصادرات 

 . برامج الدعػـ المال 

 .برامج زيادة اّست مار اٍلنب  المباطػر 

 .المرافػؽ الملمعة لتسويؽ المنتلػات 

 .خطط تطوير مطروعات معينػة 

 
 المناطؽ الصناعية  مطاكؿ  -ز

إل  عندما بدأت مصر تطبيؽ فكرة أنطاا مدف صناعية ومناطؽ صناعية كانت تهدؼ  
إيلاد ر ة لديدة يتنفس بها اّرتصاد وتتنفس بها السوؽ المحمية وتزداد الصادرات واّست مارات 
وتتطور الصناعة والتلارة والزراعة والنعؿ، ويتـ تط يؿ اٍيدي العاممة وزير ذلؾ مف فوا د تعـ عم  

عذها ورد تنطط ف  مصر، لكف الوارم يعوؿ أف المناطؽ الصناعية بالمحافظات رد تبدو وجمًا ف  ب
البعض اٍخر إّ أف ما يلمم بينها جو عدـ أكتراث السمطة المركزية بمطاكمها عم  الرزـ مما 
يمكف أف توفرة فرص عمؿ واعدة وما يمكف أف تحععة ف  الناتج اٍلمال  لمدولة، وعم  الرزـ مف 

الماؿ المحم   عدـ ولود اٍراذ  المخصصة لهذا ال رض ف  كافة المحافظات ومف ولود رأس
المتحفز لَست مار ف  جذ  اٍراذ  إّ أنها تصطدـ بمعورات البيرورراطية تارة وسوا التخطيط تارة 
 أخري إذافة إل  ممارسات العمالة ال  رأت ف  فوذ  الطهور اٍخيرة أرذًا خصبة لمهرج والمرج. 

مست مر اٍلنب  والمواطف كما أف الخسا ر أصبحت تطارد المست مر المحم  والتردد أصبح سمة ال
ف  اٍخر يدفم ال مف كما أف معاناة اٍرتصاد كؿ يـو تتفارـ دوف إلرااات حعيعية تنهض بهذا 

 العطاع الذي كاف يلب أف تمتد إليه يد اٍنعاذ. 
كذلؾ تولد العديد مف المطاكؿ الت  تتطابة وتتكػرر فػ  ك يػر منهػا تهػدد نطػاط المنػاطؽ الصػناعية 

جدا ر المميارات مف حلـ است ماراتها وخسارة نحو ريمػة طاراتهػا التصػديرية ونطػر اًلػؼ بالتورؼ واا
  *-مف اٍيدي العاممة بمصانعها، وتنعسـ المطاكؿ إل  ما يم :

 
:ًّ  مطاكؿ اُلرااات  أو

  تعدد اللهات والمتطمبات لتخميص اُلرااات ٍرامة النطاط الصناعى حيث يم ؿ ععبة
النطاط واستمرار ، حيث أف بداية نطاط المصنم يست رؽ نحو عاـ خطيرة أماـ تطليم جذا 

                                                 
*
قام الباحث بتصنيف المشاكل.    
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ونصؼ ف  ظؿ تعدد اُلرااات الت  تذـ السلؿ الصناع  ورخصة المصنم والبطارة 
 اّسترادية وموافعة الدفاع المدن . 

  ترالم اُست مار ف  المناطؽ الصناعية بسبب زياب مس ولية كؿ لهة مف اللهات المعنية
 مار وأيذًا زياب مفهـو المراربة العادلة الفاعمة والصارمة والواعية. بتنمية اُست 

  ستخراج المرافعات المطموبة لتط يؿ لرااات التراخيص واا المعمومات البيرورراطية واا
 المطروع. 

  .الطروط التعاردية المبالغ فيها أحيانًا وأختْؼ العواعد 
  . إختْؼ أسعار اٍراذ 

  . تسعيم اٍراذ 

 
 مطاكؿ ماليػة    انيًا:

  . صعوبة اّرتراض مف البنوؾ، وذلؾ لتعليز اٍطتراطات البنكية لتمويؿ اّست مار الصناع 
 لمست مريف ف  اٍرتراض مف البنوؾ وذلؾ مف خْؿ السندات وأذونات تنافس الحكومة ا

الخزانة وذلؾ لذخامة رروذها معارنة بالمست مريف، باُذافة عف أرتفاع فا دتها،اٍمر 
 الذي يلعؿ البنوؾ تفذؿ إرراض الحكومة عف المست مريف. 

 البنوؾ )العروض(. تالتع ر المال  لسداد مديونيا 

 
 مطاكؿ الذرا ب والتأمينات   ال ا:

  .الذرا ب الععارية المفروذة عم  المنطآت الصناعية 
 .إنتهاا فترة اٍعفاا الذريب  بتمؾ المناطؽ 
 معماؿ وبالتال  أدي إل  ولود ك ير مف تأمينات لصحاب المصانم عم  دفم العدـ ردرة أ

 العذايا مرفوعة مف العماؿ ربؿ أصحاب المصانم. 

 
   مطاكؿ اللمارؾرابعا: 
    يولد تطوجًا لمركيا كبيرًا فى التعريفة اللمركية حيث تنخفض اللمارؾ عم  المنتج النها

لمحم ، م ػؿ بواردات المستورد، فى حيف ترتفم عم  خامات اُنتاج الْزمة لمتصنيم ا
% فى حيف تصؿ ٓٔإل   ٕخامات إنتاج ال ساّت حيث تصؿ تعريفتهػا اللمركية مف 

%، مما يسهؿ دخوؿ ال ساّت المستوردة وبتكمفة ٘تعريفة المنتج النها   المستورد إل  
مخفذة، فى حيف يعان  المنتج المحم  ارتفاعًا ف  تكمفة تصنيعة، ومف  ـ إنخفاض ف  

 التنافسية أماـ المستورد اٍمر الذي يذر بالصناعة المصرية ويكبدجا خسا ر بال ة. ردراته 
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  سوؼ يتـ رفم اللمارؾ نها يًا حيث تدخؿ لميم البذا م مف  ٕٙٔٓأنه بحموؿ عاـ
ًْ تامًا ف  الصناعة المصرية حيث أف نسبة  الصيف وتركيا بدوف لمارؾ، وجو ما يعن  طم

 %. ٙٔإل  الحماية اللمركية اٍف تصؿ 

  ردات المعروفة بظاجرة ذرب الفواتير ويترتب عميها تدن  امطكمة تدن  ريمة الفواتير لمو
ريمة الرسـو اللمركية وتدن  ريمة المبيعات مما يترتب عميه تدن  سعر المنتج المستورد 

 %(.ٕ٘معارنة بسعر تكمفة المنتج المحم  )الحكومة الفنية تدعـ عممتها بنسبة 

 ؽ ف  العديد مف المنتلات، وبيعها ف  السوؽ المحم  وبيعها بأرؿ مف سعر مطكمة اٍزرا
بيعها فى سوؽ بمد المصدر حيث أف ريمة المنتج النها   أرؿ مف سعر الخامات الداخمة 

 فى اُنتاج عف المعمف عنها ف  البورصات العالمية.
  داخؿ اٍرمطة( مطكمة التهريب ودخوؿ بعض الممنوعات داخؿ بعض المنتلات )الترامودؿ

وف  جذ  الحالة يتـ بيم اٍرمطة بسعر أرؿ مف ريمتها مما يؤ ر عم  المنتج المحم . 
 )ولعب اٍطفاؿ(. 

 
   مطاكؿ رانونيةخامسا:  
  مف عطر سنوات، حيث ًّ صدور رانوف لديد لتعسيط  مف اٍراذ  عم  أربم سنوات بد

نما يعطمه.   جذا العانوف ّ يطلم عم  اّست مار واا
   ولود تخبط فى العوانيف الخاصة باٍست مار ومنها إرامة المنطعة الحرة داخؿ المصانم الت

 كانت توفر خامات معفاة مف الذرا ب واللمارؾ، مما يطلم المست مريف عم  اٍستمرار. 
  .به طواؿ سنوات ًّ  رياـ الحكومة بورؼ دعـ الصادرات الذي كاف معمو

 
     مطاكؿ العمالةسادسا:  
 ّة المبالغ فيها ،، حيث أف ك ير مف العماؿ لهـ مطالب ياّحتلالات العمالو ذطرابات ا

 تفوؽ الحدود ويهددوف بترؾ العمؿ أو أيذاا المنطأة الصناعية العامميف بها. 
  العمؿ بالطكؿ والمهارة  ةظهور بؤر مف بعض العماؿ ٍ ارة الط ب دوف الحرص عم  ادار

 اُنتاج والتأ ير عم  المنطأة بذرر كبير. الوالبيف مما يؤدي إل  تعطيؿ 
  عدـ استعرار العمالة ف  المصانم، وذلؾ لعدـ طرح واؼ لمعمالة اللديدة عف طبيعة العمؿ

ل  أرناعهـ أنهـ يؤدوف عمْ وطنيًا ف   وفرص الترر  وطرؽ ت بيت وزيادة المرتبات، واا
 نهذة مصر صناعيا. 

  بسبب الظروؼ اٍرتصادية.  يناير ٕ٘تسريح العمالة بعد أحداث  ورة 
  تولد مدارس متخصصة ّمداد المصانم بما تحتالة مف عمالة، حيث ّ يولد تفريغ ّ

 عمالة ليدة مما يعرض المصانم بال مؽ. 
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  .إنتطار عمالة اٍطفاؿ بالمناطؽ نتيلة التفكؾ اٍسري والفعر والمرض والتسرب مف التعميـ 
  فرص العمؿ صعبة أماـ الطباب، كما أف المصانم عدـ إرامة مصانم لديدة، وجذا يلعؿ

 الكبيرة أصبحت ّ تطمب عمالة أذافية. 
  عدـ أرامة سكف لمعامميف بالمنطآت الصناعية بالمناطؽ الصناعية حيث يتـ استعطاب

 عمالة مف خارج محافظات تمؾ المناطؽ. 

 
 ويؽ ػالتسسابعا:  

  لعياـ اللهات الحكومية والهي ات بعمؿ تكدس اُنتاج بالمصانم لذؼ عممية التسويؽ نظرًا
منارصات مركزية مما يحـر المنطعة مف دخولها لعد  أسباب، أجمها تكمفة نعؿ المنتج إل  

 مكاف التسميـ، 
  .عدـ العدرة عم  التسويؽ 

 
 مطاكؿ فنية امنا: 
 كمفة ارتفاع أسعار المواد الخاـ نتيلة احتكار البعض لهذ  المواد مما يؤدي إل  أرتفاع الت

وبالتال  يتـ الملوا إل  مادة خاـ أرؿ لودة مف بعض الدوؿ مما يؤدي إل  عدـ لودة 
 المنتج. 

 
 مطاكؿ البنية التحتية تاسعا: 
  عدـ توفر أرذ  صناعية بالمناطؽ المطموبة مف المست مريف ف  المدف الصناعية 
 .عدـ ولود تلمعات صناعية متخصصة مزودة بالخدمات الداعمة لَست مار  
  .تخصيص أراذ  بدوف بنية أساسية 
  عدـ توافر اّعتمادات المالية لتوصيؿ المرافؽ لك ير مف المناطؽ الصناعية ّتماـ البنية

 اٍساسية. 
  .تورؼ الصيانة ف  الخدامات والمرافؽ 
  أصبحت ّ معظـ طوارع المناطؽ لصناعية تحتاج إل  أعادة رصؼ مف لديد، وأف الطرؽ

 مف ك رة التطععات، وجذا يعوؽ عممية اٍست مار ف  تمؾ المناطؽ. تصمح لمسير عميها 
  ّ عدـ ولود مرافؽ ف  بعض المناطؽ الصناعية وبصفة خاصة ف  مناطؽ الصعيد، حيث

 يولد خدمة الصرؼ الصح ، عدـ توافر ميا  الطرب. 
 ركة ارتفاع أسعار فواتير الميا  ف  بعض المناطؽ بالمعارنة فى مناطؽ أخر مما يعوؽ ح

 اُنتاج. 
  .تأخر تنفيذ طبكات الصرؼ لولود عيوب بها 
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  مطاكؿ الطارػةعاطرا:  
   عدـ توصيؿ ال از الطبيع  خاصًا بعد تلريـ استخداـ زاز البوتالاز ف  النطاط الصناع

وكذلؾ أرتفاع أسعار ورسـو معياسات التوصيْت الخارلية لم از الطبيع  لممطروعات 
 الصناعية. 

 ر الكهرباا ومعياسات التوصيؿ ورسـو زيادة العدرة الكهربا ية لممطروعات أرتفاع أسعا
جـ عف ير أختهـ و ارالصناعية مما يسبب أعباا كبيرة عم  المطروعات مما أدي إل  أرج

 روي بالمنطعة العربية بالذات.   تعديـ إنتاج تنافس
  يلعؿ بعض انعطاع الكهرباا لتخفيؼ اٍحماؿ، مما يؤدي إل  تورؼ المصانم، مما

 ٍستخداـ موالدت الديزؿ مما يسبب تموث البي ة.  تملأ المصانم
       

 مطاكؿ بي يػة إحدي عطر:  
  عدـ اٍلتزاـ بالمعايير البي ية، حيث أف ك ير مف المنطآت بالمناطؽ الصناعية لـ تعـ بعمؿ

عادمحطات معاللة داخمية لميا  الصرؼ الصناعى ذات تعينة عالية متعدمة ومتطورة  ة واا
 ميات الصناعة مف خْؿ دوا ر م معة.استخداـ الميا  المعاللة ف  عم

  عدـ إرامة محطة لمعاللة ميا  الصرؼ الصح  واستخداـ الميا  المعاللة ف  أزراض
 زراعة ال ابات الطلرية حوؿ المدف الصناعية. 

 
 مطاكؿ أمنية  إ ن  عطر:  

  إل  تكبد المصانم خسا ر كبيرة مف لراا المناطؽ الصناعية أدي فى اّفتعار إل  اٍمف
اّفتعار إل  اٍمف الت  يتبعها الك ير مف السررات لممصانم وسياراتها النعؿ وحوداث 
الخطؼ اٍمر الذي يم ؿ خطورة طديدة عم  دورية العمؿ بالمناطؽ الصناعية، خاصة فى 

حة وعدد اٍفراد ظؿ ذعؼ روات الطرطة حيث أنها ّ تممؾ العوة الكافية مف حيث اٍسم
لموالهة البمطلة، ومف  ـ أصبحت ّ تعوي عم  فعؿ أي طا لحماية مصانم المناطؽ 
الصناعية أو الحفاظ عم  أمنها كما أف العماؿ يأتوف إل  العمؿ بمعرفتهـ مما يعطؿ حركة 

 اُنتاج وذلؾ خطية أصحاب المصنم مف تنعْت سيارات المصانم. 
 

 ري ػمطاكؿ أخ ْ ة عطر:  
 ست مار، حيث أف أو توسعات ّف الوذم زير مْ ـ لْ دـ ولود است مارات لديدةع

الوذم اٍرتصادي بصفة عامة متدجور بسبب اٍحداث السياسية الحالية والمظاجرات 
 مات. االيومية واٍعتص

  الخمؿ المعمومات  الذي يعـ المناطؽ الصناعية والذي يتم ؿ ف  عدـ ولود راعدة معمومات
 ممصانم والطركات بتمؾ المناطؽ. حدي ة ل
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 يف فى بعض المناطؽ الصناعية. يولود ك ير مف الورش والت  يمكف أرامتها بمناطؽ الحرف 
  .عدـ ولود نعطة أسعاؼ لموالهة أي أصابات ف  بعض المناطؽ 
  اٍمف الصناع  المتم ؿ ف  حنفيات ميا  الحريؽ عدـ توافر الميا  بخط الميا  العكرة بطكؿ

  منتظـ.
 يف أو تخصيص وحدات سكنية منخفذة التكاليؼ اممعدـ تخصيص أراذ  لبناا اسكاف لمع

 ٍسكاف العماؿ. 
  .إنتطار المبان  السكنية والصناعية حوؿ بعض المناطؽ الصناعية 

 
 العوانيػف ذات التأ ير عم  الصناعات التحويمية -ٗ

امة فى أي سياسة تطريعية ليدة تعتبر إدارة البنية اٍساسية التطريعية أحدي المسا ؿ اله 
 ولكنها فى ك ير مف اٍحياف مف اٍمور الت  تمع  أرؿ اجتماـ.

تعتبر العديد مف دوؿ العالـ ذرورة ولود ادارة فعالة لمبنية التطريعية أولوية أساسية لديها، فادارة 
دة حيث أصبحت البنية التطريعية وآلية اصدار التطريعات تؤدي إل  تدخْت أرتصادية عالية اللو 

 أمرًا جامًا لتعزيز فرص النمو اٍرتصادي مم اٍستخداـ اٍم ؿ لموارد الدولة.
تكمف أجمية مرالعة العوانيف واٍدوات التطريعية فى أنها أحد أركاف اُدارة الليدة لمبنية  

ار لمتأكد مف التطريعية الت  تعـو عم  أتاحة العوانيف واٍدوات التطريعية العا مة ومرالعتها بأستمر 
أنها تحعؽ ال رض الذي تـ وذعها مف ألمه وأنها تناسب اٍحتيالات اٍرتصادية واٍلتماعية 

 لممست مر.
تهدؼ مرالعة العوانيف واٍدوات التطريعية إل  بناا نظاـ ٍدارة البنية التطريعية مف ألؿ  

نعية العوانيف واٍدوات المساجمة فى الوصوؿ إل  مناخ أعماؿ مبن  عم  الوذوح والعدالة مف ت
التطريعية مف التداخؿ والتعارض وأل اا المتعادـ منها، وتحديث المعايير واٍطتراطات فى اٍدوات 
التطريعية لدعـ مناخ أعماؿ فعاؿ وتحعيؽ أجداؼ التنمية، وتخفيض اٍعباا المالية واٍدارية الت  

 تفرذها العوانيف واٍدوات التطريعية.
 

حث بمرالعة بعض العوانيف واٍدوات التطريعية المتعمعة بمناخ التصنيم فى سوؼ يعـو البا 
 مصر وج :

 
 ٜٛ٘ٔلسنة  ٕٔرانوف ررـ   -ٗ.ٔ

 فى طأف تنظيـ الصناعة وتطليعها، ّو حته التنفيذية. 
 .ٜٚٚٔلسنة  ٕٗرانوف ررـ  -ٗ.ٕ
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 فى طأف السلؿ الصناع  ّو حته التنفيذية. 
 .ٜٜٚٔلسنة  ٛرانوف ررـ   -ٗ.ٖ

 بأصدار رانوف ذمانات وحوافز اٍست مار ّو حتػه التنفيػذية. 
 العوانيف والبرامج المتعمعة بالصناعات التحويمية والمحافظة عم  البي ػة  -ٗ.ٗ

 وفيما يم  نتناوؿ جذ  العوانيف. 
 

 ٜٛ٘ٔلسنة  ٕٔرانوف ررـ  -ٗ.ٔ
 فى طأف تنظيـ الصناعة وتطليعها، ّو حته التنفيذية.

بتنظيـ الصناعة وتطليعها، حيث  ٜٛ٘ٔ( لسنة ٕٔومة بأعداد العانوف ررـ )رامت الحك
أف جذا العانوف يطمؿ رواعد طاممة مرنة تهدؼ لميعها إل  تمكيف اللهات الحكومية المختصة مف 
دعـ النطاط الصناع  فى البْد وتطليعه وتوليهػه الولهة اٍرتصادية والفنية السميمة مستعينة 

 الصناعية الت  أعيد تنظيمها ووسم نطارها بحيث تكوف أكبػر أ رًا منها اًف.  فى ذلؾ بالهي ات
 مكونات العانوف  -أ

 يتكوف العانوف مف  ْ ة أبواب ج :
 فى التنظيـ الصناع .   -أوًّ 
 فى تطليم ودعـ الصناعة. - انياً 
 فى اٍحكاـ العامة اٍنتعالية. - ال اً 

، ععدت أحكامه فى الترخيص الفصؿ اٍوؿالصناع ،  يبدأ الباب اٍوؿ الخاص بالتنظيـ 
بالمطروعات الصناعية وريدجا، ورد روع  فى وذم جذ  اٍحكاـ أف  مة ذررًا أكيدًا يمحؽ 
بالصالح العاـ نتيلة اطْؽ الحرية ٍصحاب اٍمواؿ فى است مار أموالهـ فى الصناعات الت  

لصناعية عم  النحو الذي يريدوف دوف يطاوؤف أو فى تحديد مكاف وحلـ وزرض مطروعاتهـ ا
ًْ أف جذ   رريب أو حسيب بؿ دوف جاد مف الحكومة يعيهـ سوا است مار اٍمواؿ ، ورد لوحظ عم
الحرية المطمعة أدت فى أحياف ك يرة إل  ولود مطروعات صناعية ّ يحتالها اٍرتصاد العوم  

يمت تمؾ المطروعات عم  أساسها كأف إطْرا أو أنه عم  اٍرػؿ ّ يحتالها باٍوذاع الت  أر
تكوف جذ  المطروعات بحيث يتعذر تصريؼ منتلاتها فى الداخؿ أو فى الخارج أو كأف تكوف جذ  
طؾ أف ولود م ؿ جذ  المطروعات فيه بع رة لعوي  المنتلات باجظة التكاليؼ ردي ػة الصنم، ّو

ما تركز فى بعض مناطؽ العطر فى  اُنتاج فى البْد كذلؾ لوحظ مف لهة أخري أف مف الصناعات
زير مولب أو داع بينما بعيت مناطؽ أخري ك يرة تخمو مف كؿ نطاط صناع  فأصابها الركود وراف 
عم  أجمها فعػر مدرم، ولو أف جذ  الصناعات وزعت بيف أرلاا العطر عم  أساس سميـ لعػـ الخير 

 جذ  اٍرلاا.
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ع إل  وزارة الصناعة وج  اللهة الحكومية لهذا كاف طبيعيا أف يستولب العانوف الرلو 
المختصة ك  تتبسط اٍمور وترذ  فى ارامة المطروعات الصناعية أو تكبير حلمها أو ت يير 
زرذها  الصناع  أو مكاف أرامتها فى ذلؾ حالة اّرتصاد العوم  وأحواؿ التصدير واٍستهْؾ 

.  كما أف مف الْـز الرلوع إل  جذ  وفى نطاؽ خطط التنمية اٍرتصادية واٍلتماعية لمدولة
السمطة نفسها ّست ذاتها عند ادارة المنطأة الصناعية ورؼ أنتالها كمية أو تعمؿ منه فيما يلاوز 
حدودًا معينػة واستمـز جذا الترخيص أو اٍذف جو نتيلة منطعية لفكرة التخطيط الصناع  نفسها 

عم  أنه ّ يلوز أرامة المنطآت الصناعية أو وتحعيعها لذلؾ نصت المادة اٍول  مف المطروع 
تكبير حلمها أو ت يير زرذها الصناع  أو مكاف إرامتها إّ بترخيص مف وزير الصناعة بعد أخذ 
رأي للنة يصدر بتطكيمها ررار مف ر يس اللمهورية مراعيا فى ذلؾ حالة البْد اٍرتصادية 

يص لموزارة مصحوبًا بلميم ما تتطمبه العوانيف واٍلتماعية لمدولة ويعدـ صاحب الطأف طمب الترخ
المتعمعة بهذا الطأف مف مستندات. كما نص العانوف عم  تطكيؿ للنة بعرار مف ر يس اللمهورية 
لمنظر فى ال اا الترخيص إذا تخمؼ صاحب الطأف ب ير سبب مععوؿ عف العياـ بما رخص له فيه 

 مة أو اّمتداد الوارد بالترخيص كما يم   الترخيص.أو لـ يتخذ لذلؾ الخطوات اٍيلابية خْؿ المه
 

أف تورؼ صاحب الطأف عف البدا فى العمؿ بما رخص له فى مدة تزيدعف سنة بدوف إذف  
مف الوزارة وعمة ذلؾ ترلم إل  الرزبة فى ذماف لدية طمب الترخيص والتأكد مف سير التصنيم 

ًْ وفؽ الخطة الموذوعة دوف خمؿ أوتباطؤ ّ مب  رر له.فع
ورذ  العانوف بأنه فى حالة ادارة المنطأة الصناعية الت  تباطر نطاطها فى الصناعات اٍساسية 
اّحتكارية ورؼ انتالها أو التعميؿ منه فيما يلاوز حدودًا معينة فإنه ّبد مف الحصوؿ عم  أذف 

 خطط المرسومة.سابؽ لذلؾ مف الوزارة وذلؾ أيذا لذماف أطباع رزبات المستهمكيف وتنفيذًا لم
كما ينظـ العانوف كيفية التظمـ مف العرارات الت  تصدر فى طأف التراخيص المطار إليه. 
كذلؾ نص العانوف عم  إلزاـ المنطآت الصناعية العا مة ورت العمؿ بهذا العانوف بتعديـ طمب 

طروعات لعيدجا خْؿ  ْ ة طهور مف ورت اخذاعها ٍحكاـ جذا الفصؿ، كما نص عم  الزاـ الم
الصناعية بأف تعدـ دوريا لوزارة الصناعة لميم البيانات الخاصة بكمية أنتالها وررـ تكاليفها أو 
أرباحها أو زير ذلؾ مف الط وف المتعمعة بنطاطها والزامها أيذا بأف تطمم موظف  وزارة الصناعة 

ا الذيف يصدر بتعينهـ ررار وزاري عم  كافة المستندات والدفاتر والحسابات ا لخاصة بنطاطها ولهّؤ
 الموظفيف صفة الذبطية العذا ية.

 
أوذح العانوف دور وزارة الصناعة فى تحديد المواصفات والمعايير  الفصؿ ال ان وفى  

فنص عم  أف تعـو الوزارة بعد أخذ رأي الهي ات المختصة باعداد روا ـ بأنواع ومواصفات المنتلات 
المحمية، كما أف لوزير الصناعة أف يتخذ ررارات ممزمة الصناعية المصرية والمواد اٍولية و 
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لممنطآت الصناعية فيما يتعمؽ بتحديد مواصفات المنتلات والخامات المستعممة فى الصناعة، 
وتهدؼ جذ  اٍحكاـ إل  تسهيؿ تصريؼ المنتلات المصرية والمواد اٍولية المحمية بعد أف تحدد 

فى أمرجا ويلعؿ التعامؿ فيها أمرًا ميسورًا ويخفض تكاليؼ مواصفاتها تحديدًا دريعا يرفم كؿ طؾ 
أنتالها، ويرفم مستواجا بما يساوي مستوي اّنتاج العالم  وبذلؾ تتطور صناعتها إل  صناعة 

 مصدرة تنافس المنتلات اٍلنبية فى الخارج بما يدعـ مركز البْد اّرتصادي والمال .
إل  فصميف يحص  أولها تطليم الصناعة بينما يهتـ مف العانوف فينعسـ  الباب ال ان أما  

وسا ؿ عدة إدارية وفنية ومالية تهدؼ  اٍوؿال ان  بأمور الدعـ الصناع ،  ورد أطتمؿ الفصؿ 
لميعا إل  تطليم الصناعة عم  نطاؽ لـ يسبؽ له م يؿ فى مصر، لهذا نص العانوف عم  الزاـ 

  طمبهـ بالمعمومات والبيانات اٍحصا ية والبحوث وزارة الصناعة بأف تمد أصحاب الطأف بناا عم
والخرا ط الفنية الت  تمزمهـ فى انطاا صناعة معينة أو التوسم فيها والنهوض بها كما نص أف 
لموزارة أف تعدـ إل  الهي ات والمؤسسات العممية أو الفنية المختصة بنطر الصناعة أو رفم 

الراا تلارب وأبحاث تتعمؽ بهذ  الط وف، كما رخص  مستواجا عم  وله العمـو منحًا مالية نظير
العانوف أيذا لملهات الحكومية المختصة باٍتفاؽ مم وزارة الصناعة فى تعديـ المعونة 

 والتسهيْت الْزمة ُرامة أبنية لممنطآت الصناعية.
فعد تذمف أحكاـ خاصة بدعـ الصناعة فى مصر، وتحعيعا لذلؾ نص  الفصؿ ال ان أما  

نوف عم  ولود جي ة عامة لمدعـ تنظر إل  صالح الصناعة عمومًا، وألاز العانوف فرض رسـ العا
عم  المنطآت الصناعية لدعـ الصناعة ويصدر ر يس اللمهورية بناا عم  عرض وزير الصناعة 
باٍتفاؽ مم الوزراا ذو الصمة ررارًا بتعييف جذا الرسـ ونسبته بخصوص كؿ صناعة، وتذاؼ 

 اليؼ انتاج المنطآت الصناعية.ريمته إل  تك
ونص العانوف عم  ولود للاف خاصة تعـو لدعـ كؿ صناعة عم  حدة، أو لدعـ صناعات 
مطتركة، وتعترح جذ  الملاف أولػه صرؼ أمواؿ التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهي ة 

 العامة لدعـ الصناعة، كما تطرؼ عم  كيفية صرفها.
منه فى المواعيد المحددة  ّٕ٘ يؤدي الرسـ المبيف فى المادة ويعارب العانوف مف  

بالْ حة التنفيذية ب رامة ّ تعؿ عف عطريف لنيه ّو تزيد عف ما ت  لنيه تتذاعؼ فى حالة 
( مف العانوف انطاا كؿ مف ال رؼ الصناعية والملالس اُرميمية ٕٛالعودة ،  وألازت المادة )

ار مف ر يس اللمهورية عم  أف يكوف لهذ  الهي ات الطخصية لمصناعة واتحاد الصناعات بعر 
 اٍعتبارية وأف تعتبر مف المؤسسات العامة.

 
وأوذح العانوف فى الباب ال الث اٍحكاـ العامة واٍنتعالية، فنص عم  أف كؿ طخص 

حالة  مف رانوف الععوبات، وفى ٖٔمكمؼ بتنفيذ جذا العانوف ممـز بمراعاة سر المهنة طبعا لممادة 
 المخالفة تطبؽ عميه الععوبات الواردة لها.
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لسنة  ٙ، ٖٜ٘ٔلسنة ٕٔ٘، ٜٚٗٔلسنة  ٖٚونص العانػوف عم  أف يم   العوانيف ررـ 
 ، كما يم   كؿ ما يخالؼ أحكاـ جذا العانوف.ٜٚ٘ٔلسنة  ٘، ٜ٘ٗٔ

مف  ونص العانوف عم  أف يكوف اصدار الْ حة التنفيذية المطار إليها فى العانوف بعرار
 ر يس اللمهورية.

 
 اٍنتعادات المولهة لمعانوف  -ب
مذ  أك ر مف خمسوف عاـ عم  إصدار العانوف والذي صدر ف  ظؿ أوذاع أرتصادية  -

لتماعية معينة ف  ظؿ النظاـ اٍطتراك ، ورد تحوؿ الملتمم إل  اٍخذ بنظاـ  واا
تطورات الحدي ة الخصخصة وتطليم العطاع الخاص، ولـ يت ير العانوف إل  مواكبة ال

 المصاحبة لمت يير ف  النظاـ اٍرتصادي.
أف الموافعة عم  منح التراخيص ٍرامة المطروعات الصناعية يتطمب أتباع إلرااات عديدة  -

ّ تتفؽ وسرعة الفصؿ ف  منح التراخيص حت  تتوافؽ وتتماط  مم أجداؼ تطليم 
 المست مريف. 

طمبات العديدة، ومستندات عديدة، حيث يطكؿ تتطمب إلرااات منح التراخيص الك ير مف ال -
 ذلؾ ععبة كبيرة أماـ المست مريف. 

( منه ف  المواعيد المحددة ٕ٘ذعؼ ريمة ال رامات لمف ّ يؤدي الرسـ المبيف ف  المادة ) -
 بْ حته التنفيذية وج  عطروف لنية ّو تزيد عف ما ت  لنيه تتذاعؼ ف  حالة العودة. 

 فى طأف السلؿ الصناع  ّو حته التنفيذية.ٜٚٚٔة لسن ٕٗرانوف ررـ  -ٗ.ٕ
ًْ  ٜٚٚٔلسنة  ٕٗصدر العانوف ررـ  حيث أرر بأف تعد وزارة الصناعة وال روة المعدنية سل

صناعيًا نوعيا لعيد المنطآت الصناعية والحرفية سواا التابعة لمعطاع العاـ أو العطاع الخاص أو 
ـ السلؿ الصناع  نوعيا حسب العطاعات الصناعية العطاع المطترؾ أو العطاع التعاون ، يعس

والت  ّ يعؿ رأس  *ززؿ ونسيج -زذا ية-معدنية -جندسية -كيماوية –والحرفية وج  تعدينية 
مالها عف خمسة أّؼ لنيه أو ّ يعؿ عدد العامميف فيها عف عطرة عماؿ ويصدرررار مف وزير 

لعانوف عم  المنطآت الت  تعمؿ فى ملاؿ اٍنتاج الصناعة وال روة المعدنية، ّو تسري أحكاـ جذا ا
 الحرب .
 ورد تذمف العانوف أحكامًا مف أجمها  

  الزاـ المنطآت الصناعية والحرفية الخاذعة ٍحكامه بالتعدـ لمعيد فى السلؿ الصناع  وتلديد
 جذا العيد كؿ خمس سنوات.

                                                 
*
 –في شؤن السجل الصناعى.، الوقائع المصرية  0722لسنة  07ون رقمبالالئحة التنفيذية للقان 0722لسنة  022القرار الوزارى رقم   

.0722يونيه سنة  02في  077العدد   
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 لمة فى السلؿ الصناع .اٍخطار بأي ت يير فى البيانات المتعمعة بهذ  المنطآت والمس 

  الزاـ صاحب المنطأة أو العا ـ عم  ادارتها بتعديـ طمب العيد أو طمب تلديد  أو ت يير
 البيانات.

   تسميـ المنطأة طهادة بعيدجا فى السلؿ الصناع  أو تلديد  أو ت يير البيانات واعتبار جذ
أنعذاا سنة عم  تاري  نطر  الطهادة مف المستندات الْزمة لمتعامؿ مم اللهات المختمفة بعد

 الْ حة التنفيذية له.

  ططب ريد المنطأة مف السلؿ الصناعة إذا أصبحت زير خاذعة ٍحكاـ العانوف أو فى حالة
 تورفها عف اّنتاج بصفة نها ية.

  حؽ صاحب المنطأة أو العا ـ عم  أدارتها فى التظمـ لوزير الصناعة وال روة المعدنية مف ررار
 ب ريد المنطأة عف السلػؿ الصناع .الوزيػر بطط

  إصدار وزارة الصناعة وال روة المعدنية نطرة سنوية بالمنطآت الصناعية الت  تـ تسليمها
 تطمؿ بيانات متعمعة بهذ  المنطأت.

 .خذوع طمبات العيد والتلديد والمستخرلات لمرسـو بما ّ خمسة لنيهات 

  ومستنداتها لمتحعؽ مف صحة البيانات الواردة التفتيش عم  المنطأة أو اٍطْع عم  دفاترجا
 بالسلؿ الصناع .

  الععوبة عم  صاحب المنطأة أو المس وؿ عف ادارتها فى حالة مخالفة احكامه، وكذلؾ لكؿ مف
يدوف عم  المكاتب والمطبوعات المتعمعة بالمنطأة ما يخالؼ البيانات الواردة بالسلؿ 

 العامميف المختصيف بالتفتيش عف تأدية مهمتهـ. الصناع ، وكذلؾ لكؿ مف يمتنم عف تمكيف

   التػزاـ كؿ طخص مكمؼ بتنفيذ العانوف بمراعاة سرية البيانات الواردة بالسلؿ الصناع  والت
 ّ تتذمنها النطرة السنوية.

 
 العيػد فى السلؿ الصناع   -أ

ًْ البئيكوف طمب العيد فى السلؿ الصناع  عم  النموذج )        انات التالية:س ص(، طام
 .اسـ المنطأة وسمتها التلارية وعنوانها وعنواف مركز ادارتها 

 . اسـ صاحب المنطأة أو مديرجا المس وؿ عف ادارتها وكيانها العانون 

 .رأس ماؿ المنطأة والعمالة واٍلور واّعانات 

 .المنتلات والخدمات والرسـو الت  تعدمها المنطأة 

 محركة وعدد أياـ العمؿ السنوية، وعدد ورديات كؿ يـو عمؿ.الخامات الْزمة لها والعوي ال 

 المستندات المطمػػوبة
 يرفؽ بالطمب فى العيد بالسلؿ الصناع  المستندات اًتيػة: 
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 .صورة رخصة التط يؿ أو ررار أنطاا الطركة بالنسبة لطركات رطاع اٍعماؿ العاـ 

 .صورة طهادة التأمينات اٍلتماعية 

  ي.صورة السلؿ التلار 

 كما يرفؽ بالطمب المستندات اًتية:
 .صورة موافعة وزارة الصناعة 

 .صورة موافعة الهي ة العامة لْست مار 

 .طهادة العذوية فى ال رؼ الصناعية 

 طمب تعديؿ بيانات بالسلؿ
س ص( وذلؾ ٕطمب تعديؿ بيانات السلؿ الصناع  أو بعذها عم  النموذج ) يكوف 

أ يرًا لوجريًا فى الطارة اُنتالية لممنطأة أو ت ير مف الوذم بالنسبة لمبيانات الت  تحدث ت
 العانون  لها وج :

 .ت يير اسـ المنطأة أو صاحبها أو مديرجا المس وؿ 
 .زيادة رأس الماؿ ب رض زيادة اّنتاج 

 .أية ت ييرات سنوية أخري تؤ ر عم  اٍنتاج 

 طمب تلديد العيػػد
س ص( مرفعًا به المستندات  ٖعم  النموذج ) يكوف طمب تلديد العيد بالسلؿ الصناع  

الدالة عم  حدوث الت يير فى بيانات العيد اٍصمية فى حالة حدو ها وذلؾ فى حدود المستندات 
 الواردة فى طمب العيد فى السلؿ.

ومم أنطاا  )*(وكاف رد أسند تنفيذ رانوف السلؿ الصناع  إل  الهي ة العامة لمتصنيم
ة الصناعية، ولتحؿ محؿ الهي ة العامة لمتصنيم كما تؤوؿ إليها أموالها الهي ة العامة لمتنمي

ومولوداتها وما لها مف حعوؽ وما عميها مف التزامات، وتتمتم بكافة سمطاتها وصْحياتها، 
 أصبحت ج  اللهة اٍدارية المس ولة عف اصدار السلؿ الصناع  لممنطآت الصناعية.

 
 المولهة لمعانوف  اٍنتعادات  -ب

يتـ التعامؿ مم بيانات السلؿ الصناع  المتعمعة باُنتاج كمية ونوعًا دوف التنسيؽ مم  
اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واٍحصاا، وذلؾ حت  تكوف البيانات الصادرة مف اللهات المتعددة 

 بطأف الصناعات التحويمية موحدة وزير متذاربة. 
 

                                                 
)*(
. 0722( لسنة 720القرار الوزارى رقم )    
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نوف ذمانات وحوافز اٍست مار ّو حته رابطأف  ٜٜٚٔ( لسنة ٛرانوف ررـ )  -ٗ.ٖ
 ٕٗٓٓلسنة  ٕٚٗٔالتنفيذية الصادرة بعرار ر يس ملمس الوزراا ررـ

 العانوف بالصناعات التحويميةعْرة   -أ
راـ الباحث باستعراض رانوف ذمانات وحوافز اٍست مار، ومم التركيز عم  عْرته  

 بالصناعات التحويمية والذي يطمؿ عم  ما يم :
 اعة والتعديف.الصن 
  التنمية الصناعية والمتكاممة لممناطؽ الصناعية أو أستكماؿ التنمية أو تسويؽ أو إدارة

 المناطؽ الصناعية المنطأة بعرار مف ر يس ملمس الوزراا.

 . التألير التمويم 

 .تصميـ وأنتاج البرامج 

 .تصميـ وانتاج معدات الحاسبات اًليػة 

 ية.انطاا وادارة المناطؽ التكنولول 

  التسويؽ والترويج لتنمية المناطؽ ولذب المست مريف فى ملاّت التنمية الصناعية ]وفعا
 لمذوابط الت  يصدر بها ررار مف الوزير المختص[.

 الذمانات -ب

 .عدـ لواز تأميـ الطركات والمنطآت ومصادرتها 

تيْا أو عدـ لواز فرض الحراسة عم  الطركات والمنطآت أو الحلر عم  أموالها أو اّس -
 التحفظ عميها أو تلميدجا مف زير الطريؽ العذا  .

 عدـ لواز التدخؿ ٍي لهة أدارية فى تسعير منتلات الطركة أو تحديد ربحها. -

ّ يلوز ال اا أو أيعاؼ تراخيص اّنتفاع بالععارات الت  رخص باّنتفاع بها لمطركة إّ فى  -
 حالة مخالفة طروط الترخيص.

ية عم  الطركات والمنطآت مف أي لهة إّ بعد أخذ رأي الهي ة العامة عدـ رفم دعاوي لنا  -
 لَست مار.

تسوية المنازعات تتـ بالطريعة الت  تـ اٍتفاؽ عميها مم المست مر أو وفعا لْتفاريات السارية  -
لسنة  ٜٓٓبيف مصر ودولة المست مر أو اٍتفارية الخاصة بتسوية المنازعات بالعانوف 

 كيـ.أو بالتح ٜٔٚٔ

 
 كما يتذمف العانوف عددًا مف اٍعفااات الت  يمكف أف تتعمؽ بالصناعات التحويمية وج :

 % عم  اًّت والمعدات الْزمة لَنتاج )اٍست مار الداخم (.٘اعفااات لمركية موحدة  -

اعفاا ععود التأسيس وععود العرض والرجف المرتبطة باعماؿ الطركات والمنطآت مف ذريبة  -
 رسـو التو يؽ والطهر لمدة خمس سنوات مف تاري  العيد بالسلؿ التلاري.الدم ة و 
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اعفػاا ععود تسليؿ اٍراذ  الْزمة ٍرامة الطركات والمنطآت مف ذريبة الدم ة ورسـو  -
 التو يؽ والطهر.

 
 د الموله لمعانوفػالنع  -لػ
 ويمية المختمفة منحيث أف العانوف لـ يربط بيف الحوافز الممنوحة لَست مار فى الصناعات التح

المخاطر الت  يتحممها المست مريف حسب نوعية جذ  الصناعات وأ رجا عم  تعميؽ التصنيم 
 المحم .

  أف العانوف أخذ فى اعتبار  تنمية المناطؽ النا ية والمناطؽ خارج الوادي العديـ ولـ يأخذ فى
 ا صناعيا.اعتبار  التفاوت الكبير بيف المحافظات المختمفة مف حيث تنميته

 
 

 العوانيف والبرامج المتعمعة بالصناعات التحويمية والمحافظة عم  البي ػة -ٗ.ٗ
لعد تذخمت المطكْت البي ية إل  الدرلة الت  أصبحت فيه اٍنططة تم ؿ خطورة كبيرة  

ف عم  حياة اٍنساف وبي ته، وذلؾ فى ال ياب الكبير لمفمسفة البي ية الت  تعمؿ عم  الحفاظ والتواز
عم  أستعْؿ الموارد الطبيعية وذرورات الحفاظ عم  روانيف أستمرارجا، وعم  الرزـ مف أف 
الصناعة وبصفة خاصة الصناعات التحويمية تحتؿ مرتبة كبيرة فى ارتصايات الدوؿ، فعد كانت وما 

ي حدث أستمزمته مف  ورات تكنولوليا متْحعة السبب الر يس  فى تهديد البي ة، فمعابؿ التطور الذ
مف خْؿ ال ورة التكنولوليا والدخوؿ فى عصر الصناعة، فعد اختمفت الموازيف لمبي ة الطبيعية.  
ولعد تصاعد اٍجتماـ بالوع  البي   فى مصر بخطورة حلـ مطكْت التموث الصناع  الناتج عف 

ر العانوف ررـ تمؾ الصناعات فعد تـ انطاا لهاز ط وف البي ة، ووزارة الدولة لط وف البي ة، واصدا
، والعانوف  ٜٜ٘ٔلسنة  ٖٖٛفى طأف حماية البي ة والْ حة التنفيذية له ررـ  ٜٜٗٔ( لسنة ٗ)

 ، وفيما يم  نتناوؿ لهاز ط وف البي ة، برامج اٍلتزاـ البي  .ٜٕٓٓ( لسنة ٜررـ )
 

  :ًّ  *لهاز ط وف البي ةأو
ط وف البي ة وتكوف له أنطأ بر اسة ملمس الوزراا لهاز تنمية البي ة يسم  لهاز  -

الطخصية اّعتبارية العامة، ويتبم الوزير المختص بط وف البي ة، وتكوف له موازنة 
 مستعمة، ويكوف مركز  مدينة العاجرة، وتكوف اٍولوية بالمناطؽ الصناعية.

 
 

                                                 
*
، بؤصدار قانون فئ شؤن البيئة.0777لسنة  7القانون رقم     
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 أجػداؼ اللهاز  -أ
 تتركز أجداؼ لهاز ط وف البي ة بما يم :

 عداد الخط ط الْزمة لمحفاظ عم  البي ة، وتنميتها ومتابعة تنفيذجا مم رسـ السياسات العامة واا
 اللهات اُدارية المختصة.

 .تنفيذ بعض المطروعات التلريبية 

 .دعـ العْرات البي ية بيف مصر والدوؿ والمنظمات الدولية واُرميمية 

  المتعمعة بالبي ة.اتخاذ اُلرااات العانونية الْزمة لْنذماـ إل  اّتفاريات الدولية واُرميمية 

 .يعد مطروعات العوانيف والعرارات الْزمة لتنفيذ جذ  اّتفاريات 
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 اللهاز أنططة  -ب

  بداا الرأي فى التطريعات إعداد مطروعات العوانيف والعرارات المتعمعة بتحعيؽ أجداؼ اللهاز واا
 المعترحة ذات العْرة بالمحافظة عم  البي ة.

 ي   وصيازة الخطة العومية لحماية البي ة والمطروعات الت  إعداد الدراسات عف الوذم الب
عداد الموازنة التعديرية لكؿ منها وكذلؾ الخرا ط البي ية لممناطؽ العمرانية والمناطؽ  تتذمنها واا
المخطط تنميتها ووذم المعايير الوالب اّلتزاـ بها عند تخطيط وتنمية المناطؽ اللديدة 

 مناطؽ العديمة.وكذلؾ المعايير المستهدفة لم

  وذم المعايير واّطتراطات الوالب عم  أصحاب المطروعات والمنطآت اّلتزاـ بها ربؿ
 اُنطاا وأ ناا التط يؿ.

  حصر المؤسسات والمعاجد الوطنية وكذلؾ الكفااات الت  تسهـ فى إعداد وتنفيذ برامج
والدراسات الت  تعـو المحافظة عم  البي ة واّستفادة منها فى إعداد وتنفيذ المطروعات 

 بإعدادجا.

  المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير واّطتراطات الت  تمتـز اٍلهزة والمنطآت بتنفيذجا واتخاذ
 اُلرااات الت  ينص عميها العانوف ذد المخالفيف لهذ  المعايير والطروط.

  بها.وذم المعدّت والنسب واٍحماؿ النوعية لمممو ات والتأكد مف اّلتزاـ 

  لمم المعمومات العومية والدولية الخاصة بالوذم البي   والت ييرات الت  تطرأ عميه بصفة
دورية بالتعاوف مم مراكز المعمومات فى اللهات اٍخري وتعويمها واستخدامها فى اُدارة 

 والتخطيط البي   ونطرجا.

  .لرااات تعويـ التأ ير البي ى لممطروعات  وذم أسس واا

 طوارئ البي ية والتنسيؽ بيف اللهات المعنية ُعداد برامج موالهة الكوارث إجداد خطة لم
 البي ية.

 .إعداد خطة لمتدريب البي ى واُطراؼ عم  تنفيذجا 

 .المطاركة فى إعداد وتنفيذ البرنامج العومى لمرصد البي ى واّستفادة مف بياناته 

 ي ى ونطرجا بصفة دورية.إعداد التعارير الدورية عف المؤطرات الر يسية لموذم الب 

 .وذم برامج الت عيؼ البي ى لممواطنيف والمعاونة فى تنفيذجا 

 .التنسيؽ مم اللهات اٍخري بطأف تنظيـ وتأميف تداوؿ المواد الخطرة 

 .إدارة المحميات الطبيعية واُطراؼ عميها 

 .إعداد مطروعات الموازنة الْزمة لحماية وتنمية البي ة 

 ريات الدولية واُرميمية المتعمعة بالبي ة.متابعة تنفيذ اّتفا 

 .ارتراح آليات أرتصادية لتطليم اٍنططة المختمفة عم  اتخاذ إلرااات منم التموث 

 .تنفيذ المطروعات التلريبية لممحافظة عم  ال روات الطبيعية وحماية البي ة مف التموث 
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 لمطروعات الممولة مف المنظمات التنسيؽ مم الوزارة المختصة بالتعاوف الدولى لمتأكد مف أف ا
 والدوؿ المانحة تتفؽ مم اعتبارات سْمة البي ة.

 .المطاركة فى إعداد خطة تأميف البْد ذد تسرب المواد والنفايات الخطرة والممو ة لمبي ة 

 .إعداد إستراتيلية لِدارة البي ية المتكاممة لممناطؽ الساحمية 

 ى إعداد برامج تدريبية لحماية البي ة فى نطاؽ برامج اّطتراؾ مم وزارة التربية والتعميـ ف
 الدراسة المختمفة فى مرحمة التعميـ اٍساسى.

  إعداد تعرير سنوي عف الوذم البي ى يعدـ إل  ر يس اللمهورية وملمس الوزراا وتودع
 نسخة مف جذا التعرير ملمس الطعب.

 
 صندوؽ حماية البي ة -لػ

 خاص يسم )صندوؽ حماية البي ة( تؤوؿ إليه ما يم :ينطأ بلهاز ط وف البي ة صندوؽ  
 .المبالغ الت  تخصصها الدوؿ فى موازنتها لمصندوؽ 

 .اّعانات والهبات المعدمة مف الهي ات الوطنية واٍلنبية ٍزراض حماية الب ية وتنميتها 

   تصيب ال رامات الت  يحكـ بها والتعويذات الت  يحكـ بها أو ينفؽ عميها عف اٍذرار الت
 البي ة.

  ٖٜٛٔلسنة  ٕٓٔموارد صندوؽ المحميات المنصوص عميها فى العانوف ررـ. 

 
ويذم لهاز ط وف البي ة خطة لمطوارئ لموالهة الكوارث البي ية، وتعتمد الخطة مف  

(ٔ)ملمس الوزراا.  تستند خطة الطوارئ بوله خاص إل  ما يم :
 

 ية موالهة الكوارث البي ية والتخفيؼ مف اٍذرار لمم المعمومات المتوفرة محميًا ودوليًا عف كيف
 الت  تنتج عنها.

  حصر اُمكانات المتوفرة عم  المستوي المحم  والعوم  والدول  وتحديد كيفية اّستعانة بها
 بطريعة تكفؿ سرعة موالهة الكار ة.

 
 تتذمف خطة الطوارئ ما يأت :

  اٍبْغ عف وروعها أو تورم حدو ها.تحديد أنواع الكوارث البي ية واللهات المس ولة عف 

  انطاا زرفة عمميات مركزية لتمع  البْزات عف الكار ة البي ية ومتابعة أستعْلها وارساؿ
 المعمومات الدريعة عنها بهدؼ حطد اٍمكانات الْزمة لموالهتها.

                                                 
(0)
، بإصدار قانون في شؤن البيئة.0777( لسنة 7القانون رقم )    
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 موعة عمؿ لمتابعة موالهة الكار ة البي ية عند وروعها أو تورم وروعها ويكوف تكويف مل
لر يس ملموعة العمؿ المطار إليها لميم السمطات الْزمة لموالهة الكار ة البي ية بالتعاوف 

 والتنسيؽ مم اٍلهزة المختصة.
 

 وزارة الدولة لط وف البي ة انيا:  
 (ٔ) البي  برامج اٍلتزاـ   -ٔ

وزارة الدولة لط وف البي ة بأدارة العديد مف البرامج التمويمية لتحعيؽ اٍلتزاـ البي    تعـو
مف خْؿ تعديـ حزمة ميسرة لتمويؿ عدد مف المطروعات، ومف أجـ جذ  المطروعات الت  تعدمها 

 الوزارة ما يم :
 (ٕٕٔٓ-ٕٚٓٓ) المرحمة ال انية –مطروع التحكـ فى التموث الصناع   - أ

بتعديـ حزمة تمويمية ميسرة لدعـ مطاريم التحكـ فى التموث الصناع   مطروع يعـو
% ررض( وتركز )المرحمة ال انية( ٓٛ% منحه، ٕٓبالمنطأت الصناعية عف طريؽ حزمة تمويمية )

فى محافظات العاجرة الكبري واُسكندرية عم  المناطؽ ذات الك افة العالية مف ناحية المنطأت 
نتج عنها أحماؿ كبيرة مف ممو ات الهواا والصرؼ م ؿ مصانم اٍسمنت، الصناعية الذخمة الت  ي

الحديد والصمب، الصناعات الكيماوية، الدبازة، جذا ويبمغ المال  الحزمة التمويمية لتمؾ المرحمة 
ر، ويطمؿ الدعـ المعدـ مف البرنامج عم : ٕ٘ٛحوال    مميوف دّو

 المكوف التمويم :

% ٓٛية يتـ إعادة إرراذها مف خْؿ البنؾ اٍجم  المصري )رروض ميسرة لممنطأت الصناع
 % منحه ّ ترد، ويبمغ ريمة التمويؿ لهذا المكوف.ٕٓررض، 
 مطروع اٍنتاج اٍنظؼ  - ب

وتتخمص أجمية مطروعات اٍنتاج اٍنظؼ فى كونه أجـ السبؿ لتحعيؽ التنمية المستدامة 
د مواكبًا لمسياسات العالمية الصناعية، وخفض الممو ات فى رطاع الصناعة مف المصدر، كما يع

وأنتطار أساليب اٍنتاج اٍنظؼ وظهور مفاجيـ عالمية لديدة تتخذ مف مبادئ اللودة الطاممة 
 أساسًا تعتمد عميه فى لودة المنتج.

 

-ٕٛٓٓ) PPSI مطروع حماية البي ة لمعطاع الخاص ورطاع اٍعماؿ العاـ الصناع  -ػل
ٕٕٓٔ) 

                                                 
(0)

.272، ص 0202زارة الدولة لشئون البيئة ، تقرير حالة البيئة في مصر عام و    
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البي ة لمعطاع الخاص ورطاع اٍعماؿ إل  دعـ الصناعات )الكبري يهدؼ مطروع حماية 
والمتوسطة والص يرة( المصرية لَلتزاـ بالعوانيف البي ية، وجو مطروع مطترؾ بيف الحكومة 
اٍلمانية مم مة فى بنؾ التعمير اٍلمان  والحكومة المصرية مم مة فى البنؾ المركزي المصري 

 لهة منفذة لممطروع.كمتمؽ، ولهاز ط وف البي ة ك
 

 ويهػدؼ المطروع إل  ما يم 
  دعـ مطروعات التحكـ فى التموث الصناع  بالمنطأت الصناعية لمعطاعيف الخاص واٍعماؿ

 العاـ.

  إنطاا آلية تمويمية وفنية ومؤسسية مستدامة لمحد مف التموث وتعميؿ احماؿ التموث فى
فظات الدلتا والصعيد ولتحسيف الظروؼ المناطؽ اٍك ر تمو ا فى مصر وبالتركيز عم  محا

 البي ية داخؿ المنطأت الصناعية وخارلها.

   تفعيؿ اّلرااات التطريعية، رفم كفااة التفتيش البي   لمبنوؾ المطاركة وكذلؾ رفم الوع
وال عافة العامة المتعمعة بالبي ة الصناعية فى مصر وبخاصة فى محافظات الوله البحري 

 والصعيد.

 
 ج المدف الصناعية صديعة البي ةبرنام -د

يعتبر برنامج المدف الصناعية صديعة البي ة أحد المطروعات الرا دة لوزارة الدولة لط وف  
البي ة، ويهدؼ البرنامج إل  تطليم الممارسات زير الذارة بالبي ة واّست مارات فى ملاؿ 

 التكنولوليا النظيفة وذلؾ فى المناطؽ الصناعية بمصر.
ذج ك يرة لمتلمعات الصناعية فػى مصػر، منهػا عمػ  سػبيؿ الم ػاؿ، التلمعػات المعامػة فػى يولد نما

مدينػػة العاطػػر مػػف رمذػػاف والسػػادس مػػف أكتػػوبر والتػػ  حععػػت نلػػاح كبيػػر عمػػ  مػػدي السػػنوات 
 السابعة. 

فالتلمعات الصناعية الصديعة لمبي ة ّ تعدـ نموذج لديد بؿ تعدـ صورة متطورة مف طأنها 
  تلميم اٍنططة الصناعية المترابطة، اٍمر الذي ّ يحعؽ بالذرورة فى التلمعات أف تعمؿ عم

العا مة، فالتلمعات اللديدة تعمؿ عم  تعميؽ التكامؿ اٍفع  والرأس  بيف اٍنططة الصناعية 
المترابطة، اٍمر الذي يؤدي إل  تعزيز كفااة الوحدات الصناعية ويساعد عم  تعديـ الخدمات 

 لها.الصناعية 
 

 الرؤية المستعبمية لمبي ة  - ال ا
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رفم الوع  البي   المدن  مف خْؿ تطبيؽ بعض اٍنظمة م ؿ نظاـ تعييـ وتصنيؼ  -ٔ
مف خْؿ نطر نتا ج البرامج فى  (PROPER)التموث الناتج عف المطروعات الصناعية 

 الصحؼ المصرية لتعييـ مستوي أداا الطركات.

ى لكافة المطروعات اللديدة الذي يتوافؽ مم اطتراطات تطبيؽ نظاـ تعييـ التأ ير البي  -ٕ
اللهات الممولة )البنؾ الدول  لَنطاا والتعمير، بنؾ الياباف لمتعاوف الدول ، بنؾ 

 اّست مار اٍورب ، الوكالة الفرنسية لمتنمية(.

ومف أجـ اّطتراطات ععد لمسات إستماع واّعْف عف تمؾ المطروعات ربؿ تنفيذجا مما 
   طفافية وتحسيف الوذم البي ى.يعط

نعؿ لميم الصناعات الحرفية الممو ة مف داخؿ الكتؿ السكانية وتلميعها بالمناطؽ  -ٖ
 الصناعية المعتمدة م ؿ منطعة العكرطة وبدر.

تحويؿ الصرؼ عم  النيؿ إل  الصرؼ عم  الطبكات العمومية فى عدد مف الطركات  -ٗ
ًا لتمويث ماا النيؿ بعد تنفيذ مطروعات معاللة الصناعية الكبري الت  تم ؿ مصدرًا ر يسي

 الميا  أو أعادة استخدامها.

تعميؿ أحماؿ التموث داخؿ المناطؽ اٍك ر تمو ًا بالعاجرة الكبري )فيما يخص لودة الهواا(  -٘
واّسكندرية )فيما يخص الصرؼ عم  البحر(، بعد تنفيذ المطروعات المعترحة بالطركات 

 امج التمويمية بوزارة الدولة لط وف البي ة.الصناعية مف خْؿ البر 

عم  اٍداا البي ى  ٜٕٓٓ( لسنة ٜدراسة تأ ير اصدار الْ حة التنفيذية لعانوف ررـ ) -ٙ
 لمصناعات.

 
 المولهة لمعانوف  اٍنتعاداترابعًا:  

 ( لسنة ٗرزـ نص العانوف ررـ )ٜٜٔٗ  عم  أف يذم لهاز ط وف البي ة باّطتراؾ مم وزارة
ظامًا لمحوافز اٍرتصادية لتحفيز وتطليم المبادرات مف لانب المنطآت الصناعية مالية ن

لتحعيؽ التوافؽ البي  ، إّ أف ذلؾ لـ يتحعؽ حت  اٍف، بعد مرور سنوات عم  صدور الْ حة 
 التنفيذية لمعانوف.
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 الفصل الثبلث
 

 في مصـر التعدينيـتة الثـــرو



151 

 

 

 
 ل الثبلثالفص

 
 في مصـر التعدينيـت الثـــروة

 

 تمهيػد
ذكر مف ربؿ فى الفصؿ اٍوؿ أف عممية التصنيم تعن  مف بيف ما تعنيه تحويؿ المواد 

 الخاـ إل  منتلات نصؼ مصنعه أو تامة الصنم.
 

كما أوذح جذا الفصؿ رياـ العديد مف الصناعات التحويمية والمتم مة فى الصناعات 
تعتمد فى معظمها عم  استخداـ الخامات التعدينية وأف تنمية جذ  الصناعات يعن  الوسيطة والت  

استخداما متواصْ لمخامات المحمية مما يترتب عميه تنارصا فى المخزوف المتاح لمخامات 
المستخدمة.  وتتورؼ كمية الخامات التعدينية المستخدمة فى الصناعة التحويمية عم  وفرة ونوعية 

فكمما كانت الكميات المتوفرة كبيرة وذات لودة عالية، كمما أمكف العوؿ بإمكانية   جذ  الخامات.
 استخداـ جذ  الخامات لفترة زمنية طويمة طالما أنها لـ تتعرض ّستخداـ لا ر أو إستنزاؼ.

كانت التنمية المستدامة تهدؼ مف بيف ما تهدؼ إليه استخداـ الموارد الطبيعية  ولما
طوؿ فترة ممكنة ومف  ـ المحافظة عم  حعوؽ اٍلياؿ العادمة، فإنه يصبح مف العابمة لمنفاذ أ

الذروري أف يتـ تناوؿ ال روة التعدينية فى مصر مف حيث المعادف الت  تتوالد بها والكميات 
المتوافرة منها، وجذا ما نتناوله الفصؿ الحال  مف الدراسة، وذلؾ توط ة ُرتراح الصناعات العا مة 

 دي ردرتها عم  تحعيؽ التنمية المستدامة فى الفصؿ الخامس مف الدراسة.عميها وم
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 يةالصحراا ال رب -ال روات التعدينية -2
 الرواسب المعدنية  -2.2
 خامات الحديد -أّو

تتوالد رواسب خاـ الحديد اٍرتصادية بتتابم صخور عصري الكريتاوي واٍيوسيف طماؿ  
حرية ويست ؿ بهذ  المناطؽ وتتركز أعماؿ اٍست ْؿ حاليًا طرؽ أسواف طماؿ طرؽ الواحات الب

 عم  حديد الواحات البحرية.
 

 خامات حديد الواحات البحرية:
تولد خامات حديد الواحات البحرية فى أربعة موارم ج  منطعة )اللديدة وزراب  وناصر  

ف أفذمها ج  منطعة والحارة(. وتتما ؿ صفات الخاـ وأنواعه الر يسية فى جذ  المناطؽ وأف كا
)اللديدة( حيث النسبة المرتفعة مف الحديد مم إنخفاض كمية الطوا ب وعم  اٍخص طوا ب 
السيمكا والمنلنيز والكمور والباريت.  ورد ألريت عم  جذ  الخامات دراسات مك فة رامت بها جي ة 

ت  إرامة منلـ  ـ ملمم الحديد والصمب ح ٜٚٙٔحت  عاـ  ٜٙ٘ٔالمساحة الليولولية منذ عاـ 
 ـ.ٜٗٚٔحديد اللديدة وتلهيزًا وتسميـ الموارم إل  طركة الحديد والصمب عاـ 

 
 :منطعة اللديدة)أ(  

يعم منلـ )اللديدة( عم  سطح الهذبة البحرية المطمة عم  منخفض الواحات البحرية  
خاـ حوال  كـ مف الحافة الطمالية الطررية لهذا المنخفض وتبمغ مساحة مورم الٚٔوعم  مسافة

ًّ.   28ْْ  27 - 28ْْ    26طررًا وخط  طوؿ  ْٜٕ 12-ْٜٕ 11وتنحصر بيف خط   ٕكـ٘,ٙ  طما

ويتراوح سمؾ طبعة الخاـ بيف الخمسة أمتار حت  الخمسة عطر مترًا يعموجا طبعات مف  
أمتار. والت  يمـز إزالتها لمكطؼ عف الخاـ  ٙالطفمة الخذراا يصؿ متوسط سمكها إل  حوال  

ستخ  راله وتسوؽ طركة الحديد والصمب جذ  الطفْت حاليًا لصناعة الحراريات والسيراميؾ. واا
 مميوف طف.ٕ,ٕ،ٕوبدأت عمميات اُستخراج مف منلـ اللديدة بطارة إنتالية سنوية تراوحت بيف 

 
 :لبػؿ زرب )ب( 

 ويعم ررب الطرؼ الطمال  ال رب  لمنخفض الواحات البحرية بيف: 
مترا ويتكوف مف  ٘,ٔ -متراً ٘,ٓزطاا مف الصخور يتراوح سمكه مف ويولد عم  الخاـ  

 رمؿ زير متماسؾ مف التكوينات الحدي ة أومف الكوارتزيت المنتم  إل  عصر اٍوليلوسيف.
ورد ا بتت  ٓٔ,ٔٔمترًا بمتوسط يبمغ  ٔ,٘ٔ -ٜ,ٖويتراوح سمؾ طبعة خاـ الحديد بيف  

% حديد، ٛٗمميوف طف يحتوي فى المتوسط عم   ٘.٘٘الدراسات أف أحتياط  الخاـ يبمغ حوال  
 % فوسفور.ٜٔ,ٓ% كمور، ٙٛ,ٓ% كبريتات، ٚ,ٓ% منلنيز، ٜ,ٖ% سيمكا، ٜ
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 ويعتبر إرتفاع نسبة المنلنيز واحدًا مف العوا ؽ الت  حالت دوف إست ْؿ جذ  المنطعة حت  اٍف.
 

 :منطعة ناصر)ج(  
يعتبر اُمتداد الطبيع  له حيث يتوالد الخاـ تعم منطعة ناصر إل  الطماؿ مف خاـ زراب  و  

 كـ ويمتد مف الطرؽ إل  ال رب.٘فى حزاـ ذيؽ يصؿ طوله إل 
يتوالد الخاـ أما عم  جي ة طبعة منتظمة أو عم  طكؿ عدسة وفى نفس المستوي اُستراتيلى 

 .ٕكـٕ,ٔللبؿ زراب . وتبمغ مساحة منطعة الخاـ حوال  
  

-٘,ٕعم  جذ  المنطعة أف سمؾ طبعة الخاـ يتراوح بيف  وتطير الدراسات الت  ألريت
مميوف طف بمتوسط  ٜٕـ. ورد ردر احتياط  الخاـ بحوال  ٙ,ٕٔبمتوسط يصؿ إل   ٚ,ٕٓ
% ٙٔ,ٓ% كمور، ٖ,ٔ% كبريت، ٙٙ,ٓ% منلنيز، ٘% سيمكا، ٚٚ,ٙ% حديد، ٚ,ٗٗ

 فوسفور.
 

اٍمر الذي أعاؽ أيذًا  ويْحظ جنا أيذًا إرتفاع نسبة المنلنيز عف منطعة لبؿ زراب 
 البدا فى إست ْؿ جذ  الخامات حت  اٍف.

 
 :منطعة الحارا)د(  

 كـ فى إتلا  لنوب/لنوب طرؽ لبؿ زراب .ٖٔتعم منطعة الحارا عم  مسافة 
ـ وج  عبارة عف ٕٚ، ٔويتراوح سمؾ طبعة ال طاا الصخري الذي يعمو الخاـ بيف المتر  

ى أطراؼ الخاـ أما فى وسط الخاـ فإف جذا ال طاا يتكوف مف طبعة مف الرماؿ حدي ة التكويف ف
 صخور الكوارتزيت.
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 ( ميزاف خامات الحديد فى مصرٔلدوؿ ررـ )
 كمية الحديد البيػػاف

 )مميوف طف(
 :ًّ  :خامات حديد اللديدة )الصحراا ال ربيةأو
 ـٖٜٚٔخامات مؤكدة ويلري إست ْلها منذ عاـ -

 ـ(ٕ٘ٓٓمميوف طف/سنه )اعتبارا مف عاـ  ٖ-ٕبوارم خامات مؤكدة بعد اُست ْؿ  -

 
ٕٔٔ 
ٚٔ 

)ًّ  ٕٜٔ إلمال  )أو
 .الحارا )الصحراا ال ربية( -ناصر –خامات حديد زراب   انيًا: 

 خامات مؤكدة ّ يلري إست ْلها ُحتوا ها عم  نسبة عالية مف المنلنيز.
 زراب  -

 ناصر -

 الحػارا -

 
 
٘ٙ 
ٕٜ 
ٕ٘.٘ 

 ٘.ٖٚٔ إلمال  ) انيًا(
 ٘.ٜٕٖ اُلمال 

 
 خامات الفوسفات - انيا

يتوالد الفوسفات بالصحراا ال ربية فى وادي النيؿ فى منطعة السباعية طرؽ وزرب النيؿ  
 حيث بدأت عمميات التعديف بإحتكارات أوروبية.

 
ورد رامت طركة النصر لمتعديف ومنذ بداية العرف الحادي والعطريف بتك يؼ عمميات إستخراج 

ت عال  اللودة مف منالـ طرؽ وزرب النيؿ بإدفو بهدؼ الوفاا بإحتيالات مصنع  كفر الفوسفا
الزيات وأسيوط، وأيذًا لمتصدير إل  الخارج مف موان  البحر اٍحمر بكميات وصمت 

 ألؼ طف. ٓٓٙـ إل  أك ر مفٕٓٓٓ/ٜٜٜٔعاـ
 

المتنامية فى ظهرت الحالة إل  اٍسمدة الفوسفاتية لرفم إنتالية المحاصيؿ الزراعية  
ستخراله وتلارته وكانت الععبة الر يسية فى طريؽ  مصر خاصة بعد أكتطاؼ الفوسفات الخاـ واا
إرامة صناعة اٍسمدة الفوسفاتية مف الفوسفات المحم  ج  عدـ وفرة حامض الكبريتيؾ لعدـ ولود 

 كبريت خاـ فى مصر بكميات كافية تصمح ُنتاج جذا الحامض.
 

تط يؿ مصنم ُنتاج سماد السوبر فوسفات ال ْ   بطارة تبمغ  ٕٓٓٓ/ٜ/ٔورد تـ فى  
ألؼ طف سنويًا، وكانت الطركة تحصؿ عم  خاـ الفوسفات مف منالمها بمنطعة السباعية  ٘ٗ

زرب النيؿ إّ أنه بعد ذـ منالـ زرب النيؿ إل  طركة النصر لمتعديف بدأت تحصؿ عم  احتيالها 
 ألؼ طف سنويًا. ٓٓٗخاـ الفوسفات بحوال   مف جذ  الطركة ويعدر احتيالها مف
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مصانم ُنتاج اٍسمدة الفوسفاتية إعتمادًا عم  خاـ الفوسفات المصري ٖوجكذا أصبح لمصر 
المنتج مف مناطؽ ولود خامات الفوسفات بوادي النيؿ طرؽ وزرب منطعة السباعية بأدفو لنوب 

 تلة مف جذ  المناطؽ.ألؼ طف مف خامات الفوسفات المن ٓٓٛمصر وتستهمؾ حوال  
نتاج حامض الفوسفوريؾ أرامت طركة أبو زعبؿ   وفى ملاؿ تطوير صناعة اٍسمدة واا

لَسمدة وحدة ُنتاج جذا الحامض ُنتاج  ْ   فوسفات الكالسيـو بدأت إنتالها الفعم  فى 
 ألؼ طف سنويًا. ٕٓٔـ وبطارة إنتالية ٕٓٓٓ/ٜ/ٔ

 مطروع فوسفات أبوطرطور:
ـ تحديد وتتبم ٜٚٙٔ-ٕٜٙٔة دراسات جي ة المساحة الليولولية عاـكاف مف نتيل 

مناطؽ ظهور طبعات الفوسفات فى صخور العصر الطباطيري اٍعم  الظاجر عم  سفوح الهذبة 
المحيطة بمنخفذات الخارلة والداخمة وزيرجا. ورد أظهرت جذ  الدراسة والت  أعدت فى نطاؽ 

ـ عف السمؾ ٕٜٙٔطاؼ الوادي اللديد زرب النيؿ عاـ الدراسات الت  أععبت اُعْف عف إكت
زير العادي لطبعات خاـ الفوسفات الظاجرة فى سفوح جذبة أبو طرطور والت  بم ت أك ر مف 

 مترًا.ٖٔ
ويتميز الخاـ بولود طوا ب بنسبة عالية مف كبريتيد الحديد وأكسيد الحديد والم نسيـو 

 اـ جذا الخاـ بتكمفة إرتصادية معبولة فى الصناعة.الحديدي )معدف اٍنكيريت( مما يعوؽ إستخد
مميوف طف سنويًا بم ت أطواؿ ٕ,ٔوبرزـ ذلؾ فعد بديا بإنطاا منلـ بطارة إنتالية تبمغ 

 كلـ.ٕٖأنفاره الداخمية أك ر مف 
مميار لنيه مصري منها ٕ,ٙورد بم ت تكاليؼ المطروع اُلمالية بنهاية العرف العطريف حوال  

يه ُنطاا المنلـ ومرافعة فعط ولـ تظهر لدوي إست ْؿ جذا المطروع حت  اًف مميار لن ٘,ٔ
 برزـ توال  اللهود المبذولة لذلؾ.

ععد بروتوكوؿ لمتعاوف مم الحكومة اٍوكرانية ُرامة وحدة تركيز  ٕٓٓٓورد تـ خْؿ طهر يونيو 
عادة تأجيؿ إحدي والهات التط يؿ بالمنل ٓٓٙإذافية بطارة  لراا تلارب نصؼ ألؼ طف واا ـ واا

طف ُنتاج حامض فورسفوريؾ نع   ٓٓٓ٘صناعية بمعامؿ أوكرانيا عم  عينة حلمها يصؿ إل  
مطابؽ لممواصفات. عْوة عم  ذلؾ فإنه يلري عرض المطروع عم  المست مريف لممطاركة فى 

 إستكماؿ جذا المطروع الكبير.
 :اللبس واّنهيدريت - ال ا

خيرية ذات التركيب الكيما   المكوف مف كبريتات الكالسيـو اللبس أحد الخامات التب 
الما ية، أما اُنهدريت، فيتركب مف كبريتات الكالسيـو فاردة ماا الت  تكونت نتيلة عمميات البخر 
لممحاليؿ الما ية الحاممة لها.  وتولد جذ  الرواسب عم  جي ة عروؽ أو طبعات عدسيه الطكؿ أو 
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كبير وينتم  العديد مف العصور الليولولية أردمها العصر الميوسين   طبعات سميكه ذات امتداد
 وأحد ها الحديث )الحعب الرباع (.

يتـ استخداـ اللبس المكمسف )علينة باريس( عم  نطاؽ واسم فى أزراض التطييد م ؿ  
ت طية الحوا ط بالمصيص وعمؿ الحوا ط اللبسية واٍلواح اللبسية لت طية الحوا ط فى بعض 

 حاّت.ال
وتستخدـ كميات كبيرة أيذًا مف اللبس المكمسف فى عمؿ العوالب الخاصة بصب اٍوان  الفخارية 
والخزفية وزيرجا فى أعماؿ تكسيه الحوا ط بالرخاـ وعمؿ حميات اٍسعؼ والحوا ط وبعض التما يؿ 

المكمسف فى  واٍدوات اٍخري الت  تستخدـ فى الديكور.  وتستخدـ النوعيات الممتازة مف اللبس
اٍزراض الطبية م ؿ عمؿ لبا ر كسور العظاـ وروالب أطعـ اٍسناف ويستخدـ اللبس الخاـ )زير 
المكمسف( كمادة مال ة فى صناعة الورؽ والدجانات، وين ر اللبس مطحونا فى الممرات المنلمية 

منت % إل  اٍس٘-ٖلمفحـ لمنم اّنفلار الذي ينتج عف تلمم ال ازات. ويذاؼ بنسبة 
البورتْندي لذبط فترة التصمد، كما يستخدـ فى معاللة بعض أنواع التربة لمعاللة حموذتها 

 ويطابه اٍنهيدريت اللبس الخاـ فى استخداماته.
 
 مناطؽ اللبس واّنهيدريت فى الصحراا ال ربية: توزيم   -أ

طرة فى ربوع تولد خامات اللبس واٍنهيدريت بكميات كبيرة فى ك ير مف المناطؽ المنت 
اللمهورية إحداجا فى محافظة مطروح حيث محور اٍسكندرية.  ونورد فيما يم  توالد اللبس فى 

 محافظة مطروح.
 :مناطؽ اللبس بمحافظة مطروح

يولد اللبس بكميات فى العديد مف المناطؽ ويتركز العابؿ منها لْست ْؿ عم  امتداد  
كـ إل  اللنوب، وفيما ٓ٘عرب والعمميف وبعمؽ حوال  الطريط الساحم  الطمال  فيما بيف برج ال

 يم  أجـ المناطؽ الت  تعرذت لْست ْؿ والمستكطفة حدي ًا ولديرة بتعييمها:
 منطعة الحماـ: 

كـ.  والكميات المولودة بهذ  المنطعة رميمة ونوعيتها  -ٚزرب اّسكندرية بحوال  
 الطفمية. ويمكف اّستفادة بها كلبس زراعى. متوسطة نظرًا ّختْطها بالصخور الليرية والمواد

 منطعة العميد: 

مرس  مطروح  -كـ، ويولد اللبس لنوب طريؽ اّسكندرية٘ٔزرب الحماـ بحوال  
 كـ فى منخفض طول  بيف حالز مريوط الرمم  وحالز خطـ العش. ٖبحوال  

 ٖال  مميوف طف منها حو ٗٔوتعدر اّحتياطيات مف اللبس فى جذ  المنطعة بحوال  
مميوف طف مؤكدة والبار  احتياط  محتمؿ. وتتراوح نسبة كبريتات الكالسيـو الما ية فيه والت  

 %.٘ٔ,ٜٛإل   ٙٗ,ٙٙتحدد درلة اللودة مف 
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ويتـ است ْؿ جذا اللبس فى الورت الحال  بواسطة الطركة المصرية لملبس )رطاع 
 خاص(.
   منطعة عمـ الممح: 

ـز استكماؿ دراسة المنطعة لتحديد مؤطراتها اّرتصادية كـ. ويمٚطرؽ العمميف بحوال  
 وصْحيتها لْست ْؿ.

 :منطعة زرب العمميف 
 كـ.ٗكـ ولنوب خط سكة حديد مطروح بحوال ٓٔزرب العمميف بحوال   

مكانيات است ْلها.  جذا ويستمـز اٍمر استكماؿ دراسة المنطعة بهدؼ تحديد مؤطراتها اّرتصادية واا
 الحليؼ -بررافمنطعة دير ال: 

تعتبر أجـ مناطؽ ولود اللبس بطماؿ الصحراا ال ربية حيث تمتد رواسب اللبس فيها  
 كـ مف دير البرراف فى ال رب إل  طرؽ لبؿ الحليؼ فى الطرؽ.ٓٗلمسافة تصؿ إل 

 ورد تـ دراسة اللبس فى منطعة دير البرراف، وتبيف مف جذ  الدراسة ما يم :
طاؽ اللبس العموي مكطوفًا فوؽ سطح اٍرض ويختفى ناحيػة يظهر اللزا اٍكبر مف ن 

 -الطماؿ والطرؽ تحت زطػاا صخري مف الحلر الليري الدولوميت  الػوردي التابم لعصر البميو
 بميستوسيف )تكويف الممح(.

يولد اللبس فى كؿ نطاؽ عم  جي ة ملموعة مف العدسات مختمفة السمؾ ويبمغ أرص  
 مترًا فى النطاؽ السفم . ٓ٘,ٓٔالنطاؽ العموي و مترًا فى٘ٙ,ٔٔسمؾ لها 
مميوف ٓٙيعدر المال  اّحتياط  )مؤكد ومحتمؿ ومفروض( لنطاؽ اللبس العموي بحوال   

مميوف طف. وبذلؾ يكوف المال  احتياط   ٖ٘طف، أما النطاؽ السفم  فتعدر احتياطياته بحوال 
 ٜ٘ جو حوال   ٕكـ ٙمساحته حوال  اللبس فى اللزا الذي تـ تعييمه فى منطعة الدراسة و 

 مميوف طف.
 أزمب اللبس مف النوع الما  . CaSO4-2H2O)وجو النوع الليد، وتتراوح نسب 

 -ومف اللدير بالذكر اّطارة إل  ولود كميات ذخمة مف اللبس فى منطعة دير البرراف 
ف المنطعة الذي تـ لبؿ الحليؼ بالعياس عم  ما تـ تحعيعه مف احتياطيات فى اللزا المحدود م

 تعييمه والمست ؿ حاليًا بواسطة مصنم لبس وأسمنت العامرية.
 

 تػالبازل -رابعا
البازلت صخر ناري بركان  دريؽ الحبيبات أسود الموف ورد يكوف زلال  بصورة لز ية،  

والعينات الكبيرة منه عند كسرجا تظهر أسطح ناعمة وذلؾ ما لـ يكف الصخر ذو نسيج بورفيري أو 
به فلوات فعاعية. ويميؿ البازلت إل  الموف اٍسود، تطكؿ طفوح البازلت فى العالـ خمسة أذعاؼ 
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بار  لميم الصخور البركانية المعذوفة إل  سطح اٍرض، كما يطكؿ البازلت متداخْت ص يرة فى 
 باطف اٍرض.

 
 البازلت: أنواع   -أ
 يولد  ْث أنواع مف البازلت: 
 البازلت ال وليت . -ٔ
 بازلت اٍوليفين  العموي.ال -ٕ

 البازلت العالى اٍلومينا )البازلت اٍلومين (. -ٖ

 صخور البازلت فى مصر:  -ب
 تظهر مكاطؼ صخور البازلت فى أماكف عديدة منها: 
 طماؿ الصحراا ال ربية: وادي سمالوط- .  لبؿ رطران  حيث محور الفيـو
 حيث محور توطك (.ررب تؿ بورطيري  -لنوب الصحراا ال ربية: درب اٍربعيف( 

 لبؿ منديطة )حيث محور الوحات البحرية(. -لبؿ الهفوؼ-الواحات البحرية:  تؿ البازلت 
 

 أجـ موارم صخور البازلت طماؿ الصحراا ال ربية: -ج
  أبو زعبؿ )البازلت ال وليت ( -بازلت رطران 

جرة ومف تنتطر فى طماؿ مصر عدة مكاطؼ البازلت تمتد مف طماؿ الفيـو إل  طرؽ العا
أجـ جذ  المكاطؼ الحزاـ الذي يمتد مف لبؿ رطران  إل  أبو رواش  ـ يختف  تحت الصخور 
الرسوبية زرب العاجرة.  ويعود الظهور طماؿ العاجرة فى منطعة أبو زعبؿ ويعتبر جذا الحزاـ 
اؿ المتعطم جو المكطؼ اللنوب  لتتابم مف البازلت ال وليت  الذي يمتد فى مساحة كبيرة مف طم

متر وتمتد بطكؿ متعطم حت  تظهر ٕٖمصر.  ويولد البازلت عم  جي ة طبعة واحدة بمتوسط سمؾ
اّسكندرية ولذلؾ تعتبر كميات البازلت  -أكتوبر وأبو رواش عم  طريؽ مصر ٙفى مدينة 

 المولودة بهذا الحزاـ كبيرة لدًا.
 بازلت منطعة أبو زعبؿ 

ازلت فى مصر حيث يبمغ فيها سمؾ البازلت تعتبر منطعة أبو زعبؿ مف أكبر محالر الب
 . ٖمميوف ـ ٓٓٔمتر. وتعدر اّحتياطيات فى منطعة اّست ْؿ وما حولها بحوال ٓٙأكبر مف 

 منطعة الواحات البحرية 

يولد داخؿ منخفض البحرية عدة تْؿ م طاة مف أعم  بالبازلت الذي يصؿ سمكه إل  
صؿ رأسية كبيرة إذ يبمغ إتساع الفاصؿ الواحد حوال  بذم عطرات مف اٍمتار.  ويتميز بولود فوا

متر. ويعتبر بازلت الواحات البحرية م اؿ ليد لفيوض البازلت العموية. ويولد البازلت بكميات 
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ذخمة عم  جي ة فراطات وسدود فى ك ير مف الموارم منها لبؿ المنديطة ولبؿ الهفوؼ ولبؿ 
 المعيسرة وتؿ البازلت.

  مدينت  بن  مزار وسمالوط )محافظة المنيا(  بازلت منطعت  زرب 

متر بسمؾ  ٓٓٛإل  ٕٓٓحيث تولد مكاطؼ البازلت عم  جي ة كتؿ بطوؿ يتراوح مف
متر فوؽ سطح اٍرض.  وتعدر الكميات الظاجرة عم  السطح فى درب البهنساوي ٕٓحوال  
 مميوف متر مكعب. ٓ٘بحوال  
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 الرواسب المحلرية -102
 ػرير الليػالحل -أّو

ي ط  اللزا اٍكبر مف لمهورية مصر العربية صخور الحلر الليري، والذي يتبم عصور 
وتكاويف لي ولولية مختمفة وزالبا ما تكوف جذ  الصخور الهذاب المطمة عم  وادي النيؿ والت  

 تمتد مف الحدود اللنوبية لمحافظة أسواف )سف الكداب( وحت  حدود محافظة العاجرة بالطماؿ.
مميوف طف )المساحة  ٜٚٗ,ٕٚاحتياط  الحلر الليري بمنطعة وادي النيؿ حوال  ويبمغ 
 ( وتنعسـ محالر الحلر الليري إل  رتبتاف جما:ٜٜٙٔالليولولية، 

 
:  ذات احتياط  كبير، تستخدـ خاماتها فى صناعة اّسمنت والحديد والصمب الرتبة اٍول 
Fertilizers  .والمخصبات 

 
 ستخدـ فى رصؼ الطرؽ والبنػاا:  تالرتبػة ال انية

ويعتبر الحلر الليرة الذي يتـ است ْله بمنطعة سمالوط مف اٍنواع عالية الرتبة كيميا يا  
% ٔ% ونسبة كربونات الم نسيـو ٛ,ٜٛ% إل  ٗ,ٜٙحيث تتراوح نسبة كربونات الكالسيـو به 

 ولذا يستخدـ فى صناعات عديدة.
 

اسعة مف أرض مصر وخاصة الصحراا ال ربية ت ط  صخور الحلر الليري مساحات ط 
وتتبايف أنواع جذ  الصخور بحسب ولود أو عدـ ولود نوعيات مختمفة مف الطوا ب أجمها الطفمة 
أو السميكا أو الم نسيـو منفردة أو ملمعة كما تختمؼ درلة الصْبة مف مكاف ٍخر وأطدجا 

 صْبة جو ما نسمية الرخاـ.
 

ر الليري عم  أعماؿ البناا والرصؼ والتكسية ولكف وأصبح له ّو يعتصر إستخداـ الحل 
إستخدامات صناعية جامة، مف أجمها الصناعات المعدنية فى الحديد والصمب وكمادة ر يسية مال ة 

لصناعة البْستيؾ والػ  PVCوالبويات وصناعة الكاوتطوؾ. وأيذا كمادة مال ة فى صناعة 
( الذي يتـ عف طريؽ حريؽ الحلر الليري الورؽ.  ورد أصبح ُنتاج اللير )جي دروكسيد الكالسيـو

 أجمية كبري فى اّستخدامات الصناعية الواسعة.
 

وتحعيعًا لهذا الهدؼ فعد تـ اّستعراض لمبيانات والخامات المتوافرة عف خامات صناعة 
افة إل  اٍسمنت، تطمؿ جذ  الخامات أساسًا عم  اٍحلار الليرية والطفْت الصحراوية باُذ

 كميات محددة مف اللبس.
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 اٍحلار الليرية 

وتمتد عم  سفوح جذ  الكتؿ لت ط  مساحات  –تظهر عم  اٍرض فى معظـ الكتؿ اللبمية 
 طاسعة يسهؿ الحصوؿ عميها وبذلؾ تعتبر اُحتياطيات وفيرة زير محدودة.

 
 الطفمة الصحراوية 

الليري مما يسهؿ مف عمميات تعدينها ذات انتطار واسم وتتبادؿ أحيانا مم طبعات الحلر 
سويًا، وبذلؾ تعتبر إحتياطاتها ذخمة وتناسب نوعياتها صناعة اٍسمنت وتتراوح نسبة السيمكا 

 %.ٕٓ% إل ٓٔ% واٍلومنيا مفٓٙ% إل  ٖٙفيها مف حوال 
 

 :الرخاـ والحلر الليري واٍلباستر 
اف ووادي الميا  وبوسط يندر الرخاـ النعى بمصر ولكف يولد بمحالر محدودة بأسو  

الصحراا الطررية.  بينما الحلر الليري الصمب واسم اٍست ْؿ كرخاـ محمى وينتطر بمحالر 
عديدة بمصر ويأخذ أسماا ك يرة حسب المورم الل رافى م ؿ زعفرانة والحسنة والمنيا ويعكس جذا 

ذاب وادي النيؿ عم  اٍسـ تلاريا المصدر واللودة. وتولد محالر الحلر الليري عم  ذفاؼ ج
امتداد اللزا الطررى مف منطعة الدراسة. ولَلباستر المصري طهرته التاريخية عبر عصور 
الحذارات المختمفة والت  استمرت وحظى بأسماا تلارية عديدة منها ليتووبوتطنيو وبروكْتيْ، 

ب والرخاـ ويولد بمحالر وأماكف محدودة بوادي النيؿ. وتبمغ محالر الحلر الليري الصم
طف  ٓٓٓ,ٛٚمتر مكعب وكسر الرخاـ حوال   ٓٓٓ,ٕ٘محلرا انتالها الكم   ٕٕٔواٍلباستر 

 (.ٜٜٛٔ)دردير وأخروف 
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 اٍلباستر 
أحد أنواع كربونات الكالسيـو الت  يتميز بحـز مف التركيب ال روي ولة لودة عالية عالمية 

ه بمحالر بن  سويؼ بوادي النيؿ منذ عهد ويتوالد بهذبة الحلر الليري اُيوسينى، ويتـ است ْل
الفراعنة وحت  اًف ويتميز بمونه العسمى الما ؿ لِصفرار كما يتوالد اٍلباستر بوادي اٍسيوط  

 (.ٖٜٙٔبلوار مدينة أسيوط )الععاد والنلار، 
 

 اٍحلار الليرية عالية اللودة 
كربونات الكالسيـو رد تصؿ إل  أنواع كربونات الكالسيـو الذي يتميز بنسبة عالية مف  أحد 

% مما يلعمها صالحة لك ير مف الصناعات بعد طحنها إل  حلـو مختمفة كمادة مال ة لهذ  ٜٜ
المنتلػات م ؿ البْستيؾ، الورؽ وحت  اٍدوية ويتـ استخرالها مف محالر المنيا بوادي النيػؿ  كما 

 مال  ال رب .تـ إكتطاؼ مورم لديد زرب مدينة سيدي بران  بالساحؿ الط
 

 الطفمة الصحراوية - انيا
تنتطر مكاطؼ عديدة لمطفمة بالتتابعات الصخرية المختمفة بمناطؽ مختمفة فى مصر،  

وتولد أما نعية أو مصاحبة لمكونات أخري م ؿ الرمؿ والكربونات وأكاسيد الحديد. وتعتبر صناعة 
السيراميؾ وتستخدـ طفمة البنتونيت اٍسمنت المستخدـ اٍساسى لمطفمة اذافة لصناعات الفخار و 

 لحفر اًبار.
  

وتستخدـ الطفمة فى ك ير مف اٍزراض أجمها صناعة اٍسمنت وصناعة الطوب الطفمى، 
كما تستخدـ فى تحسيف تربة مناطؽ اّستصْح الزراعى بالصحراا ويستخدـ بعض اٍنواع 

 فر آبار البتروؿ والميا  اللوفية.المتميزة بخواص معينة فى تصنيم البنتونيت الْـز لسوا ؿ ح
 ورد تـ دراسة الطفمة الصحراوية فى الصحراا ال ربية نولز البيانات الخاصة بها فى اللدوؿ التال .
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 (ٕلدوؿ ررـ )
 بعض مناطؽ ولود الطفمة بالمحافظات ونسبة مكوناتها اٍساسية

 
 

 أُؾبكظبد ٝأُ٘بؽن

 
اؽز٤بؽ٠ 

ع٤ُٞٞع٠ )٤ِٕٓٞ 

 ؽٖ(

 
 د ٍٔي اُطجوب

 ثبُٔ٘طوخ )ٓزوا(

 َٗجخ أٌُٞٗبد األٍب٤ٍخ )ثبُٞىٕ %(

 CaO+ 
MgO 

A12O3 SiO2 

      ٓؾبكظخ ٓطوٝػ:

-13,26 2,41-4,22 2,00 -2,00 50 هبهح ٍٞٓبهح –اُؾٔبّ  -1

12,12 

46,24-

42,50 

-12,50 0,45-4,12 10,50-1,00 250 ٓ٘وبه أثٞ ك٣ٌٝ -اُؼ٤ِٖٔ -2

12,04 

40,02-

56,50 

-16,25 6,65-1,14 10,00-1,00 200 ثبة اُوبػٞك -خاُؼجؼ -3

23,52 

40,64-

56,61 

-11,22 13,02-2,26 5,50-1,50 25 ٓ٘وبه ػٔو –هأً اُؾٌٔخ  -4

12,22 

32,24-

42,21 

-12,14 4,3-1,65 15,00-1,00 65 هأً اُوطبهح –ٓو٠ٍ ٓطوٝػ  -5

12,21 

46,25-

52,00 

-12,22 5,02-3,25 12,00-2,00 100 اُوطـبهح -6

21,22 

46,24-

51,16 

-15,06 6,61-1,32 20,00-2,00 250 هـــبهح –اُو٤٘طـوح  -2

22,21 

43,21-

53,25 

-16,24 2,13-2,54 11,00-3,00 220 ٍــ٤ٞح -2

12,04 

42,25-

42,42 

      ٓؾبكظخ اُجؾ٤وح:

  ٝاك١ اُ٘طــــوٕٝ -1

 

 ؿ٤و ٓؾَٞة

1,00-2,50 2,11-2,23 2,05-

12,22 

43,22-

56,30 

-11,01 4,43-1,44 2,50-0,50 ٝاك١ اُلبهؽ -2

12,33 

45,23-

62,41 

      ٓؾبكظخ اُل٤ــّٞ:

-10,22 2,02-1,60 6,00-0,50 ؿ٤و ٓؾَٞة هظو اُظبؿخ -1

12,20 

42,12-

61,12 

-15,25 6,10-2,26 12,20-3,20 ؿ٤و ٓؾَٞة أّ هعــَ -2

20,22 

45,65-

52,23 

-16,00 4,60-1,20 4,30-0,20  ًّٞ أٝش٤ْ -3

22,41 

46,44-

55,42 

-16,12 2,20-3,60 23,00-2,00  هــٞرٚ -4

20,24 

43,02-

42,26 

-15,15 5,22-2,22 5,50-2,00  هبهح اُلوً -5

20,05 

50,26-

60,21 

 44,32 12,62 6,26 13,30  ٍــ٤ال -6
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 ( ٕلدوؿ ررـ )تابم 
 ةبعض مناطؽ ولود الطفمة بمحافظات اللمهورية ونسبة مكوناتها اٍساسي

 

 
 أُؾبكظبد ٝأُ٘بؽن

 
اؽز٤بؽ٠ 

ع٤ُٞٞع٠ )٤ِٕٓٞ 

 ؽٖ(

 
 ٍٔي اُطجوبد 

 ثبُٔ٘طوخ )ٓزوا(

 َٗجخ أٌُٞٗبد األٍب٤ٍخ )ثبُٞىٕ %(

 CaO+ 
MgO 

A12O3 SiO2 

      ٓؾبكظخ ث٠٘ ٣ٍٞق: ؿوة ا٤َُ٘

-16,22 2,26-2,21 25,00-4,00  ٓ٘وبه ش٘بهح –عجَ اُؤِٕٞ  -1

20,25 

43,22-

51,20 

-13,32 16,52-0,22 5,00  عجَ اُالٕٛٞ –إُُ٘ٞٞ عجَ  -2

12,23 

32,22-

54,20 

      ٓؾبكظخ ا٤ُ٘ٔب: ؿوة ا٤َُ٘

-16,61 11,52 -5,26 2,25ٓزٍٞؾ  ؿ٤و ٓؾَٞة ع٘ٞة ؿوة ث٠٘ ٓياه -1

12,25 

35,22-

43,32 

٤ِٕٓٞ ّ 645 هبهح اُؼجؼخ )ؿوة اُجَٜ٘ب( -2
3

 1,00-3,50 3,22-11,22 12,14-

12,26 

32,22-

45,65 

      ٓؾبكظخ ٍٞٛبط:

     205,6 شوم ا٤َُ٘:

      ؿـوة ا٤َُ٘:

 43,24 14,64 6,42 ؿ٤و ٓوبً  اٌُٞآَ -1

      ٓؾبكظخ ه٘ـــب:

عجَ ػوً )اُؼلخ اُـوث٤خ  -1

 ُٞاكٟ ه٘ب(

 34,50 12,32 14,66 ؿ٤و ٓوبً 42,242

-14,22 ؿ٤و ٓوبً  اُجالص )ؿوة ا٤َُ٘( -2

24,26 

13,22-

14,00 

22,22-

32,00 

 36,20 15,00 14,66 ؿ٤و ٓوبً  عجَ هوٕ اُغ٤و )ؿوة ا٤َُ٘( -3

      ٓؾبكظخ اُٞاكٟ اُغل٣ل:

ًج٤و ٝؿ٤و  عجَ ؽوٝإ -1

 ٓؾَٞة

-12,26 12,56-0,23 ؿ٤و ٓوبً

25,22 

33,23-

42,32 

-14,06 2,41-2,03 ؿ٤و ٓوبً  عجَ اُط٤ـــو -2

21,30 

44,22-

56,22 

-16,60 20,24-1,56 ؿ٤و ٓوبً  عجَ ؿ٤٘ٔــخ -3

24,50 

22,22-

42,60 

-20,13 11,42-1,52 ؿ٤و ٓوبً  أّ اُـ٘ــــب٣ْ -4

26,42 

33,23-

45,03 

-11,23 14,12-2,24 ؿ٤و ٓوبً  ٗوت أّ اُل٣بكة -5

23,41 

36,24-

62,22 

 المصدر: التقارير الداخلية للنشاط الحقلي بالمساحة الجيولوجية.
  

   الطفْت مف النوع ذات اللودة العالية.وما يستحؽ ذكر  جو أف معظـ جذ
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 البنتػونيت - ال ا
البنتونيت نوعية متميزة مف الطفمة ذات خواص فيزيا ية ورايولولية تنفرد بها ويحتاج إليها 
فى ك ير مف اُستخدامات اُنطا ية والحيوية. ويتكوف البنتونيت بصفة أساسية مف معدف 

كتساب الحالة ال روبة عند إمتصاصه كميات المنتموريمونيت الصوديوم  ذو خاصي ة اُنتفاخ واا
كبيرة مف الماا. وتؤجؿ جذ  الخاصية البنتونيت لتحذير سوا ؿ الحفر الْزمة لحفر أبار البتروؿ 

 والميا  اللوفية.
وتتوافر الطفمة البنتونيتية فى العديد مف المناطؽ فى محافظات مطروح والفيـو حيث تولد 

بنتونيت فى مصر أحداجما وج  الطركة المصرية لمتعديف وكيماويات الحفر الت  طركتاف ُنتاج ال
ارامت مصنعًا فى منطعة برج العرب لتنطيط الطفمة البنتونيتية المستخرلة مف منطعت  لنوب زرب 

بطارة تصؿ إل   ٜٜٓٔالعمميف والبرراف لنوب الحماـ بالساحؿ الطمال ، والذي بدأ إنتاله عاـ
 ويًا تستهمؾ محميًا ولزا منها لمتصدير.ألؼ طف سن ٕٓ٘

 
:   -أ  أجـ المناطؽ الواعدة لخاـ البنتونيت فى الفيـو

 :بنتونيت رصر الصازة
ألريت الدراسة عم  عدد مف العينات المما مة لرواسب الطفمة البنتونيتية لمورعيف مف 

، وطممت الدراسة التحاليؿ باٍطعة السينية ال حيودية والتحميؿ الحراري منطعة رصر الصازة بالفيـو
 التفاذم  والت ارم  والميكروسكوب  اٍلكترون  وتحميؿ كيميا   والت  ا بتت لودة الخاـ.

 بنتونيت كـو أوطيـ:
(  –كـ إل  ال رب مف الطريؽ الصحراوي )العاجرة ٔتعم المنطعة عم  بعد حوال   الفيـو

كـ وباتساع حوال   ٛطعة لمسافة حوال  مف الفيـو وتمتد المن ٖ٘الذي تتصؿ به عند عْمة الكيمو
كـ تولد طبعة الخاـ فى منطعة كـو أوطيـ ذمف صخور تكويف رصر الصازة الذي ينتم  إل  ٕ

 عصر اٍيوسيف اٍعم .
محلرًا يتـ إستخراج  ٕٓتحتوي المنطعة عم  العديد مف المحالر الت  يزيد عددجا عف

 الطفمة منها ٍزراض تصنيم الطوب الطفم .
ـ فى منطعة ٜٚٛٔعمؿ ب ر إستكطاف  رامت به جي ة المساحة الليولولية عاـ وتـ 

 متر تبيف اٍت : ٓ٘ٗمحالر طفمة كـو أوطيـ حت  عمؽ 
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مترًا تحت طبعات الحلر الرمم  التابم لتكويف  ٖٓٓ)ولود رطاع أخر مف الطفمة يزيد سمكه عف 
حاليؿ الكيميا ية والمعدنية والحرارية بركة راروف المكوف ٍرض المحالر ولكف لـ يتـ إلراا الت

 عميها(.
 التوصيات

 :ًّ  :منطعة رصر الصازةأو
منطعة رصر الصازة مف المناطؽ الحاوية عم  البنتونيت الحاوي عم  معدف المونتموريمونيت 

مميوف طف يمكف إستخدامه فى رمؿ  ٛ% وبإحتياط  ليولول  ٚٙ-ٚ٘الصوديوم  بنسبة 
 % مف إلمال  إستهْؾ البنتونيت.ٖٓ المسابؾ الذي يم ؿ حوال

 
 منطعة كـو أوطيـ انيًا : 

إعادة النظر فى طفمة المحالر بكوف أوطيـ )ستة عطر محلرا(.  والت  تمت الدراسة  -ٔ
 ٚٚ,ٔعميها الدراسةي عميها والت  أ بتت أنها بنتوينه وحاوية عم  المونتمورينوليت بيف 

لطوب الطفم  والت  يمكف است ْلها فى % والمستخدمة حاليا فى صناعة اٗ,ٜٙإل 
تحذير سوا ؿ الحفر ًبار البتروؿ والميا  اللوفية والبحث الليولول  والتعدين .  وفى 
حالة تعذر ذلؾ يتـ تحديد مناطؽ واعدة ملاور  لممحالر وعمؿ الدراسات التفصيمية عميها 

 وعرذها لِست مار.
 ٓ٘ٗية لممحالر والت  تـ الحفر بها حت  عمؽ إلراا دراسات تفصيمية عم  الطفمة الحاد -ٕ

مترا مف كونها طفمة بنتونية ونسبة معدف المدنتيمور تموينت بها ٍجمية استخدامها 
ذافة المزيد مف اّحتياط لخاـ البنتونيت.  واا

لذا يتطمب تحديد مساحات ٍجـ المناطؽ الواعدة لمطفمة البنتونيتية لكؿ مف رصر الصازة  
 لراا الدراسات التفصيمية عميها لعرذها لِست مار.وكـو أوطيـ ُ

 
 كاوليف منطعة كْبطة -رابعا

يولد الخاـ عم  جي ة طبعات متبادلة مم طبعات مف الحلر الرمم  لمعصر الكرتياري  
 كـ طماؿ زرب أسواف. ٘ٓٔويبعد عف أسواف ٕكـٚالعموي بمنطعة مساحتها 

عات يتراوح سمكها مف عدة سنتميترات يولد الكاوليف بمنطعة كْبطة عم  جي ة طب 
متر بإلمال  ٖمتر وال طاا الصخري مف الحلر الرمم  يصؿ إل ٗ,ٙمتر بمتوسط سمؾ ٗ,ٙإل 

 مميوف طف.٘,ٙٔاحتياط  
 
 
 



167 

 

 صخور الدولوميت  -خامسا
يتميز بصْبته العالية بالمعارنة بالحلر الليري ويولد مصاحبا له ويولد منه احتياطى  

افظة السويس، ويستخدـ فى صناعة الزلاج والسيراميؾ والحديد والصمب ويصاحب كبير يتركز بمح
 صخور الحلر الليري الواسعة اٍنتطار عم  ذفاؼ وادي النيؿ.

ويكوف الدولوميت إما الترسيب الكيميا   مف ميا  البحر أو بتحوؿ الحلر الليري نتيلة  
أيوف المازنسيـو لز يًا محؿ أيوف  لتعرذه لمسوا ؿ الما ية الحاممة لممازنسيا، حيث يحؿ

.  الكالسيـو
وتولد صخور الدولوميت بوفرة فى مصر وتنتطر فى موارم عديدة وخاصة ذمف الكتؿ اللبمية 

 والهذاب المكونة مف صخور الحلر الليري أحدجا فى الصحراا ال ربية.
 

 إستخداـ الدولوميت ملاّت  -أ
 يستخدـ الدولوميت فى الملاّت التالية:

 لاؿ اُنطاا والتطييدم 

ت بيت  -مصدات اٍمواج -خمطات الخرسانة المسمحة -رصؼ الطرؽ –بناا الحوا ط 
 إنتاج الرخاـ. -رذباف السكة الحديد

 ملاؿ إنتاج الحراريات 
يستخدـ الدولوميت ُنتاج بعض العناصر والت  مف أجمها أكسيد الم نسيـو الذي يعاـو 

فاد بها إما فى تبطيف اٍفراف الت  تتعرض لدرلات الحرارة العالية درلات الحرارة العالية والت  يست
أو ت ميؼ ال ْيات ومواسير البخار كعازؿ حراري حيث يتـ حرؽ الدولوميت فى أفراف ّفحة أو 

 تعريبًا لمحصوؿ عم  ما يسم  بالدولوميت المحروؽ. ْٓٓ٘ٔدوارة عند درلة حرارة 
  ملاؿ الصناعة والزراعة 

 دولوميت كمادة مصهرة ومنعية فى عمميات صهر الحديد والمعادف اٍخري.يستخدـ ال -
 يذاؼ الدولوميت لخمطات بعض أنواع الزلاج. -
 الدولوميت مصدر جاـ ُنتاج المازنسيا ذات التطبيعات الصناعية العديدة وخاصة فى صناعة  -
 الطوب الحراري العاعدي.  
 وذتها برش بودرة الدولوميت عم  جذ  التربة.معاللة التربة الزراعية وتصحيح درلة حم -
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 توالد صخور الدولوميت مناطؽ  -ب
 محافظة مطروح 

تنتطر صخور الدولوميت إنتطارًا كبيرًا فى زرب المحافظة )محوراٍسكندرية( إمتدادًا مف 
يت الحافة ال ربية لمنخفض العطارة وحت  حدود نصر ال ربية، وتم ؿ المناطؽ الحاوية عم  الدولوم

 ألزااًا مف الهذبة المعروفة بهذبة الدفة وج :
 -سيدي بران  -رأس العطارة -مرس  مطروح -منعار عمر –رأس الحكمة  -باب العاعود -الذبعة
 واحة سيوة. -رارة –العنيطرة  -العطارة -السمـو

 
 محافظة الليزة: 

ور الليزة تتوافر صخور الدولوميت فى منطعتيف بمحافظة الليزة جما أبورواش حيث مح
والواحات البحرية لمحور الواحات البحرية ففى منطعة أبورواش يولد الدولوميت عم  جي ة طبعات 

 أو عدسات أو متداخْت ذمف رطاع الصخور الليرية مف العصر الطباطيري.
بطريؽ  ٕٛكـ طماؿ طرؽ عْمة الكيموٕوأجـ موارم ولود الدولوميت ج  لبؿ الحلاؼ عم  بعد 

سكندرية الصحراوي حيث يكوف الدولوميت الذي يولد عم  جي ة عدسات يفصؿ بينها اّ –العاجرة 
مترا وتبمغ كمياته المعدرة فى  ٓ٘إل   ٘صخور الحلر الليري ويتراوح سمؾ طبعات الدولوميت مف

 مميوف طف. ٘,٘أحد الموارم حوال 
 

 الواحات البحرية: 
ة( فيولد فيها الدولوميت بسمؾ كبير أما منطعة الواحات البحرية )محور الواحات البحري  

نتطار واسم، ورد تـ دراسته فى مورعيف جما:  نسبيًا واا
 لبػؿ الهفػوؼ: 

مميوف طف ٖٓ٘مترًا ويعدر اُحتياط  بحوال   ٕ٘إل  ٓٔحيث يترواح سمؾ الطبعات مف 
 )المصدر: جي ة المساحة الليولولية(.

 حوؿ منلـ حديد اللديدة: 
مميوف طف  ٜٓٓمترًا ويعدر اُحتياط  بحوال  ٓٗإل  ٓٔف حيث يتراوح سمؾ الطبعات م

 )المصدر: تعارير المساحة الليولولية(.
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 اجػرماؿ الزل -سادسا
ج  نوعيات مف الرواسب الرممية الت  تتكوف حبيباتها أساسًا مف السيميكا  رماؿ الزلاج 

نعد اـ الطوا ب الت  يؤ ر ولودجا وتتوافر فيها عوامؿ النعاا بدرلة كبيرة لتتميز بالموف اٍبيض واا
 بنسب مهما كانت ذ يمة عم  نوعيات الزلاج المنتج مف جذ  الرماؿ.

 
 ٗوتعتبر صناعة الزلاج مف أول  الصناعات الت  إستخدمت رمؿ السيميكا منذ أك ر مف 

 اًؼ عاـ فى كؿ مف بابؿ ومصر، كما عرفت نوعيات ك يرة مف الزلاج خْؿ العصور الرومانية.
الزلاج جو أحد الرماؿ الممعبة )بالرماؿ الصناعية( الت  تطتمؿ عم  نوعيات أخري يعرؼ كؿ ورمؿ 

منها بال رض الذي يستخدـ مف ألمه م ؿ )رمؿ المسابؾ( رماؿ الصنفرة ورماؿ المرطحات ورماؿ 
التهطيـ الهيدروليك  لمصخور المحممة لزيت البتروؿ وال از ولكؿ مف جذ  النوعيات المواصفات 

 بيعية والكيميا ية الت  تناسب زرض إستخدامها.  وتعتبر رماؿ الزلاج أنعاجا.الط
 

وتعاس درلة نعاا ولودة رمؿ الزلاج بنسبة إحتوا ه عم  السيميكا وعدـ إحتوا ه عم   
 الطوا ب ذات التأ ير السمب  عم  صناعة الزلاج والت  تعم فى ملموعتيف جما:

م ؿ مركبات الحديد والكرـو والكوبالت والتيتانيـو  الطوا ب الت  تتسبب فى تمويف الزلاج -
 والمنلنيز والنيكؿ.

المعادف الحرارية ال عيمة م ؿ الكورندـو واٍندالوزيت والكيانيت والسيممانيت والزركوف الت   -
يسعب إنصهارجا وتلانسها مم الزلاج المنصهر وتبع  فى المنتج الزلاج عم  جي ة 

 اص الزلاج الميكانيكية والبصرية.حبيبات دريعة مما يذعؼ مف خو 
 

ويعتبر التدرج الحبيب  لمرماؿ البيذاا مف العوامؿ اٍساسية أيذًا فى تحديد مدي 
مناسبتها لصناعة الزلاج، ويرلم ذلؾ إل  التفاوت فى سرعة وسهولة إنصهار الحبيبات وتلانسها 

جا فى درلات الحرارة مم بار  مكونات خمطة الزلاج. فالحبيبات كبيرة الحلـ يصعب إنصهار 
المستخدمة عادة فى اٍفراف وتتسبب فى تكويف حصوات فى المنتج الزلال ، كما تتسبب الحبيبات 
فا عة النعومة فى ظهور فعاعات جوا ية فى المنتج، أما تراب السيميكا فْ ينصهر بسهولة ويتكور 

 عم  جي ة بذور دريعة تظهر كعيوب فى الزلاج المنتج.
 

رماؿ البيذاا بالصحراا ال ربية ب رض إستخدامها فى صناعة الزلاج فى  ْث تـ دراسة ال
مناطؽ، أ ناف منها بالعرب مف العاجرة جما وادي النطروف وطماؿ الفيـو حيث محور الليزة 
والواسط  وتنتم  الرماؿ البيذاا فيها إل  حعب السينوزوي، والمنطعة ال ال ة منطعة الواحات 

لوادي اللديد حيث محور أسيوط وتنتم  الرماؿ البيذاا فيها إل  حعب الداخمة والخارلة با
 الميزوزوي.
 



171 

 

 منطعة وادي النطروف: 
تعم منطعة الرماؿ البيذاا زرب منخفض وادي النطروف وبالعرب مف الطريؽ الصحراوي  
 كـ.ٓٔٔاٍسكندرية وتبعد عف العاجرة حوال   -العاجرة
مميوف  ٚ,ٔمكف إستخراله مف الموارم الستة حوال إلمال  اُحتياط  الذي تـ حسابه والم -

 طف واُحتماّت تطير إل  ولود إحتياطيات أك ر مف ذلؾ.
 

 منطعة طماؿ الفيـو: 
 منطعة الوادي اللديد: 

تولد الرماؿ البيذاا فى موارم عدة فى الواحات الخارلة والداخمة م ؿ لبؿ طارؽ ولبؿ  
الداخمة )محور أسيوط( ذمف صخور الحلر الرمم   -ةم رب  وأبو بياف وتيدا وعم  طريؽ الخارل

 أمتار.ٙالنوع  عم  جي ة  نايا أو طبعات تختمؼ فى سمكها مف سنتيمترات رميمة إل  أك ر مف 
وتعتبر الرماؿ البيذاا بمناطؽ الصحراا ال ربية زير مناسبة ُستخدامها فى صناعة  

 الزلاج لَسباب اٍتية:
 ية مف أكسيد الحديديؾ الت  تتراوح عم  مستوي المناطؽ تحتوي لميعها عم  نسبة عال

 %.ٗٔ,ٔو ٕ٘,ٓالمختمفة بيف 
 .اُحتياطيات الت  يمكف تعدينها إرتصاديًا رميمة نتيلة لولود زطاا صخري ي ط  معظمها 

 .تكمفة معاللة الخاـ لتحسيف مواصفاته عالية ّو تتناسب مم سعر البيم 

 د مف أماكف التصنيم ّ يبرر اُنفاؽ عم  م ؿ جذا تعد بعض الموارم م ؿ الوادي اللدي
 الخاـ فى الورت الذي يتـ الحصوؿ عميه مف مناطؽ أخري أك ر تميزًا.
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 ممػح الطعػاـ: -سابعا
( مادة زذا ية كما كاف متعارفًا عميه مف ربؿ، بؿ   لـ يعد ممح الطعاـ )كموريد الصوديـو

ٍجمية لمصناعة بعد أف زادت نسبة ما يستهمؾ منه أصبح مادة أساسية وأولية عم  ردر كبير مف ا
%.  وبعد أف أصبح الممح مف مدخْت صناعات كيميا ية ودوا ية ٓٚلَزراض الصناعية عف

% تعريبًا مف اُنتاج ٘عديدة جامه، وترالعت نسبة إستخداـ الممح لم ذاا حت  وصمت إل  أرؿ مف 
 العالم .

سية ُنتاج اٍمْح عف طريؽ التبخير الطمس  أما وتعتبر ميا  البحر أحد المصادر الر ي
المصدر اٍخر فهو العباب الممحية الظاجرة عم  سطح اٍرض أو العريبة منه. ويتـ عم  الممح 
المنتج العديد مف العمميات الصناعية لرفم لودته بال سيؿ والتكرير والتععيـ ليصمح لِستخداـ فى 

 لمختمفة.اُستهْؾ ال ذا   أو فى الصناعات ا
 

مميوف طف فى  ٕٓ٘تعدر الطارة اُنتالية العالمية ُنتاج ممح الطعاـ فى العالـ حوال  
مميوف ٕمميوف طف وم مها الصيف. وفى مصر يبمغ إنتاج الممح حوال  ٓٗالسنة تنتج منها أمريكا 

 طف سنويًا مف مْحات طمسية صناعية عالية التلهيز منها: 
حة برج العرب، ومْحة فريدة تنتج ملموعة مف اٍمْح المختمفة مف مْحة المكس لممْحات، مْ

 بحيرة راروف.
 

 تصنيؼ ال روات التعدينية فى الصحراا ال ربية -ٔ.ٖ
لعد تـ تصنيؼ ال روات التعدينية فى الصحراا ال ربية مف حيث توالدجا )المورم( وحلـ  

مات ذات رصيد محدود، كما جو مبيف اّحتياط  إل  ملموعتيف جما: خامات ذات رصيد كبير، وخا
 فى اللدوليف التالييف.

 الخامات ذات الرصيد الكبير -أ 
وتتذمف الخامات ذات الرصيد الكبير ما يم : الفوسفات، الحديد، اللبس واُنهيدريت،  

 الحلر الليري والطفمة، البازلت، الدولوميت، الرمؿ والزلط ، وممح الطعاـ.
 

 المحدود الخامات ذات الرصيد -ب 
 وتتذمف الخامات ذات الرصيد المحدود ما يم : البنتونيت، الكاوليف، رماؿ الزلاج، الطب. 
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 (ٖلدوؿ ررـ )
 احتياطيات الخامات ذات الرصيد الكبير

 حجم االحتٌاطى الموقع نوع الخام
 بالملٌون طن

 نسبة المعدن فً الخام

 %26-24 بلٌون ابوطرطور الفوسفات

 
 الحدٌد 
 ات البحرٌة()الوح

 %52 121 الجدٌدة

 %43 55 غرابى 

 %44 24 ناصر

 %44 53 الحارة

 
 

 الجبس واالنهٌدرٌت

  كمٌات قلٌلة الحمام

  ملٌون طن 14 العمٌد

  غٌر محـدد علم الملح

  ألف متر مكعب 137 غرب العلمٌن

  ملٌون طن 35 دٌر البرقان

 
 الحجر الجٌرى

أبو روح  -سمالوط
درب الطوخى  -المنٌا
 تونة الجبـل -ملوي

كمٌات غٌر محدودة 
 )صناعة االسمنت(

 

 
 

 البـازلت

  غٌر محدد قطرانى

   3م100 أبو زعبـل

  ملٌون درب االربعٌن

  غٌر محدد الواحات البحرٌة

  3ملٌون م 50 سملوط

 مطروح الدولومٌت
 الواحات البحرٌة

  غٌر محدد

  غٌر محدد ملوي الرمل والزلط

 
 ملح الطعام

 برج العرب
 المكس

  غٌر محدد

  ألف طن سنوٌا 500 بحٌرة قارون

 المصدر:  
فى أعواـ  -الهي ة العامة لممساحة الليولولية والمطروعات التعدينية، المنالـ والمحالر والمْحات -

 .ٕٓٓٓ، العاجرة ٜٜٛٔ، ٜٜٚٔ، ٜٜٙٔ
 عْمية لخامات المنالـ والمحالر، أعداد مختمفة.الهي ة المصرية العامة لم روة المعدنية، النطرات اُ -

 .ٕٜٜٔ، العاجرة، ٖٜٜٔأكاديمية البحث العمم  والتكنولوليا،  -
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 (ٗلدوؿ ررـ )
 الخامات ذات الرصيد الرصيد المحدود

 حجم االحتٌاطى الموقع نوع الخام
 بالملٌون طن

 نسبة المعدن فً الخام

غرب العلمٌن  –مطروح  البنتونٌت
 قصر الصاغة –الفٌوم 

  غٌر محدد

  ملٌون طن16,5 كالبشـة كاولٌن

 
 رمال الزجاج

  ملٌون طن 1,7 وادي النطـرون

  غٌر محدد شمال بحٌرة قارون

  أحتٌاطى قلٌل الوحات الخارجة والدخلة

 درب األربعٌن الشـب
 واحة بارٌس

  كمٌات قلٌلة

 المصدر:  
فى أعواـ  -عات التعدينية، المنالـ والمحالر والمْحاتالهي ة العامة لممساحة الليولولية والمطرو  -

 .ٕٓٓٓ، العاجرة ٜٜٛٔ، ٜٜٚٔ، ٜٜٙٔ
 الهي ة المصرية العامة لم روة المعدنية، النطرات اُعْمية لخامات المنالـ والمحالر، أعداد مختمفة. -

 .ٕٜٜٔ، العاجرة، ٖٜٜٔأكاديمية البحث العمم  والتكنولوليا،  -

 
 الصحراا الطررية )البحر اٍحمر( –نية ال روات التعدي  -1
 

 نية نظراً يعدتسبة لم روة التعتبر محافظة البحر اٍحمر مف أجـ محافظات اللمهورية بالن
حيث  الزينة ومواد البناا أحلار ّحتوا ها عمى ال البية العظمى مف الخامات الفمزية والْفمزية و

% مف مساحة مصر ٕ٘ حوال  تى تعارب مساحتهااللزا اٍكبر مف الصحراا الطررية الت ط   أنها
 وتطتمؿ عم  اًت :

 
 الحديدية : خامات الفمزاتملموعة  -2.1

  .الفاناديـو ،التيتانيـو  ،النيكؿ  ،المولبدينـ ،التنلستيف  ،الكرـو  ،المنلنيز  ،ؿ الحديدطموت
 

 زير حديدية :خامات الفمزات  ملموعة -1.1
. ،تنتالـ والنيوبيـو ال ،العصدير  ،نؾ الز  ،الرصاص  ،وتطمؿ النحاس        خامات اٍلومنيـو
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  .الفذةو وتطمؿ الذجب : ملموعة خامات الفمزات النفيسة  -1.1
 

  -:ملموعات وجى ٖ: وتحتوي عمى   الْفمزية ملموعة خامات المعادف -1.1
   لملنزيت والتمؾ ا ,ستوسامات الحراريات : وتطمؿ الفمسبار, الكوارتز, الرماؿ البيذاا, اّسبخ -أ 

  ., زركوفملنزيت     
  .خامات الصناعات الكيما ية : وتطمؿ الفوسفات , الكبريت , البوتاسيـو –ب 
,ن, اّستر ـ, الباريت, الكورندري: التمؾ, الفيرموكيوليتػخامات أخ -ج  ة ػ, الطينلفمورسبارا طيـو

 .الدياتومية    
 

 ملموعة خامات مواد البناا : -5.1
 .وتطمؿ الرماؿ , الزلط والتربة الزلطية , الحلر الليري والدولوميت , اللبس , الطفمة 

 
 ملموعة خامات أحلار الزينة  -6.1

سمارى ال طيا الخذراا, الحلريوريت واللابرو, السربنتيف, البر ياللرانيت, الد وتطمؿ:
 .اُمبراطوري, الرخاـ

 
  .الزيتيةوتطمؿ الطفمة  :ملموعة خامات الطارة -7.1
 

وتطمؿ: الزمرد, الزبرلد, ار الكريمة وطبة الكريمة ػات اٍحلػملموعة خام -8.1
 ., السفيراللارنت ) الععيؽ (, اّميطيت )اللمطت(, الياروتّمازونيت, ا
 

 تصنيؼ ال روات التعدينية فى الصحراا الطررية )البحر اٍحمر( -9.1
  يمى نتناوؿ جذ  الملموعات.يمى نتناوؿ جذ  الملموعات.  وفيماوفيما

  وعة خامات الفمزات الحديدية.وعة خامات الفمزات الحديدية.ملمملم  --11..22
  IIrroonn  OOrreess    ديدديدػػػػالحالح  ––أأ

    ::اّستخداـ اّستخداـ 
 لذبت( ٖلـ/ سـ ٕ,ٗ-ٛ,ٖف ك افته النوعية العالية ) أبلانب استخدامه كفمز إّ 

اٍنظار ّستخدامه كمادة  عيمة ذمف الخمطة الخرسانية لتكسيه مواسير خطوط ال از والبتروؿ 
  .التى يتـ مدجا تحت سطح البحر
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 واللدوؿ التالى يوذح مورؼ خاـ الحديد بالصحراا الطررية
 (٘لدوؿ ررـ)

 المورؼ اّحتياط  عدد المناطؽ المنطعة
منطعة خاـ حديد طرؽ 

 أسواف
 متورؼ خاـ حديد مؤكد منطعة واحدة

تحتاج دراسات لْست ْؿ  خاـ حديد مؤكد ست مناطؽ منطعة خاـ حديد العصير
 اٍم ؿ 

ب منطعة خاـ حديد لنو 
 طرؽ أسواف

خاـ حديد باحتياط   منطعة واحدة
 ليولول 

 

 

  
  MMaannggaanneessee    المنلنيزالمنلنيز  خاماتخامات  --بب
 :اّستخداـ 

الفيرومنلنيز و صناعة البطاريات اللافة و  المسابؾ الحديدية اتيستخدـ المنلنيز فى صناع
ص استخْو لبويات وااُصباغ و اٍسمدة و صناعة الزلاج و الصناعات الكيماوية كعامؿ مؤكسد و 

 .برونز المنلنيز والحراريات  واليورانيـو 

 
 :التوزيم الل رافى واّحتياط 

 يتـ است ْؿ خاـ المنلنيز مف بعض موارم الصحراا الطررية عم  نطاؽ محدود وج : 
% إّ أف ررب المنطعة ٗ,ٕٗنسبة المنلنيز بوادي معاليؾ نسبة  تتلاوز : ّوادي معبنيك

 ت ْؿ جذا المورم مف ربؿ اٍفراد.مف طرؽ المواصْت ساعد فى إس
 

:  تعم بالعرب مف خط الساحؿ عند الحدود المصرية السودانية وجذ  المنطعة كانت ججم عهجخ
 ٕ٘ٔتعـو باست ْلها طركة النصر لمفوسفات حيث ترتفم نسبة اّحتياط  بهذ  المنطعة إل  نحو 

ت النطاؽ الساحم  الميوسين  ألؼ طف تـ استخراج نصفها منذ بدأ اُست ْؿ، وتتميز خاما
 بولودجا عم  جي ة عدسات ص يرة وليوب فى صخور عصر الميوسيف.
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  CChhrroommiittee      يتيترومرومػػالكالك  ––  لػلػ
  ::اّستخداـ 

التوربينات  ،المحركات النفا ة ،العوي والسبا ؾ المعاومة لمحرارةيستخدـ فى صناعة الصمب 
 ،التصوير الفوتوزرافىو الصناعات الحرارية  ،غااّصب ،دبازة اللمود ،صمب اًّت العاطعة ،ال ازية

فى صناعة الحديد وأفراف النحاس،  ّفراف المفتوحةا المستخدـ فى الطوب الحراري الكروميتى
 والزلاج، واٍسمنت.

 
 الل راف  واّحتياط :التوزيم 

عم  طكؿ عدسات بمنطعة البرامية وبمنطعة سويؿ، بلبؿ الراش وبمنطعة  يولد خاـ الكرـو
بو ذهر يولد الخاـ فى درلتيف مف اللودة، مرتفم اللودة فى أبو ذهر والبرامية ومنخفض أ

 اللودة فى بار  المناطؽ.
 

ولـ يتـ حت  اًف عمؿ تعديرات حعيعية لخاـ الكرـو ذلؾ لصعوبة حصر الكرـو نظرًا  
، وكؿ ما يستخرج يتله لسد  لزا مف لطبيعته الخاصة، ولـ ينتظـ حت  اًف استخراج الكرـو

احتيالات صناعة الحراريات، ومم الطمب العالم  المتزايد عم  الكرـو لمتوسم فى صناعة 
 الحراريات والصمب فمزاما عمينا استخداـ التكنولوليا الحدي ة لمبحث عنه وتعدير حلـ الخاـ بمصر.

 
  TTuunnggsstteenn      التنلستيفالتنلستيف  ––  دد
  ::  ــاّستخدااّستخدا

عة والصمب الم ناطيسى والصمب الذي ّت العاطصناعة الصمب العوي لٌ يستخدـ ف 
صناعة كربيد التنلستيف ) ،حديدية والسبا ؾ ال عيمةاليتحمؿ الحرارة العالية ويدخؿ فى المسابؾ زير 

نابيب اّطعة أ ،اّلكترونيات ،العاطعة والدرارات الخاصة بالحفر( المصابيح الكهربيةاًّت 
 .فمورسنتلمبات ال ,السراميؾ، الحبر ،صباغاٍ ،السينية

 
 التوزيم الل رافى واّحتياطى:

الدراسات الت  تمت عم  خامات التنلستيف اًت : يولد الخاـ فى صورة معدف  ورد أظهرت
الولفراميت مساحبا لعروؽ المرو اٍبيض العاطعة فى بعض الصخور النارية والمتحولة، كما يولد 

راسات ك يرة باٍساليب التكنولولية ذمف الفتات الصخري ومازاؿ معدف التنلستيف يحتاج إل  د
 لتعدير حلـ اّحتياط  المؤكد والمحتمؿ له.
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  MMoollyybbddeennuumm    دنـدنـػػالموليبالموليب  --جػجػ        
 اّستخداـ :

يستخدـ فى صناعة م ؿ صمب السرعات العالية والصمب الذي يستخدـ فى درلات الحرارة 
ة واّلكترونية، اٍسمدة المتوسطة كما فى حاّت تكرير البتروؿ وفى الصناعات الكهربا ي

 والسيراميؾ وكعامؿ مساعد فى التفاعْت الكيميا ية.
 

 :التوزيم الل رافى واّحتياط 
حمر عكاـر  -يتوالد الموليبدنـ فى مورعيف فعط بلنوب الصحراا الطررية وجـ وادي بار 

ادف كـ(، ويولد الخاـ مم رميؿ مف معٓٚ)منطعة لبمية تبعد عف الطي  الطاذل  بحوال  
الكاستيرات والبيربؿ، والفموريت وكبريتيدات ويحتاج خاـ الموليبدنـ إل  العديد مف الدراسات 

 باستخداـ اٍساليب الحدي ة.
 

  NNiicckkeell      ؿؿػػػػالنيكالنيك  ––  وو
 اّستخداـ :

سبيكة مم الحديد  ويستخدـ كفمز أو ،حديدية رميمة التوالد فى الطبيعةجو مف الفمزات ال
والسبا ؾ معاومة التآكؿ, سبا ؾ  ،حاّت ك يرة سواا حربية أو سمميةفى حديدية الزير  والفمزات

 .ذات خواص م ناطيسية
 

 :التوزيم الل رافى واّحتياط 
لزيرة الزبرلد، وتعتبر منطعة أبو  -لابرو عكاـر -يولد النيكؿ  ْث موارم جـ أبو سويؿ

ّست ْلها ولمعرفة اّحتياط  سويؿ ج  أجـ تمؾ المناطؽ، وتحتاج جذ  المناطؽ لمدراسة والبحث 
 سواا المؤكد أو المحتمؿ.

 
  VVaannaaddiiuumm    اديوـاديوـػػانانػػالفالف  ––  زز  

    .فى مصر ةتولد له معادف مستعم رميؿ التوالد ّو
 اّستخداـ :

والذي يدخؿ فى صناعة   Ferrovanadium يستخدـ فى صناعة سبيكة الفيروفاناديـو 
  لإيذاؼ  والصمب العوي والهندس سناف سبا ؾ مم الذجب لطب اٍ ،ّت العاطعةصمب اً

ٍ يذاؼ إل   -البرونزلعمؿ لنحاس ا صناعة الزلاج  ، الطا راتصناعة منيـو لعمؿ سبا ؾ و لا
    والبويات. والسيراميؾ
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 :التوزيم الل رافى واّحتياط 
ويتوالد الخاـ مختمطًا مم خاـ اٍلمنيت بمنطعة أـ زمعة ولـ يست ؿ خاـ الفانديـو فى 

نيم حت  اًف، لكف يتـ استخراج خاـ اٍلمنيت بمنطعة أـ زمعة ولـ يست ؿ خاـ الفانديـو فى التص
 التصنيم حت  اًف، لكف يتـ استخراج خاـ اٍلمنيت مف منطعة أبو زمعة واستخدامه محميًا.

  
  خامات الفمزات زير الحديديةخامات الفمزات زير الحديدية  --101101

  CCooppppeerr    اساسػػالنحالنح  ––أأ
  ::  اّستخداـاّستخداـ

العميمة الت  يمكف استخدامها بصورة نعية إل  لانب استخدامه العناصر يعتبر النحاس مف 
% مف النحاس المنتج م ؿ ٓ٘فى صورة سبا ؾ ومركبات، وتستهمؾ الصناعات الكهربية حوال  

المواتير والمولدات الكهربية وألهزة التحكـ وتوزيم الطارة، ويفذؿ استخداـ النحاس فى التوصيْت 
ويمكف استخدامه مم اٍلياؼ الذو ية والت  تتمتم بحساسيتها  اٍرذية والتوصيْت المنزلية،

السريعة لْتصاّت المسموعة والمر ية. والمعدات البحرية، وتكسيات اٍسعؼ باُذافة إل  بعض 
اٍلزاا الص يرة فى صناعة السيارات والصناعات الحربية، ونظرًا لتوصيمه الليد لمحرارة فإنه 

لحراري والسخانات المختمفة كما أف له استخدامات أخري كصناعة سؾ يستخدـ فى ألهزة اُطعاع ا
العممة والملوجرات وأوان  الطب  وأزراض الزينة.  كما أف مركباته تستخدـ فى اٍزراض الزراعية 

 لمسيطرة عم  انتطار الفطريات.
 

 :التوزيم الل رافى واّحتياط 
اس، حيث يتذح تركز خاـ مورم لمنح ٘ٔويولد لنوب الصحراا الطررية أك ر مف 

النحاس فى منطعتيف ر يسيتيف جما: المنطعة الطمالية: تتميز منالـ المنطعة الطمالية بلنوب 
الصحراا الطررية بتوالد خاـ النحاس مصاحبا لعروؽ المرو الحاممة لمذجب، ولكف جذ  المناطؽ 

 تحتاج لممزيد مف الدراسات لتعييمها ارتصاديا.
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  lleeaadd  ZZiinncc  OOrreess    ؾؾػػوالزنوالزناص اص ػػالرصالرص  ––  بب
 اّستخداـ :

 ،البنزيف ،تصنيم البطاريات ،مدنيةالصناعات وال ،حربيةالصناعات الالرصاص فى يستخدـ 
يمنم التآكؿ  ،البويات المانعة لمصدأ ،السبا ؾ ،طباعةالالكاتبة و  آّت ،ْؾ التميفونات ك طااسأ

 .كيماويةالمواد ال  ،لممعادف
 

 :حتياط التوزيم الل رافى واّ
 يظهر الرصاص والزنؾ فى نوعيف مف التكوينات الصخرية وجما: 

 النوع اٍوؿ )أـ سميوك (، النوع ال ان  )أـ زيج(.
وتـ است ْؿ خامات الرصاص والزنؾ فى منطعة أـ زيج عم  فترات متعطعة،  ـ تورؼ 

 .ٜٜٔٔ-ٜٜٓٔالعمؿ فى الستينيات  ـ بدأ اّست ْؿ مف ربؿ العطاع الخاص عاـ 
وجناؾ مناطػؽ أخػري لتوالد الخاـ كولود  بالعرب مف أسواف فى منطعة زوج البهار ورأس 
بناس وأبو عنز ومنطعة الرنلة ولكنها زير ارتصادية وتحتاج إل  المزيد مف الدراسات 

 الليوكيميا ية والليولولية لتحديد نسب المعدف فى كؿ منطعة.
 

  TTiinn  OOrreess    ررػػديديػػالعصالعص  ––ج ج   
 اّستخداـ : 

 ،صناعات كيماوية ،والبرونز اٍصفرسبا ؾ النحاس  ،المحاـ ،صناعة صفا ح العصدير
ليكترونيةكهربية   .واا

 :التوزيم الل رافى واّحتياط 
أبو  -موارم لمعصدير أجـ أربم مناطؽ منها ج  )المويمحة ٙيولد بمنطعة الدراسة حوال  

 النوبيم(. -العلمة -دياب
معصدير اكتطؼ بمصر ويولد العصدير بها فى عروؽ : يعتبر أوؿ مورم لانمىيهحــخ

%، ورد است ؿ الخاـ ٖ,ٓو ٔ,ٓوعريعات المرو مم خاـ التنلستيف، نسبة العصدير بها ما بيف 
 .ٜ٘ٚٔ،  ـ تورؼ اُنتاج عاـ ٜٔ٘ٔمف سنوات 

طف فى رماؿ أبو دياب، إّ أف العصدير  ٘,ٕٔ: وتبيف ولود المعدف بنسبة أثى ديـبة
-ٜٜٔٔ% وج  نسبة ذعيفة وزير ارتصادية، وفى عاـ ٔخر بنسبة متوسطها مولود فى الص

أعيدت دراسة منطعة أبو دياب باُستعانة بخبراا طركة )ليومينراريا( فى إطار منحة  ٕٜٜٔ
 ردمتها الحكومة اُيطالية، ولكف النتا ج لـ تكف إيلابية، ومازالت مصر تستورد العصدير.

ت المساحة الليولولية دراسة لمطروع ٍست ْؿ رصدير ألر  ٜٗٚٔ:  فى عاـ ـهخـــانعج
طنا مف العصدير، وكاف الربح المعترح حوال   ٘ٛ,ٕٙالعلمة وردر إنتاج المصنم سنويا بحوال  
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ولـ ينفذ المطروع حينها،  ـ عاودت المساحة الليولولية است ْؿ خاـ لعصدير لنيه  ٖٕٖٔ
 طنا سنويا مف العلمة. ٕٓصوؿ عم  وخْؿ ال مانيات أمكف تمويؿ مطروع بهدؼ الح

،  انىىيجع: تعم بالعرب مف أبو دياب، حيث أف خاـ العصدير يتوالد مم التنتالـو والنيوبيـو
 طف.ٜ,ٚٚٗوتعدر كمية الفمزات الت  يمكف استخْصها بحوال  

 
  NNiioobbiiuumm  ––  TTaannttaalluumm  النيوبيـو والتنتالـالنيوبيـو والتنتالـ  --دد
 : التوالد

ـ فى لبؿ أبو دياب طماؿ مرس  عمـ منذ سبعينيات والتنتاليو  النيوبيـو اكتطفت ولود
العرف الماذ  ذمف صخور نوع مف أنواع اللرانيت اٍبيض المكوف مف الكوارتز والفمسبار 

 .والمحتوي أيذًا عم  معدف العصدير
 اّستخداـ :
يًا فى أواخر العرف العطريف، ويتميز الخاـ بأنه مف صناعها ماستخدبدأ است ْلها وايلـ 

اصر اُستراتيلية ذات نعطة اُنصهار العالية والت  تستخدـ فى الصناعات المتعدمة تكنولوليا العن
السبا ؾ الحديدية عالية اللودة خفيفة الوزف ذات روة تحمؿ عالية والت  تستعمؿ فى  صناعة فى

ذافة النيوبيـو مم النيكؿ والكوبا لت المنطآت الذخمة والمعدات وخطوط اٍنابيب والتطكيؿ، واا
 .يلعمها تتحمؿ الحرارة الطديدة مما يزيد إستخدامها فى الصناعة

 
 :التوزيم الل رافى واّحتياط 

ورد تـ تعدير احتياطيات الصخور الظاجرة فوؽ سطح اٍرض والحاوية لممعادف اّرتصادية بحوال  
 مميوف طف. ٖ,ٚ

اُيطالية وبمنحه مف بالتعاوف مم أحدي الطركات  ٕٜٜٔورد ا بتت دراسة تالية ألريت عاـ 
إيطاليا إمكانية اُستفادة بالصخر الحاوي عم  النيوبيـو والتناليـو وجو الفمسبار والكوارتز فى 

 صناعة الزلاج والسيراميؾ وزيرجا.
 

ورد منحت إحدي الطركات اُسترالية ج  طركة لبس ّند وبمعتذ  اتفارية مطتركة مم جي ة 
إّ أف النتا ج  ٕٗٓٓ ْؿ لهذ  الخامات ملتمعة وذلؾ منذ عاـ ال روة المعدنية حؽ البحث واُست

 لـ تظهر حت  اًف.
  

ٍ   ––  جػجػ ٍ ا   AAlluummiinniiuummلمونيـو   لمونيـو   ا
 :  التوالد

 ٍ ٍ ا جو أحد الفمزات الخفيفة الت  تتميز بعدة خواص مكنت مف استخدامه فى  لمونيـولمونيـوا
 ملاّت عدة ج :
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النعؿ المختمفة لوية وبرية وبحرية، أبراج  صناعة الكابْت الكهربا ية، اُنطاا والعمراف، وسا ؿ
الرادار، الصناعات الحربية فى بناا الطا رات وأبراج الرادار وفى المدفعية والعذا ؼ، فى الصناعات 

 الكيميا ية، ويدخؿ فى صناعة السبا ؾ المختمفة.
 

 :التوزيم الل راف  واّحتياط 
كـ لنوب زرب مرس  عمـ،  ٜ٘عد يتركز خاـ اٍلومونيـو فى منطعة أبو خروؼ، عم  ب 

-٘,ٛٔوتؤكد الدراسات أرتفاع نسبة اٍلومنيا فى الخاـ بهذ  المنطعة حيث تتراوح ما بيف 
أ بتت ولود احتياطيات ردرجا  ٜٙٙٔ-ٜٗٙٔ% وألريت دراسات تفصيمية خْؿ الفترة ٕ,ٕٔ
ذا الورت زير ـ طف كما أظهرت الدراسة أف إنتاج اٍلومنيا بالطرؽ المتبعة فى جٕٙحوال  

ارتصادي. ورزـ أجمية خاـ اٍومونيـو لدخوله فى صناعة اٍلومنيا لـ تكؼ مصر عف التفكير فى 
ًّ مف اُستيراد، فألريت دراسة أخري لبحث احتماؿ ولود  إيلاد وسيمة لْعتماد عم  خاـ محم  بد

، وتبع  ٜٜٔٔالخاـ فى مناطؽ طرؽ وزرب أسواف ولكف لـ تكف النتا ج حاسمة وذلؾ عاـ 
الحالة لمعديد مف الدراسات الليولولية والليوكيميا ية لمبحث عف مصادر اٍلومونيـو لما له مف 

عتماد صناعات ك يرة عميه.  أجمية كبيرة فى صناعة ّو
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 ملموعة الفمػزات النفيسػة  -1.1
 Gold   الذجػب      

د فى موارم عديدة فى صحراا يعتبر الذجب الوحيد مف ملموعة الفمزات النفيسة الذي يتوال 
 مصر الطررية.

 
 ملموعة خامات المعادف الْفمزية  -1.1

 خامات الحراريات -أّو
  FFeellddssppaarrss  :الفمسبارات  -أ

 التوالد:
%( مف ٓٙتعتبر الفمسبارات أك ر المعادف طيوعا وانتطارًا حيث تبمغ نسبتها حوال  )

جو المعدف الذي يدخؿ فى تركيب معظـ الصخور المعادف المنتطرة فى العطرة اٍرذية. والفمسبار 
الفمسبار فى اللرانيت وعروؽ البلماتيت، كما يولب فى الفتات الصخري الناتج  يتوالدالنارية.  
 منهما.

 : اّستخداـ
م ؿ الخزؼ والصينى والعيطانى وصناعة الزلاج  Refractoriesصناعة الحراريات 

 %( والطْا والصابوف.ٓٔتزيد عف  )بنسبة ّ وطْا المعادف بالمينا، المواد المال ة
 

 التوزيم الل رافى واّحتياط :
 مورم يستخرج منها الفمسبار. ٕٔالصحراا الطررية ويولد حوال  وتنتطر فى ودياف 

الطررية يكوف فى صورة أما فمسبار عروؽ أو فمسبار والفمسبار المستخرج مف الصحراا 
 ألؼ طف. وفيما يم  أجـ الموارم: ٕٛ٘حتياط  التعدين  حوال  ودياف أو فمسبار كوارتز، ويبمغ اُ

 أـ رطيد، أـ خيار. -وادي اللماؿ –مروة سويعات  –روض عطاب 
 

وتتميز مصر بوفرة ولود الخاـ وسهولة استخراله ورمة تكمفته النسبية ووفرة اٍيدي 
ه.  وولود موان ا العاممة سواا فى أعماؿ استخراج الخاـ أو تلهيز  ورفم لودته أو تصنيع

 (.ٕٓٓالتصدير المناسبة عم  طاطا البحر اٍحمر رريبا مف أماكف اُنتاج )رطا 
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 Quartz زػوارتػالك -ب
 اّستخداـ:

، صناعة Ferrosiliconيستخدـ فى صناعة السبا ؾ الحديدية، سبيكة الفيروسميكوف 
 ت.والرادار وكذلؾ فى البصريا السيراميؾ، اٍزراض اُلكترونية
 التوزيم الل رافى واّحتياط :

ل  الطرؽ منها.   روض المعاح: تعم بالعرب مف منطعة المويمحة واا
 أبو حرلؿ. تعم بلوار أـ خياـ ومنطعة أبو خروؽ.

 
تنتطر رواسب الكوارتز فى ك ير مف موارم الصحراا الطررية، وتتركز معظـ جذ  الموارم فى 

عمـ ولنوب زرب برنيس، وأجـ جذ  الموارم ج   المنطعة المحصورة ما بيف لنوب زرب مرس 
كـ( مف مدينة إدفو، ٕٓٔمرس  عمـ وتبعد حوال  ) -منطعة أـ جلاليج الت  تعم عم  طريؽ إدفو

ويولد بها الكوارتز عم  جي ة ألساـ كتمية ذات أحلاـ كبيرة ينتطر بها عروؽ الكوارتز المتفاوتة 
الحديدية بإست ْؿ جذا الخاـ فى صناعة سبيكة السمؾ والطوؿ، وتعـو حاليًا طركة السبا ؾ 

 الفيروسيميكوف بإدفو لنوب مصر.
 
 White Sands   الرماؿ البيذاا -ػل

 : والدتال
والت  يطمؽ عميها الذجب اٍبيض، تعتبر الرماؿ البيذاا مف أجـ الخامات ال ير فمزية 

ا كانت نعية وخالية مف وترتفم درلة لودتها كمم، وتتكوف أساسا مف حبيبات معدف الكوارتز
 الطوا ب.
 :اّستخداـ

وتستخدـ الرماؿ البيذاا فى صناعة الحراريات، السيراميكيات، الزلاج، الخزؼ والصين ،  
اٍسمنت اٍبيض، رمؿ المسابؾ، المرطحات، المنظفات الصناعية، المبيدات الحطرية اٍزراض 

 اُلكترونية.
 :التوزيم الل رافى واّحتياط 

كـ مف ٜ٘مرس  عمـ عم  بعد  -لرماؿ البيذاا )رماؿ الزلاج( عم  طريؽ إدفوتتركز ا 
 مدينة إدفو فى منطعتيف وجما:
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% مواد طينية وج  ٛ,ٕ% كوارتز، ٜٚطرؽ إدفو: تحتوي الرماؿ البيذاا بها عم   -
 منطعة لـ تست ؿ بعد.

 وادي رنػا: ت ط  منطعة وادي رنا وج  أيذًا زير مست مة. -

عة تحتاج لممزيد مف الدراسات ّست ْؿ جذ  المواد وخاصة مم ما تتميز به جذ  ومازالت المنط
المنطعة مف ررب لمدف لنوب الوادي مما يوفر اٍيدي العاممة وكذا رربها لمطرؽ الر يسية وزير 

 ذلؾ مف المميزات.
 

 Asbestos   اّسبستوس – د
 :اّستخداـ

رلة اٍول  عم  طوؿ التيمة ويستخدـ فى يستخدـ فى أزراض صناعية ك يرة تعتمد فى الد 
صناعة مْبس اٍماف مف الحريؽ، العزؿ الحراري أماف اٍفراف، تيؿ الفرامؿ، اللوانات، عزؿ 
 الكابْت، مواسير والواح اّسبستوس اّسمنتية ... ال  ، ولكف تورؼ استخدامه ّذرار  الصحية.

 
 Magnesites خامات المالنزيت والتمؾ  مالنزيت -جػ
 : اّستخداـ

 يتكوف المالنزيت اساسًا مف كربونات الم نيسيـو ، ويستخدـ بعد تحويمة الى اٍكسيد فى  
 الحراريات سواا فى خمط السيراميؾ أو فى تبطيف اّفراف ، الطوب الحراري.

 التوزيم الل رافى واّحتياط :
تمطًا مم خامات التمؾ ويتركز الخاـ فى وسط ولنوب الصحراا الطررية، ويتوالد الخاـ مخ 

والكمسيت والميكا والدولوميت ذمف الصخور المتحولة م ؿ صخور الطيست والسربنتيف فى أزمب 
وادي  -أـ درلاج –أـ السْتيت  -لبؿ المدرلج -المناطؽ، وأجـ جذ  المناطؽ )وادي بيزح

 اللرؼ( ويتـ إنتاله بكميات رميمة مف منطعة حفافيت.
 

 Zircon   وفػالزرك -و

 لتوالد: ا
يتكوف معدف الزركوف مف سميكات الزركونيـو ويتوالد عم  جي ة حبيبات تطبه رمؿ السميكا إّ أنه 

 بة وتعتبر مم لما يتميز به مف صْ طت  وتعتبر البمورات الكبيرة منه مف اٍحلار الكريمة نظراً  لواناً أيأخذ 
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عاعدة عم  إختْؼ أنواعها ولكف لماؿ الموف. ويولد الزركوف بنسب ذ يمة لدا  فى صخور ال
بنسب متفاوتة ويتركز بنسب إرتصادية ذمف الفتات الصخري الناتج عف عمميات التلوية لمصخور الحاممة 

 له والذي يتلمم فى الودياف.
 : ستخداـاّ

   .والخزؼ والصينى والسيراميؾ refractories صناعة الحرارياتويستخدـ فى       
 حتياط :التوزيم الل رافى واّ

حبيبات تطبه حبيبيات رمؿ السيميكا، وتعتبر البمورات الكبيرة منه اٍحلار ويولد عم  جي ة 
 موارم أجمها وادي نلرس وسكيت. ٖالكريمة، ويولد حوال  

 
     مؾػالت -ز
 : التوالد

مف سيميكات الم نيسيـو الما ية ويتوالد عم  جي ة عدسات أو عروؽ  يتكوف التمؾ أساساً     
ـ ف   ٓٛاخؿ صخور العاعدة وخاصة العاعدية وفوؽ العاعدية وتصؿ أبعاد ألساـ الخاـ إل  د

 ـ فى السمؾ. ٘ - ٕ.ٓـ ف  العرض ،  ٓ٘الطوؿ ، 
 : ستخداـاّ

 -الفخار  -صناعة البويات و الورؽ يستخدـ فى ك ير مف الصناعات وخصوصًا الطبية وصناعة 
 -المطاط  -الصابوف  -مستحذرات التلميؿ  -ات المنسول -المبيدات الحطرية  -السيراميؾ 
 تكسية الحوا ط مم اٍسبستوس. -التطحيـ 

 التوزيم الل رافى واّحتياط :
روض أـ  -وادي ميا  -التمؾ بلنوب الصحراا الطررية ، وأجـ جذ  الموارم ]الدرجيب ينتطر  

 وادي لرؼ بالهنديد[. -العططاف -الفرج_ عنلورية
 

 عات الكيماويةخامات الصنا - انيا
 Phosphates الفوسفات -أ

 التوالد:
البحر اٍحمر فى رطاعى سفالة والعصير ويمتد حزاـ الرواسب البحر اٍحمر فى رطاعى سفالة والعصير ويمتد حزاـ الرواسب   يتوالد الخاـ فى محافظةيتوالد الخاـ فى محافظة

الحاممة لمخاـ عم  طوؿ الساحؿ ال رب  لمبحر اٍحمر، وتنتمى جذ  الرواسب لمعصر الكيريتاس  الحاممة لمخاـ عم  طوؿ الساحؿ ال رب  لمبحر اٍحمر، وتنتمى جذ  الرواسب لمعصر الكيريتاس  
  نطارات تعرؼ بالنطارات الحاممة لمفوسفات.نطارات تعرؼ بالنطارات الحاممة لمفوسفات.  العموي، وتولد طبعات الفوسفات الر يسية فى  ْ ةالعموي، وتولد طبعات الفوسفات الر يسية فى  ْ ة
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  ::اّستخداـاّستخداـ
يستخدـ خاـ الفوسفات جو المصدر اٍساسى ُنتاج سماد السوبر فوسفات بدرلاته يستخدـ خاـ الفوسفات جو المصدر اٍساسى ُنتاج سماد السوبر فوسفات بدرلاته   

  المختمفة وحامض الفوسفوريؾ وجو ذات أجمية إرتصادية فى مصر.المختمفة وحامض الفوسفوريؾ وجو ذات أجمية إرتصادية فى مصر.
  
 الكبػريت: -ب
  التوالد:التوالد:

ت الممتدة عم  ساحؿ البحر ت الممتدة عم  ساحؿ البحر بكميات رميمة فى بعض صخور المتبخرابكميات رميمة فى بعض صخور المتبخرا  يتوالد الكبريتيتوالد الكبريت
اٍحمر حيث يظهر عم  السطح عم  جي ة حبيبات أو ليوب ص يرة أو رارات تنتطر فى صخور اٍحمر حيث يظهر عم  السطح عم  جي ة حبيبات أو ليوب ص يرة أو رارات تنتطر فى صخور 
اللبس واٍنهيدريت وتمَ بعض الطعوؽ كما تولد رواسب الكبريت أيذا   تحت سطح اٍرض ورد اللبس واٍنهيدريت وتمَ بعض الطعوؽ كما تولد رواسب الكبريت أيذا   تحت سطح اٍرض ورد 

سلؿ فى سلؿ فى والبعض اًخر والبعض اًخر   GGeemmssaaسبؽ إست ْؿ البعض منها ونصبت منالمه فى منطعة لمصه سبؽ إست ْؿ البعض منها ونصبت منالمه فى منطعة لمصه 
  العطاع الليولول  فى بعض آبار الحفر لمبحث عف البتروؿ.العطاع الليولول  فى بعض آبار الحفر لمبحث عف البتروؿ.

  ::اّستخداـاّستخداـ
حامض الكبريتيؾ الهاـ حامض الكبريتيؾ الهاـ   --الورؽالورؽ  --النسيجالنسيج  --اٍدويةاٍدوية  ––  فى الصناعات الكيماويةفى الصناعات الكيماوية  ويستخدـويستخدـ

  السوبر فوسفات.السوبر فوسفات.  ––اٍسمدة الفوسفاتية اٍسمدة الفوسفاتية   --فى الصناعات الك يرةفى الصناعات الك يرة
  

 PPoottaassssiiuumm  البوتاسيـوالبوتاسيـو  --لػلػ

اسيـو فى اًونة اٍخيرة فى ذوا البيانات الت  تـ الحصوؿ اسيـو فى اًونة اٍخيرة فى ذوا البيانات الت  تـ الحصوؿ عمميات إستكطاؼ البوتعمميات إستكطاؼ البوتبدأت بدأت 
--ٕٓ,ٕٓٓ,ٓعميها مف آبار البحث عف البتروؿ.  ورد تـ التحعؽ مف ولود الخاـ بنسبة تتراوح بيف عميها مف آبار البحث عف البتروؿ.  ورد تـ التحعؽ مف ولود الخاـ بنسبة تتراوح بيف 

% ومازاؿ العمؿ لاريا فى إستكماؿ اُستكطاؼ وتعييـ الخاـ مف خْؿ إتفارية لمبحث عف % ومازاؿ العمؿ لاريا فى إستكماؿ اُستكطاؼ وتعييـ الخاـ مف خْؿ إتفارية لمبحث عف ٙٚ,ٗٔٙٚ,ٗٔ
اٍمريكية فى مساحة حوالى اٍمريكية فى مساحة حوالى     BB..HH..BBساحة الليولولية وطركة ساحة الليولولية وطركة البوتاسيـو واست ْله بيف جي ة المالبوتاسيـو واست ْله بيف جي ة الم

  معظمها فى البحر.معظمها فى البحر.  ٕٕكـكـٕٕٓٓٓٔٓٓٓٔ
  
  خامػات أخػريخامػات أخػري  --لػلػ

    الفيرومكيوليتالفيرومكيوليت  VVeerrmmiiccuulliittee  

مف أنواع الميكا ولكف يتميز عند تعرذه لمحرارة نتيلة ّنفصاؿ الوريعات الت  مف أنواع الميكا ولكف يتميز عند تعرذه لمحرارة نتيلة ّنفصاؿ الوريعات الت    جو نوعجو نوع
  ماا إل  بخار.ماا إل  بخار.يتكوف منها عف بعذها البعض نتيلة لتحوؿ ما يحتويه مف يتكوف منها عف بعذها البعض نتيلة لتحوؿ ما يحتويه مف 

  
  ::اّستخداـاّستخداـ
  الخرسانة الخفيفة.الخرسانة الخفيفة.  --العزؿ فى التبريدالعزؿ فى التبريد  --العزؿ الصوت العزؿ الصوت   --ويستخدـ فى العزؿ الحراريويستخدـ فى العزؿ الحراري  

  
   الكػورندـ الكػورندـCCoorraannddaamm    
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  اٍلومنيـو المتبمور ويولد فى صور متعددة نتيلة لنوع ونسبة الطوا ب فيه.اٍلومنيـو المتبمور ويولد فى صور متعددة نتيلة لنوع ونسبة الطوا ب فيه.  جو أكسيدجو أكسيد
  ::اّستخداـاّستخداـ
  ومسحوؽ التمميم.ومسحوؽ التمميم.  --لعطم والمناطيرلعطم والمناطيرأرراص اأرراص ا  --ويستخدـ فى أعماؿ الصنفرة )البري(ويستخدـ فى أعماؿ الصنفرة )البري(  

  
  البػارليتالبػارليت  BBaarriittee  

  ::اّستخداـاّستخداـ
الكاوتش الكاوتش   --صناعة الكيماويات والبوياتصناعة الكيماويات والبويات  --يستخدـ سوا ؿ الحفر فى حفارات البتروؿيستخدـ سوا ؿ الحفر فى حفارات البتروؿ

  ومواسير ال از والبتروؿ تحت الماا وزيرجا.ومواسير ال از والبتروؿ تحت الماا وزيرجا.  --الزلاجالزلاج  --السيراميؾالسيراميؾ  --واللمودواللمود
  

  خامػات اّسترانطيـوخامػات اّسترانطيـو  SSttrroonnttiiuumm    

  ::اّستخداـاّستخداـ
وفى ذوا اٍماف المتوجج وفى ذوا اٍماف المتوجج   --السيراميؾ الحديديالسيراميؾ الحديدي  --صناعات طاطات التميفزيوفصناعات طاطات التميفزيوفيستخدـ فى يستخدـ فى 

  المستحذرات الطبية.المستحذرات الطبية.  --بعض السبا ؾبعض السبا ؾ  ––فى استخْص فمز الزنؾ فى استخْص فمز الزنؾ   ––)اٍحمر الْمم( )اٍحمر الْمم( 
  

  خاـ الفمورسبارخاـ الفمورسبار  
  ::التوالدالتوالد

  كعروؽ مستعمة أو ذمف عروؽ المرو فى صخور العاعدة.كعروؽ مستعمة أو ذمف عروؽ المرو فى صخور العاعدة.
  ::اّستخداـاّستخداـ
  --حامض الهيدروفموريؾحامض الهيدروفموريؾ  ––دـ فى: صناعة الفمزات دـ فى: صناعة الفمزات جو فموريد الكالسيومف والذي يستخجو فموريد الكالسيومف والذي يستخ  

  الزلاج والسيراميؾ.الزلاج والسيراميؾ.  ––صناعة اٍلومنيـو صناعة اٍلومنيـو 
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  مواد البنػاامواد البنػااخامات خامات ملموعة ملموعة   --11..55
  الرماؿالرماؿ    --أأ
  الزلط والتربة الزلطيةالزلط والتربة الزلطية  --بب

  
  اٍحلار الليرية والدولوميتاٍحلار الليرية والدولوميت    --لػلػ
  الحلر الليريالحلر الليري  

  التوالد:التوالد:
فى منطعة البحر اٍحمر. وأجـ فى منطعة البحر اٍحمر. وأجـ   الليرية والدولوميت تم ْف الرسوبيات السا دةالليرية والدولوميت تم ْف الرسوبيات السا دة  اٍحلاراٍحلار  

التكوينات لهما فى عصر الباليوسيف، اّيوسيف، الميوسيف والبميوسيف وج  متداخمة مم صخور التكوينات لهما فى عصر الباليوسيف، اّيوسيف، الميوسيف والبميوسيف وج  متداخمة مم صخور 
الطفْت وألوانها الرمادي ، الرمادي اٍصفر، الرمادي الباجت، اٍصفر البنى وج  صمبة متماسكة الطفْت وألوانها الرمادي ، الرمادي اٍصفر، الرمادي الباجت، اٍصفر البنى وج  صمبة متماسكة 

  لها ميؿ خفيؼ.لها ميؿ خفيؼ.
  ::اّستخداـاّستخداـ
صة فى صناعة الحديد والصمب. وتصمح اٍحلار الليرية صة فى صناعة الحديد والصمب. وتصمح اٍحلار الليرية اٍحلار الليرية تصمح بصفة خااٍحلار الليرية تصمح بصفة خا  

  فى مناطؽ رأس بناس، بير النخيؿ فى صناعة اٍسمنت البورتْندي.فى مناطؽ رأس بناس، بير النخيؿ فى صناعة اٍسمنت البورتْندي.
  

   الطفػْت الطفػْتSShhaalleess  
  ::التوالدالتوالد

تنتم  رواسب الخاـ إل  عصر الطباطيري والباليوسيف واّيوسيف والميوسيف ويتوالد تنتم  رواسب الخاـ إل  عصر الطباطيري والباليوسيف واّيوسيف والميوسيف ويتوالد 
ينية، وتولد بكميات جا مة فى مناطؽ الدراسة ينية، وتولد بكميات جا مة فى مناطؽ الدراسة طبعات متتالية م مورة بيف اٍحلار الليرية والططبعات متتالية م مورة بيف اٍحلار الليرية والط

  ـ تتكوف مف اّحلار الليرية والمارؿ والمستخدمة فى أزراض البناا.ـ تتكوف مف اّحلار الليرية والمارؿ والمستخدمة فى أزراض البناا.ٖٖٓٓبسمؾ يصؿ إل  بسمؾ يصؿ إل  
  ::اّستخداـاّستخداـ

وتستخدـ الطفْت فى مواد البناا، السيراميؾ، اّسمنت والحراريات وطيف الحفر، المواد وتستخدـ الطفْت فى مواد البناا، السيراميؾ، اّسمنت والحراريات وطيف الحفر، المواد 
  المال ة.المال ة.
          المتبخرات المتبخرات   --ججEEvvaappoorriitteess  

  ::اـاـاّستخداّستخد
كلـ لكؿ طف مف كلـ لكؿ طف مف   ٓ٘ٓ٘--ٓٗٓٗيستخدـ اللبس فى صناعة اٍسمنت، حيث يذاؼ بنسبة يستخدـ اللبس فى صناعة اٍسمنت، حيث يذاؼ بنسبة 

 ، ، اٍسمنت، ويستخدـ اللبس فى صناعة المخصبات واٍسمدة الكيماوية م ؿ كبريتات اٍمونيـو اٍسمنت، ويستخدـ اللبس فى صناعة المخصبات واٍسمدة الكيماوية م ؿ كبريتات اٍمونيـو
  وكذلؾ فى الملاّت الطبية واُنطا ية.وكذلؾ فى الملاّت الطبية واُنطا ية.
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  ملموعة خامات أحلار الزينةملموعة خامات أحلار الزينة  --11..66
وأجـ وأجـ   طبيعية يتـ اختيارجا وصعمها بأطكاؿ مختمفة.طبيعية يتـ اختيارجا وصعمها بأطكاؿ مختمفة.أحلار الزينة بصفة عامة ج  صخور أحلار الزينة بصفة عامة ج  صخور   
ويتحكـ الموف وطكؿ ويتحكـ الموف وطكؿ   الخارليةالخارلية  جذ  الصخور جو لماؿ طكمها ومعاومتها الطديدة لمعوامؿجذ  الصخور جو لماؿ طكمها ومعاومتها الطديدة لمعوامؿخواص خواص 

الحبيبات والنسيج فى سعر جذ  اٍحلار تتوافر أحلار الزينة بنوعيات وأطكاؿ عديدة وتحتوي كؿ الحبيبات والنسيج فى سعر جذ  اٍحلار تتوافر أحلار الزينة بنوعيات وأطكاؿ عديدة وتحتوي كؿ 
ا اٍكبر منها ذات اٍصؿ الناري حيث تولد سْسؿ ا اٍكبر منها ذات اٍصؿ الناري حيث تولد سْسؿ مف الصحراا الطررية ولنوب سيناا عم  اللز مف الصحراا الطررية ولنوب سيناا عم  اللز 

  صخور العاعدة.صخور العاعدة.
  ::التوالػدالتوالػد
يتوالد اللرانيت واللرانودايوريت فى نطاؽ محافظة البحر اٍحمر فى لبؿ الصْعى، يتوالد اللرانيت واللرانودايوريت فى نطاؽ محافظة البحر اٍحمر فى لبؿ الصْعى،   

منطعة عممكاف، لبؿ أبو زمعة، وادي خداع، حبؿ أـ اتمى، لبؿ الفرايد، لبؿ الفريد والمعرفاوي، منطعة عممكاف، لبؿ أبو زمعة، وادي خداع، حبؿ أـ اتمى، لبؿ الفرايد، لبؿ الفريد والمعرفاوي، 
ريؽ ب ر أبرؽ، لبؿ جرجليت، وادي الخريط، لبؿ اٍنبط، درة عنتر، حمرة ريؽ ب ر أبرؽ، لبؿ جرجليت، وادي الخريط، لبؿ اٍنبط، درة عنتر، حمرة أسفمت ب ر اللاجمية، طأسفمت ب ر اللاجمية، ط

  مكبد، حمر عكاـر ووادي اللرارة. مكبد، حمر عكاـر ووادي اللرارة. 
  

  ملموعات خامات الطارةملموعات خامات الطارة  --11..77
تطمؿ خامات الطارة عم  الفحـ بأنواعه والطفمة الكربونية والطفمة الزيتية ورماؿ العار تطمؿ خامات الطارة عم  الفحـ بأنواعه والطفمة الكربونية والطفمة الزيتية ورماؿ العار 

ررة وما يولد منها فى محافظة البحر ررة وما يولد منها فى محافظة البحر والحلر البتيومين ، وتولد جذ  اٍنواع فى مناطؽ متفوالحلر البتيومين ، وتولد جذ  اٍنواع فى مناطؽ متف
  اٍحمر.اٍحمر.

  
  ::التعريؼ واّستخداـالتعريؼ واّستخداـ

الطفمة الزينية ج  نوع مف الطفْت تحتوي عم  نسبة عالية مف المواد الهيدروكربونية الطفمة الزينية ج  نوع مف الطفْت تحتوي عم  نسبة عالية مف المواد الهيدروكربونية   
  وتطكؿ ولودجا بكميات كبيرة مخزونا احتياطيا يمكف الحصوؿ منه عم  الورود السا ؿ.وتطكؿ ولودجا بكميات كبيرة مخزونا احتياطيا يمكف الحصوؿ منه عم  الورود السا ؿ.

د الكهرباا باّحتراؽ المباطر والرماد الناتج بعد الحرؽ د الكهرباا باّحتراؽ المباطر والرماد الناتج بعد الحرؽ وتستخدـ الطفمة الزيتية فى محطات توليوتستخدـ الطفمة الزيتية فى محطات تولي
  تستخدـ فى صناعة اٍسمنت واستصْح اٍراذ .تستخدـ فى صناعة اٍسمنت واستصْح اٍراذ .

  توالد الخاـ:توالد الخاـ:
تولد الطفمة الزيتية فى محافظة البحر اٍحمر فى عدـ مناطؽ أعم  طبعات الفوسفات تولد الطفمة الزيتية فى محافظة البحر اٍحمر فى عدـ مناطؽ أعم  طبعات الفوسفات   

  ـ.ـ.ٕٕ٘٘وذلؾ ذمف رواسب العصر الكريتاوي ويبمغ سمؾ النطاؽ الحاوي لها حوال  وذلؾ ذمف رواسب العصر الكريتاوي ويبمغ سمؾ النطاؽ الحاوي لها حوال  
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  ملموعة خامات اٍحلار الكريمة وطبه الكريمةملموعة خامات اٍحلار الكريمة وطبه الكريمة  --11..88
  : : الػزمػردالػزمػرد    --أأ
أنواع معدف البريؿ وجو ملموعة مف السميكات وسيميكات البريميـو واٍلمونيـو ذو لوف أنواع معدف البريؿ وجو ملموعة مف السميكات وسيميكات البريميـو واٍلمونيـو ذو لوف أحد أحد   

أخذر نع . يرتبط الزمرد فى توالد  بصخور الطيست الميكان  أو عروؽ المرو العاطعة فى جذ  أخذر نع . يرتبط الزمرد فى توالد  بصخور الطيست الميكان  أو عروؽ المرو العاطعة فى جذ  
  ات الصخري.ات الصخري.الصخور، كما يولد فى الفتالصخور، كما يولد فى الفت

  ZZaabbaarrggaadd  رلػدرلػدػػالزبالزب  --بب

، ذو  ، ذو أحد أنواع معدف اّوليفيف مف ملموعة السيمسكات وسيميكات الحديد والمازنسيـو أحد أنواع معدف اّوليفيف مف ملموعة السيمسكات وسيميكات الحديد والمازنسيـو
لوف أخذر مصفر طفاؼ. يولد فى صورة بمورات داخؿ تلاويؼ الصخور الفوؽ راعدية المعروفة لوف أخذر مصفر طفاؼ. يولد فى صورة بمورات داخؿ تلاويؼ الصخور الفوؽ راعدية المعروفة 

د مف الصخور الحاوية لها د مف الصخور الحاوية لها باسـ الدونيت والت  تتكوف أساسا مف اّوليفيف. وتتفكؾ بمورات الزبدلباسـ الدونيت والت  تتكوف أساسا مف اّوليفيف. وتتفكؾ بمورات الزبدل
  بفعؿ عوامؿ التعرية والتلوية وتتسارط مم الفتات الصخري المتلمم اسفؿ الكتمة الصخرية.بفعؿ عوامؿ التعرية والتلوية وتتسارط مم الفتات الصخري المتلمم اسفؿ الكتمة الصخرية.

  AAmmaazzoonniittee  اّمػازونيتاّمػازونيت    --لػلػ

مف ملموعة السيمسكات )سيميكات اّلمونيـو مف ملموعة السيمسكات )سيميكات اّلمونيـو     MMiiccrroovvlliinneeأحد أنواع الميكروكميف أحد أنواع الميكروكميف 
( ذو لوف أخذر مطوب بالزررة.  يولد فى ع ( ذو لوف أخذر مطوب بالزررة.  يولد فى عوالبوتاسيـو   روؽ البلماتيت وبعض اٍلساـ.روؽ البلماتيت وبعض اٍلساـ.والبوتاسيـو

  GGaarrnneett)الععيؽ( )الععيؽ(   اللػارنتاللػارنت  --لػلػ

أحد معادف ملموعة السميكات )سيميكات مختمفة( ذو ألواف مختمفة )بن ، أسود، أصفر، أحد معادف ملموعة السميكات )سيميكات مختمفة( ذو ألواف مختمفة )بن ، أسود، أصفر، 
أخذر وأحمر ياروت(. يتوالد اللارنت عم  جي ة بمورات متنا رة فى صخور الطست ويتـ الحصوؿ أخذر وأحمر ياروت(. يتوالد اللارنت عم  جي ة بمورات متنا رة فى صخور الطست ويتـ الحصوؿ 

  فتت الصخور الحاوية له بعوامؿ التلوية.فتت الصخور الحاوية له بعوامؿ التلوية.عميه مف الرواسب الوديانية الناتلة مف تعميه مف الرواسب الوديانية الناتلة مف ت
  AAmmeetthhyysstt)اللمطست(: )اللمطست(:   اٍميطستاٍميطست  --دد

أحد أنواع معدف الوارتز ويتميز بمونه البنفسلى الطفاؼ.  يولد ذمف عروؽ بلماتيت أحد أنواع معدف الوارتز ويتميز بمونه البنفسلى الطفاؼ.  يولد ذمف عروؽ بلماتيت   
  كما يولد بالصخور البركانية فى وادي نتش.كما يولد بالصخور البركانية فى وادي نتش.        QQuuaarrttzz  ppeeggmmaattiitteeالكوارتز الكوارتز 
  CCoorraannddaamm: :   اليارػوتاليارػوت  --جػجػ

( ويتميز بصْبة فا عة ولوف أحد أنواع الكوراأحد أنواع الكورا ( ويتميز بصْبة فا عة ولوف ندـو مف ملموعة اٍكاسيد )أكسيد اٍلمونيـو ندـو مف ملموعة اٍكاسيد )أكسيد اٍلمونيـو
  ..CCoorraannddaamm  VVeeiinnأحمر رانى.  يولد فى عروؽ الكوراندـو أحمر رانى.  يولد فى عروؽ الكوراندـو 

  SSaapppphhiirree  السيفيػرالسيفيػر  --وو

. .أحد أنواع معدف الكواندـو ذو لوف أزرؽ. يولد ذمف عروؽ الكوراندـو   أحد أنواع معدف الكواندـو ذو لوف أزرؽ. يولد ذمف عروؽ الكوراندـو
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  اُشوه٤خ )اُجؾو األؽٔو(اُشوه٤خ )اُجؾو األؽٔو(  رظ٤٘ق اُضوٝاد اُزؼل٤٘٣خ ك٢ اُظؾواءرظ٤٘ق اُضوٝاد اُزؼل٤٘٣خ ك٢ اُظؾواء    --11..99
ولعد تـ تصنيؼ ال روات التعدينية فى الصحراا الطررية )البحر اٍحمر( مف حيث توالدجا ولعد تـ تصنيؼ ال روات التعدينية فى الصحراا الطررية )البحر اٍحمر( مف حيث توالدجا   

)المورم( وحلـ اّحتياط  إل   ْ ة ملموعات ج : خامات ذات رصيد كبير، خامات ذات رصيد )المورم( وحلـ اّحتياط  إل   ْ ة ملموعات ج : خامات ذات رصيد كبير، خامات ذات رصيد 
  محدود، وخامات ذات رصيد طحيح، كما جو مبيف فى اللداوؿ التالية:محدود، وخامات ذات رصيد طحيح، كما جو مبيف فى اللداوؿ التالية:

  ::ذات رصيد كبيرذات رصيد كبيرخػامات خػامات   --  أأ
  --الكاوليفالكاوليف  --الرماؿ البيذااالرماؿ البيذاا  ––الفوسفات الفوسفات   --وتتذمف الخامات اًتية: )أحلار الزينةوتتذمف الخامات اًتية: )أحلار الزينة

  اللبس(، ولـ يتـ حساب اّحتياط  الخاص بمعدف الفمسبار وأحلار الزينة واللبس.اللبس(، ولـ يتـ حساب اّحتياط  الخاص بمعدف الفمسبار وأحلار الزينة واللبس.  --الفمسبارالفمسبار
  

  ((ٙٙلدوؿ ررـ )لدوؿ ررـ )
  احتياطيات الخامات ذات الرصيد الكبيراحتياطيات الخامات ذات الرصيد الكبير

  )بالمميوف طف()بالمميوف طف(                    

حلـ اّحتياط  حلـ اّحتياط    المورمالمورم  ــنوع الخانوع الخا
  بالمميوف طفبالمميوف طف

نسبة المعدف نسبة المعدف 
  فى الخاـفى الخاـ

  %%ٕٕ٘٘--ٕٕٗٗ  ٘٘  العصيرالعصير  الفوسفاتالفوسفات
  ٕٕٕٕ  ٕٕٕٕ  السباعية طرؽالسباعية طرؽ  

  ٕ,ٜٕٛ,ٜٛ--ٚ,ٜٙٚ,ٜٙ  ٗ,ٖٔٗ,ٖٔ  أـ جلميػجأـ جلميػج  كوارتزكوارتز
  ٜٜٚٚ  زير محددزير محدد  مرس  عمـمرس  عمـ  --طريؽ أدفوطريؽ أدفو  رماؿ بيذاارماؿ بيذاا

  ٜٜٙٙ  ٔ,ٗٔ,ٗ  وادي الدخؿوادي الدخؿ  
  --  ٛٛ  كْبسػةكْبسػة  كاوليػفكاوليػف

، ، 4747، ، 14431443، ،   4646فً عامٌن فً عامٌن   ––ولوجٌة والمشروعات التعدٌنٌة، المناجم والمحاجر والمالحات ولوجٌة والمشروعات التعدٌنٌة، المناجم والمحاجر والمالحات المصدر: الهٌئة العامة للمساحة الجٌالمصدر: الهٌئة العامة للمساحة الجٌ

  ..20002000، القاهرة ، القاهرة 14471447

  الهٌئة المصرٌة العامة للثروة المعدنٌة، النشرات اإلعالمٌة لخامات المناجم والمحاجر، أعداد مختلفة.الهٌئة المصرٌة العامة للثروة المعدنٌة، النشرات اإلعالمٌة لخامات المناجم والمحاجر، أعداد مختلفة.  --

  ..14421442، القاهرة، ، القاهرة، 14431443أكادٌمٌة البحث العلمى والتكنولوجٌا، أكادٌمٌة البحث العلمى والتكنولوجٌا،   --

  

  ::الخامات ذات الرصيد المحػدودالخامات ذات الرصيد المحػدود    --  بب
  --التيتانيـوالتيتانيـو  --المنلنيزالمنلنيز  --وتتذمف الخامات ذات الرصيد المحدود ما يم : الحديدوتتذمف الخامات ذات الرصيد المحدود ما يم : الحديد

  الكبريت.الكبريت.  --التمؾالتمؾ  --النحاس الزنؾ والرصاصالنحاس الزنؾ والرصاص  --الفاناديـوالفاناديـو
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  ((ٚٚلدوؿ ررـ )لدوؿ ررـ )
  حلـ اُحتياط  بالمميوف طفحلـ اُحتياط  بالمميوف طف

  )بالمميوف طف()بالمميوف طف(                
  امامنسبة المعدن فً الخنسبة المعدن فً الخ  حجـمحجـم  الموقعالموقع  نوع الخامنوع الخام

  

  

  الحدٌدالحدٌد

  %%56,456,4  17,317,3  وادى كرٌموادى كرٌم

  %%53,553,5  6,16,1  الدبـاحالدبـاح

  %%54,754,7  5,65,6  أم غمٌس الزرقـاأم غمٌس الزرقـا

  %%6464  3,53,5  جبل الحدٌدجبل الحدٌد

  --  13,713,7  أم نـارأم نـار

  --  0,120,12  حـالٌبحـالٌب  المنجنٌزالمنجنٌز

  34,434,4  4040  أبو غلقةأبو غلقة  التٌتاتٌومالتٌتاتٌوم

  36,536,5  3535  أبو غلقةأبو غلقة  الفاندٌومالفاندٌوم

  

  

  

  النحاسالنحاس

  4,354,35--1,041,04  0,270,27  أم سمٌوكىأم سمٌوكى

  4,54,5--0,10,1  --  الدرهٌبالدرهٌب

  3,73,7--0,40,4  --  أبو جردىأبو جردى

  7,27,2--0,70,7  --  عٌجــاتعٌجــات

  1,051,05--0,220,22  --  العطـوىالعطـوى

  1,531,53--2,352,35  0,350,35  ابو سوٌلابو سوٌل

  1,131,13--0,450,45  0,700,70  جابر وعكارمجابر وعكارم

  %%1,31,3رصاص رصاص   --%%1111زنك زنك   1,51,5  أم غٌـجأم غٌـج

  

  

  رصاص وزنكرصاص وزنك

    21,321,3--4,44,4زنك زنك   0,270,27  أم سمٌوكىأم سمٌوكى

  2,32,3  --1,51,5رصاص رصاص 

  --  0,350,35  أبو عنـزأبو عنـز

  --  0.370.37  جبل الرصاصجبل الرصاص

  --  1313  أدفوأدفو  --رهٌبرهٌبالدالد  التلكالتلك

  --  --  --  الكبرٌتالكبرٌت

فى عاميف فى عاميف   --: الهي ة العامة لممساحة الليولولية والمطروعات التعدينية، المنالـ والمحالر والمْحات: الهي ة العامة لممساحة الليولولية والمطروعات التعدينية، المنالـ والمحالر والمْحاتالمصدرالمصدر
  ..ٕٕٓٓٓٓٓٓ، العاجرة، ، العاجرة، ٜٜٜٜٚٔٚٔ، ، ٜٜٚٚ، ، ٜٜٜٜٛٔٛٔ، ، ٜٜٙٙ

  ختمفة.ختمفة.الهي ة المصرية العامة لم روة المعدنية، النطرات اُعْمية لخامات المنالـ والمحالر، أعداد مالهي ة المصرية العامة لم روة المعدنية، النطرات اُعْمية لخامات المنالـ والمحالر، أعداد م  --

  ..ٕٜٜٕٜٜٔٔ، العاجرة، ، العاجرة، ٖٜٜٖٜٜٔٔأكاديمية البحث العمم  والتكنولوليا، أكاديمية البحث العمم  والتكنولوليا،   --
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  ((ٚٚتابم لدوؿ ررـ )تابم لدوؿ ررـ )
  احتياطيات الخامات ذات الرصيد المحدود )الذجػب(احتياطيات الخامات ذات الرصيد المحدود )الذجػب(

  
  الكمية )كلـ(الكمية )كلـ(  نسبة المعدفنسبة المعدف  حلـ اّحتياط حلـ اّحتياط   المورمالمورم  نوع الخاـنوع الخاـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الذجػبالذجػب

  ٜٜٓٔٓٔ  ٛٙ,ٕٔٛٙ,ٕٔ  طفطف  ٜٜ٘٘ٛ٘٘ٛ  ععودععود
  ٕٕٓٓٔٓٓٔ  ٓ,ٓ,ٖٖ--ٚٓ,ٔٚٓ,ٔ  ـ.طفـ.طف  ٕ٘,ٕٙٔ٘,ٙٔ  البراميةالبرامية
  ٓٓٓٓ  ٘,ٚ٘,ٚ--ٓٓ,ٔٓٓ,ٔ  ألؼ طفألؼ طف  ٛٗٓ٘ٛٗٓ٘  حنلميةحنلمية
  ٓٓٓٓ  ٖٙ,ٖٛٙ,ٛ  ـ أوريةـ أورية  ٛ,ٙٛ,ٙ  السكريالسكري
  ٗ,ٛٚٔٗ,ٛٚٔ  ٘,٘٘,٘  ألؼ طفألؼ طف  ٙ,ٕٖٙ,ٕٖ  فاطيريفاطيري
  ٙٗٙٗ  ٓٓ,ٛٓٓ,ٛ--ٓٓ,ٚٓٓ,ٚ  ألؼ طفألؼ طف  ٖ٘ٔ,ٖٛ٘ٔ,ٛ  سمنػةسمنػة

  ٓٓٓٓ  ٘ٚ,ٕ٘ٚ,ٕ  ٓٓٓٓ  أـ الروسأـ الروس
  ٓٓٓٓ  ٗٛ,ٚٗٛ,ٚ--ٖ,ٖٓ,ٓ  ٓٓٓٓ  أـ عميلػةأـ عميلػة
  ٓٓٓٓ  ٕٕ--ٖ,ٖٔ,ٔ  ٓٓٓٓ  اٍنيت اٍنيت 

  ٘ٛٔ٘ٛٔ  ٚ,ٔٚ,ٔ--٘٘,ٓ٘٘,ٓ  طفطف  ٖٖٓٓٓٛٓٓٓٛ  الصباحيةالصباحية
  ٚ,ٖٔٚ,ٖٔ  ٘,٘,ٗٗ  طفطف  ٘ٓ,ٚ٘ٓ,ٚ  دنعاشدنعاش
  ٖٖٗ٘ٗ٘  ٚ,ٕٕٚ,ٕٕ  طفطف  ٓٓٙ٘ٔٓٓٙ٘ٔ  أـ عػودأـ عػود

  ٓٓٓٓ  ٓ,ٔٓ,ٔ--ٖ,ٖٓ,ٓ  طفطف  ٕٕٕٕٓٓٓٓ  وادي العْر وادي العْر 
  ٓٓٓٓ  ****ٔٔ  ٓٓٓٓ  حمشحمش

  ٓٓٓٓ  ٕ,ٕٕ,ٕ  ٓٓٓٓ  أـ حلػابأـ حلػاب
  ٓٓٓٓ  ٛ,ٕٛ,ٕ  ٓٓٓٓ  سمػوتسمػوت
  ٓٓٓٓ  ٓ,ٕٔٓ,ٕٔ--٘,ٓ٘,ٓ  ٓٓٓٓ  أـ سمرةأـ سمرة

  ٕ٘,ٕٔٓٔ٘,ٔٓٔ  ٚ,ٚٚ,ٚ--ٛ,ٖٛ,ٖ  ألؼ طفألؼ طف  ٜٕٜٕٓٓ  أبو مرواتأبو مروات
  ٘,ٕٔ٘,ٕٔ  ٕ,ٖٕ,ٖ  ألؼ طفألؼ طف  ٜٜٜٜٗٙٗٙ  العريذةالعريذة
  ٓٓٓٓ  ٘,٘٘,٘--ٔ,ٓٔ,ٓ  ٓٓٓٓ  حمامػةحمامػة

فى عاميف فى عاميف   --ة العامة لممساحة الليولولية والمطروعات التعدينية، المنالـ والمحالر والمْحاتة العامة لممساحة الليولولية والمطروعات التعدينية، المنالـ والمحالر والمْحات: الهي : الهي المصدرالمصدر
  ..ٕٕٓٓٓٓٓٓ، العاجرة، ، العاجرة، ٜٜٜٜٚٔٚٔ، ، ٜٜٚٚ، ، ٜٜٜٜٛٔٛٔ، ، ٜٜٙٙ

  الهي ة المصرية العامة لم روة المعدنية، النطرات اُعْمية لخامات المنالـ والمحالر، أعداد مختمفة.الهي ة المصرية العامة لم روة المعدنية، النطرات اُعْمية لخامات المنالـ والمحالر، أعداد مختمفة.  --

  ..ٕٜٜٕٜٜٔٔ، العاجرة، ، العاجرة، ٖٜٖٜٜٜٔٔأكاديمية البحث العمم  والتكنولوليا، أكاديمية البحث العمم  والتكنولوليا،   --
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  ::خامات ذات رصيد طحيحخامات ذات رصيد طحيح    --جج          
زبرلد( زبرلد(   --وتطمؿ جذ  الملموعة عم  ملموعة مف المعادف وج  اٍحلار الكريمة )زمردوتطمؿ جذ  الملموعة عم  ملموعة مف المعادف وج  اٍحلار الكريمة )زمرد  

، خامات النيكؿ، خامات  ، خامات النيكؿ، خامات اٍحلار طبه الكريمة، العناصر اٍرذية التالية : خامات اّسترنطيـو اٍحلار طبه الكريمة، العناصر اٍرذية التالية : خامات اّسترنطيـو
.  --اٍلومنيـواٍلومنيـو  ––صدير صدير العالع  --الفموسبارالفموسبار  --خامات الباريتخامات الباريت  ––المولييدينـ المولييدينـ  .الكرـو   الكرـو

  
  ((ٛٛلدوؿ ررـ )لدوؿ ررـ )

  الطحيحالطحيح  احتياطيات الخامات ذات الرصيداحتياطيات الخامات ذات الرصيد
  نسبة المعدف فى الخاـنسبة المعدف فى الخاـ  حلػـحلػـ  المورمالمورم  نوع الخاـنوع الخاـ
  %%0,2720,272  0,0450,045  جبل قطارجبل قطار  المولٌٌدٌنمالمولٌٌدٌنم

  0,0310,031  0,30,3  حمر عكارمحمر عكارم

  --  0,250,25  علبـةعلبـة  البارٌتالبارٌت

  --  0,440,44  أم القبورأم القبور

  

  القصدٌرالقصدٌر
  0,030,03  0,510,51  العجـلةالعجـلة

  0,030,03  0,230,23  الموٌلحةالموٌلحة

  0,030,03  0,350,35  أبو دٌـابأبو دٌـاب

  0,050,05  0,440,44  النوٌبعالنوٌبع

  31,531,5  0,20,2  وادى اٌثلوادى اٌثل  إسترنشٌومإسترنشٌوم

  2424  0,30,3  أبو غربانأبو غربان

  21,221,2--13,513,5  0,750,75  أبوخروقأبوخروق  األلمونٌوماأللمونٌوم

  102,0102,0--43,343,3  0,740,74  أبو مرواتأبو مروات

  13,013,0--0,20,2  0000  حمامةحمامة  الفضةالفضة

  1,51,5--0,260,26  0,270,27  أم سمبوكىأم سمبوكى

  --      0,5350,535  جبل أم سلتٌتجبل أم سلتٌت  ماجنزٌت وتلكماجنزٌت وتلك

  

  

  

  الكرومالكروم

  عدسةعدسة  77عبارة عن عبارة عن   0,040,04  حجر دنقاشحجر دنقاش

  عبارة عن عدسةعبارة عن عدسة  0,0150,015  وادى أم حجرىوادى أم حجرى

  عدسةعدسة  2020عبارة عن عبارة عن   0,240,24  رأس شعٌبرأس شعٌب

  1010عبارة عن عبارة عن   0,060,06  وادى الوىوادى الوى

  --      0,0600,060  أبو ضهرأبو ضهر

  --      0,0450,045  ((33--11زرقة النعام )زرقة النعام )

  عدسةعدسة  1212عبارة عن عبارة عن   0,150,15  أم الطٌـورأم الطٌـور

، ، ٜٜٙٙفى أعواـ فى أعواـ   --ولولية والمطروعات التعدينية، المنالـ والمحالر والمْحاتولولية والمطروعات التعدينية، المنالـ والمحالر والمْحات: الهي ة العامة لممساحة اللي: الهي ة العامة لممساحة الليالمصدرالمصدر
  ..ٕٕٓٓٓٓٓٓ، العاجرة، ، العاجرة، ٜٜٜٜٛٔٛٔ،  ،  ٜٜٜٜٚٔٚٔ
  الهي ة المصرية العامة لم روة المعدنية، النطرات اُعْمية لخامات المنالـ والمحالر، أعداد مختمفة.الهي ة المصرية العامة لم روة المعدنية، النطرات اُعْمية لخامات المنالـ والمحالر، أعداد مختمفة.  --

  ..ٖٜٜٖٜٜٔٔ، العاجرة، ، العاجرة، ٖٜٜٖٜٜٔٔأكاديمية البحث العمم  والتكنولوليا، أكاديمية البحث العمم  والتكنولوليا،   --
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 ارميـ رنػاة السويس –ل روات التعدينية ا  --11
 يولد بمنطعة اّرميـ  ْ ة أنواع مف ال روات المعدنية: 

 روات طبيعية  ُبت توّفر إحتياطيات إرتصادية مؤّكدة تسمح باُست ْؿ التلاري لها ، م ؿ  -أّو
بيع  ، وال از الط  اللبس والحلػر الليري والطفمة والكاوليف والرماؿ البيذاا والفحـ 

ولاري العمؿ حاليًا عم  إستخرالها وتصنيعها . وجذ  اٍنططة تحظ  باٍولوية ف  الورت 
تدبير اُعتمادات المالية ومعاللة اُختنارات العا مة وتوفير متطّمباتها  والمرادالراجف 

يلاد منافذ التسويؽ لمنتلاتها.  الخدمية واا
 

 ، إّ أنه حدث المْحاتإرتصادية مؤّكدة منها ، م ؿ  روات طبيعية  ُبت توّفر إحتياطيات   - انيا
تعزيز فعاليات المطروعات  وعمى ذلؾ مطموبتراخ  ف  إست ْلها ف  الفترة السابعة ، 

 العا مة عميها والبدا ف  التط يؿ اُرتصادي لها .
 

 إّ أنها   روات تعدينية أوذحت البحوث اُستكطافية اٍوليػة إمكانات توّفر إحتياطيات  - ال ا
. وجذ  ال روات   مازالت زير مؤّكدة مف حيث اُست ْؿ اُرتصادي ، م ؿ خاـ البنتونيت 

 تتطّمب تك يؼ البحث والتنعيب عنها ف  المدي العريب ، عم  أف يُنظر ف  إمكانية اُستفادة منها
أو  م الحاليةة خاـ إل  مراكز التصنينعمها كمادمف خْؿ  ، إرتصاديًا عف طريؽ العطاع الخاص

باست ْلها محميًا ف  إرامة ملموعة الصناعات المرتبطة بها إذا  ُبت لدواجا، بحيث تطّكؿ ركا ز 
 إرتصادية ومراكز لمعمراف واُستيطاف البطري .

 
وفيما يم  بياف توزيم المتوافر مف النوعيات المختمفة مف الخامات والمواد المطار إليها  

 . حافظات العناة عم  مستوي كؿ محافظة مف م
 

 محافظة بورسعيد: -2.1

يعتصر نطاط إست ْؿ المنالـ والمحالر عم  إنتاج ممح الطعاـ ) كموريد الصوديـو ( الذي 
ّْحات ، وج  الطركة الوحيدة التابعة لعطاع اٍعماؿ العاـ الت  تتوّل   تعـو به طركة النصر لمم

ّْحات بورفؤاد حيث تعم أحواض التر  كيز والتبمور ورنوات الت ذية والصرؼ عم  اُنتاج مف م
مميوف لنيه إعتمادًا عم   ٖٖفداف، ورد رامت الطركة بتطوير النطاط بتكمفة  ٕٓٓ٘مساحة 

 .سيف اٍداا وزيادة حصيمة اٍحواضمواردجا الذاتية ، وترّكز ف  المرحمة الحالية عم  تح
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 :بورسعيدمحافظة الوذم الراجف لمصناعات اّستخرالية ب
إلمال  المخزوف عم    مثيعّدر المخزوف مف كموريد الصوديـو بمحافظة بورسعيد بنحو   -

ات المتحّععة مف مستوي اللمهورية ، وتتفاوت الكميات المعّدرة بحسب اُنتاج السنوي والوفور 
 . ٜٜٚٔ/ٜٙ - ٖٜٜٔ/ٕٜف خْؿ الفترة . وفيما يم  بياف بتطّور المخزوالسنوات السابعة

 (ٜلدوؿ )

 مخزوف المعدر مف ممح الطعاـال

 المخزوف المعدر مف ممح الطعاـ )باٍلؼ طف( السنة
ٜٜٕٔ/ٜٜٖٔ ٖٓٓ 
ٜٜٖٔ/ٜٜٔٗ ٕٔٛ 
ٜٜٔٗ/ٜٜٔ٘ ٕ٘ٚ 
ٜٜٔ٘/ٜٜٔٙ ٖٕٙ 
ٜٜٔٙ/ٜٜٔٚ ٖ٘ٔ 

 
 محافظة اّسماعيمية:  -101

تولد بمحافظة اُسماعيمية بعض خامات مواد البناا وصناعة اٍسمنت الت  تصمح 
 ْ ؿ ف  أزراض التطييد والبناا ، وتذـ الحلر الليري والرماؿ والزلط والطفمة واللبس لِست 
 لطبيع  .اوالسف 

   وفيما يم  إطارة مولزة لهذ  الخامات وأماكف توالدجا: 
   الحلر اللير - أ
محافظة اُسماعيمية ، ويولد ف  منطعتيف ر يسيتيف جما  فىوجو مف أجـ الرواسب المحلرية      

: 
 

ريؽ ػزا مف لبؿ اللوزاا الحمراا عم  اللانب الطرر  ف  موالهة طػ:  وج  ل ة فنارةمنطع
مف اُسماعيمية . وتعتبر رواسب الحلر الليري مف  ٗٗو  ٖٚالسويس/اُسماعيمية بيف الكيمو 

ر  حيث أنه أنع  اٍنواع ، ويمكف إستخدامه صناعيًا بتوفير وسا ؿ النعؿ والمعدات الْزمػػة لتكسي
  .النوع الصمب النع مف 
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 :الطفمػة  - ب
ت ط  رواسب الطفمة مساحات كبيرة ف  منطعة اُسماعيمية ، وتولد جذ  الرواسب عم  جي ة      

 ا :لحلر الليري ، وأجـ أماكف ولودجطبعات مختمفة الُسمؾ ويفصؿ بينها طبعات مف ا
 : الطرر   وف  اللنوب لبؿ اللوزاا الحمراا عم  اللانب الطرر  مف منطعة  منطعة فايػػد

مترًا، كما يولد  ٜٖإل   ٚ  جذ  المنطعة مف مف لبؿ طبراويت ، ويتراوح ُسمؾ الطفمة ف
، إّ أف الخاـ زير لّيد لصناعة الطوب الطفم  نظرًا ُنخفاض نسبة بمحّطة أبو صوير

 السيميكا به .
 : ـ ، ويبمغ ك ٘وتعم طماؿ طرؽ مدينة اُسماعيمية بحوال    منطعة طماؿ الواصفية

 متػػرًا . ٕ٘,ٓمترًا تحت طبعة مف الرماؿ بُسمؾ  ٘ٔ,ُٔسمؾ الطفمة فيها حوال  
 

 : سبػالل - ت
ّْح لنوب العنطرة عم  الساحؿ ال رب  لعناة السويس وتتوّل   يولد اللبس بمنطعة الب

النفاذ إست ْله طركة اللّباسات والرخاـ والمحالر ، ورد راربت اُحتياطيات الليولولية منه عم  
مم إنخفاض ف  درلة اللودة ، وُيفّذؿ إستخدامه ُزراض إستصْح اٍراذ  الزراعية الت  ترتفم 

ًّ مف اللبس الصناع  أو اللبس الطّب  .  فيها نسبة أمْح الصوديـو بد
 

 الدولوميػػت : - ث
 تولد منه كميات ذ يمػػة لنوب اُسماعيمية ولكنػػه بحالة زير نعيػػة .

 

 : السف الطبيعػ  - ج
يولد بمناطؽ فايد وفنارة بكميات رميمة ونوعية ردي ة، ويتـ الحصوؿ عميها مف كّسارة 

 عتارة بالسويس .
 

 اٍمػْح : - ح
تولد سياحات ُنتاج الممح لَزراض الصناعية والدبازػة ، وج  سياحات منطعة      

 ٚ( ، كذلؾ يولد فدانًا  ٖٙٓفدانًا ( وسياحات منطعة أبو خميفة ) حوال   ٓٛالرياح ) حوال  
ّْحات بمركز العنطرة طرؽ بمساحة  فدانًا ُيستخدـ الممح المستخرج منها لَزراض  ٜٙٛم

( . واٍمْح الُمنتلة زير  ٔ-ٕالصناعية فعط ) صناعة اللبف واٍسماؾ الممّمحة ( ) لدوؿ ررـ 
ّوث بعذها تمصالحة لِستهْؾ نتيلة إختْطها بأمْح أخري ّتصُمح لم ذاا اًدم  ونتيلة 

. ورد راـ لهاز ط وف البي ة بدراسة وذم جذ  السياحات بالتعاوف مم بمخّمفات الصرؼ الصّح 
الوزارات والهي ات المعنية ) وزارة الصّحة ، الهي ة العامة لمتصنيم ، جي ة العطاع العاـ لمتعديف ( 

ل   ذرورة منم إستخدامه وانته  بالفعؿ إل  عدـ صْحية الممح المستخرج مف جذ  السياحات واا
 ومصادرة الكميات المولودة منه .
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 : الطمػػػ  - د

مترًا ، وف  منطعة  ٓٗ، حيث يبمغ عمؽ الطم  طم  بكّميات وفيرة ف  منطعة فايديتوالد ال 
، ويلري توفير  مف خْؿ  ٕكـ ٘,ٚالواصفية بعمؽ عطرة أمتار ، وي ّط  مساحة تصؿ إل  

 ة بمعرفة مديرية الري باُسماعيمية .عمميات تطهير وحفر الملاري الما ي
 

 :  محافظػة السويس  -101
ات تنتطر بمحافظة السويس خامات زير فمزية تدخؿ معظمها ف  مواد البناا والصناع 

جػا واُحتياطيات المتوّفرة ( أجـ جذ  الخامات وأماكف توالدٓٔ) المرتبطة بها ، ويوّذح اللدوؿ
 .منها

 (ٓٔلدوؿ ررـ )
 ٓالؽظبد اإلؽز٤بؽ٤بد ٞهغأُ أُ٘طوخ

 اُؾغــو اُغ٤ــوٟ

٤ِٕٓٞ  125 ًْ ع٘ٞة ؿوة ا٣ٌَُٞ 50 عجَ أف٤ؼو

 ؽٖ

ٍّؾ  -ٗٞع أث٤غ  -ؽجوبد أكو٤خ  طِت ا٠ُ ٓزٞ

ٍُٔي ٣ظَ ا٠ُ أًضو ٖٓ  ٓزو كٕٝ  200اُظالثخ ، 

 ٣لفَ ك٠ ط٘بػخ األٍٔ٘ذ -ؿطبء طقوٟ 

٤ِٕٓٞ  150 ًْ ع٘ٞة ٓل٣٘خ ا٣ٌَُٞ 12 اَُــبكاد

 ؽٖ

اُ٘ٞع اُظِت ماد  كهعخ ٗوبٝح ػب٤ُخ ثٔزٍٞؾ ٖٓ 

ٓزواً ، ٣َٝزـَ ؽب٤ُبً ك٠ ط٘بػخ األٍٔلح  40ٍُٔي 

 ا٤ُ٘زوٝع٤٘٤خ

٤ِٕٓٞ  100 ًْ شٔبٍ ؿوة ا٣ٌَُٞ 15 ػغــوٝك

 ؽٖ

َُٔي ٖٓ  ا٠ُ  2ٖٓ اُ٘ٞع اُطجبش٤وٟ ، ٣ٝزواٝػ اُ

 ٓزواً  34

كـخ ّٞ ٍّؾ اُظالثخ ُْ روّله ثؼل ًْ شٔبٍ ا٣ٌَُٞ 20 اُشِ َُٔي ٖٓ  ٓزٞ  ٓزواً  16ا٠ُ  3ث

َُٔي ؽٞا٠ُ صالصخ ٓزو  ُْ روّله ثؼل شٔبٍ ؿوة عجَ شجوا٣ٝذ عجَ شٜبث٠  ٖٓ اُ٘ٞع اُظِت ث
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 (ٓٔلدوؿ ررـ ) بمتا
 ٓالؽظبد اإلؽز٤بؽ٤بد أُٞهغ أُ٘طوخ

ع٘ٞة ؽو٣ن  اُٜـو٣ق

ا٣ٌَُٞ/اُوبٛوح ػ٘ل ا٤ٌُِٞ 

 ٖٓ ا٣ٌَُٞ 50

ك٠ اٗزبط ؽظٞح أُٞىا٣ٌٞ أٝ  ٖٓ اُ٘ٞع اُظِت ٣َزقلّ ُْ روّله ثؼل

 ًَو ُؼَٔ اُجالؽ ٝاُوفبّ اُظ٘بػ٠ 

 شوم اُجؾ٤واد أُّوح  عجَ أّ فش٤ت

 ًْ 35ث٘ؾٞ 

ٍُٔي اُطجوبد ا٠ُ  ُْ روّله ثؼل ٕ اُغيء اُؼِٟٞ  ٣20ظَ  ّٞ ٓزو ، ٣ٝزٌ

 ٖٓ ك٤ُٓٞٝذ ع٤وٟ ، ٝاَُل٠ِ ٖٓ ؽغو ع٤وٟ ٗو٠ 

 اُطلِــــــخ

 ٓزواً  15ا٠ُ  5ٍُٔي اُطجوخ ٖٓ  ُْ روّله ثؼل ًٌْ ع٘ٞة ؿوة ا٣َُٞ 22 اُؾلب٣و

كـخ ّٞ َُٔي ٖٓ ٓزو ؽز٠  ُْ روّله ثؼل ًْ شٔبٍ ؿوة ا٣ٌَُٞ 12 اُشِ  12هٝاٍت ؽلِخ كٕٝ ؽجوخ ؿطبء ث

 ٓزواً 

 ٓزواً  31ا٠ُ  5ٍُٔي اُطجوبد ٖٓ  ُْ روّله ثؼل  ًْ شٔبٍ ؿوة ا٣ٌَُٞ 15 ػغـوٝك

ح )ٓئبد ًج٤و ًْ ع٘ٞة شوم ا٣ٌَُٞ 13 ػ٤ٕٞ ٠ٍٞٓ

أُال٤٣ٖ ٖٓ 

 األؽ٘بٕ(

ٍُٔي اُطجوخ اُؼ٤ِب  ٓزو  10ٖٓ اُ٘ٞع اُج٘ز٤ٗٞز٠ ٝ

 140ٓزو رؾذ اُوٝاٍت اُٞك٣ب٤ٗخ ا٠ُ  2ٝاَُل٠ِ ٖٓ 

 ٓزواً رؾذ ؽجوخ أُبهٍ .

 اُيُؾ ٝاُزـوثـخ اُيُط٤ــخ

ًْ شٔبٍ  ؽو٣ن  35 ًٞع اُوــوك

 ا٣ٌَُٞ/اُوبٛوح

 ٤ِٕٓٞ ؽٖ 12

)ك٠ ٓ٘طوخ 

 ٓؾلٝكح(

َُٔي   ا٠ُ أهثؼخ أٓزبه 0,3ٖٓ اُ

 60ٍُٔي طـ٤و  –ٖٓ اُ٘ٞع اُج٘ز٠٘٤ٓٞ ٓ٘قلغ اُلهعخ   ٓؾلٝكح ًْ ع٘ٞة شوم ا٣ٌَُٞ 14 ػ٤ٕٞ ٠ٍٞٓ

ّ ( ٝكهعخ 600-450ٍْ ػ٠ِ أػٔبم ًج٤وح )  120/ 

عٞكح ؿ٤و ٓورلؼخ ٓٔب ٣ئصّو ػ٠ِ اهزظبك٣بد اُزشـ٤َ 

 ٝاُؼبئل ٖٓ اإلٍزقواط

 اُغجــــــٌ

ًْ ع٘ٞة شوم ػ٤ٕٞ  15 ٝاكٟ اُو٣بٗــخ

٠ٍٞٓ 

ٍُٔي ٣ظَ ا٠ُ ٍزخ أٓزبه ٕ ٝٛٞ ٗٞع ع٤ّل علاً ٣ٝظِؼ  ٤ِٕٓٞ ؽٖ 16
 ُِغجٌ اُطج٠ .

    اُل٤ُٓٞٝــــذ

اَُلٞػ اُشوه٤خ ُغجَ ػزبهخ  ػزبهـخ / األكث٤خ

 ًْ  20ثبٓزلاك 

 ٓزــواً  25ا٠ُ  15ٍُٔي ٖٓ  ٤ِٕٓٞ ؽٖ 155

اُـوٓـبٍ 

 اُج٤ؼــــــــبء

   

٤ِٕٓٞ ؽٖ ك٠  4 ًْ ع٘ٞة ٓل٣٘خ ا٣ٌَُٞ 20 أثٞ اُلهط 

ًْ 0,3َٓبؽخ 
2

 

ٓزواً . ٣ٝؼزجو ٖٓ أعٞك أٗٞاع اُوٓبٍ  12ا٠ُ  3,5ٖٓ 

 اُطج٤ؼ٤خ

 اٌُـــــب٤ُٝــٖ

 ٣ٞعل ٓزجبكال ٓغ ؽجوبد اُؾغو اُو٠ِٓ أُق ؽٖ 500 ًْ ع٘ٞة ٓل٣٘خ ا٣ٌَُٞ 20 ٓ٘طوخ أثٞ اُلهط

    اُوفبّ

  ُْ روله واٗخًْ ع٘ٞة ؿوة اُيػل11 عجَ رِٔــل

 األُجبٍزو )ؽغو اُظٞإ(

 

ٍُٔي اُطجوبد ٖٓ ٓزو ا٠ُ فَٔخ أٓزبه ٤ًٔٝبد طـ٤وح  ٓؾلٝكح ع٘ٞة ؿوة اُجؾ٤واد أُوح ٓ٘طوخ أثٞ اُلهط
 ٣َزقوعٜب اُوطبع اُقبص

 اُجبىُــذ

 

ٓزو ٤ًٔٝبد طـ٤وح  2ا٠ُ  6ٍُٔي اُطجوبد ٖٓ  ٓؾلٝكح ؽو٣ن اُوبٛوح/ ا٣ٌَُٞ عجَ أف٤ؼو

 ب اُوطبع اُقبص٣َزقوعٜ

 



211 

 

 (11علٍٝ )

 1225أَُزـَ ٖٓ فبٓبد أُؾبعو ثٔؾبكظخ ا٣ٌَُٞ 

اإلٗزبط اَُٟ٘ٞ )أُق ّ بّـــاُق
3

اإلٗزبط اَُٟ٘ٞ )أُق ّ اُقبّ (
3

) 

 1,1 ًَو هفبّ  120 ك٤ُٓٞٝـذ 

 1 هفبّ ) ًزَ (  44,5 ؽغو ع٤وٟ 

 110 ؽلِخ 100 ىُؾ 

 0,4 ؽغو كوػ٠ٗٞ  20 هٓبٍ 

 600,0 عِٔخ 23 ِجخ أؽغبه ع٤و٣خ ط

 

 

 (سينااال روات التعدينية )  -1
 دمةػمع
سيناا منلـ لـ يست ؿ بعد ولـ يلد مف يست مر  بعد، حيث تزخر بألود أنواع الرخاـ ورماؿ  

الزلاج والفحـ ومواد البناا والرصؼ وخامات اٍسمنت والكبريت وأحلار الزينة والبتروؿ والممح 
% وجذا ٜٜف الذي تـ تحميمه فى لندف ولاات نتيلة درلة نعا ه النع .. وفيها رماؿ السميكو

معنا  أف استخداـ رماؿ السميكوف فى صناعة الزلاج يعد إجدارًا لها فه  تناسب صناعة الخْيا 
الذو ية باُذافة أف خاـ الحلر الليري بها، وجو المكوف اٍساسى لمواد البناا والطفمة ّ يولد 

أف اٍسمنت المنتج مف خامات سيناا يتحمؿ درلة ذ ط تفوؽ م يمه فى  م يؿ له فى العالـ، كما
 ٘ٙأماكف أخري فى العالـ، ورد أ بتت التحاليؿ أف الكيمو لراـ الواحد يتحمؿ عم  السنتيمتر المربم 

 دايف. ٘٘و ٓٗدايف وحدة رياس الذ ط والعياسات العالمية تتراوح ما بيف 
 
الطبيعية الت  لو أحسف است ْلها وتنميتها ٍصبحت  يولد فى سيناا العديد مف ال روات 

مصدرًا جاما لمدخؿ العوم ، جنا يأت  دور الليولوليا وعْرتها بالتنمية، وجو دور ممكف أف يكوف 
بد أف يكوف جناؾ است ّْ لما جو مولود ومتاح مف بنية تحتية م ؿ طبكة الطرؽ  فاعْ ومؤ رًا، ّو

مف خطوط العوي وبعض مصادر الميا  المتاحة ونوعية المصادر الت  تعطم صحارينا، ورربها 
الطبيعية العريبة مف موارم تمؾ البنى التحتية.  جذ  أجـ نعطة يلب أف تؤخذ اّعتبار ك  نذم 
خطة لتنمية تمؾ المناطؽ الصحراوية ولعمها مناطؽ لذب ُعادة توزيم الخريطة السكانية ودفم 

عدر مععوؿ مف التمويؿ دوف أف نكوف مذطريف ُنطاا بنية تحتية علمة التنمية وزيادة ال روة وب
 لديدة كاممة.
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 الرماؿ السوداا -ٔ

تعتبر الرماؿ السوداا رماؿ طاط ية ترسبت نتيلة ُصطداـ ميا  النيؿ الحاممة لها بميا  
البحر اٍبيض المتوسط عند مصاب النهر وانتطرت عم  طوؿ الساحؿ فى إتلا  الطرؽ حت  

 مدينة رفح المصرية بفعؿ التيارات البحرية واٍمواج.
 

وترلم اٍجمية اُرتصادية لمرماؿ السوداا إل  إحتوااجا عم  نسبة مف المعادف الت  
تستخدـ فى الصناعة م ؿ اُلمينيت والروتيؿ واٍكاسيد الحديدية والزيوكوف واللارنت والمونازيت 

 والسيميكات ال عيمة.
 

 ت  الرمانة والعريش بطماؿ سينااالمورم:  منطع -أ

 اّحتياط  مف المادة الخاـ المورم المنطعة
يعدر حلـ اّحتياط  فيها بحوال   طماؿ سيناا طماؿ سيناا )مناطؽ الرمانة والعريش(.

 مميوف طف متري. ٛٗٛ
 

 كموريد الصوديـو  -ٕ

% بالوزف ٓٙيتـ إنتاج ممح كمػوريد الصوديـو مف ميا  البحر بنسبة إستخْص حوال  
مف كميته الذا بة فى الميا  وذلؾ بطريعتيػف أما بطريعة البخر الطمس  لماا البحر أو بالطرؽ 

 .Vacuum Evaporationالصناعية باستخداـ الطارة الطمسية وتعرؼ باسـ التبخير بالتفريغ 
 
 اّستخدامات : -ب
يف المستخدـ فى كموريد الصوديـو فى انتاج كؿ مف الصودا الكاوية والكمور  يستخدـ 

 صناعة الممح.
 

 الرماؿ البيذاا -ٖ

 المورم: منطعة طبه لزيرة سيناا، طماؿ سيناا. - أ
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 : الطفمة
وتولد فى لبؿ الم ارة وريساف وعنيزة والحسنة ولبؿ الحْؿ والبروؾ وتستخدـ فى صناعة  

 اٍسمنت وعمميات حفر اًبار وتكرير الزيوت والخزؼ والصين  وصناعة الطوب الطفم .
 :للبسا
ويولد حوؿ سبخة البردويؿ فى الروذة ومسفؽ ويستخدـ فى اٍزراض الزراعية وصناعة  

 اٍسمنت وأعماؿ البناا والتطييد.
 

 محافظة طماؿ سيناا  -201
تتميز محافظة طماؿ سيناا بوفرة الخامات التعدينية الت  لـ تست ؿ بعد أو مازالت دوف 

( أجـ جذ  ال روات التعدينية وأماكف توالدجا ٕٔاّست ْؿ اٍم ؿ.  ويوذح اللدوؿ ررـ )
 واُحتياطيات المعدرة مف الخامات الت  ألريت لها دراسات إستكطافية.

 (12علٍٝ ههْ )

 أُٞاهك اُزؼل٤٘٣خ ثٔؾبكظخ شٔبٍ ٤ٍ٘بء

 ٓالؽظبد اإلؽز٤بؽ٤بد أْٛ أُ٘بؽن اُقـــبّ

 * كًال شوم اُؼو٣ش اٌُجو٣ذ

 

 

 

 

 

 

 ٔخ* عجَ ثؼ٤غ ٝٛؼجخ اُؼغ

٤ِٕٓٞ ؽٖ )ك٢  20

أَُبؽخ اُز٠ رْ كهاٍزٜب 

ك٢ أُ٘طوخ ٖٓ اُؼو٣ش 

( 4ًْ2ؽز٠ هكؼ ٠ٛٝ

 10ٝاُوبثَ ُإلٍزقواط 

 ٤ِٕٓٞ ؽٖ

 

 ؿ٤و ٓولهح ثؼل.

رْ اُـبء ارلبه٤خ شوًخ كو٣جٞهد 

األٓو٤ٌ٣خ ثبُجؾش ٝاُز٘و٤ت ث٘ظبّ 

أُشبهًخ ٓغ أَُبؽخ اُغ٤ُٞٞع٤خ، 

ٝأُ٘طوخ ٓؼوٝػخ ُالٍزـالٍ ٓغ رٞاكو 

اُـبى اُطج٤ؼ٠ ثبُٔ٘طوخ، ٣ٌٖٝٔ ا٥ٕ 

اػبكح كهاٍخ اٍزقواط اٌُجو٣ذ ٝاُؼضٞه 

 ػ٠ِ اُـبى اُطج٤ؼ٠ ك٢ أُ٘طوخ.

 ٣ؾزبط ُٔي٣ل ٖٓ اُلهاٍبد.

* عجَ أُ٘شوػ )ؿوة ٓل٣٘خ  اُوٓبٍ اُج٤ؼبء

 اُؾَ٘خ(

* ٓ٘طوخ ٝاكٟ ك٠ِِ٤ )أٍلَ عجَ 

 ٣ِن(

 * عجَ أُ٘ظٞه ثبُٔ٘بهح

 * عجَ اُؾالٍ

 ظت* ٝاكٟ أّ ٛ

 ٤ِٕٓٞ ؽٖ 3

 ٤ِٕٓٞ ؽٖ 2

 ؿ٤و ٓولهح ثؼل

 ؿ٤و ٓولهح ثؼل

 ٤ِٕٓٞ ؽٖ 20

٣ٌٖٔ اُزٍٞغ ك٢ اٍزقواعٚ ٝكهاٍخ 

آٌبٗبد رظل٣وٙ ٖٓ ٤ٓ٘بء اُؼو٣ش، 

٣َٝزقلّ ك٢ ط٘بػخ اُيعبط ٝاُجِٞه 

 ٝاُقال٣ب اُؼٞئ٤خ.

 ٤ِٓ22ٕٞ ؽٖ ٜٓ٘ب  52 ٓ٘طوخ عجــَ أُــبهح اُلؾـْ

٤ِٕٓٞ ؽٖ اؽز٤بؽ٠ ٓئًل 

ٍزقواط، هبثَ ُإل

٤ِٕٓٞ  16ثبإلػبكخ ا٠ُ 

ؽٖ ك٢ ٝاكٟ اُوًت 

 ًبؽز٤بؽ٠ ع٤ُٞٞع٠.

رْ اٗشبء ٓ٘غْ ك٢ ٓ٘طوخ أُـبهح ثلأ 

 125ثطبهخ  1226اٗزبعٚ ك٢ ٤ٗٞ٣ٚ 

أُق ؽٖ ك٢  600أُق ؽٖ ريكاك ا٠ُ 

اُقٌٔ ٍ٘ٞاد اُزب٤ُخ، ٝرٞهق 

اٍزقواط اُلؾْ ٖٓ فالٍ شوًخ ٤ٍ٘بء 

٤ُٞل اُلؾْ، ٣ٌٖٝٔ كهاٍخ اٍبُخ اُلؾْ ُز

 اُطبهخ ٝا٤ُٔبٙ.

آزلاك أُ٘طوخ اَُبؽ٤ِخ ٖٓ ثٞه  اُوٓبٍ اَُٞكاء

 كئاك ا٠ُ هكؼ 

٤ِٕٓٞ ؽٖ ك٢ ًَ ٖٓ  44

هٓبٗخ ٝؿوة ٓل٣٘خ 

اُؼو٣ش ػ٠ِ َٓبؽخ 

12ًْ2 

 –رؾزٟٞ ػ٠ِ ٓؼبكٕ اهظبك٣خ )ا٤ُ٘ٔذ 

–عبهٗذ هٝربثَ  –ٓبع٤٘ذ  -٤ٛٔبر٤ذ

 242ٓٞٗبى٣ذ(، ٝهلهد ث٘ؾٞ –ىهًٕٞ 

أُق ؽٖ  235ٝ أُق ؽٖ ك٢ هٓبٗخ

ؿوة اُؼو٣ش، كؼال ػٖ ٤ٌٍِبد صو٤ِخ 

أُق ؽٖ ػ٠ِ اُزٞا٠ُ(  243، 262)

 ٝرؾزبط ا٠ُ كهاٍخ رلظ٤ِ٤خ.
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 (12علٍٝ ههْ ) ربثغ

 أُٞاهك اُزؼل٤٘٣خ ثٔؾبكظخ شٔبٍ ٤ٍ٘بء

 ٓالؽظبد اإلؽز٤بؽ٤بد أْٛ أُ٘بؽن اُقـــبّ

َُجقبد أُٔزلح ػ٠ِ ؽٍٞ ٍبؽَ  األٓــالػ

ثؾ٤وح اُجوك٣َٝ شٔبٍ ٤ٍ٘بء ٝؽٍٞ 

ك٢ ٓالؽبد اُوٝػخ ٝاُؼغوح 

 ٝاُظبك٤خ ٝاُوطواد ٍٝج٤ٌخ.

رٞعل شجٌخ ؿوة اُؼو٣ش ثؾٞا٠ُ  ٓظله ٓزغلك

أُق ؽٖ رؼبُظ  500ًْ ثطبهخ 30

أُق ؽٖ، ٣ٝوله  350ثبُـ٤ََ ا٠ُ

أُقيٕٝ اُؾب٠ُ ٖٓ أُِؼ ؿ٤و 

أُـٍَٞ ث٤ِٕٔٞ ؽٖ ٣غوٟ رظل٣و 

عبٗت ٖٓ اإلٗزبط ػٖ ؽو٣ن ٤ٓ٘بء 

اُجؾوٟ، ٝرْ اٗشبء أٍٝ فؾ اُؼو٣ش 

 . 1222ُزٌو٣و أُِؼ ك٢ ٓبهً 

 اُوٝػخ اُغجـٌ

 ٓظلن

 ٤ِٕٓٞ ؽٖ 1,2

 ٤ِٕٓٞ ؽٖ 0,3

٣ٞعل اُغجش ٓزجِٞهاً ك٢ اَُجقبد 

أُزبفٔخ ُجؾ٤وح اُجوك٣َٝ ٣ٌٕٝٞ 

 ٓقزِطبً ثوٓبٍ اُشبؽ٠ء.

* عجَ ُج٠٘ ٝاُؾالٍ ٝأُـبهح  اُؾغو اُغ٤وٟ 

ٝأُ٘ظٞه ٣ِٝن ٍٝؾبة ٝأّ 

 ٝاُطٞاٍ ٝه٣َبٕ ػ٤٘يح فش٤ت

* ٓ٘بؽن ٓزلوهخ ك٢ اُغلغبكخ 

 ٝاُؾَ٘خ ٝاُو٤َٔخ ٝٗقَ.

 ٤ِٕٓٞ ؽٖ 600

 

 

 ؿ٤و ٓولهح ثؼل.

 

* أُزَؼبد اُوؽجخ ث٤ٖ اُغجبٍ  اُـيُــؾ

)ه٣َبٗخ ػ٤٘يح ٝعجَ اُؾالٍ ٣ِٝن 

 ٝاُؾَ٘خ ٝأُـبهح ٝأثٞ ػغ٤ِخ...(

  

 * عجَ اُؾالٍ أُـــبهٍ

 خاُو٤َٔ -* ؿوة ؽو٣ن اُؼو٣ش

 * ٓ٘بؽن أفوٟ ٓ٘زشوح

 

 ؿ٤و ٓولهح ثؼل

٣ـط٠ أُبهٍ َٓبؽبد شبٍؼخ، ٍٞاء 

ٓ٘لوكاً أٝ ٓقزِطبً ثبُؾغو اُغ٤وٟ 

ٝاُطلِخ، ٣ٌٖٝٔ اإلٍزلبكح ٓ٘ٚ ك٢ 

 ط٘بػخ األٍٔ٘ذ.

ًْ ؿوة ؽو٣ن اُو٤َٔخ/اٌُٞٗز٤ال 2 اُش٤ود

 ػ٠ِ ٛنا أُؾٞه 24ٝا٤ٌُِٞ

  ؿ٤و ٓولهح ثؼل

 ٍج٤ٌخ -* هٓبٗخ اُقلقبف

 اُقوٝثخ -٤ـ ى٣ٝل * اُش

٣زٞاعل ؽغو اُقلقبف ٓزوٍجبً ك٢ شٌَ  ؿ٤و ٓولهح ثؼل

ؽجوبد ٓقزِلخ أَُي ػ٠ِ ٍٞاؽَ 

 اُجؾو أُزٍٞؾ.

٣ؾزبط ُٔي٣ل ٖٓ اُجؾش ٝاُلهاٍبد  ؿ٤و ٓولهح ثؼل عجَ فـوّ اُوطـبص

 ُزو٤٤ْ اإلؽز٤بؽ٤بد.

إلٌٓب٤ٗخ ٣ؾزبط ا٠ُ كهاٍخ رلظ٤ِ٤خ  ؿ٤و ٓولهح ثؼل ٛؼبة ٍٝؾ ٤ٍ٘بء اُ٘ؾــبً

 اإلٍزـالٍ اإلهزظبكٟ.

٣ؾزبط ا٠ُ كهاٍخ رلظ٤ِ٤خ إلٌٓب٤ٗخ  ؿ٤و ٓولهح ثؼل ٛؼبة ٍٝؾ ٤ٍ٘بء ا٤ُٞها٤ّٗٞ

 اإلٍزـالٍ اإلهزظبكٟ.

عجَ أُـبهح ٝاُؾالٍ ٝاُؼوف  اُل٤ُٓٞٝذ

ٝؽِؼخ اُجلٕ ٝه٣َبٕ ػ٤٘يح ٍٖٝ 

 ٍؼل ٝاُؾَ٘خ ٝاُغلغبكخ

 ٣ؾزبط ُٔي٣ل ٖٓ اُلهاٍبد، ٝٛٞ ؿ٤و ٓولهح ثؼل

 ٣َزقلّ ك٢ ؽٔب٣خ أهطلخ أُٞا٠ٗ.

٣ٌٖٔ اٍزقواعٚ كوؾ ػٖ ؽو٣ن اُجلٝ   ٓ٘طوخ أُـبهح اُل٤وٝى 

 ً٘شبؽ كوكٟ.

اُوفبّ 

 ٝاُؾغواُوفب٠ٓ

ٝاكٟ اُؾٔبٓبد ٝٝاكٟ األص٠ِ٤ 

 شٔبٍ ؿوة اُؾَ٘خ

 ٛؼبة ٍٝؾ ٤ٍ٘بء

 

 عجَ ٣ِن

 

٤ِٕٓٞ ؽٖ)ك٢ 5,5

 ًْ(3أَُبؽخ أُلهٍٝخ 

طجوبد هفبّ ثٞرش٤٘ٞ ٝرزواٝػ ٍٔي اُ

 ( ٓزواً 15( ا٠ُ )2ٖٓ)

هفبّ أث٤غ )ثوالرٞ( ٣َٝزقوط ػ٠ِ 

 ٤ٛئخ ثًِٞبد ًج٤وح

 هفبّ ٖٓ ٗٞع ك٤ِزٞ اُؾَ٘خ ٝرو٣َزب

ه٣َبٕ ػ٤٘يح ٝأُـبهح ٝعجَ  اُطلِخ

 اُؾالٍ

٣َزقلّ ك٢ ط٘بػخ األٍٔ٘ذ ٝاُطٞة  ٤ِٕٓٞ ؽٖ 12,5

 اُطل٠ِ ٝػ٤ِٔبد ؽلو ا٥ثبه.
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 محافظة لنوب سيناا   -101
بمحافظة لنوب سيناا عديد مف ال روات والموارد الطبيعية الت  تطكؿ ركيزة أساسية  يتوفر 

لملموعة عريذة مف الصناعات المرتبطة.  وتنعسـ مناطؽ ال روات التعدينية إل   ْ ة أرساـ 
 ر يسية ج :

 :منطعة صخور العاعدة بالم مث اللنوب  - أ

بيف خميج السويس وخميج  وتعم فى الطرؼ اللنوب  فى منطعة م م ة الطكؿ تنحصر
% مف مساحة سيناا، ويندرج مسطح جذ  الكتمة فى الميؿ طماّ ٘,ٕٔالععبة، وت ط  حوال  

حيث تعموجا مباطرة الصخور الرسوبية، ويولد بهذ  المنطعة معادف النحاس والمنلنيز واللرانيت 
عداد والنايس والتنلستيف والفمسبار وبعض المواد المطعة، ورد تـ إلراا مسح  لهذ  الصخور واا

 خرا ط تفصيمية تؤكد إمكانات كبيرة لمتوالد.
 

 :منطعة الهذاب وسط سيناا  - ب

% مف المساحة الكمية لطبه لزيرة سيناا، وتتكوف ٖٚت ط  جذ  المنطعة ما يعرب مف 
مف جذبة الطباطيرية الت  ترتكز عميها لزيرة مف جذبة العلمة اٍيوسينية، ويبمغ إمتداد جذبة 

كـ، وتعم ألزاا منها فى نطاؽ محافظة طماؿ سيناا، وتتوالد فى منطعة ٓٓٗٔوال  التيه ح
اللنوب ال رب  مف جذ  الهذبة أجـ ال روات المعدنية المست مة حاليًا والت  تتركز حوؿ منطعة أـ 

 بلمة، وأجمها المنلنيز والطينات الكاولينية واللبس والرمؿ الزلال .
 

 :منطعة أخدود خميج السويس -ج

% مف مساحة سيناا، وأجـ  رواتها المعدنية ٖٔتط ؿ جذ  المنطعة مساحة تبمغ حوال  
اللبس والبنتونيت والحلر الليري والكاوليف والرماؿ البيذاا، باُذافة إل  البتروؿ وال از 

 الطبيع .
( أجـ الخامات التعدينية بمحافظة لنوب سيناا وأماكف توالدجا ٖٔويوذح اللدوؿ ررـ )

 ياطيات المعدرة مف بعض منها فى ذوا نتا ج الدراسات واٍبحاث اُستكطافية واُستخرالية.واُحت
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 (13علٍٝ ههْ )

 أُٞاهك اُزؼل٤٘٣خ ثٔؾبكظخ ع٘ٞة ٤ٍ٘بء

 
 ٓالؽظبد اإلؽز٤بؽ٤بد أْٛ أُ٘بؽن اُقـــبّ

أّ ثغٔخ ثؤثٞ ى٤ٗٔخ /هأً ٓؾٔل  أُ٘غ٤٘ــي

 ٝٝاكٟ َٗو٣ٖ.

 اٗز٠ٜ اُقبّ روو٣جب ٝٗجؾش

 ػٖ ٓظله عل٣ل.

 

روّٞ ػ٤ِٚ ط٘بػخ ٍج٤ٌخ 

اُل٤وٝٓ٘غ٤٘ي ؽب٤ُبً ٣ٌٖٝٔ رط٣ٞو 

اُظ٘بػخ إلٗزبط ٍجبئي ؽل٣ل٣خ أفوٟ 

ٓغ ٝعٞك اُـبىاد اُطج٤ؼ٤خ ك٢ ٓٞهغ 

 هو٣جخ.

 

 ع٘ٞة شوم أثٞ ى٤ٗٔـخ اٌُـب٤ُٝـٖ

 شٔبٍ شوم أثٞ ى٤ٗٔخ

 ٛؼجـخ اُز٤ـــٚ

 ٛؼجـخ اُغ٘ــخ 

 ٤ِٕٓٞ ؽٖ 1,5

 ٤ِٕٓٞ ؽٖ 10

 ٕٞ ؽ٤ِٖٓ 22

 ؿ٤و ٓولهح ثؼل

 

 ػ٠ِ ٤ٛئخ ؽجوبد

 

ػ٠ِ ٤ٛئخ ٓبكح الطوخ ُؾج٤جبد اُوٓبٍ 

 اُج٤ؼبء.

 

اُطلِخ 

 اُظؾوا٣ٝخ

عجَ ػوإ ٝٝك٣بٕ أُطِخ 

 ٝؿوٗلٍ ٍٝله ٝك٤وإ

  

ٓ٘طوخ أثٞ كه٣خ ع٘ٞة أثٞ هك٣ٌ  هٓبٍ اُوبه

 ًْ 50ثؾٞا٠ُ 

 ٤ِٕٓٞ ٓزو ٌٓؼت  200

 (4ًْ2)ك٢ َٓبؽخ 

 

ػ٠ِ ٤ٛئخ ؽجوبد ٤ٌٍٔخ ٣زٞاكو ك٤ٜب   كٟ ثؼجغ ٝك٤وإ ٝٝر٤وؽٞاف ٝا اُؾغو اُغ٤وٟ

اُزغبٌٗ ك٢ اُ٘ٞػ٤خ ٝاُزو٤ًت 

 ا٤ٔ٤ٌُبئ٠.

 

عجَ اُواؽخ ٝفشْ اُطبهف  اُل٤ُٓٞٝذ

 ٝاُ٘ياىد

٣ٌٕٞ اُقبّ أٓب ثٔلوكٙ أٝ ٓظبؽجبً  ؿ٤و ٓولهح ثؼل

 ُوٝاٍت األؽغبه اٌُو٣ٔخ.

 

 ٝاكٟ اُطو اُلَِجبه

 

 )كوع ٖٓ ٝاكٟ ٤ًـل(

ٕٞ ؽٖ اؽز٤بؽ٠ ٤ِٓ 26

ٓئًل )ػ٠ِ َٓبؽخ 

( ٝٓب ٣ي٣ل ػٖ 1,5ًْ2

٤ِٕٓٞ ؽٖ اؽز٤بؽ٠ 100

 ع٤ُٞٞع٠.

 

اُوفبّ 

 ٝاُغوا٤ٗذ

* ٝك٣بٕ اَُل ٝىؿوح ٝاُؼش 

ٝؽوكٚ ٝاُـبئت ثٔ٘بؽن ٣ٞٗجغ 

 ٍٝبٗذ ًبرو٣ٖ.

*ٝك٣بٕ ٗظت ٍٝؼَ ٝك٤وإ 

 ٍٝٞالف

* ٝاكٟ اُو٤ٓ٘خ ٝاُٜ٘ب٣بد ٝٝاكٟ 

 اَُج٠ ٝٓوىهخ

 شوم هأً ٍله

 ثٞ عؼلحٝاكٟ أ

روله اإلؽز٤بؽ٤بد ا٤ٌُِخ 

٤ِٕٓٞ ٓزو  20ث٘ؾٞ 

 ٌٓؼت(.

 

 

)ك٢ أُ٘بؽن أُلهٍٝخ 

 كوؾ(

 

 عوا٤ٗذ أؽٔو ٝٝهكٟ ٝهٓبكٟ

 

عوا٤ٗذ أٍٞك ٝهٓبكٟ ٝٗب٣ٌ 

 عوا٤ٗز٠ ٝهفبّ أفؼو ٝأث٤غ

 

 هفبّ أٍٞك ٝأُجبٍزو

 

 هفبّ أفؼو

شٔـبٍ شـوم ٝع٘ـٞة شـوم  اُوٓبٍ اُج٤ؼبء 

 ٓل٣٘خ أثٞ ى٤ٗٔخ

ؽـــٖ ك٢ ٓٞاهـغ ٤ِٓـٕٞ 

اُقجــــٞثخ ٝأثٞ هلـض 

ٝأثـٞ ٗزش ٝاُ٘ظت اُـوث٠ 

 ٤ِٕٓٞ ؽٖ. 100ري٣ل ػٖ 

 

رَزقوط ٖٓ ٓالؽبد ربثؼخ ُجؼغ  ٓؾلٝكح ف٤ِظ ثالػ٤ـْ األٓالػ

اُشوًبد ًشوًخ ثالػ٤ْ اُجؾو٣خ 

 ُـوع ػ٤ِٔبد اُؾلو.

 

ًجو٣زبد 

 اُظٞك٣ّٞ

 ؿ٤و ٓولهح ثؼـل. ٛؼجخ اُؼغٔخ ٝاُزٔـل
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 (13ٍٝ ههْ )عل ربثغ

 أُٞاهك اُزؼل٤٘٣خ ثٔؾبكظخ ع٘ٞة ٤ٍ٘بء

 
 ٓالؽظبد اإلؽز٤بؽ٤بد أْٛ أُ٘بؽن اُقـــبّ

ٍَٜ اَُ٘ل هوة ك٣و ًبرو٣ٖ،  اُ٘ؾـبً

ٝاكٟ أثٞ ؽ٤ِٔبٕ هوة هأً اُ٘وت 

ٝعجَ اُؾٔواء، ًٝنُي ك٢ ٝاكٟ 

ٍٔوٙ ٝٝاكٟ ك٤وإ َٝٗو٣ٖ 

 ٝاُوعجخ ٝهه٤طخ.

 أُق ؽٖ  250

 )ٝاكٟ ٍٔوح كوؾ(.

 ٤بؽ٤بد ه٤ِِخ ؿ٤و اهزظبك٣خ.اؽز

  ؿ٤و ٓولهح ثؼــل. ٍٝؾ اُق٤ٔـوح. اُج٘ز٤ٗٞذ

 أّ ثغٔـخ ا٤ُٞها٤ّٗٞ

 ٍبٗذ ًبرو٣ٖ

٣ٞعل ك٢ اُطلالد أُؾ٤طخ ثقبّ  اؽز٤بؽ٤بد ؿ٤و ٓئًلح.

 أُ٘غ٤٘ي.

  ؿ٤و ٓولهح ٝرؾذ اُلهاٍخ. اُغجبٍ أُزبفٔخ ُق٤ِظ اُؼوجــخ اُز٘غَز٤ٖ

كٟ ٓلًٍٞ ٝاكٟ ٤ًـــل، ٝا اُــلٛــت

 ٝٝاكٟ أّ ىه٣ن

  ؿ٤و ٓولهح ٝرؾذ اُلهاٍخ.

  ؿ٤و ٓولهح ثؼــل ٍواث٤ؾ اُقبكّ ٝاكٟ أُـبهح اُل٤ــوٝى

شوم ٤ٓ٘بء أثٞ ى٤ٗٔخ )ٓ٘بؽن  اُطلِخ اٌُوث٤ٗٞخ

 ثلػخ ٝصٞهح(

  ٤ِٕٓٞ ؽــٖ

شٔبٍ ٓل٣٘خ شوّ اُش٤ـ ثؾٞا٠ُ  األُجـبر٤ــذ

40ًْ 

٤ِٕٓٞ ؽٖ اؽز٤بؽ٠  1,5

 ا٠ُٝ

اؽز٤بؽ٠  ٤ِٕٓٞ ؽٖ 26

 ٓئًـل

٤ِٕٓٞ ؽٖ اؽز٤بؽ٠  200

 ٓؾزَٔ

 

 

هوة ٍبؽَ ف٤ِظ ا٣ٌَُٞ ٖٓ  أؽغـبه اُي٣٘ـخ

 هأً ٓطبهٓخ ؽز٠ أثٞ ى٤ٗٔــخ

  

ٖٓ اُ٘ٞع اُ٘و٠ ٝرورلغ ك٤ٚ َٗجخ  ٤ِٕٓٞ ؽٖ 20اؽز٤بؽ٠  ٓ٘بؽن هأً ِٓؼت ٝٝاكٟ اُو٣بٗخ اُغجـٌ

ًجو٣زبد اٌُب٤َُّٞ أُبئ٤خ ا٠ُ 

%، ٣ٝظِؼ إلٗزبط أُظ٤ض 25

 ٝاُغجٌ اُطج٠ ٝاُؾٞائؾ اُغج٤َخ.

 

 
 الوذم الراجف لمصناعات اّستخرالية بمحافظة لنوب سيناا -د

بالرزـ مف توفر إحتياطيات مؤكدة مف عديد مف الخامات التعدينية إّ أف عمميات  
 اُست ْؿ مازالت محدودة، وفيما يم  بياف بالمورؼ الراجف لَنططة اُستخرالية العا مة:

 :زلاجرماؿ ال -

يتـ العمؿ حاليا فى  ْ ة محالر لرماؿ الزلاج عال  النعاا والذي يصمح لصناعة الزلاج 
الفاخر والبمور والعدسات الطبية، ويتول  العطاع الخاص محلريف فى حيف يتبم المحلر ال الث 

ؼ أل ٜٓإحدي طركات رطاع اٍعماؿ العاـ.  ويعدر اُنتاج السنوي لهذ  المحالر ال ْ ة بنحو 
 طف.
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 :اللبػس -

تنتطر خامات اللبس لمسافات طويمة عم  طاطا الخميج فى لنوب سيناا، ويولد حاليا 
 ْ ة محالر كبيرة ُستخراج خاـ اللبس ينتج أحدجـ لبسا يستخدـ فى إستصْح اٍراذ  
الممحية )لبس زراع (، يعـو المحلراف اًخراف بت ذية مصانم المصيص فى منطعة رأس ممعب. 

 ألؼ طف. ٖٓٓاُنتاج السنوي لممحالر ال ْ ة بنحو  ويعدر
 

 :الحلر الليري والدولوميت -

تعد المحالر الت  يتـ إستخراج الحلر الليري والدولوميت منها محدودة فى الورت الراجف، 
وتنحصر فى تمؾ الت  ت ذي مصنم الفيرومنلنيز بأبو زنيمة، وجما محلراف بطارة إنتالية سنوية 

ألؼ  ٓٗاُذافة إل  محلريف يععاف طماؿ مدينة طور سيناا بطارة سنوية ألؼ طف، ب ٓٓٔ
 طف.

 

 :الرخاـ واللرانيت -

يلري حاليًا إستخراج أنواع مختمفة مف الرخاـ واللرانيت وبألواف متعددة فى موارم طت  فى 
 لنوب سيناا، م ؿ وادي فيراف ووادي نصب وأبو لعيدة والنهايات ومناطؽ نويبم وسانت كاتريف،
واُنتاج الحالى فى جذ  المحالر بدا   وزير منتظـ، ويعـو به العطاع الخاص وبعمالة مؤرتة 
تفتعر إل  المهارات المطموبة, وجناؾ مطروع كبير ُرامة مصنم لنطر وصعؿ الكميات المستخرلة 

 مف محالر الرخاـ واللرانيت فى مناطؽ لنوب وطرؽ مدينة أبو زنيمة.
 
 :نيةالطفمة والطفمة الكربو  -

لـ يتـ حت  اًف إست ْؿ محالر الطفمة المتوافرة فى لنوب سيناا نظرًا لعدـ البدا فى 
تنفيذ مطروع مصنم أسمنت بور تْندي لنوب أبو زنيمة، كما لـ يلر إست ْؿ الطفمة الكبربونية 

 كمصدر لمطارة رزـ ما تحتويه جذ  الطفمة مف نسبة مف الكربوف.
 

 :المنلنيػز -

ستخراج خامات المنلنيز مف لبؿ أـ بلمة، وذلؾ لخمطة بخامات المنلنيز يلري حاليًا إ
عالية الدرلة المستوردة لت ذية أفراف الفيرومنلنيز نظرًا ُنخفاض نسبة الخاـ المحم . وتتـ 

آّؼ طف، ومف  ٓٔعمميات اُستخراج فى الورت الراجف مف أربعة منالـ بمنطعة أو بلمة بطارة 
آّؼ طف.  ويعـو مصنم الفيرومنلنيز حاليًا بإنتاج سبيكة  ٛارة سنوية منلميف بوادي نصب بط

 ألؼ طف. ٖٓالفيرومنلنيز معتمدا عم  الخامات المحمية والمستوردة ويبمغ إنتاله السنوي نحو 
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 :فػالكاولي -

يلري إستخراج خاـ الكاوليف مف عدة منالـ طرؽ مدينة أبو زنيمة، ويتـ تسويؽ جذ  
الحراريات والخزؼ والصين ، باُذافة إل  تصدير لزا مف اُنتاج لمدوؿ العربية.   الخامات لطركات

ألؼ  ٓٗويولػد حاليًا ستة منالـ بمناطؽ الدجيسة وسبم سْمة وجذبة التيه بطارة إلمالية 
 طف/سنة.

( إنتاج محافظة لنوب سيناا مف المحالر والمنالـ الوارعة فى ٗٔويوذح اللدوؿ ررـ )
 نطارها.

 (14ٍ ههْ )علٝ

 1222اإلٗزبط اَُٟ٘ٞ ٖٓ ٓ٘بعْ ٝٓؾبعو ٓؾبكظخ ع٘ٞة ٤ٍ٘بء، 

 اإلٗزبط اَُٟ٘ٞ )ثبُطٖ( ػلك أُؾبعو أُ٘طوخ ٗٞع

    )أ( فبٓبد أُؾبعو

 20 3 أثٞ ى٤ٗٔخ هٓبٍ ىعبط

 300 3 هأً ِٓؼت اُغجٌ

 ع٘ٞة أثٞ ى٤ٗٔخ اُؾغو اُغ٤وٟ

 شٔبٍ ٓل٣٘خ اُطٞه

2 

2 

100 

40 

 ـوإٝاكٟ ك٤ اُوفـبّ

 أثٞ عؼــلح

3 

2 

 

 ٍبٗذ ًبرو٣ٖ اُغوا٤ٗذ

 ٗٞث٤ـغ

2 

3 

)*( 

  1 ع٘ٞة أثٞ ى٤ٗٔخ اُطلِخ

 )ة( فبٓبد أُ٘بعْ 

 أُ٘غ٤٘ـي

 

 أّ ثغٔـخ

 ٝاكٟ ٗظ٤ت

 

4 

2 

 

10 

6 

 اُل٤َٛخ  اٌُب٤ُٖٝ

 ٍجغ ٍالٓخ

 ٛؼجخ اُز٤ٚ

2 

1 

3 

10 

5 

15 

 30 1 أثٞ ى٤ٗٔـخ اُل٤وٝ ٓ٘غ٤٘ي

 اإلوتبج بسبب مىسميت العمبلت وتقبدم المعذاث المستخذمت.غير مقذر لعذم إوتظبم  )*(
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 الفصل الرابع

 
 الثـروة الزراعيــت في مصر

 تمهيػد
تطكؿ ال روة الزراعية الركف ال ان  مف مفهـو عممية التصنيم والذي عم  أساسه تعـو  

صناعات التحويمية والمتم مة فى الصناعات ال ذا ية، المطروبات، منتلات التبغ، العديد مف ال
 المنسولات، المْبس اللاجزة، اٍحذية والمنتلات اللمدية، والخطب ومنتلاته.

 
وأف ما نعنيه بال روة الزراعية ج  ال روة بمفهومها الواسم والت  تطمؿ التركيب  

 الحيوانية. المحصول ، ال روة السمكية، وال روة
 
ويمكف العوؿ أف ال روة الزراعية بمفهومها الواسم ج   روة متلددة أي تتصؼ باُستدامة.   

زير أف إمكانية تصنيم المنتلات الزراعية تتورؼ عم  التركيب المحصول  والذي يبيف المحاصيؿ 
ل روة الحيوانية الزراعية ومدي إمكانية تصنيعها، وال روة السمكية مف حيث كميتها وأصنافها، وا

 واُمكانات المتاحة لتصنيعها.
 
مف ذلؾ فإف الفصؿ الحال  يتناوؿ التركيب المحصول ، ال روة السمكية، وال روة الحيوانية،  

وذلؾ لموروؼ عم  مدي إمكانية استخداـ ال روة الزراعية بمفهومها الواسم فى الصناعات التحويمية 
 المستدامة، وذلؾ كما يتـ تناوله فى الفصؿ الخامس. ومدي ردرتها عم  تحعيؽ أجداؼ التنمية
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 جيكؿ التركيب المحصول    -2
  كميةنظػرة  -2.2

% ٕ,ٜٕاّرتصاد العوم  الهامػة، حيػث يعمػؿ بػه نحػو (ٔ)يعد العطاع الزراع  أحد رطاعات
، وسػاجـ جػذا العطػاع بنسػبة نحػو ٕٔٔٓمف إلمال  المطت ميف ف  العطاعات اّرتصادية فػ  عػاـ 

، وبمعػدؿ نمػو حعيعػ  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ% مف النػاتج المحمػ  اُلمػال  باٍسػعار ال ابتػة عػاـ ٖ,ٖٔ
% ف  نفس العاـ. وبالرزـ مف صػ ر جػذ  المسػاجمة، إّ أف العديػد مػف الصػناعات ٚ,ٕبمغ حوال  

التحويمية تعتمد وتعـو عم  العرض مف المنتلات الزراعية، وبالتػال  فػإف فػ  اسػتمرارية تػدفؽ جػذ  
نتلات، ما يعن  استمرار التنمية الصناعية، والصناعات العا مة عميها، كما أف احتماّت تحعيػؽ الم

أجداؼ التنميػة الزراعيػة المسػتدامة، ومػا تسػتهدفه مػف زيػادة فػ  ملػاّت التوسػم الزراعػ  اٍفعػ  
وزيػػادة لَراذػػ  الزراعيػػة، والتوسػػم الزراعػػ  الرأسػػ  فػػ  إنتاليػػة المحاصػػيؿ والمنتلػػات الزراعيػػة، 

اُنتاج الزراع ، الذي ينعكس بدور  عم  زيادة العرض مف الخامات الزراعية الْزمة لت ذية العديػد 
مف الصناعات التحويمية، وجو ما يفسر العْرة التبادلية والترابطية بيف رطاع  الزراعػة والصػناعة. 

بػػالملتمم، مػػم زيػػادة  جػػذا باُذػػافة إلػػ  زيػػادة فػػرص العمػػؿ ّسػػتيعاب لػػزا مػػف البطالػػة المولػػودة
العدرة عم  تحعيؽ المزيد مف نسب اّكتفاا الذات ، لرفم مستوي اٍمف العوم  ال ػذا  ، والحػد مػف 
اّسػػتيراد مػػف السػػمم الزراعيػػة ومنتلاتهػػا. كمػػا اف الصػػناعات الزراعيػػة تعمػػؿ عمػػ  زيػػادة العيمػػة 

اسػت ْؿ واسػتخداـ وحػدات المػوارد المذافة لممواد الخاـ الزراعية، وتحعيؽ الكفااة اّرتصػادية فػ  
الزراعية المتاحة، وتنميتها وصيانتها وترطيد اسػتخدامها، لممحافظػة عميهػا لَليػاؿ العادمػة، وذلػؾ 
عػػف طريػػؽ تخفػػيض الفارػػد مػػف الهػػدر فػػ  اسػػتخداـ المػػوارد الزراعيػػة المتاحػػة، وتعميػػؿ الفارػػد مػػف 

 خْؿ مراحؿ اُنتاج المختمفة.الحاصْت الزراعية المنتلة، خْؿ عمميات التسويؽ أو 
 

 -ٕٜٜٔ/ٜٜٔٔويطػػػػػػير التطػػػػػػور فػػػػػػ  إلمػػػػػػال  المسػػػػػػاحة المنزرعػػػػػػة خػػػػػػْؿ الفتػػػػػػرة )
 ٗ,ٖٗٛٚ( إلػػ  زيػػادة متوسػػط المسػػاحة المنزرعػػة خػػْؿ الفتػػرة المػػذكورة مػػف نحػػو ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ

-ٕٚٓٓ/ٕٙٓٓألػؼ فػداف ) ٗ,ٕٗٙٛ(، إلػ  حػوال  ٜٜٙٔ/ٜٜ٘ٔ-ٕٜٜٔ/ٜٜٔٔألؼ فداف )
 ( بالممحؽ.ٔجو مبيف بلدوؿ ) ( كمإٔٔٓ/ٕٓٔٓ

 
 
 

                                                 
(0)

.0200الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائى السنوى، سبتمبر     
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ألػؼ  ٙ,ٜٕٗٙٔكما زاد متوسػط المسػاحة المحصػولية لػنفس الفتػرة المػذكورة، مػف حػوال  
-ٕٚٓٓ/ٕٙٓٓألػػػػؼ فػػػػداف )ٙ,ٕٖٛ٘ٔ(، إلػػػػ  حػػػػوال  ٜٜٙٔ/ٜٜ٘ٔ-ٕٜٜٔ/ٜٜٔٔفػػػػداف )
 (، كما جو موذح بنفس اللدوؿ.ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ

 
بنحػو  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓالمنزرعػة لعػاـ إلمػال  المسػاحة اٍرذػية (ٔ)ورد ردرت أحػد الدراسػات

، وبنسػػبة انخفػػاض بم ػػت ٕٓٔٓ/ٜٕٓٓمميػػوف فػػداف عػػاـ  ٚ,ٛمميػػوف فػػداف، معابػػؿ نحػػو  ٕٙ,ٛ
مميػػػوف فػػػداف فػػػ  عػػػاـ  ٖ٘,٘ٔ%. كمػػػا رػػػدرت إلمػػػال  المسػػػاحة المحصػػػولية بنحػػػو ٗ,ٔحػػػوال  
 مميػػوف فػػداف عػػف العػػاـ السػػابؽ لػػه، وبنسػػبة زيػػادة رػػدرجا نحػػو ٖٖ,٘ٔ، معابػػؿ ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ
ٓ,ٔ. % 

وجذا يعن  زيادة اّست ْؿ الزراع  لمموارد اٍرذية المتاحة، بالرزـ مف تنارص المسػاحات 
 اٍرذية المنزرعة، بيف العاميف المذكوريف.

 
وتطػػير الدراسػػة المػػذكورة أيذػػًا، إلػػ  حلػػـ اّسػػتعطاع مػػف اٍراذػػ  الزراعيػػة، والبػػالغ نحػػو 

الت  لـ يعابمها زيادة ف  المساحة المنزرعػة، إّ (، و ٜٗٛٔ-ٕٜ٘ٔألؼ فداف، خػْؿ الفترة ) ٓ٘ٚ
مميوف فػداف خػْؿ الفتػرة  ٘,ٔ(، حيث تـ استصْح نحو ٕٓٔٓ-ٕٙٓٓ% خْؿ الفترة )ٕبنسبة 

(ٜٕٔ٘-ٜٔٛٗ.) 
 

ينػاير، نتيلػة  ٕ٘ولدير بالذكر أف حلـ اّستعطاع مف اٍراذ  الزراعية، رد زاد بعد  ػورة 
ود اٍمػػف بالطػػارع المصػػري، بسػػبب اّمتػػداد العمرانػػ  عمػػ  جػػذ  لَحػػداث اللاريػػة واّفتعػػاد إلػػ  ولػػ

أم ػػاؿ كفػػااة اٍراذػػ   ٖاٍراذػػ ، مػػم العمػػـ أف كفػػااة إنتػػاج اٍراذػػ  الزراعيػػة العديمػػة، يفػػوؽ 
 المستصمحة حدي ًا )حت  بموغ مرحمة اُنتاج الحدي لَراذ  اللديدة(.

 
د انعكػس ذلػؾ عمػ  تنػارص متوسػط وكنتيلة طبيعية لْستعطاع مػف اٍراذػ  الزراعيػة، فعػ

، ولعػدد ٕٔٔٓفداف/نسمه فػ  عػاـ  ٚٓٔ,ٓنصيب الفرد مف المساحة المنزرعة، والذي ردر بنحو 
 ٙٔٔ,ٓمميوف نسمة، معابؿ متوسط مساحة منزرعة/الفرد، بمغ نحػو  ٗ,ٓٛسكاف تعديري، حوال  

 مميوف نسمة. ٛ,ٕٚ، ولعدد سكاف تعديري حوال  ٕٙٓٓفداف ف  عاـ 
 

                                                 
(0)

.0200مايو  وسبل عالجها فى مصر، –دراسة الفجوة الغذائية للسلع الرئيسية  –الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء     
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   :ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓالعا ـ لمتركيب المحصول  ف  مصر عاـ  الوذم :أّو

يتسػػبب اّخػػتْؼ فػػ  العوامػػؿ البي يػػة والمناخيػػة واّرتصػػادية، فػػ  اخػػتْؼ أنمػػاط اسػػت ْؿ 
اٍراذ  الزراعية بيف المنػاطؽ الزراعيػة فػ  مصػر، باُذػافة إلػ  العػدرة اُنتاليػة لهػذ  اٍراذػ ، 

ث تسػود اٍراذػ  الرمميػة فػ  معظػـ محافظػات الحػدود، بينمػا تسػود نتيلة لمتبايف ف  نوعيتها، حيػ
 اٍراذ  الطينيػة ف  أزمب محافظات الدلتا )الوله البحري(، والوله العبم .

 
كمػػػا تختمػػػؼ الظػػػروؼ البي يػػػة والعوامػػػؿ المناخيػػػة بػػػيف منػػػاطؽ الػػػولهيف البحػػػري والعبمػػػ   

سػػت مة مػػف مراكػػز اّسػػتهْؾ، ذات الطمػػب ومحافظػػات الحػػدود، وكػػذلؾ موارػػم اٍراذػػ  الزراعيػػة الم
المرتفم عم  الحاصْت الزراعية، والذي ينعكس بدور  عم  زيادة أو نعص المساحات المست مة ف  

 إنتاج الحاصْت الزراعية مف منطعة إل  أخري، خاصة فيما يتعمؽ بحاصْت الخذر والفاكهة.
لحاصْت الزراعية المختمفػة فػ  عػاـ وبدراسة توزيم است ْؿ اٍراذ  الزراعية، فيما بيف ا

)التركيب المحصول (، يتذح أف إلمال  مساحة الخذر والمحاصيؿ الطتوية يم ػؿ  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ
% منهػا، يميهػا المسػػاحات ٖٖ,ٚٚالنسػبة اٍكبػر مػػف إلمػال  المسػاحة المنزرعػػة، حيػث بمػغ نحػػو 

المسػػاحة المنزرعػػة فػػ   % مػػف إلمػػال ٙٗ,ٙٔالمنزرعػػة بالفاكهػػة )المعمػػرات(، والتػػ  بم ػػت نحػػو 
(.  أمػػا محصػػوؿ رصػػب السػػكر )المعمػػرات(، فعػػد أحتػػؿ مػػا ٔنفػػس العػػاـ. وكمػػا جػػو مبػػيف بلػػدوؿ )

% مػف إلمػال  المسػاحة المنزرعػة، يميػه النخيػؿ،  ػـ البرسػيـ الحلػازي )أعػْؼ(،  ػـ ٕٛ,ٖنسبته 
 % عم  التوال .ٜٕ,ٓ%، ٜٗ,ٓ%، ٙٔ,ٔاٍطلار الخطبية، وبنسب بم ت حوال  

 
ما يتعمؽ باٍجميػة النسػبية لزراعػة المحاصػيؿ الزراعيػة زيػر المسػتديمة بػيف محافظػات وفي

(، أف محافظػػة البحيػػرة تػػأت  فػػ  معدمػػة المحافظػػات مػػف حيػػث ٔاللمهوريػػة، فػػنْحظ مػػف لػػدوؿ )
% مػػػف إلمػػػال  ٕ٘,ٔٔالمسػػػاحة المنزرعػػػة بالخذػػػر والمحاصػػػيؿ الطػػػتوية، وبنسػػػبة بم ػػػت نحػػػو 

حاصػػيؿ طػػتوية، يميهػػا محافظػػات الطػػررية، الدرهميػػة، كفػػر الطػػي ، المسػػاحة المنزرعػػة خذػػر وم
 .ٕٔٔٓ، ٕٓٔٓ% عم  الترتيب، ف  عاـ ٔٔ,ٛ%، ٕٓ,ٜ%، ٛٔ,ٔٔوبنسب بم ت حوال  

 
وبالنسػػبة لممحاصػػيؿ المسػػتديمة )المعمػػرات( وتطػػمؿ البرسػػيـ الحلػػازي والعصػػب والنخيػػؿ 

ف محافظػة اُسػماعيمية تتصػدر معدمػة وحدا ؽ الفاكهة واٍطلار الخطبية، فيبػيف نفػس اللػدوؿ، أ
% مف إلمال  المساحة المنزرعة ٜٚ,ٓٔالمحافظات المنزرعة بحدا ؽ الفاكهة، وبنسبة بم ت نحو 

بالفاكهػػة، يميهػػا محافظػػات البحيػػرة، الطػػررية، طػػماؿ سػػيناا عمػػ  التػػوال ، وبنسػػب بم ػػت حػػوال  
حصوؿ العصب، فتحتؿ . أما مٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ% عم  الترتيب ف  عاـ ٛٔ,ٚ%، ٗ٘,ٚ%، ٕٔ,ٛ

% مػػف ٙٛ,ٖ٘محافظػػة رنػػا المرتبػػة اٍولػػ  مػػف حيػػث المسػػاحة المنزرعػػة بػػه، وبنسػػبة بم ػػت نحػػو 
إلمال  المساحة المنزرعة عم  مستوي اللمهوريػة، يميهػا محافظػات أسػواف، اٍرصػر، المنيػا عمػ  
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عػة % مػف إلمػال  المسػاحة المنزر ٖٔ,ٕٔ%، ٖٔ,ٜٔ%، ٖٔ,ٕ٘التوال ، وبنسػب بم ػت حػوال  
 به عم  مستوي اللمهورية عم  الترتيب، ف  نفس العاـ.

وفيما يتعمؽ بمحاصيؿ اٍعْؼ المستديمة، فػنْحظ مػف نفػس اللػدوؿ أف محافظػة الػوادي 
% مػف ٘ٛ,ٙٙاللديد تأت  ف  معدمة المحافظات المنزرعة بالبرسيـ الحلازي، وبنسػبة بم ػت نحػو 

ة يميهػا محافظػات أسػواف، اٍرصػر، الليػزة عمػ  إلمال  المساحة المنزرعة عمػ  مسػتوي اللمهوريػ
% مػف إلمػال  المسػاحة المنزرعػة عمػ  ٘ٗ,ٖ%، ٓٗ,٘%، ٖ٘,ٓٔالتوال ، وبنسػب بم ػت نحػو 
 .ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓمستوي اللمهورية، ف  عاـ 

 
وبالنسبة ٍطلار النخيؿ المستديـ، فتأت  محافظة طماؿ سيناا ف  المعدمة، وبنسبة بم ػت 

المساحة المنزرعة عم  مسػتوي اللمهوريػة، يميهػا محافظػات البحيػرة، % مف إلمال  ٖٙ,ٜٔنحو 
% عمػ  ٗٓ,ٔٔ%، ٜٗ,ٗٔ%، ٙٓ,ٚٔالوادي اللديد، أسواف، عم  التوال ، وبنسػب بم ػت نحػو 

 (.ٔالترتيب، مف إلمال  المساحة المنزرعة عم  مستوي اللمهورية، وكما جو مبيف بلدوؿ )
 

نسػػبية بػػيف المحاصػػيؿ المسػػتديمة، وتػػأت  محافظػػة أمػػا اٍطػػلار الخطػػبية، فتعػػؿ أجميتهػػا ال
% مػػف إلمػػال  ٜٔ,ٓٙالبحػػر اٍحمػػر فػػ  معدمػػة المحافظػػات المنزرعػػة بهػػا، وبنسػػبة بم ػػت نحػػو 

المسػػاحة المنزرعػػة عمػػ  مسػػتوي اللمهوريػػة. يميهػػا محافظػػات المنوفيػػة، سػػوجاج، أسػػواف، عمػػ  
ب، مػػف إلمػػال  المسػػاحة % عمػػ  الترتيػػٖٖ,٘%، ٔٚ,ٙ%، ٖٗ,ٛالتػػوال ، وبنسػػب بم ػػت نحػػو 

 .ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓالمنزرعة عم  مستوي اللمهورية، ف  عاـ 
وبتوزيػػم اسػػت ْؿ اٍراذػػ  الزراعيػػة بػػيف المحاصػػيؿ الزراعيػػة، حسػػب العػػروات الزراعيػػة 

( أف مساحة المحاصيؿ الطتوية تأت  فػ  ٕال ْ ة )الطتوية، الصيفية، النيمية(، نْحظ مف لدوؿ )
، ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ% مف إلمال  المساحة المحصولية ف  عػاـ ٘ٓ,ٖٛنحو المعدمة، وبنسبة بم ت 

نظرًا لتعدد زراعة المحاصيؿ بهذ  العروة، يميها المحاصيؿ الصيفية،  ػـ المحاصػيؿ النيميػة، وبنسػبة 
 % عم  الترتيب، مف إلمال  المساحة المحصولية ف  نفس العاـ.٘ٓ,ٖ%، ٙ٘,ٖ٘بم ت حوال  

يوذح نفس اللدوؿ، أف الخذر الصػيفية تػأت  فػ  المعدمػة وفيما يتعمؽ بزراعة الخذر، ف
% مػف إلمػال  المسػاحة المحصػولية، فػ  ٜٙ,ٙمف حيث المساحة المزروعة، وبنسبة بم ػت نحػو 

%، ٙٔ,٘، يميهػػا الخذػػر الطػػتوية،  ػػـ الخذػػر النيميػػة، وبنسػػبة بم ػػت حػػوال  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓعػػاـ 
 % مف إلمال  المساحة المحصولية عم  التوال .ٖٚ,ٔ
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 ( بالعرض اٍجمية النسبية ّلمال  المساحة المنزرعةٔلدوؿ ررـ )
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 ( بالعرض اٍجمية النسبية ّلمال  المساحة المحصوليةٕلدوؿ )
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% مػف إلمػال  المسػاحة المحصػولية، فػ  نفػس ٕ,ٜكما بم ت نسبة حػدا ؽ الفاكهػة نحػو 
 العاـ.

% مػف إلمػال  ٘ٙ,ٓمػؤخرة المزروعػات، وبنسػبة بم ػت نحػو  وتأت  زراعة نخيؿ البمح ف 
 (.ٕالمساحة المحصولية، وكما جو مبيف بلدوؿ )

 
(، المسػػاحة المزروعػػة ٖوبالنسػػبة لِنتػػاج الزراعػػ  مػػف العػػروات ال ْ ػػة، فيوذػػح لػػدوؿ )

عاـ  بالحاصْت الحعمية واُنتاج منها بالنسبة ُلمال  اللمهورية حسب الملموعات الزراعية، ف 
، ويتذح منه أف المساحة المنزرعة بالحبوب تتصدر المساحات المزروعة بالعروات ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ

% مػف إلمػال  اللمهوريػة، فػ  حػيف طػ مت اٍعػْؼ الخذػراا مسػاحة ٔ,ٚٚال ْ ة بنسبة نحػو 
% مف إلمػال  المسػاحة المنزرعػة عمػ  مسػتوي اللمهوريػة لمعػروات ال ْ ػة نفػس ٛ,ٚبم ت نحو 

 العاـ.
  ذلػؾ المسػاحات المنزرعػػػػة بالمحاصػيؿ السػكرية،  ػػػـ المحاصػيؿ الزيتيػة،  ػـ ملموعػػة يم

البعوليػات،  ـ البصػؿ،  ـ النباتات الطبية والعطرية الت  تأت  ف  المؤخػرة، وذلػؾ بالعػػروات ال ْ ػة، 
 % عم  التوال ،ٛ,ٓ%،ٜ,ٔ%،ٜ,ٔ%،ٖ%،٘,ٚوبمساحات بم ػت حوال  
 نتاج الحاصْت الحعمية الطتوية والصيفية والنيميةمساحة واا  نسب( ٖلدوؿ )

 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓطبعًا لمملموعات عاـ إل  إلمال  اللمهورية 
         % 

 البياف
 اُنتاج % المساحة %

 اللممة نيم  صيف  طتوي اللممة نيم  صيف  طتوي
 ٛ٘,ٓٗ ٜٜ.ٖ٘ ٚٓ.ٖٚ ٔ٘,٘ٗ ٖٔ,ٚٚ ٚٔ,ٛٚ ٜٚ,ٖٚ ٙٔ,ٔٛ الحبوب

 ٔ٘,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٚٗ,ٔ ٙٛ,ٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٜٖ,ٗ البعوؿ

المحاصيؿ 
 الزيتية

ٓ,ٓٓ ٘,ٚٓ ٓ,٘ٙ ٖ,ٖٓ ٓ,ٓٓ ٓ,ٜٛ ٓ,ٔٔ ٓ,٘ٙ 

المحاصيؿ 
 السكرية

ٜ,ٖٚ ٙ,ٜٚ ٓ,ٓٓ ٚ,٘ٗ ٗٓ,ٕٔ ٗٚ,ٕٓ ٓ,ٓٓ ٖٗ,ٔٔ 

 ٙ٘,ٗ ٜٚ,ٓٔ ٔٚ,ٓ ٔٛ,ٓٔ ٘ٛ,ٔ ٜ٘,ٖ ٖٔ,ٓ ٚ٘,ٖ البصؿ

اٍعْؼ 
 الخذراا

ٓ,ٕٙ ٕٔ,ٜٔ ٔٚ,ٖ٘ ٚ,ٜٚ ٓ,ٜٖ ٖٔ,٘ٔ ٖٗ,ٜٗ ٜ,ٜٓ 

النباتات الطبية 
 والعطرية

ٔ,ٕ٘ ٓ,٘ٓ ٓ,ٔ٘ ٓ,ٛٓ ٔ,ٔ٘ ٓ,ٕٙ ٓ,ٓٓ ٓ,ٚٛ 

 ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ اّلمال 

 ر:المصد
 ( بالممحؽ .ٖلمعت وحسبت مف لدوؿ ) 

 ألػؼ ٕ٘ٚألػؼ طػف،  ٖٓٓمميػوف طػف،  ٖ,ٖٕوبمغ إلمال  اُنتاج مػف جػذ  الملموعػات حػوال  
 ألؼ طف عم  الترتيب، لنفس العاـ. ٕٕٗمميوف طف،  ٘,ٕطف، 
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 (1):نظرة محصولية -1.2
الزراعيػػػة، والتػػػ  تعتبػػػر مػػػواد خػػػاـ فػػػى بعػػػض الصػػػناعات  ونظرًا ٍجمية بعض المحاصيؿ

التحويميػػة، فسػػوؼ يتنػػاوؿ اللػػزا التػػال  مػػف الدراسػػة، اسػػتعراض لممسػػاحات المنزرعػػة مػػف بعػػض 
صػػناعية، واُنتػػاج منهػػا بالنسػػبة لمعػػروات الزراعيػػة ال ْ ػػة، فػػى عػػاـ المحاصػػيؿ ذات اٍجميػػة ال

، والػػذي يم ػػؿ لانػػب العػػرض مػػف تمػػؾ المحاصػػيؿ بالنسػػبة لْسػػتخدامات المختمفػػة ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ
  منها.
 : ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓالمحاصيؿ الحعمية الطتوية لعاـ  -أوًّ 

ف حيث المساحة المنزرعة يتناوؿ جذا اللزا مف الدراسة أجـ المحاصيؿ الحعمية الطتوية، م
، وسػػػػوؼ يػػػػتـ اختيػػػػار بعػػػػض المحاصػػػػيؿ ذات الصػػػػمة ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓواُنتػػػػاج منهػػػػا، فػػػػ  عػػػػاـ 

 بالصناعات الزراعية عم  النحو التال :
 : ملموعة الحبوب -ٔ

تطػػػمؿ محاصػػػيؿ الحبػػػوب العمػػػح والطػػػعير واٍرز والػػػذرة الطػػػام  والػػػذرة الرفيعػػػة والطػػػيمـ 
 والطوفاف.

 : العمح
الطينيػػة والطينيػػة الطمييػػة ليػػدة الصػػرؼ،  (2)، تلػػود زراعتػػه فػػ  اٍراذػػ محصػػوؿ طػػتوي

خصوصًا إذا احتوت عم  رميؿ مف اللير والمادة العذوية والفوسفات العابؿ لمذوباف. ويحتاج العمح 
لمناخ معتدؿ البرودة ف  أطوار نمو  اٍول ، وكذلؾ لمناخ معتدؿ الحرارة عند النذج، ويحتػاج لمػري 

ريػات بمصػر  ٗ-ٖريػات بالولػه البحػري،  ٖ-ٕوميعاد الزراعة. وعادة مػا يعطػ  لػه حسب طبيعة 
أسػابيم. ومػف  ٘ريات بمصر العميا، عم  أّ تزيد الفترة بيف الػريتيف عػف طػهر أو  ٘-ٗالوسط ، 

( بػالمحمؽ، أف ٗ، فيوذح لػدوؿ )ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓدراسة المساحة المنزرعة منه واُنتاج، ف  عاـ 
مميػػػوف فػػداف باٍراذػػػ   ٘,ٕمميػػوف فػػػداف، منهػػا  ٘ٓ,ٖمنزرعػػػة بم ػػت نحػػػو إلمػػال  المسػػاحة ال

% مػف إلمػال  المسػاحة المنزرعػة عمػ  مسػتوي اللمهوريػة، ٜ٘,ٔٛالعديمة، وبنسبة بم ػت نحػو 
% مػف إلمػال  المسػاحة ٘ٓ,ٛٔألؼ فداف باٍراذ  اللديدة، وبنسبة بم ت نحػو  ٖ,ٓ٘٘وحوال  

ا يرلػػم إلػػ  خصػػا ص التربػػة الطينيػػة باٍراذػػ  العديمػػة، المنزرعػػة عمػػ  مسػػتوي اللمهوريػػة. وجػػذ
 والت  تصمح لزراعة جذا المحصوؿ، باُذافة إل  العوامؿ البي ية اٍخري.

 
 

                                                 
(1)

تم فصل الخضر عن المحاصيل الشتوية والصيفية والنيلية، ووضعها في جداول متتالية حتى يسهل للقارىء متابعتها، كما ضمت مع   

 حدائق الفاكهة في عنوان واحد.

(2)
.0727يل، محمد عبد هللا حسين )دكتور( وآخرون، زراعة المحاصيل، جامعة القاهرة ، كلية الزراعة، قسم المحاص    
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نتاج العمح باٍراذ  العديمة واللديدة  نسب مساحة( ٗلدوؿ) طبعًا لممحافظات عاـ ُلمال  اللمهورية واا
ٕٓٔٓ/ٕٓٔٔ 

                                             %                               
 البٌان          

 
 المحافظات

 القمح

 اإلجمالى األراضى الجدٌدة األراضى القدٌمة

 اإلنتاج المساحة اإلنتاج المساحة اإلنتاج المساحة

 0,36 0,37 0,76 0,73 0,23 0,24 القاهرة

 1,44 2,07 12,13 11,15 0,06 0,06 اإلسكندرٌة

 0,60 0,66 3,77 3,64 0,00 0,00 بورسعٌد

 0,13 0,15 0,23 0,30 0,10 0,11 السوٌس

 1,00 1,05 0,00 0,00 1,14 1,23 دمٌاط

 4,44 4,34 4,40 4,45 11,06 11,03 الدقهلٌة

 12,30 13,25 7,17 7,07 13,27 14,61 الشرقٌة

 1,54 1,63 0,00 0,00 1,34 1,43 القلٌوبٌة

 7,63 7,36 0,44 0,44 3,43 4,43 كفر الشٌخ

 4,43 4,31 0,00 0,00 5,37 5,36 الغربٌة

 4,21 3,64 0,00 0,00 5,01 4,44 المنوفٌة

 10,72 10,42 1,04 0,41 12,56 12,51 البحٌرة

 1,47 1,64 4,25 4,14 0,45 1,03 اإلسماعٌلٌة

 1,04 0,43 2,37 2,03 0,74 0,73 الجٌزة

 4,52 4,23 1,64 1,64 5,06 4,37 بنى سوٌف

 5,47 5,37 0,50 0,43 6,41 6,44 الفٌوم

 3,02 7,01 3,71 3,11 3,34 7,37 المنٌا

 5,74 5,46 1,33 2,44 6,43 6,11 أسٌوط

 6,14 6,10 2,47 2,40 6,34 6,42 سوهاج

 3,20 3,04 5,02 4,65 2,36 2,75 قنا

 1,14 1,43 5,75 6,51 0,33 0,37 أسوان

 1,12 1,21 1,42 2,21 0,47 0,44 األقصر

 2,24 2,77 13,43 14,34 0,17 0,21 الوادى الجدٌد

 0,21 0,24 1,31 1,53 0,00 0,00 (1)مطروح

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2)شمال سٌناء

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 جنوب سٌناء

 4,03 4,61 25,57 25,51 0,00 0,00 النوبارٌة

 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 اإلجمالى العام

 ( بالممحؽ .ٗ: لمعت وحسبت مف لدوؿ )المصدر

                                                 
(0)

فدان شعير استخدمت مراعى 22222فدان قمح،  02002يوجد    

(0)
أردب/فدان. 0.22فدان قمح بإنتاجية  077يوجد    



221 

 

ومف الطبيع  أف ينعكس التبايف بيف المحافظات، بما يطػتمؿ عميػه مػف تبػايف فػ  اٍراذػ  
الزراعية عم  إلمال  اُنتاج واُنتالية، ونسب المسػاجمة فػ  اُنتػاج الكمػ  لممحاصػيؿ الزراعيػة. 

( بالممحؽ الحصر التصنيف  لَراذ  المنزرعة عمػ  مسػتوي اللمهوريػة واللػدارة ٕ) يوذح لدوؿ
 اُنتالية لها، حسب سنوات التصنيؼ.

 
( أف زراعتػه تتركػز فػ  محافظػات الطػررية ٗوبالرلوع إل  محصوؿ العمح، فيوذح لدوؿ )

%، ٙ,ٗٔ ػػت نحػػووالبحيػػرة والدرهميػػة وكفػػر الطػػي  بالولػػه البحػػري )اٍراذػػ  العديمػػة( وبنسػػبة بم
%مف إلمال  مساحته عمػ  مسػتوي اللمهوريػة عمػ  التػوال . اٍمػر الػذي ٘,ٜ%، ٔٔ%، ٘,ٕٔ

يتفػػؽ واحتيالػػات العمػػح المناخيػػة والتربػػة. وتتركػػز زراعػػة العمػػح باٍراذػػ  اللديػػدة فػػ  محافظػػات 
% مػف ٛ,ٕٕاُسكندرية والطررية والدرهمية لنفس اٍسػباب المػذكورة، وبإلمػال  نسػبة بم ػت نحػو 

إلمال  مساحته عم  مستوي اللمهورية. كما تعدمت محافظة الوادي اللديػد فػ  زراعتػه باٍراذػ  
% عم  مستوي اللمهورية، ورػد يرلػم ذلػؾ إلػ  تػوافر العوامػؿ ٗ,ٗٔاللديدة وبنسبة بم ت حوال  

سػيناا المناخية والبي ية لزراعته بهذ  اٍراذ . ولدير بالذكر أف محافظات مطروح وطماؿ ولنوب 
ّ تزرع العمح ورد يرلم ذلؾ إل  تفذيؿ المزارعيف لزراعػة الطػعير عػف العمػح بهػذ  المنػاطؽ عمػ  

 اٍمطار.
 

 :البعوليات  -ٕ
 تطمؿ الفوؿ والعدس والحمبة والحمص والترمس والفوؿ السودان .

 : الفوؿ كامؿ النذج
وا ه عمػ  الععػد محصوؿ طتوي تلود زراعته ف  معظـ اٍراذ  وتعمؿ عم  خصوبتها ّحت

 اللذرية .
ألؼ  ٖٗ,ٖٔٔ( بالممحؽ أف إلمال  المساحة المنزرعة بالفوؿ بمغ نحو ٘ويوذح لدوؿ )

ألػػؼ فػػداف باٍراذػػ  العديمػػة وبنسػػبة بم ػػت  ٖٚ,ٙٛ، منهػػا حػػوال  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓفػػداف، فػػ  عػػاـ 
اف ألؼ فػد ٙٓ,٘ٗ% مف إلمال  المساحة المنزرعة عم  مستوي اللمهورية، ونحو ٔٚ,٘ٙنحو 

% مػػف إلمػػال  المسػػاحة المنزرعػػة عمػػ  مسػػتوي ٜٕ,ٖٗباٍراذػػ  اللديػػدة، وبنسػػبة بم ػػت نحػػو 
 اللمهورية.

ألػؼ طػف  ٕٜ,ٓٔٔألؼ طف، منه حوال   ٖٙ,ٗٚٔوبمغ اُنتاج الكم  لمفوؿ المنفرد نحو 
طػف فػوؿ محمػؿ عمػ  محاصػيؿ أخػري( وبنسػبة  ٖٔ٘فوؿ منفرد باٍراذ  العديمػة )باُذػافة إلػ  

%مف إلمػال  اُنتػاج الكمػ  عمػ  مسػتوي اللمهوريػة، فػ  نفػس العػاـ، وحػوال  ٕٛ,ٖٙوبم ت نح
طف فوؿ محمؿ( باٍراذ  اللديدة، وبنسػبة بم ػت  ٖٗألؼ طف فوؿ منفرد )باُذافة إل   ٗٔ,ٖٙ
 % مف إلمال  اُنتاج الكم  عم  مستوي اللمهورية.ٛٔ,ٖٙحوال  
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للمحافظات  باألراضى القدٌمة والجدٌدة إلجمالى الجمهورٌة طبقاً  ( نسب مساحة وإنتاج الفول كامل النضج5جدول)
                                                                                                                             2010/2011عام

                                                                        % 

 البٌان          
 

 المحافظات

 الفول كامل النضج المنفرد

 اإلجمالى األراضى الجدٌدة األراضى القدٌمة

 اإلنتاج المساحة المحمل اإلنتاج المساحة المحمل اإلنتاج المساحة

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ العاجرة

 ٗٙ,ٗ ٓٙ,ٗ ٓٓ,ٓ ٗٛ,ٕٔ ٖٗ,ٖٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ اٍسكندرية

 ٕٓ,ٓ ٕٔ,ٓ ٓٓ,ٓ ٗ٘,ٓ ٕٙ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ بورسعيد

 ٚٔ,ٓ ٕٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٖٙ,ٓ ٚٗ,ٓ ٓٓ,ٓ ٙٓ,ٓ ٘ٓ,ٓ السويس

 ٕٕ,ٔ ٕٗ,ٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٕٜ,ٔ ٜٛ,ٔ دمياط

 ٓٛ,ٚ ٜٙ,ٙ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٕٚ,ٕٔ ٜ٘,ٓٔ الدرهمية

 ٜٙ,ٔٔ ٜٖ,ٕٔ ٓٓ,ٓ ٛٔ,ٛ ٛٚ,ٓٔ ٓٓ,ٓ ٘ٚ,ٖٔ ٖٕ,ٖٔ الطررية

 ٓٓ,ٓ ٔٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٔٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ العميوبية

 ٗٙ,ٗٔ ٛٙ,ٙٔ ٓٓ,ٓ ٖ٘,ٔ ٗٙ,ٔ ٓٓ,ٓ ٕٛ,ٕٕ ٕ٘,ٕٗ كفر الطي 

 ٕٗ.ٔ ٗ٘.ٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٖٕ.ٕ ٖ٘.ٕ ال ربية

 ٔٓ,ٓ ٔٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٕٓ,ٓ ٕٓ,ٓ المنوفية

 ٚٚ,ٕٔ ٖٜ,ٕٔ ٓٓ,ٓ ٘٘,ٓ ٛٚ,ٓ ٓٓ,ٓ ٜٙ,ٖٖ ٜٚ,ٕٖ البحيرة

 ٕٔ,ٓ ٕٛ,ٓ ٓٓ,ٓ ٖٗ,ٓ ٔ٘,ٓ ٓٓ,ٓ ٗٔ,ٓ ٚٔ,ٓ اُسماعيمية

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ الليزة

 ٕٓ,ٓ ٕٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٖٓ,ٓ ٖٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٔٓ,ٓ ٕٓ,ٓ بن  سويؼ

 ٓٚ,ٓ ٙٛ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٔٔ,ٔ ٖٔ,ٔ الفيوـ

 ٖٗ,ٓ ٖٛ,ٓ ٓٓ,ٓ ٚٔ,ٓ ٕٗ,ٓ ٓٓ,ٓ ٗٗ,ٓ ٘ٗ,ٓ المنيا

 ٜٕ,٘ ٚٓ,ٙ ٓٓ,ٓ ٖٛ,ٓ ٓ٘,ٓ ٓٓ,ٓ ٔٔ,ٛ ٜٚ,ٛ أسيوط

 ٛٔ,ٔ ٔٓ,ٔ ٓٓ,ٓ ٖ٘,ٓ ٖٖ,ٓ ٓٓ,ٓ ٘ٙ,ٔ ٖٙ,ٔ سوجاج

 ٜٕ,ٓ ٜٕ,ٓ ٔ٘,ٙٗ ٗٓ,ٓ ٙٓ,ٓ ٛٛ,ٗٔ ٖٗ,ٓ ٔٗ,ٓ رنا

 ٘ٙ,ٔ ٜٛ.ٔ ٓٓ,ٓ ٚٓ,ٖ ٙٙ,ٗ ٔٚ,ٕٙ ٘٘,ٓ ٛ٘,ٓ أسواف

 ٕٛ,ٓ ٙٚ,ٓ ٜٗ,ٖ٘ ٜٔ,ٓ ٕٗ,ٓ ٔٗ,ٕٕ ٘ٓ,ٔ ٕٓ,ٔ اٍرصر

 ٜٙ,ٕ ٜٙ,ٕ ٓٓ,ٓ ٕٛ,ٚ ٙٗ,ٛ ٓٓ,ٓ ٜٓ.ٓ ٜٓ.ٓ اللديد الوادي

 ٜٖ,ٓ ٗٗ,ٓ ٓٓ,ٓ ٚٓ,ٔ ٜٕ,ٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ مطروح

 ٓٓ,ٓ ٔٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٔٓ,ٓ ٕٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ طماؿ سيناا

 ٛٛ,ٕٕ ٚٔ,ٜٔ ٓٓ,ٓ ٕٚ,ٖٙ ٕٜ,٘٘ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ النوبارية

 ٓ,ٓٓٔ ٓ,ٓٓٔ ٓ,ٓٓٔ ٓ,ٓٓٔ ٓ,ٓٓٔ ٓ,ٓٓٔ ٓ,ٓٓٔ ٓ,ٓٓٔ اُلمال  العاـ

 ( بالملحق .5: جمعت وحسبت من جدول )المصدر
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( تركز زراعة الفوؿ ف  بعض محافظات اٍراذ  العديمة بالولػه البحػري ٘ويوذح لدوؿ )
% مػػف إلمػػال  ٖ,ٔٛكػػالبحيرة وكفػػر الطػػي  والطػػررية والدرهميػػة، وبإلمػػال  نسػػب لهػػـ بم ػػت نحػػو 

اعته بمحافظات مطروح وطماؿ ولنوب سيناا مساحته عم  مستوي اللمهورية، كما يْحظ عدـ زر 
باٍراذػػ  العديمػػة، وتتركػػز زراعػػة جػػذا المحصػػوؿ فػػ  اٍراذػػ  اللديػػدة فػػ  محػػافظت  اُسػػكندرية 

% عم  التوال  مف مساحته عم  مستوي اللمهورية( بالولػه البحػري، ٛ,ٓٔ%، ٗ,ٖٔوالطررية )
اللديػدة بمصػر الوسػط  فػ  محػافظت  ويزرع الفوؿ ف  أراذ  الولػه العبمػ ، كمػا يػزرع باٍراذػ  

. كمػػا تػػـ زراعتػػه بػػالوادي اللديػػد ومطػػروح وطػػماؿ  بنػػ  سػػويؼ والمنيػػا، ّو يػػزرع بػػالليزة والفيػػـو
( أف منطعػػػػة النوباريػػػػة جػػػػ  اٍك ػػػػر زراعػػػػة لػػػػه وبنسػػػػبة بم ػػػػت ٘سػػػػيناا. ويْحػػػػظ مػػػػف لػػػػدوؿ )

التوسػم فػ  زراعػة  % مف إلمال  مساحته عم  مستوي اللمهوريػة. ممػا يعنػ  إمكانيػةٜ,٘٘نحو
 الفوؿ باٍراذ  اللديدة )خاصة النوبارية(، ومما يؤكد إمكانية زراعته بمعظـ اٍراذ  الزراعية.

 
 المحاصيؿ السكرية -ٖ
 تطمؿ المحاصيؿ السكرية رصب وبنلر السكر. 

 :بنلر السكر
بنلػػر السػػكر محصػػوؿ طػػتوي، يمكػػف زراعتػػه فػػ  معظػػـ أنػػواع اٍراذػػ ، إّ أنػػه يلػػود فػػ  

 ٍ راذػػ  الصػػفراا الرمميػػة، واٍراذػػ  ال عيمػػة، لػػذا يػػزرع فػػ  معظػػـ اٍراذػػ  العديمػػة بمصػػر، حيػػث ا
%(، الفيػػـو ٜٗ,ٔٔ%(، البحيػػرة )ٜٙ,ٔٔ%(، الدرهميػػة )ٖٙ,ٖٙتتركػػز زراعتػػه فػػ  كفػػر الطػػي  )

%( مػػف إلمػػػال  مسػػاحته عمػػػ  مسػػتوي اللمهوريػػػة. وجػػو محصػػػوؿ المنػػاطؽ المعتدلػػػة ٗٛ,ٓٔ)
بالسػػعيم . ويمكػػف أف يتحمػػؿ نسػػبة مػػف مموحػػة التربػػة ، لكنػػه ّ يلػػود باٍراذػػ   والبػػاردة ّو يتػػأ ر

ال درػػة. ويحتػػاج إلػػ  تنظػػيـ الػػري طػػوؿ فتػػرة نمػػو ، وتتورػػؼ كميػػة ميػػا  الػػري عمػػ  منطعػػة الزراعػػة 
ريات  ٛريات بالعروة الطتوية،  ٙوطبيعة اٍرض وميعاد الزراعة وعمر النبات. ويأخذ ف  المتوسط 

 يمية.بالعروة الن
وباستعراض المساحة المنزرعة مف جذا المحصوؿ، واُنتاج الكم  عم  مستوي اللمهورية، يتذػح 

، وكمػا ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓألؼ فداف ف  عاـ  ٜ,ٖٔٙأف إلمال  المساحة المنزرعة منه رد بم ت نحو 
ألؼ فػداف باٍراذػ  العديمػة وبنسػبة بم ػػت  ٘ٚ,ٜٕٓ( بالممحػؽ، منها حوال  ٙجو مبيف بلدوؿ )

ألػؼ ٘ٔ,ٔٚ%مػف إلمػال  المسػاحة المنزرعػة منػه عمػ  مسػتوي اللمهوريػة، وحػوال ٖٗ,ٓٛنحو
%مػف إلمػػال  المسػاحة المنزرعػػة منػه عمػػ  ٙٙ,ٜٔفػػداف باٍراذػ  اللديػػػدة، وبنسػبة بم ػػت نحػو 

 مستوي اللمهورية، اٍمر الػػذي يعن  تركز زراعته ف  اٍراذ  العديمة. 
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مميػػوف طػػف  ٕٓ,ٙمميػػوف طػػف، منػػه نحػػو  ٜٗ,ٚر السػػكر نحػػو كمػػا بمػػغ اُنتػػاج الكمػػ  مػػف بنلػػ
% مػف ٜٛ,ٕٛمميوف طف باٍراذ  اللديدة، وبنسبة بم ت حوال   ٕٛ,ٔباٍراذ  العديمة، ونحو 

% مػػف إلمػػال  ٔٔ,ٚٔإلمػػال  اُنتػػاج الكمػػ  عمػػ  مسػػتوي اللمهوريػػة لَراذػػ  العديمػػة، ونحػػو 
 لديدة.اُنتاج الكم  عم  مستوي اللمهورية لَراذ  ال
 

نتاج بنلر السكر باٍراذ  العديمة واللديدةٙلدوؿ )  ( نسب مساحة واا
 ٕٔٔٓ/ُٕٓٔٓلمال  اللمهورية طبعًا لممحافظات عاـ 

                                                                                            % 
 البياف         

 
 المحافظات

 بنلر السكر
 ٍ  اُلمال  اٍراذ  اللديدة راذ  العديمةا

 اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة
 ٜٙ,ٓ ٓٔ,ٔ ٖٙ,٘ ٚ٘,٘ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ اُسكندرية

 ٚٚ,ٕ ٜٛ,ٕ ٕٔ,ٙٔ ٘ٔ,٘ٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ بورسعيد

 ٕٚ,ٔ ٜٕ,ٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٗ٘,ٔ ٔٙ,ٔ دمياط

 ٗٙ,ٗٔ ٕٔ,ٖٔ ٜٙ,ٜٔ ٙٛ,ٚٔ ٗ٘,ٖٔ ٜٙ,ٔٔ الدرهمية

 ٕٙ,ٜ ٗٛ,ٜ ٖٚ,ٜٔ ٓٓ,ٕٔ ٜٓ,ٚ ٔٔ,ٚ لطرريةا

 ٛٔ,ٓ ٚٔ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٕٕ,ٓ ٕٔ,ٓ العميوبية

 ٗٓ,ٜٕ ٘ٓ,ٖٓ ٜٔ.ٗ ٕ٘,ٗ ٚٔ,ٖٗ ٖٙ,ٖٙ كفر الطي 

 ٖ٘,ٖ ٛٓ,ٖ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٗٓ,ٗ ٖٛ,ٖ ال ربية

 ٜٔ,ٓ ٜٔ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٖٕ,ٓ ٕٗ,ٓ المنوفية

 ٗٚ,ٛ ٙٚ,ٜ ٜٚ,ٔ ٚٙ,ٕ ٗٔ,ٓٔ ٜٗ,ٔٔ البحيرة

 ٓٚ,ٓ ٜٙ,ٓ ٓٔ,ٖ ٓٙ,ٕ ٕٔ,ٓ ٖٕ,ٓ ةاُسماعيمي

 ٚٓ,ٓ ٛٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٛٓ,ٓ ٓٔ,ٓ الليزة

 ٗٗ,ٛ ٚ٘,ٚ ٙٗ,ٕ ٚٗ,ٕ ٚٙ,ٜ ٕٛ,ٛ بن  سويؼ

 ٜٙ,ٚ ٚٚ,ٛ ٖٔ,ٓ ٖٔ,ٓ ٕٔ,ٜ ٗٛ,ٓٔ الفيوـ

 ٖ٘,ٙ ٛٙ,ٗ ٕٗ,ٔ ٜٕ,ٔ ٖٚ,ٚ ٔ٘,٘ المنيا

 ٕٔ,ٕ ٓٗ,ٔ ٖٚ,ٓ ٜٕ,ٓ ٛٗ,ٕ ٚٙ,ٔ أسيوط

 ٔٓ,ٓ ٔٓ,ٓ ٘ٓ,ٓ ٖٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ سوجاج

 ٕٔ,ٗ ٕٔ,٘ ٜ٘,ٕٗ ٔ٘,ٕٙ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ النوبارية

 ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ اُلمال  العاـ

 ( بالممحؽ .ٙلمعت وحسبت مف لدوؿ ) :المصدر

 
 
 



224 

 

( زراعػة بنلػر السػكر فػ  لميػم المحافظػات باٍراذػ  العديمػػػة، مػا عػدا ٙويوذح لدوؿ )
أمػػا فػػ  اٍراذػػ  اللديػػدة فػػزرع فػػ  معظػػـ المحافظػػات مػػا عػػدا  محػػافظت  اُسػػكندرية وبورسػػعيد.

محافظػػات دميػػاط والعميوبيػػة وال ربيػػة والمنوفيػػة والليػػزة. ورػػد يرلػػم ذلػػؾ إلػػ  تنػػافس المحاصػػيؿ 
الطتوية اٍخري معه عم  نفػس مسػاحة اٍرض الزراعيػة. ويْحػظ مػف نفػس اللػدوؿ تركػز زراعتػه 

%( أي مػػػا يعػػػرب مػػػف  مػػػث مسػػػاحته عمػػػ  مسػػػتوي ٘,ٕٙبمنطعػػػة النوباريػػػة باٍراذػػػ  اللديػػػدة )
%(، ٙٛ,ٚٔ%(، والدرهميػػػػػػػة )ٕٔاللمهوريػػػػػػػة، كمػػػػػػػا تتركػػػػػػػز زراعتػػػػػػػه بمحافظػػػػػػػات الطػػػػػػػررية )

%( باٍراذػػ  اللديػػدة بمناسػػبة التربػػة والمنػػاخ لزراعتػػه بهػػا، اٍمػػر الػػذي يعنػػ  ٘ٔ,٘ٔبورسػػعيد)
 عة السكر.إمكانية التوسم ف  زراعته بنلر السكر باٍراذ  اللديدة لصنا

 
 : محاصيؿ اٍلياؼ -ٗ
تطػػمؿ العطػػف والكتػػاف والتيػػؿ واللػػوت واللػػوت المنطػػوري والكػػابوؾ ورنػػب مػػانيْ والسيسػػاؿ  

 ونبات الرام .
 

 :افػالكت
محصوؿ طتوي، تلود زراعته ف  اٍراذ  الصفراا ال عيمة أو الطينيػة الخفيفػة أو المتوسػطة ليػدة 

ربػػة ولػػذلؾ ّ يمكػػف زراعتػػه فػػ  اٍراذػػ  الذػػعيفة أو الصػػرؼ، وجػػو نبػػات حسػػاس لػػدًا لذػػعؼ الت
الممحية أو العموية أو الرممية أو ال درة. ولهذا ّ تنتطر زراعتػه باٍراذػ  اللديػدة إّ فػ  المنػاطؽ 
المْ مػػة لظػػروؼ زراعتػػه. ويحتػػاج إلػػ  منػػاخ معتػػدؿ البػػرودة خػػال  مػػف اٍمطػػار ال زيػػرة والسػػعيم، 

 ٍ ليػػاؼ ونعومتهػػا. وباسػػتعراض المسػػاحة المنزرعػػة منػػه، نلػػد أنهػػا وتػػؤدي ال يػػـو إلػػ  اسػػتطالة ا
 ٜٙ٘ٚ( بػالممحؽ، منهػا نحػو ٚفداف، وكما جو مبيف بلػدوؿ ) ٛٙٓٛمساحة بسيطة ّ تزيد عف 

% ٕٛ,ٖٜفػػداف باٍراذػػ  اللديػػدة، وبنسػػبة بم ػػت حػػوال   ٜٜٗفػػداف باٍراذػػ  العديمػػة، ونحػػو 
لديػدة، وذلػػؾ مػف إلمػال  المسػاحة المنزرعػة عمػػ  % باٍراذػ  الٛٔ,ٙباٍراذػ  العديمػة، ونحػو 

. أي أف النسػبة اٍكبػر مػف زراعػة جػذا المحصػوؿ تعػم ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓمستوي اللمهورية ف  عػاـ 
ف  أراذ  الدلتا، نتيلة لمعوامؿ البي يػة والطبيعيػة الْزمػة لزراعتػه. ومػف الطبيعػ  أف يػنعكس ذلػؾ 

( بالممحؽ ، أف إلمال  اُنتاج مف ألياؼ الكتػاف ٚعم  اُنتاج الكم  منه، حيث يتبيف مف لدوؿ )
ألػػؼ طػػف  ٔٔ,ٕألػػؼ طػػف باٍراذػػ  العديمػػة ونحػػو  ٜ٘,ٖٖألػػؼ طػػف منػػه  ٚ,ٖ٘رػػد بمػػغ نحػػو 

% عم  التوال  مف إلمال  إنتاج اٍليػاؼ ٕٜ,٘%، ٛٓ,ٜٗباٍراذ  اللديدة، وبنسبة بم ت نحو 
 عم  مستوي اللمهورية.
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نتاج نسب ( ٚلدوؿ ) طبعًا لممحافظات عاـ ُلمال  اللمهورية باٍراذ  العديمة واللديدة  لكتافامساحة واا

ٕٓٔٓ/ٕٓٔٔ                                    
% 

 افػالبي            
 
 
 

 المحافظات

 الكتاف
 بذرة ألياؼ

اٍراذ   اُلمال  اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة
 العديمة

اٍراذ  
 اللديدة

 اُلمال 

 اُنتاج اُنتاج اُنتاج اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة
 ٕٜ,ٜ ٓٓ,ٓ ٙ٘,ٓٔ ٗٔ,ٗٔ ٛٙ,٘ٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٖٓ,٘ٔ ٔٚ,ٙٔ دمياط

 ٚٔ,ٖٚ ٓٓ,ٓ ٛ٘,ٜٖ ٜٜ,ٖٗ ٕٓ,ٕٖ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٜٔ,ٖٚ ٖٔ,ٖٗ الدرهمية

 ٘ٛ,٘ٔ ٚ٘,ٗٗ ٜٜ,ٖٔ ٜٓ,٘ٔ ٕٜ,ٖٔ ٖٛ.ٔٗ ٜٛ,ٗٗ ٗٗ,ٖٔ ٛٛ,ٔٔ الطررية

 ٖٚ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٗ,ٓ ٕٖ,ٓ ٖٔ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٖ٘,ٓ ٖٖ,ٓ عميوبيةال

 ٔ٘,ٗٔ ٕ٘,ٚ ٜٛ,ٗٔ ٜٛ,ٜ ٖٛ,ٜ ٕٙ,٘ ٔٓ,٘ ٕٛ,ٓٔ ٘ٔ,ٓٔ كفرالطي 

 ٗٛ,ٖٔ ٓٓ,ٓ ٗٚ,ٗٔ ٗ٘,ٙٔ ٜٓ.,ٕٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٛ٘,ٚٔ ٕٗ,ٕٔ ال ربية

 ٛٓ,ٔ ٓٓ,ٓ ٘ٔ,ٔ ٖ٘,ٔ ٚٓ,ٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٗٗ,ٔ ٗٔ,ٔ المنوفية

 ٕٖ,ٗ ٓٓ,ٓ ٓٙ,ٗ ٔٗ,ٗ ٜٜ,ٖ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٜٙ,ٗ ٕ٘,ٗ البحيرة

 ٖٜ,ٕ ٜٔ,ٛٗ ٓٓ,ٓ ٙٔ,ٖ ٓٔ,ٖ ٖٙ,ٖ٘ ٓٔ,ٓ٘ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ النوبارية

 ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ اُلمال  العاـ

 ( بالممحؽ .ٚ: لمعت وحسبت مف لدوؿ )المصدر

 
%(، وال ربيػػة ٖٔ,ٖٗرهميػة )فػ  محافظػات الد ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓوتركػزت زراعػة الكتػاف عػػاـ  
%( بمنطعة الدلتا باٍراذ  العديمة كمحصوؿ ألياؼ، كما جػو مبػيف ٔٚ,ٙٔ%(، دمياط )ٕٗ,ٕٔ)

% مػػف مسػاحته المنزرعػػة عمػػ  ٜٛ,ٗٗ(، بينمػػا انفػردت محافظػػة الطػررية بزراعػػة نحػو ٚبلػدوؿ )
نفػس اللػدوؿ %. كمػا يْحػظ مػف ٘مستوي اللمهورية، وتػـ زراعتػه بمحافظػة كفػر الطػي  بنسػبة 

% عم  مستوي زراعته باللمهورية، ٔ,ٓ٘تركز زراعته بمنطعة النوبارية باٍراذ  اللديدة بنسبة 
 وجذا يعن  إمكانية التوسم ف  زراعة جذا المحصوؿ بهذ  المنطعة.
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 : محصوؿ البصؿ كامؿ النذج -٘

  الطينيػة البصؿ محصوؿ طتوي، تصمح زراعته ف  لميػم اٍراذػ ، إّ أنػه يلػود باٍراذػ
الخصبة ليدة الصػرؼ والصػفراا الرمميػة، ويحتػاج البصػؿ لػدرلات حػرارة منخفذػة فػ  بدايػة نمػو ، 
وحرارة مرتفعة نسبيًا ف  مراحؿ نمو  اٍخيرة. ويتـ الري عم  حسب طبيعة التربة وحالة النبات، ّو 

 ريات. ٘-ٗيحتاج البصؿ لميا  ري ك يرة مف 
 

( بػػالممحؽ أف إلمػػال  المسػػاحة ٛنػػه، تبػػيف مػػف لػػدوؿ )وباسػػتعراض المسػػاحة المنزرعػػة م
ألػؼ  ٓٔ,ٕٜألػؼ فػداف، منهػا حػوال   ٜٗ,ٖٕٔرػد بم ػت نحػو  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓالمنزرعة ف  عػاـ 

ألؼ فػداف باٍراذػ  اللديػدة، وبنسػبة بم ػت  ٜٖ,ٖٔفداف لمبصؿ المنفرد باٍراذ  العديمة، ونحو 
 حة المنزرعة عم  مستوي اللمهورية.% عم  التوال  مف إلمال  المسإٗ,ٕ٘%، ٛ٘,ٗٚنحو 

 
مميوف طف عم  مستوي اللمهورية، منه حػوال   ٜ,ٔوبالنسبة لِنتاج الكم  فعد بمغ نحو 

ألؼ طف لمبصػؿ المحمػؿ فػ  اٍراذػ   ٗ,ٖ٘ٔمميوف طف لمبصؿ المنفرد، باُذافة إل  نحو  ٖ,ٔ
نمػػا بمػػغ اُنتػػاج الكمػػ  % مػػف إلمػػال  إنتػػاج اللمهوريػػة. بيٛ٘,ٙٚالعديمػػة، وبنسػػبة بم ػػت نحػػو 

% مػف إلمػال  اُنتػاج عمػ  ٕٗ,ٖٕألػؼ طػف، وبنسػبة بم ػت نحػو  ٘ٓ,ٗٗٗلمبصؿ المنفرد نحو 
 مستوي اللمهورية باٍراذ  اللديدة.

 
( تركػز زراعػة البصػؿ فػ  محػافظت  ال ربيػة والدرهميػة فػ  أراذػ  الولػه ٛلدوؿ ) ويوذح

% مف إلمػال  مسػاحته المنزرعػة فػ  ٖٚ,ٚٗو البحري باٍراذ  العديمة، وبما نسبته ملتمعة نح
اللمهوريػػة )أي مػػا يعػػرب مػػف نصػػؼ المسػػاحة نظػػرًا لمْ مػػة الظػػروؼ البي يػػة لزراعتػػه. كمػػا زرع 
البصؿ ف  معظـ المحافظػات باٍراذػ  العديمػة مػا عػدا اُسػكندرية واُسػماعيمية والليػزة ومطػروح 

ية اٍخري لمزراعة ف  نفس مساحة اٍرض وطماؿ سيناا، ورد يرلم ذلؾ لمنافسة المحاصيؿ الطتو 
الزراعيػػة)م اؿ زراعػػة ال ػػـو بػػالليزة واُسػػماعيمية(. ويْحػػظ مػػف نفػػس اللػػدوؿ زراعػػة البصػػؿ فػػ  
محافظػػات سػػوجاج وبنػػ  سػػويؼ والػػوادي اللديػػد والمنيػػا باٍراذػػ  اللديػػدة، نظػػرًا لمْ مػػة التربػػة 

 ٍ راذػػ  اللديػػدة بالمحافظػػات التػػ  تلػػود بهػػا والمنػػاخ لزراعتػػه. لػػذا ينصػػح بالتوسػػم فػػ  زراعتػػه با
 زراعته.
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نتاج ( نسب ٛلدوؿ ) طبعًا لممحافظات ُلمال  اللمهورية اٍراذ  العديمة واللديدة االبصؿ بمساحة واا
 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓعاـ

                                         %   
 البٌان        

 
 المحافظات

 البصل كامل النضج المنفرد

 اإلجمالى األراضى الجدٌدة راضى القدٌمةاأل

 اإلنتاج المساحة اإلنتاج المساحة المحمل اإلنتاج المساحة

 0,42 0,70 0,70 1,20 0,00 0,36 0,53 القاهرة

 0,16 0,27 0,67 1,07 0,00 0.00 0,00 اإلسكندرٌة

 0,13 0,26 0,73 1,01 0,00 0,01 0,01 السوٌس

 0,15 0,36 0,00 0,00 0,07 0,21 0,43 دمٌاط

 14,74 14,57 0,00 0,00 6,03 20,67 14,54 الدقهلٌة

 3,40 5,16 0,33 1,54 0,00 5,32 6,37 الشرقٌة

 5,76 7,04 0,00 0,00 0,00 3,24 4,44 القلٌوبٌة

 0,34 0,43 0,00 0,00 7,03 0,43 0,65 كفر الشٌخ

 24,33 20,76 0,00 0,00 74,24 23,20 27,33 الغربٌة

 0,11 0,16 0,00 0,00 0,00 0,15 0,21 ٌةالمنوف

 5,72 5,42 1,46 1,41 7,13 7,02 6,62 البحٌرة

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 اإلسماعٌلٌة

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 الجٌزة

 3,36 10,07 20,41 21,66 2,12 4,44 6,13 بنى سوٌف

 6,45 7,34 2,01 2,34 0,00 4,33 4,74 الفٌوم

 2,43 2,45 5,63 7,32 0,00 1,66 1,46 المنٌا

 5,77 5,43 4,31 6,11 0,00 6,64 5,27 أسٌوط

 11,54 4,33 32,30 23,17 0,00 5,72 4,62 سوهاج

 1,04 1,24 3,47 4,27 0,00 0,23 0,27 قنا

 1,04 1,02 2,44 3,03 2,52 0,34 0,32 أسوان

 0,25 0,27 0,00 0,00 0,30 0,27 0,36 األقصر

 1,64 2,04 7,03 7,44 0,00 0,06 0,04 الوادى الجدٌد

 0,03 0,14 0,13 0,54 0,00 0,00 0,00 مطروح

 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 شمال سٌناء

 3,42 4,26 16,72 16,76 0,00 0,00 0,00 النوبارٌة

 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 اإلجمالى العام

 ( بالممحؽ .ٛ: لمعت وحسبت مف لدوؿ )المصدر

 : محصوؿ ال ـو -ٙ
محصوؿ طػتوي، تلػود زراعتػه باٍراذػ  الصػفراا والخفيفػة وال عيمػة، ّو تلػود زراعتػه فػ  
اٍراذ  الطينية ال عيمة أو الرممية. ويحتاج ف  مراحؿ النمو اٍول  إل  لو بارد نوعًا ونهار رصػير 

 درلات حرارة مرتفعة نوعًا ونهار طويؿ نسبيًا ف  مرحمة تكويف الرؤوس.نسبيًا، بينما يحتاج ل
( بػالممحؽ، ٜوبدراسة إلمال  المساحات المنزرعة مػف جػذا المحصػوؿ، يتبػيف مػف لػدوؿ )

ألػػػؼ فػػػداف  ٘ٛ,ٕ٘، منهػػػا نحػػػو ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓألػػػؼ فػػػداف فػػػ  عػػػاـ  ٕٜ,ٕٛأنهػػػا بم ػػػت نحػػػو 
%، ٜٖ,ٜٛذػػ  اللديػػدة، وبم ػػت نسػػبتهما نحػػو ألػػؼ فػػداف باٍرا ٚٓ,ٖباٍراذػػ  العديمػػة، ونحػػو 

 % عم  التوال ، مف إلمال  المساحة المنزرعة.ٔٙ,ٓٔ
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ألػؼ طػف عمػ  مسػتوي اللمهوريػة، منػه  ٘ٛ,ٜٕ٘كما بمغ اُنتاج الكم  مف ال ـو حوال  
ألؼ طػف باٍراذػ  اللديػدة، وبم ػت  ٖٖ,ٕٔألؼ طف باٍراذ  العديمة، وحوال   ٕ٘,ٕٗٚحوال  

 % عم  التوال  مف إلمال  اُنتاج عم  مستوي اللمهورية.ٕٔ,ٚ%، ٜٚ,ٕٜنسبتهما نحو 
 

نتاج ( نسب ٜلدوؿ ) طبعًا لممحافظات ُلمال  اللمهورية اٍراذ  العديمة واللديدة ال ـو بمساحة واا
 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓعاـ

                         % 
 البٌان        

 
 المحافظات

 الثوم المنفرد

 اإلجمالى األراضى الجدٌدة األراضى القدٌمة

 اإلنتاج المساحة اإلنتاج المساحة المحمل اإلنتاج المساحة

 0,44 1,31 5,50 5,41 0,00 0,64 0,32 القاهرة

 0,64 1,05 4,54 4,44 0,00 0,00 0,00 اإلسكندرٌة

 0,13 0,21 2,52 1,44 0,00 0,00 0,00 السوٌس

 0,14 0,30 0,00 0,00 0,00 0,16 0,34 دمٌاط

 3,43 4,60 0,00 0,00 13,53 3,52 5,15 الدقهلٌة

 7,37 10,64 22,15 23,14 0,00 7,32 4,15 الشرقٌة

 1,36 1,36 0,00 0,00 2,35 1,35 1,52 القلٌوبٌة

 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 كفر الشٌخ

 1,05 0,47 0,00 0,00 5,45 0,73 1,03 الغربٌة

 0,14 0,13 0,00 0,00 0,00 0,16 0,21 المنوفٌة

 0,75 0,33 0,00 0,00 0,00 0,33 0,44 البحٌرة

 0,04 0,10 0,26 0,36 0,00 0,02 0,07 اإلسماعٌلٌة

 0,31 1,24 0,00 0,00 0,00 0,44 1,34 الجٌزة

 42,47 33,24 0,14 0,16 77,03 43,20 37,17 بنى سوٌف

 4,30 7,10 2,74 3,26 0,00 5,37 7,55 الفٌوم

 23,06 23,34 0,00 0,00 0,00 26,33 26,67 المنٌا

 3,35 3,15 0,40 0,33 0,00 4.45 3,44 أسٌوط

 1,44 1,33 0,00 0,00 0,00 1,63 1,44 سوهاج

 0,54 0,57 0,34 0,24 0,00 0,60 0,60 قنا

 1,71 2,24 7,40 4,73 1,03 1,25 1,35 أسوان

 0,67 0,44 0,72 1,11 0,00 0,72 0,42 األقصر

 0,32 1,23 11,24 11,47 0,00 0,01 0,01 الجدٌدالوادى 

 0,03 0,04 0,35 0,31 0,00 0,00 0,00 مطروح

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 شمال سٌناء

 2,60 3,34 36,10 31,44 0,00 0,00 0,00 النوبارٌة

 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 اإلجمالى العام

 ( بالممحؽ .ٜمعت وحسبت مف لدوؿ )ل :المصدر
وتركػػػزت زراعػػػة ال ػػػـو فػػػ  اٍراذػػػ  العديمػػػة فػػػ  معظػػػـ المحافظػػػات )باسػػػت ناا محافظػػػات 

( وذلػؾ لمْ مػة الظػروؼ ٜاُسكندرية والسويس ومطروح وطماؿ سيناا( وكما جػو مبػيف بلػدوؿ )
واُسػػكندرية والسػػويس  البي يػػة بهػػا لزراعتػػه. كمػػا زرع ال ػػـو باٍراذػػ  اللديػػدة بمحافظػػات العػػاجرة

والطررية واُسػماعيمية بالولػه البحػري، وفػ  محػافظت  بنػ  سػويؼ والفيػـو بمصػر الوسػط ، وفػ  
أسيوط ورنا وأسواف واٍرصر بالوله العبم . وزرع بالوادي اللديد ومطػروح وكمػا جػو مبػيف بلػدوؿ 

  مستوي اللمهورية % مف إلمال  مساحة ال ـو عمٜ,ٖٔ( الذي يْحظ منه أيذًا زراعة نحو ٜ)
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( عػػدـ ٜفػػ  منطعػػة النوباريػػة، ممػػا يعنػػ  التوسػػم فػػػػ  زراعتػػه بهػػذ  المنطعػػة. كمػػا يوذػػح لػػدوؿ )
زراعػػة جػػذا المحصػػوؿ فػػ  محافظػػات الليػػزة والمنيػػا وسػػوجاج، ورػػد يرلػػم ذلػػؾ لمنافسػػة المحاصػػيؿ 

ؿ فػ  محػافظت  الطتوية اٍخري عم  الزراعة ف  نفس مساحة اٍرض الزراعية، كم اؿ زراعة البصػ
 المنيا وسوجاج ف  نفس العاـ.

 
 : ةينملموعة النباتات الطبية والعطرية والز  -ٚ

نوع، منها مػا ينمػو بريػًا فػ  وادي النيػؿ  ٕٓٓٓج  محاصيؿ زير تعميدية يولد منها نحو 
 نوع. ٓٙوالصحراا الطررية وال ربية وسيناا ويزرع منها نحو 

 (ٔ)تعسـ جذ  الملموعة إل  :
 :باتات الطبيةالن )أ(

 -الطػػيح  -اليانسػػوف  -الطػػمر -الكمػػوف -الكسػػبرة -الطػػطة -الحنػػاا -وتذػػـ الكركديػػه
 -الكػرفس -السمؽ -النارنج -حطيطة الميموف -العرطـ -حبة البركة -النعناع -الم ات -البابونج
 -الزعتػػػر-حصػػػا المبػػػاف  -الحمبػػػه -الخمػػػه -السػػػنامك  -الكػػػرات بطوطػػػة -العررسػػػوس -الطػػػبت
 الداتورة . -الكراوية -سمفا سكْريا -البردروس -البروكم  -سالبعدون

 
 : النباتات العطرية )ب(

 -الفػؿ  -البنفسػج -الياسػميف -الػورد البمػدي -العرنفؿ -الريحاف -الهوجوبا -تطمؿ العتر
 اّنتاليت.

 :نباتات الزينة )لػ(
س  -وجػػػ : التيػػػوبيروز  -الكْنػػػديّو  -ا الكمونػػػدوم -الفاريسػػػكـ  -الػػػداليا  -اللْديػػػّو

 اّبصاؿ . -الليوفيْ  -عصفور اللنة 
 

( ٓٔوبدراسػػػة إلمػػػال  المسػػػاحة المزروعػػػة بالنباتػػػات الطبيػػػة والعطريػػػة، فيبػػػيف لػػػدوؿ )
ألػػؼ  ٜٔ,ٓٗ، منهػا حػوال  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓألػؼ فػداف فػ  عػاـ  ٚٔ,ٛٗبػالممحؽ أنهػا بم ػت نحػو 

مال  المساحة المزروعة عم  مستوي % مف إلٕٜ,ٗٛفداف باٍراذ  العديمة، وبنسبة بم ت نحو 
% مف إلمال  ٛٓ,٘ٔألؼ فداف باٍراذ  اللديدة، وبنسبة بم ت نحو  ٕٙ,ٚاللمهورية، وحوال  

 المساحة المزروعة عم  مستوي اللمهورية.
 

                                                 
(0)

مرجةع  –الجهاز المركــــزى للتعبئةة العامـةـة واإلحصةاء، النشةرة السةنوية إلحصةـاءات المسةاحات المحصوليـةـة واإلنتةا  النبةاتى   

 سابق .
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 ٘٘,ٜٛٔألػؼ طػف، منهػا حػوال   ٕٛ.ٖٕٔوبالنسبة ُلمال  اُنتاج منها، فعد بمغ نحو 
% مػػف إلمػػال  اُنتػػاج عمػػ  مسػػتوي ٙٛ,ٕٜبنسػػبة بم ػػت نحػػو ألػػؼ طػػف باٍراذػػ  العديمػػة، و 

% مػف إلمػال  ٗٔ,ٚألػؼ طػف باٍراذػ  اللديػدة وبنسػبة بم ػت نحػو  ٕٚ,٘ٔاللمهوريػة، ونحػو 
 اُنتاج عم  مستوي اللمهورية.

( تركز زراعة النباتات الطبية والعطرية باٍراذ  العديمة فػ  محافظػات ٓٔويوذح لدوؿ )
سػػػويؼ، وذلػػػؾ لمْ مػػػة اٍراذػػػ  الزراعيػػػة والعوامػػػؿ البي يػػػة لزراعتهػػػا بهػػػذ   المنيػػػا والفيػػػـو وبنػػػ 

اٍراذ ، كما يْحػظ عػدـ زراعتهػا فػ  محافظػات أسػواف والػوادي اللديػد ومطػروح والبحػر اٍحمػر، 
بالرزـ مف زراعة جذ  النباتات بهذ  المحافظات ف  اٍراذ  اللديدة، مما يعن  إمكانية التوسم فػ  

كمػػا يْحػػظ مػػف نفػػس اللػػدوؿ عػػدـ زراعػػة جػػذ  النباتػػات فػػ  منطعػػة الػػدلتا باٍراذػػ  زراعتػػه بهػػا. 
اللديػػدة، ورػػد يرلػػم ذلػػؾ إلػػ  تفذػػيؿ المػػزارعيف لزراعػػة المحاصػػيؿ التعميديػػة فػػ  جػػذ  المحافظػػات، 
باُذافة إل  عدـ مْ مة الظروؼ المناخية والتربة لزراعة بعض اٍنواع منها، فعمػ  سػبيؿ الم ػاؿ 

حنػػاا لػػدرلات حػػرارة مرتفعػػة حيػػث تتورػػؼ البػػرودة نموجػػا، ويْ ػػـ زراعػػة الحنػػاا اٍراذػػ  تحتػػاج ال
 الرممية والصفراا الخفيفة.

 
 :ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓلعاـ  المحاصيؿ الحعمية الصيفية - انيا

سػػػوؼ يتنػػػاوؿ جػػػذا اللػػػزا مػػػف الدراسػػػة، أجػػػـ المحاصػػػيؿ الحعميػػػة الصػػػيفية، ذات الصػػػمة 
   النحو التال :بالصناعات التحويمية ف  مصر، عم

 : محاصيؿ اٍلياؼ -ٔ
 : محصوؿ العطف )أ(

يعتبػػر العطػػف مػػف المحاصػػيؿ الصػػيفة، وتلػػود زراعتػػه باٍراذػػ  الطينيػػة ال عيمػػة والصػػفراا 
الطينيػػة المتوسػػطة الخصػػوبة، التػػ  تحػػتفظ بالرطوبػػة ليػػدة الصػػرؼ والتهويػػة، ويحتػػاج إلػػ  منػػاخ 

 ار واُ مار.داف ا خْؿ موسـ النمو خصوصًا فترت  اُزج
 

( بػػالممحؽ المسػػاحة واُنتػػاج الكمػػ  مػػف العطػػف، حيػػث يتبػػيف منػػه أف ٔٔويوذػػح لػػدوؿ )
، منهػا ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓألؼ فداف، ف  عاـ  ٕٔ,ٕٓ٘إلمال  المساحة المنزرعة به رد بم ت حوال  

% مػػف إلمػػال  المسػػاحة ٛٗ,ٜٚألػػؼ فػػداف باٍراذػػ  العديمػػة، وبنسػػبة بم ػػت نحػػو  ٚٓ٘نحػػو 
ألؼ فداف باٍراذ  اللديدة، وبنسبة بم ػت نحػو  ٕٔ,ٖٔ  مستوي اللمهورية، ونحو المنزرعة عم

 % مف إلمال  المساحة المنزرعة عم  مستوي اللمهورية.ٕ٘,ٕ
 

 
نتاج النباتات الطبية والعطرية باٍراذ  العديمة واللديدةٓٔلدوؿ )  ( نسب مساحة واا
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 ٕٔٔٓ/ُٕٓٔٓلمال  اللمهورية طبعًا لممحافظات عاـ 
                % 
 البياف         

 
 المحافظات

 إلمال  النباتات الطبية والعطرية
 اُلمال  اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة

 اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة
 ٔٓٓ,ٓ ٔٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٔٓ,ٓ دمياط

 ٔٓ,ٓ ٘ٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٔٓ,ٓ ٙٓ,ٓ الدرهمية

 ٖٓ,ٓ ٓٔ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٗٓ,ٓ ٔٔ,ٓ الطررية

 ٜٙ,ٔ ٜٙ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٕٛ,ٔ ٔٛ,ٓ العميوبية

 ٗ٘,ٓ ٗٓ,ٕ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٛ٘,ٓ ٔٗ,ٕ ال ربية

 ٘ٔ,ٓ ٙٚ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٚٔ,ٓ ٜٛ,ٓ المنوفية

 ٙٙ,ٓ ٜٜ,ٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٔٚ,ٓ ٖ٘,ٕ البحيرة

 ٓٓ,ٔ ٙٙ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٛٓ,ٔ ٛٚ,ٓ الليزة

 ٘ٓ,ٗٙ ٜٔ,ٚٔ ٜٜ,ٔٔ ٕٙ,ٙ ٘ٓ,ٛٙ ٜٛ,ٜٔ بن  سويؼ

 ٖٗ,ٚٔ ٖٙ,ٕٗ ٖٔ,ٔ ٕٚ,ٖ ٚٙ,ٛٔ ٖٓ,ٕٛ الفيوـ

 ٕٛ,ٓٔ ٘ٚ,ٖٛ ٜٓ,ٕ٘ ٙ٘,ٗ٘ ٚٓ,ٚ ٜ٘,ٖ٘ المنيا

 ٕٛ,ٔ ٜٛ,ٚ ٖٖ,ٖ ٚٗ,ٙ ٓٚ,ٔ ٕ٘,ٛ أسيوط

 ٜٓ,ٓ ٖٖ,ٓ ٘ٓ,ٓ ٙٓ,ٓ ٜٓ,ٓ ٖٛ,ٓ رنا

 ٙ٘,ٓ ٖٛ,ٔ ٘ٛ,ٚ ٛٔ,ٜ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ أسواف

 ٖٓ,ٓ ٕ٘,ٓ ٔٗ,ٓ ٘ٙ,ٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ الوادي اللديد

 ٙٛ,ٓ ٜٜ,ٓ ٕٓ,ٕٔ ٓٙ,ٙ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ مطروح

 ٔٓ,ٓ ٓٚ,ٓ ٓٔ,ٓ ٔٙ,ٗ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ البحر اٍحمر

 ٛٚ,ٓ ٗٓ,ٔ ٙٛ,ٓٔ ٛٛ,ٙ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ النوبارية

 ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ اُلمال  العاـ

 ( بالممحؽ .ٓٔ: لمعت وحسبت مف لدوؿ )المصدر
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ن( نسب ٔٔلدوؿ ) طبعًا لممحافظات ُلمال  اللمهورية اٍراذ  العديمة واللديدة العطف بتاج مساحة واا

 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓعاـ
                              % 
 البياف          

 
 

 المحافظات

 العطف
 اُلمال  اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة

 المساحة
 اُنتاج

 المساحة
 اُنتاج

 المساحة
 اُنتاج

 بذرة ألياؼ بذرة ألياؼ بذرة ألياؼ
 ٖ٘,ٔ ٚ٘,ٔ ٜٙ,ٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٚ٘,ٔ ٔٙ,ٔ ٖٚ,ٔ اُسكندرية

 ٙٙ,ٓ ٓٚ,ٓ ٘ٚ,ٓ ٖٛ,ٜٕ ٙٛ,ٕٚ ٜٚ,ٜٕ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ بورسعيد

 ٜٛ.ٔ ٓٙ.ٔ ٘ٚ,ٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٖٓ,ٕ ٗٙ,ٔ ٜٚ,ٔ دمياط

 ٜٚ,ٓٔ ٕٚ,٘ٔ ٓٙ,ٕٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٕٕ,ٔٔ ٙٙ,٘ٔ ٕٜ,ٕٔ الدرهمية

 ٖٗ,ٓٔ ٜٙ,ٕٔ ٜٗ,ٔٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٙٙ,ٓٔ ٔٓ,ٖٔ ٕ٘,ٕٔ رريةالط

 ٕٛ,ٓ ٕٙ,ٓ ٕ٘,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٜٕ,ٓ ٕٚ,ٓ ٕٙ,ٓ العميوبية

 ٘٘,ٕٕ ٚ٘,ٖٕ ٚٛ,ٕ٘ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٙٓ,ٖٕ ٛٔ,ٕٗ ٗ٘,ٕٙ كفر الطي 

 ٖٙ,ٚ ٓٚ,٘ ٜٙ,ٗ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٕ٘,ٚ ٗٛ,٘ ٜٓ,٘ ال ربية

 ٔٔ,ٔ ٜٓ,ٔ ٗٓ,ٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٗٔ,ٔ ٕٔ,ٔ ٚٓ,ٔ المنوفية

 ٜٖ,ٖٖ ٕٗ,ٕٚ ٖٚ,ٕٚ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٗٔ,ٖٗ ٖٔ,ٕٛ ٘ٗ,ٕٛ البحيرة

 ٕٚ,ٓ ٕ٘,ٓ ٖٔ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٕٚ,ٓ ٕ٘,ٓ ٕٖ,ٓ اُسماعيمية

 ٔٛ,ٔ ٜ٘,ٔ ٖٓ,ٕ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٘ٛ,ٔ ٖٙ,ٔ ٛٓ,ٕ بن  سويؼ

 ٕٚ,ٖ ٗٗ,ٖ ٕ٘,ٗ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٔٛ,ٖ ٖ٘,ٖ ٖٙ,ٗ الفيوـ

 ٙٙ,ٓ ٖ٘,ٓ ٔٙ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٛٙ,ٓ ٗ٘,ٓ ٖٙ,ٓ منياال

 ٕٗ,ٔ ٜٛ,ٔ ٓٚ,ٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٘ٗ,ٔ ٖٓ,ٕ ٗٚ,ٔ أسيوط

 ٕٖ,ٓ ٘٘,ٓ ٜٗ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٕٖ,ٓ ٙ٘,ٓ ٓ٘,ٓ سوجاج

 ٕٓ,ٓ ٕٓ,ٓ ٕٓ,ٓ ٖٚ,ٓ ٔٚ,ٓ ٘ٛ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ الوادي اللديد

 ٖ٘,ٔ ٜٚ,ٔ ٘ٚ,ٔ ٗٗ,ٜٙ ٗٗ,ٔٚ ٖ٘,ٜٙ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ النوبارية

 ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ اُلمال  العاـ

 ( بالممحؽ .ٔٔلمعت وحسبت مف لدوؿ ) :المصدر
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ويزرع العطف ف  محافظات اللمهوريػة، فيمػا عػدا بعػض محافظػات م ػؿ العػاجرة وبورسػعيد 
باٍراذ  العديمة ف  محافظات البحيرة وكفر الطي  والدرهميػة والوادي اللديد. وتتركز زراعة العطف 

% مػػف إلمػػال  مسػػاحة ٕ,ٓٛوالطػػررية، حيػػث يبمػػغ ملمػػوع نسػػبة مسػػاحة جػػذ  المحافظػػات نحػػو 
(، وذلؾ لمْ مة أراذ  جػذ  المحافظػات ٔٔالعطف المنزرعة باللمهورية وكما جو موذح بلدوؿ )

والبي يػة المناسػبة. وفيمػا يتعمػؽ بزراعػة العطػف باٍراذػ  لزراعته، باُذػافة إلػ  العوامػؿ المناخيػة 
اللديدة فنْحظ عدـ زراعته بها إّ ف  مسػاحات ذػ يمة بمحػافظت  بورسػعيد والػوادي اللديػد، ورػد 
يرلػػم ذلػػؾ إلػػ  عػػدـ مناسػػبة الظػػروؼ البي يػػة والتربػػة لزراعتػػه، حيػػث تعمػػؿ اٍراذػػ  الخفيفػػة عمػػ  

زراعتػػه باٍراذػػ  الرمميػػة لفعرجػػا فػػ  المػػواد ال ذا يػػة وذػػعؼ زيػػادة نمػػو  الخذػػري، كمػػا ّ تػػنلح 
احتفاظهػػا بالميػػا . كمػػا ّ تػػنلح زراعػػة العطػػف باٍراذػػ  ال درػػة والعمويػػة والممحيػػة، كمػػا ّ ينصػػح 
بزراعته باٍراذ  المستصمحة حدي ًا، إّ إذا نلح بها زراعة البرسيـ واٍرز بإنتاج عال . ّو توافؽ 

ذا بة الخصوبة كأراذ  اللزا ر والسواحؿ، حيث يزداد فيها نمو  الخذػري وتػأخر  زراعته اٍراذ  ال
فػػ  النذػػج فيصػػاب بطػػدة بديػػداف المػػوز. ولذػػماف نمػػو العطػػف ليػػدًا فػػ  لميػػم اٍراذػػ  المْ مػػة 
لزراعتػػه يلػػب أّ يكػػوف بهػػا طبعػػة متماسػػكة صػػمبه أو صػػماا فػػ  منطعػػة تحػػت التربػػة، نظػػرًا ٍف 

 لذور .ولودجا يعررؿ نمو ال
وتلػػدر اُطػػارة فػػ  جػػذا الصػػدد إلػػ  المطػػاكؿ التػػ  توالػػه تسػػويؽ محصػػوؿ العطػػف، وكػػذلؾ 
المعورػػات التػػ  توالػػه تصػػنيعه وتخزينػػه، والتػػ  تحتػػاج إلػػ  دعػػـ فعػػاؿ مػػف الدولػػة لصػػناعة ال ػػزؿ 
 والنسيج، حتػ  ّ تفعػد الػبْد اٍسػواؽ العالميػة المسػتوردة لممنتلػات والمْبػس العطنيػة، باُذػافة

 إل  السوؽ المحم  عم  جذ  المنتلات.
 :المحاصيؿ السكرية -ٕ

 : رصب السكر
محصوؿ صيف ، يحتاج إل  لو حار رطب مطمس، وتنلح زراعته فػ  أزمػب اٍراذػ ، إّ 

 أنه يلود ف  اٍراذ  الطينية ال عيمة الخصبة ال نية ف  اللير، ليدة الصرؼ.
لمسػػػتديـ واُنتػػػاج منػػػه، فػػػ  عػػػاـ وبدراسػػػة المسػػػاحات المنزرعػػػة مػػػف جػػػذا المحصػػػوؿ ا

( بالممحؽ أف إلمال  المسػاحة المنزرعػة منػه رػد بمػغ نحػو ٕٔ، نْحظ مف لدوؿ )ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ
ألػػػؼ فػػػداف باٍراذػػػ  العديمػػػة، بنسػػػبة بم ػػػت حػػػوال   ٚٛ,ٕ٘ٛألػػػؼ فػػػداف، منهػػػا نحػػػو  ٘.ٕٖ٘
احة % مػػػف إلمػػػال  المسػػػاحة المنزرعػػػة عمػػػ  مسػػػتوي اللمهوريػػػة، وبمػػػغ إلمػػػال  المسػػػٕٛ,ٚٛ

% مػف إلمػال  ٛٔ,ٕٔألػؼ فػداف، بنسػب بم ػت نحػو  ٖٙ,ٜٖالمنزرعة باٍراذػ  اللديػدة حػوال  
 (. ٕٔالمساحة المنزرعة عم  مستوي اللمهورية. ويتبيف مف لدوؿ )
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نتاج رصب السكر باٍراذ  العديمة واللديدةٕٔلدوؿ )  ( نسب مساحة واا
 ٕٔٔٓ/ُٕٓٔٓلمال  اللمهورية طبعًا لممحافظات عاـ 

         % 
 البياف        

 
 المحافظات

 رصب السكر
 اُلمال  اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة

 اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة
 ٖٓٓ,ٓ ٘ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٖٓٓ,ٓ ٔٓ,ٓ العاجرة

 ٔٓٓ,ٓ ٕٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٔٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ اُسكندرية

 ٖٓٓ,ٓ ٗٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٖٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ السويس

 ٚٓٓ,ٓ ٗٔٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٛٓٓ,ٓ ٕٓ,ٓ دمياط

 ٕ٘ٔ,ٓ ٖٙٔ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٕٗٔ,ٓ ٜٔ,ٓ الدرهمية

 ٛٗٓ,ٓ ٙٙٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٘٘ٓ,ٓ ٛٓ,ٓ الطررية

 ٔٙٔ,ٓ ٖٖٕ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٖٛٔ,ٓ ٕٚ,ٓ العميوبية

 ٗٗٓ,ٓ ٕ٘ٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ٘ٓ,ٓ ٙٓ,ٓ كفر الطي 

 ٘ٔٗ,ٓ ٓٛٗ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٚٗ,ٓ ٘٘,ٓ ال ربية

 ٗٓٓ,ٓ ٚٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٘ٓٓ,ٓ ٔٓ,ٓ المنوفية

 ٖٔٓ,ٓ ٗ٘ٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٖ٘ٓ,ٓ ٙٓ,ٓ البحيرة

 ٕٗٗ,ٓ ٜ٘٘,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ٘,ٓ ٗٙ,ٓ الليزة

 ٜٔٔ,ٓ ٕٗٓ,ٓ ٙٓ,ٓ ٙٔ,ٓ ٕٙٔ,ٓ ٕٔ,ٓ بن  سويؼ

 ٓٛٓ,ٓ ٚ٘ٔ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٜٓٓ,ٓ ٛٔ,ٓ الفيوـ

 ٜٚٓ,ٔٔ ٖٖٔ,ٕٔ ٕ٘,ٓ ٜ٘,ٓ ٚٓٗ,ٖٔ ٖٚ,ٖٔ المنيا

 ٖٖٚ,ٓ ٜٛٗ,ٓ ٜٓ,ٓ ٕٔ,ٓ ٔٔٗ,ٓ ٗ٘,ٓ أسيوط

 ٜٛٙ,ٗ ٜ٘ٗ,ٗ ٕٙ,ٖ ٙٙ,ٖ ٙٗٔ,٘ ٕٔ,٘ سوجاج

 ٖٓٓ,ٖٚ ٜ٘ٛ,ٖ٘ ٖٔ,٘ٔ ٖٗ,ٗٔ ٕٙٛ,ٜٖ ٖٛ,ٖٛ رنا

 ٜٜٛ,ٕٗ ٖٔٔ,ٕ٘ ٕٕ,ٔٙ ٜٚ,ٜ٘ ٕٕٗ,ٕٓ ٖٓ,ٕٓ أسواف

 ٕٕٗ.ٜٔ ٕٖٔ.ٜٔ ٜٙ.ٛٔ ٜٜ,ٜٔ ٜٕٚ,ٜٔ ٕٕ,ٜٔ اٍرصر

 ٕٙٓ,ٓ ٖٔٔ,ٓ ٕٕ,ٓ ٛٓ,ٔ ٓٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ النوبارية

 ٓٓٓ,ٓٓٔ ٓٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ العاـ اُلمال 

 ( بالممحؽ .ٕٔلمعت وحسبت مف لدوؿ ) :المصدر
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أف رصػػب السػػكر يػػزرع فػػ  لميػػم المحافظػػات، فيمػػا عػػدا محػػافظت  اُسػػكندرية والسػػويس، لعػػدـ 
ز زراعػة العصػب فػ  محافظػات الولػه العبمػ  مناسبة الميا  والعوامؿ البي ية اٍخري لزراعتػه. وتتركػ

% مػػػف إلمػػػال  مسػػػاحته باللمهوريػػػة. وبالنسػػػبة لزراعػػػة العصػػػب فػػػ  ٛ,ٜٚوتطػػػكؿ نسػػػبة نحػػػو 
اٍراذ  اللديدة فيتذح مف نفس اللدوؿ عدـ زراعته بمحافظػات الػدلتا، وتركػز زراعتػه فػ  الولػه 

لمهورية( وذلؾ لعدـ مناسبة % مف إلمال  مساحته بالٓٙالعبم  خاصة ف  محافظة أسواف )نحو 
الظػػروؼ البي يػػة لزراعتػػه بمحافظػػات الػػدلتا. ولػػدير بالػػذكر عػػد النصػػح بزراعػػة العصػػب باٍراذػػ  
السوداا ال عيمة لعمة محصوله بهػا، كمػا ّ ينصػح بزراعتػه باٍراذػ  الرمميػة لعػد احتفاظهػا بالميػا  

لح زراعتػػه باٍراذػػ  ال درػػة أو وسػػهولة ررػػاد العصػػب فيهػػا ورمػػة محتوياتػػه السػػكرية، كمػػا ّ تػػن
 الممحية أو طديدة العموية.

 ٖٜ,ٖٔمميػػوف طػػف ، منهػػا نحػػو  ٚٚ,٘ٔوبالنسػػبة ُنتػػاج رصػػب السػػكر، فعػػد بمػػغ نحػػو 
% مػػف إلمػػال  اُنتػػاج عمػػ  مسػػتوي ٖٙ,ٛٛمميػػوف طػػف باٍراذػػ  العديمػػة، وبنسػػبة بم ػػت نحػػو 

مميػػوف طػػف، وبنسػػبة بم ػػت نحػػو  ٗٛ,ٔاللمهوريػػة، وبمػػغ إلمػػال  إنتالػػه باٍراذػػ  اللديػػدة نحػػو 
 %مف إلمال  إنتاله عم  مستوي اللمهورية.ٗٙ,ٔٔ
 

 : محاصيؿ الحبوب -ٗ
 : الصفراا( –الذرة الطامية )البيذاا  -أ
محصوؿ صيف  بنوعيه، تلود زراعته باٍراذ  خصبة ليدة الصرؼ والطميية المرتفعة ف   

درلػػة حػػرارة مرتفعػػة نسػػبيًا مػػم تػػوفر الرطوبػػة المػػادة العذػػوية، وجػػو نبػػات ملهػػد لمتربػػة ويحتػػاج ل
 الدف ا أ ناا التزجير.

وبدراسػػػة إلمػػػالى المسػػػاحة المنزرعػػػة بالػػػذرة الطػػػامية )البيذػػػاا والصػػػفراا (، فػػػ  عػػػاـ  
مميوف فػداف، منهػا نحػو ٙٚ,ٔ( بالممحؽ ، أنها بم ت نحو ٖٔ، يتذح مف لدوؿ )ٕٔٔٓ/ٓٔٓٔ
ألػػػؼ فػػػداف بالػػػذرة الطػػػامى  ٖ٘,ٕٙٚاا، ونحػػػو مميػػوف فػػػداف زرعػػػت بالػػػذرة الطػػػامى البيذػػػٛٗ,ٔ

الصفراا. وبمغ إلمال  مسػاحة اٍراذػ  المنزرعػة بالػذرة الطػامية بنوعيهػا، باٍراذػ  العديمػة نحػو 
% مػف إلمػال  المسػػاحة المنزرعػة عمػ  مسػػتوي ٜٚ,ٜٛمميػوف فػداف، وبنسػبة بم ػػت نحػو  ٛ٘,ٔ

ألػؼ  ٜ٘,ٜٚٔهػا باٍراذػ  اللديػدة نحػو اللمهورية ، وبمغ إلمال  المساحة المنزرعة بها بنوعيت
 % مف اُلمال  عم  مستوي اللمهورية. ٕٔ,ٓٔفداف، بنسبة بم ت نحو 
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 (ٖٔلدوؿ )
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% مػػف ٕٗ,٘ٛمميػػوف طػػف، بنسػػبة ٖٓ,٘وبمػػغ اُنتػػاج الكمػػ  مػػف الػػذرة الطػػام  البيذػػاا نحػػو   
مػػػغ جػػػذا اُنتػػػاج مػػػف الػػػذرة الطػػػام  الصػػػفراا نحػػػو إلمػػػال  اُنتػػػاج عمػػػ  مسػػػتوي اللمهوريػػػة، وب

 % مف إلمال  اُنتاج عم  مستوي اللمهورية . ٛ٘,ٗٔألؼ طف، وبنسبة بم ت نحو  ٕٖ,ٛ٘ٛ
وتركزت زراعة الذرة الطامية بنوعيها ف  محافظػات المنيػا والطػررية والمنوفيػة بنسػب بم ػت  

منػه عمػ  مسػتوي اللمهوريػة % مف إلمػال  المسػاحة المنزرعػة ٔ,ٔٔ%، ٚ,ٖٔ%، ٕ,ٗٔنحو 
( وذلػؾ لخصػوبة أراذػ  جػذ  المحافظػات. وبالنسػبة لمػذرة ٖٔعم  الترتيب وكما جو مبيف بلػدوؿ )

الطػػامية البيذػػاا فعػػد تركػػزت زراعتهػػا فػػ  محافظػػات المنيػػا والطػػررية والمنوفيػػة باٍراذػػ  العديمػػة 
مية البيذػاا عمػ  % مػف إلمػال  مسػاحة الػذرة الطػاٙ,ٕٔ%، ٔ,ٗٔ%، ٕ,ٙٔبنسب بم ت نحو 

مستوي اللمهورية عم  التوال ، وذلؾ توافعًا مم احتيالات جذا المحصوؿ باٍراذػ  الخصػبة ليػدة 
الصرؼ. كما تركزت زراعته ف  محافظات اُسكندرية والطررية وبن  سويؼ باٍراذ  اللديدة، ورػد 

 يرلم ذلؾ إل  ارتفاع أسعارجا بهذ  المحافظات.
فراا فتركػزت زراعتهػػا بمحافظػات أسػيوط والطػػررية والمنوفيػة والمنيػػا أمػا الػذرة الطػػامية الصػ 

% مػػف إلمػػال  مسػػاحة الػػذرة ٕٔ,ٕ٘باٍراذػػ  العديمػػة، وتم ػػؿ جػػذ  المحافظػػات ملتمعػػة نحػػو 
الطامية الصفراا عم  مستوي اللمهورية(، أي ما يزيػد بعميػؿ عػف نصػؼ المسػاحة المنزرعػة بهػذا 

الطامية الصفراا ف  اٍراذ  اللديدة ف  محافظات اُسكندرية المحصوؿ(. كما تركزت زراعة الذرة 
% مػػف إلمػػال  المسػػاحة المنزرعػػة بػػه عمػػ  مسػػتوي ٖ٘والطػػررية واُسػػماعيمية وبمػػا يطػػكؿ نحػػو 

. أما المحافظػات التػ  لػـ تػزرع جػذا المحصػوؿ فعػد يرلػم ذلػؾ إلػ  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓاللمهورية عاـ 
ة، فهو محصوؿ ملهد لمتربة ورد ّ تتػوافر جػذ  الظػروؼ أنه يحتاج ٍراذ  زنية بالعناصر ال ذا ي

( تركػػػز زراعػػػة الػػػذرة الطػػػامية بنوعيهػػػا بمنطعػػػة ٖٔبأراذػػػيها الزراعيػػػة. كمػػػا يْحػػػظ مػػػف لػػػدوؿ )
 النوبارية، مما يعن  أنها منطعة صالحة لمتوسم ف  زراعة معظـ المحاصيؿ بها.

 
 : اٍرز - ب

اٍراذػػ  بطػػرط أف تكػػوف ذات رػػدرة  يعتبػػر اٍرز محصػػوؿ صػػيف ، تلػػود زراعتػػه فػػ  معظػػـ
عالية عم  اّحتفاظ بالميا  لمدة طويمة. كما يزرع باٍراذ  حدي ة اُصْح ف  طماؿ الدلتا بطرط 

% )مرحمػػة زسػػػيؿ التربػػة مػػػف اٍمػػْح(، كمػػػا يػػتـ زراعتػػػه ٖ,ٓأّ تزيػػد نسػػبة اٍمػػػْح بهػػا عػػػف 
  الطينيػػة الخصػػبة ولكنػػه ّ يػػزرع باٍراذػػ  التػػ  تػػـ إصػػْحها وأفذػػؿ اٍراذػػ  لزراعػػة اٍرز جػػ

باٍراذػػ  العمويػػة، ّو يمكػػف زراعتػػه فػػ  اٍراذػػ  الرمميػػة لذػػعؼ رػػدرتها عمػػ  اّحتفػػاظ بالميػػا ، 
ويحتاج اٍرز لمناخ حار رطب مم تيارات جوا ية خفيفة. واٍرز نبات طبه ما   يمزمه زمر اٍرض 

النبػات، مػم ت ييرجػا باسػتمرار لتلديػد الهػواا  بالميا  باستمرار، وتزداد كمية الميػا  مػم ازديػاد طػوؿ
 وعدـ تكويف ريـ فوؽ سطح الميا .



238 

 

مميػػوف ٔٗ,ٔوبدراسػػة المسػػاحة المنزرعػػة منػػه، تبػػيف أف إلمػػال  جػػذ  المسػػاحة بمػػغ نحػػو  
( بػالممحؽ، ٗٔ، وكمػا جػو مبػيف بلػدوؿ )ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓفداف عم  مستوي اللمهوريػة، فػ  عػاـ 

ٍ ٖٔ,ٔمنهػا حػػوال   ألػؼ فػػداف باٍراذػػ  اللديػػدة، ٔٚ,ٔٓٔراذػػ  العديمػػة، ونحػػو مميػػوف فػداف با
% عمػػ  التػػوال  مػػف إلمػػال  المسػػاحة المنزرعػػة عمػػ  ٕٕ,ٚ%، ٛٚ,ٕٜوبم ػػت نسػػبتهما حػػوال  

 مستوي اللمهورية. 
% مػػف إلمػػال  ٜٗمميػػوف طػػف، بنسػػبة ٖٖ.٘كمػػا بمػػغ اُنتػػاج مػػف اٍراذػػ  العديمػػة نحػػو  

ألػؼ طػف، بنسػبة ٖٗإلمػال  إنتػاج اٍراذػ  اللديػدة نحػو اُنتاج عم  مستوي اللمهوريػة، وبمػغ 
 % مف إلمال  اُنتاج عم  مستوي اللمهورية. ٙبم ت حوال  

 
وتركػز زراعػة اٍرز فػ  محافظػػات الدرهميػة وكفػر الطػي  والبحيػػرة والطػررية بأراذػ  الػػدلتا،  

عمػػ   % مػػف إلمػػال  مسػػاحته المنزرعػػةٚٗ,ٖٛوتم ػػؿ مسػػاحة جػػذ  المحافظػػات ملتمعػػة نحػػو 
(. وتنحصر زراعة اٍرز باٍراذ  اللديدة ف  عدة ٗٔمستوي اللمهورية، وكما جو مبيف بلدوؿ )

محافظػػات أجمهػػا محافظػػات الطػػررية والدرهميػػة وبورسػػعيد. ورػػد يرلػػم عػػدـ زراعتػػه بالعديػػد مػػف 
 المحافظات باٍراذ  اللديدة إل  عدـ توافر اّحتيالات المناسبة لنمو  والسابؽ ذكرجا.

 
 :    بصؿ كامؿ النذجال
( بػػػالممحؽ، أف إلمػػػال  المسػػػاحة ٘ٔبدراسػػػة البصػػػؿ كامػػػؿ النذػػػج، يْحػػػظ مػػػف لػػػدوؿ ) 

ألػؼ فػداف باٍراذػ  العديمػة، وبنسػبة  ٙ,ٜألؼ فداف، منهػا حػوال   ٚ,ٔٔالمنزرعة منه بمغ نحو 
ألػؼ  ٖٔ,ٕ%مف إلمال  المساحة المنزرعة عم  مسػتوي اللمهوريػة، ونحػو  ٛٛ,ٔٛبم ت نحو 

% مػف إلمػال  المسػاحة المنزرعػة عمػ  مسػتوي ٕٔ,ٛٔداف  باٍراذ  اللديػدة ، بنسػبة حػوال  ف
 . ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓاللمهورية، ف  عاـ 

ألؼ طػف ٜٔ,ٛٛٔألؼ طف ، منه ٚٛ,ٕٗٓكما بمغ اُنتاج الكم  مف جذا المحصوؿ نحو  
حػػػو % مػػػف إلمػػػال  اُنتػػػاج عمػػػ  مسػػػتوي اللمهوريػػػة، ونٕٔ,ٕٜباٍراذػػػ  العديمػػػة، بنسػػػبة 

 % مف إلمال  إنتاج اللمهورية. ٜٚ,ٚألؼ طف باٍراذ  اللديدة، وبنسبة بم ت نحو ٜٙ,٘ٔ
 
مف جذا العرض يتذح انخفاض المساحة واُنتػاج الكمػ  مػف البصػؿ كامػؿ النذػج بػالعروة  

  الصيفية عف م يمه بالعروة الطتوية.
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 (ٗٔلدوؿ )
نتاج اٍرز باٍراذ  العديمة واللديدة نسب   ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓطبعا لممحافظات عاـ ُلمال  اللمهورية مساحة واا

                                         % 
 البياف        

 
 المحافظات

 اٍرز
 اُلمال  اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة

 اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة
 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ العاجرة

 ٙٔ,ٓ ٛٔ,ٓ ٜٛ,ٓ ٜ٘,ٓ ٓٔ,ٓ ٕٔ,ٓ ُسكندريةا

 ٗٗ,ٔ ٜ٘,ٔ ٘ٓ,ٕٗ ٖٓ,ٕٕ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ بورسعيد

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ السويس

 ٖ٘,ٗ ٜٔ,ٗ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٕٛ,ٗ ٜٕ,٘ دمياط

 ٘ٙ,ٕٖ ٕٜ,ٜٕ ٓٛ,ٕٕ ٔٗ,ٕ٘ ٕٛ,ٖٖ ٕٚ,ٖٓ الدرهمية

 ٙٛ,ٗٔ ٛٚ,ٙٔ ٖٖ,ٖٗ ٖٔ,ٖٗ ٗٓ,ٖٔ ٕٚ,ٗٔ الطررية

 ٕٜ,ٓ ٛٔ,ٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٜٚ,ٓ ٕٚ,ٔ ةالعميوبي

 ٖٙ,ٕٓ ٗٓ,ٕٔ ٔٚ,ٗ ٜٔ,ٗ ٘ٙ,ٕٔ ٖ٘,ٕٕ كفر الطي 

 ٙٗ,ٛ ٘ٚ,ٛ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٜ ٖٗ,ٜ ال ربية

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ المنوفية

 ٔٛ,٘ٔ ٜٚ,ٗٔ ٓٓ.ٓ ٓٓ.ٓ ٔٛ,ٙٔ ٖٔ,ٙٔ البحيرة

 ٜٕ,ٓ ٜٖ,ٓ ٛٔ,ٓ ٕ٘,ٓ ٖٓ,ٓ ٓٗ,ٓ اُسماعيمية

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ الليزة

 ٕٓ,ٓ ٕٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٕٓ,ٓ ٕٓ,ٓ بن  سويؼ

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ الفيوـ

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ المنيا

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ أسيوط

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ سوجاج

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ رنا

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ أسواف

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ اٍرصر

 ٖٕ,ٓ ٕٙ,ٓ ٛٚ,ٖ ٔٙ,ٖ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ الوادي اللديد

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ مطروح

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ طماؿ سيناا

 ٔٓ,ٓ ٕٓ,ٓ ٙٔ,ٓ ٕٙ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ النوبارية

اُلمال  
 العاـ

ٔٓٓ,ٓٓ ٔٓٓ,ٓٓ ٔٓٓ,ٓٓ ٔٓٓ,ٓٓ ٔٓٓ,ٓٓ ٔٓٓ,ٓٓ 

 .( بالممحؽٗٔلمعت وحسبت مف لدوؿ ): المصدر
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 (٘ٔدوؿ )ل

نتاج البصؿ نسب   باٍراذ  العديمة واللديدة الصيف  مساحة واا
 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓطبعًا لممحافظات عاـ ُلمال  اللمهورية 

                   % 
 البياف       

 
 المحافظات

 رد(كامؿ النذج )المنف
 اُلمال  اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة

 اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة المحمؿ اُنتاج المساحة
 ٛٔ,ٓ ٕٔ,ٓ ٖ٘,ٕ ٛٔ,ٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ السويس

 ٘ٓ,ٓ ٛٔ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٘ٓ,ٓ ٕٕ,ٓ دمياط

 ٔٓ,ٓ ٕٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٔٓ,ٓ ٕٓ,ٓ الطررية

 ٖٔ,ٗٔ ٕٛ,ٛٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٗٚ,ٚٔ ٚٔ,٘ٔ ٜٛ,ٕٕ العميوبية

 ٜٙ,ٕ ٓٚ,ٕ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٚٛ,ٕ٘ ٘ٚ,ٔ ٖٓ,ٖ المنوفية

 ٛٚ,ٔٔ ٖٙ,ٓٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٖٛ,ٙ٘ ٜ٘,ٜ ٜٛ,ٕٔ البحيرة

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ اُسماعيمية

 ٗ٘,ٖٙ ٘ٚ,ٜٗ ٖٚ,ٖ ٛٔ,ٔ ٓٓ,ٓ ٚٓ,ٖٚ ٓ٘,ٓٙ الليزة

 ٚٓ,ٓ ٖٓ,ٓ ٛٛ,ٓ ٘ٙ,ٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ طماؿ سيناا

 ٕٛ,ٚ ٜٖ,ٚٔ ٓٗ,ٖٜ ٓٓ,ٜٙ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ النوبارية

 ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ اُلمال  العاـ

 ( بالممحؽ .٘ٔلمعت وحسبت مف لدوؿ ) :المصدر
 

( تركػػز زراعػػة البصػػؿ الصػػيف  فػػ  محافظػػات الليػػزة والعميوبيػػة ٘ٔويْحػػظ مػػف لػػدوؿ )        
% مػف إلمػال  مسػاحته المنزرعػة عمػ  مسػتوي ٘,ٜٙباٍراذ  العديمة، وبما يم ؿ نحػو والبحيرة 

اللمهورية، نتيلة لمْ مػة الظػروؼ المناخيػة والتربػة لزراعتػه. كمػا يْحػظ عػدـ زراعتػه باٍراذػ  
اللديدة إّ ف  محافظػات السػويس والليػزة وطػماؿ سػيناا بمسػاحات ذػ يمة، ورػد يرلػم ذلػؾ لعػدـ 

وؼ البي يػػة لزراعتػػه فػػ  بػػار  المحافظػػات. إّ أنػػه زرع بك افػػة فػػ  اٍراذػػ  اللديػػدة مناسػػبة الظػػر 
% مػػف مسػػاحته بػػالعروة الصػػيفية عمػػ  ٜٙبالنوباريػػة، نظػػرا لمْ مػػة الظػػروؼ البي يػػة لزراعتػػه )

 مستوي اللمهورية(.
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 : ملموعة المحاصيؿ الزيتية -٘
ؿ الصػػويا والفػػوؿ السػػودان  تذػػـ جػػذ  الملموعػػة محاصػػيؿ السمسػػـ وعبػػاد الطػػمس وفػػو 

 والخروع والعرطـ وخص الزيت. 
 

 : الفوؿ السودان  المنفرد
محصػػوؿ صػػيف ، تلػػود زراعتػػه فػػ  اٍراذػػ  المفككػػة، خاصػػة اٍراذػػ  الرمميػػة التػػ  تػػـ    

إصْحها والت  يتوافر بها ميا  الري، وكذلؾ اٍراذ  الصفراا والخفيفة. أما اٍراذ  الرممية حدي ة 
فيلػػب العنايػػة بتسػػميدجا باٍسػػمدة العذػػوية، وولػػود الليػػر يسػػاعد عمػػ  تفكيػػؾ التربػػة  اُصػػْح

-ٗٔالمتماسكة. ويحتاج الفوؿ السودان  إل  لو داف ا وطمس ساطعة. ويحتاج أ ناا نمػو  مػف 
 رية. ٕٓ
( أف إلمػال  ٙٔ، يْحػظ مػف لػدوؿ )ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓوبدراسة المساحة المنزرعة منه عػاـ  

ألػؼ فػداف ٗٓ,ٚٗألؼ فداف، منها نحو ٔٛ,ٗ٘ٔاللمهورية، رد بم ت نحو  مساحته عم  مستوي
% مػف إلمػال  المسػاحة المنزرعػة عمػ  مسػػتوي ٜٖ,ٖٓباٍراذػ  العديمػة، وبنسػبة بم ػت حػوال  

% مػػف ٔٙ,ٜٙألػػؼ فػػداف باٍراذػػ  اللديػػدة، وبنسػػبة بم ػػت نحػػو ٚٚ,ٚٓٔاللمهوريػػة، ونحػػو 
 هورية. إلمال  المساحة المنزرعة عم  مستوي اللم

 
ويعن  جذا أف الفوؿ السودان  تصمح زراعته ف  اٍراذ  اللديدة، حيث يمكػف التوسػم فػ   

زراعته بهػا مسػتعبْ، بهػدؼ إنتػاج زيػت الطعػاـ وزيػادة العػرض منػه، وخفػض الفلػوة الزيتيػة، مػم 
 يػة توفير اٍعْؼ لم روة الحيوانية، باُذافة ّسػتخداـ جػذا المحصػوؿ فػ  بعػض الصػناعات ال ذا

 اٍخري. 
 
ألػػؼ ٔ٘,ٕٙٓ( بػػالممحؽ، أنػػه بمػػغ نحػػو ٙٔوفيمػػا يتعمػػؽ باُنتػػاج منػػه ، فيوذػػح لػػدوؿ ) 

% مػف إلمػال  ٛٙ,ٖٔألؼ طػف باٍراذػ  العديمػة، وبنسػبة بم ػت حػوال  ٖٗ,٘ٙطف، منها نحو 
ألػػػؼ طػػػف باٍراذػػػ  اللديػػػدة، وبمػػػا نسػػػبته ٛٓ,ٔٗٔاُنتػػػاج عمػػػ  مسػػػتوي اللمهوريػػػة، ونحػػػو 

 ل  إنتاج اللمهورية. %مف إلمإٖ,ٛٙ
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نتاج نسب ( ٙٔلدوؿ)  واللديدة  الفوؿ السودان  المنفرد باٍراذ  العديمةمساحة واا
  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓطبعًا لممحافظات عاـ ُلمال  اللمهورية 

                     % 
 البياف         

 
 المحافظات

 الفوؿ السودان  المنفرد
 ُلمال ا اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة

 اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة
 ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ اُسكندرية

 ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ بورسعيد

 ٛ٘ٗ,ٓ ٔٔٗ,ٓ ٓٚٙ,ٓ ٜٓ٘,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ السويس

 ٓٓٓ,ٓ ٔٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٕٓٓ,ٓ ٕٓٓ,ٓ الدرهمية

 ٛٔٓ,ٜٔ ٔٙٚ,ٛٔ ٔٚٛ,ٜ ٚ٘ٔ,ٓٔ ٔٗٚ,ٖٛ ٓٚٗ,ٖٛ الطررية

 ٙٓ٘,ٓ ٓٔ٘,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٜٚ٘,ٔ ٜٚٙ,ٔ العميوبية

 ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ كفر الطي 

 ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ال ربية

 ٖ٘ٚ,ٓ ٖٗٛ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٖٛٔ,ٔ ٕ٘ٙ,ٔ المنوفية

 ٔٛٛ,ٖ ٕٓٔ,ٗ ٕٜٓ,ٓ ٓٙٔ,ٔ ٕٗٙ,ٓٔ ٖٜٓ,ٓٔ البحيرة

 ٛٙ٘,٘ٔ ٓٛ٘,ٖٔ ٜٕ٘,ٙٔ ٜٗٛ,ٖٔ ٜٚٓ,ٗٔ ٓٙٛ,ٕٔ اُسماعيمية

 ٗٗٓ,ٖ ٖٓٗ,ٕ ٜٗٗ,ٓ ٖٖٚ,ٓ ٕٗ٘,ٛ ٚٗٛ,ٙ الليزة

 ٚٗٛ,ٓ ٔٗٓ,ٔ ٜٕٓ,ٔ ٕٕٙ,ٔ ٗ٘ٗ,ٓ ٙٔٙ,ٓ بن  سويؼ

 ٛٔٔ,ٓ ٖٙٛ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٖٖٚ,ٓ ٜٕٙ,ٔ الفيوـ

 ٓ٘ٙ,ٛ ٜٕٓ,ٜ ٛٓ٘,٘ ٕٓٚ,٘ ٕٙٗ,٘ٔ ٖٕٓ,ٚٔ المنيا

 ٚ٘٘,ٕ ٓٗٗ,ٕ ٖٔٛ,ٔ ٖٙ٘,ٔ ٜٔٓ,٘ ٔ٘ٗ,ٗ أسيوط

 ٘ٔٗ,ٔ ٛٗٗ,ٔ ٖٛٔ,ٓ ٖٗٛ,ٓ ٔٛٚ,ٖ ٗٛٛ,ٖ سوجاج

 ٖٔٓ,ٓ ٕ٘ٓ,ٓ ٕٓٓ,ٓ ٘ٓٓ,ٓ ٖٚٓ,ٓ ٕٚٓ,ٓ رنا

 ٜ٘ٚ,ٓ ٖٙٗ,ٔ ٕٕٗ,ٔ ٜٛٓ,ٕ ٔٔٓ,ٓ ٖٓٓ,ٓ أسواف

 ٛٓٔ,ٓ ٜٓٔ,ٓ ٕٕٓ,ٓ ٖٕٓ,ٓ ٜٕ٘,ٓ ٖٙٓ,ٓ اٍرصر

 ٛٙٗ,ٕ ٖٚٚ,ٕ ٘٘٘,ٖ ٓٚٛ,ٖ ٕ٘ٔ,ٓ ٕٗٔ,ٓ الوادي اللديد

 ٘ٙٓ,ٓ ٖٕٔ,ٓ ٜٙٓ,ٓ ٙٚٔ,ٓ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ مطروح

 ٖٜٗ,ٜٖ ٕٜٔ,ٓٗ ٗ٘ٗ,ٛ٘ ٔٚٚ,ٛ٘ ٓٓٓ,ٓ ٓٓٓ,ٓ النوبارية

 ٓٓٓ,ٓٓٔ ٓٓٓ,ٓٓٔ ٓٓٓ,ٓٓٔ ٓٓٓ,ٓٓٔ ٓٓٓ,ٓٓٔ ٓٓٓ,ٓٓٔ اُلمال  العاـ

 ( بالممحؽ .ٙٔلمعت وحسبت مف لدوؿ ) :المصدر
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افظػات الطػررية والمنيػا واُسػماعيمية ( تركز زراعة الفوؿ السػودان  بمحٙٔويبيف لدوؿ )         
% مػػف إلمػػال  مسػػاحته المنزرعػػة ٘,ٛٙباٍراذػػ  العديمػػة، وتم ػػؿ مسػػاحة جػػذ  المحافظػػات نحػػو 

عم  مستوي اللمهورية. بينما تركزت زراعته ف  محافظات اُسماعيمية والطررية والمنيا باٍراذ  
(. ويْحػػظ مػػف نفػػس اللػػدوؿ % مػػف إلمػػال  زراعتػػه عمػػ  مسػػتوي اللمهوريػػةٛٚ,ٜٕاللديػػدة )

% مف إلمػال  اللمهوريػة(، لػذلؾ يمكػف العػوؿ أف ٚٚ,ٛ٘ارتفاع نسبة زراعته بمنطعة النوبارية )
 جناؾ إمكانية لمتوسم ف  زراعته باٍراذ  اللديدة.

 
 :  محصوؿ فوؿ الصويا

محصوؿ صيف  تنلح زراعته ف  لميم أنواع اٍراذ  وتلود زراعته ف  اٍراذػ  الصػفراا  
الخصػػبة واٍرػػؿ خصػػوبة بطػػرط تػػوافر الععػػد البكتيريػػة الخاصػػة بػػه . ويتػػأ ر نمػػو  بػػالحرارة والذػػوا 

درلة فهرنهيت. ويػروي  ٚٚ-٘ٚوالرطوبة ويلب أف يكوف متوسط درلة الحرارة خْؿ الصيؼ مف 
أسابيم ف  الزراعة المبكرة وبعد أسبوعيف ف  الزراعة المتػأخرة،  ػـ يػروي كػؿ أسػبوعيف  ٗ -ٖبعد 

 ويمنم الري ربؿ الحصاد بأسبوعيف أو  ْ ة. 
( بالممحؽ تبيف أف إلمال  المساحة المنزرعة مف جذا المحصػوؿ فػ  عػاـ ٚٔومف لدوؿ ) 

ألػػػؼ فػػػداف باٍراذػػػ  ٚ٘,ٕٕألػػػؼ فػػػداف، منهػػػا نحػػػو ٕٚ,ٕٕ، رػػػد بم ػػػت حػػػوال  ٕٔٔٓ/ ٕٓٔٓ
سػتوي اللمهوريػة، % مػف إلمػال  المسػاحة المنزرعػة عمػ  مٖ٘,ٜٜالعديمة، وبنسبة بم ت نحػو 

%مػػف إلمػػال  مسػػاحته عمػػ  ٘ٙ,ٓباٍراذػػ  اللديػػدة، وبنسػػبة بم ػػت نحػػو  فػػداف ٚٗٔوحػػوال  
 مستوي اللمهورية، وج  نسبة ذ يمة معارنة بأجمية جذا المحصوؿ. 

( أف ملموع نسبة زراعة فوؿ الصويا بالولػه البحػري )اٍراذػ  العديمػة( ٚٔويبيف لدوؿ ) 
راعتػه باللمهوريػة. وتركػزت زراعتػه بمصػر الوسػط ، حيػث بم ػت % عمػ  مسػتوي ز ٖ,ٖبمغ نحو 

% مػػف إلمػػال  مسػػاحته عمػػ  ٖ,ٜٓنسػػبة زراعتػػه بمحافظػػات المنيػػا وبنػػ  سػػويؼ والفيػػـو نحػػو 
، وذلؾ لمْ مة الظروؼ المناخية والتربة الزراعيػة. ولػدير ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓمستوي اللمهورية عاـ 

زراعػػػة جػػػذا المحصػػػوؿ وزادت زراعتػػػه بهػػػا فػػػ  بالػػػذكر أف محافظػػػة المنيػػػا جػػػ  أوؿ محافظػػػة فػػػ  
ال مانينػػػات والتسػػػعينات نتيلػػػة لتطػػػليم الدولػػػة ودعمهػػػا لزراعتػػػه فػػػ  تمػػػؾ الفتػػػرة وارتفػػػاع أسػػػعار  
واكتساب المزارعيف خبرة ف  زراعته. ويْحظ مف نفػس اللػدوؿ عػدـ زراعػة فػوؿ الصػويا باٍراذػ  

ذػ يمة نتيلػة ّنخفػاض العا ػد مػف زراعتػه  اللديدة إّ ف  محافظت  المنيا وبن  سويؼ لمسػاحات
بعد تخم  الدولػة عػف دعمػه. وفػوؿ الصػويا مػف المحاصػيؿ التػ  يمكػف التوسػم فػ  زراعتػه ُنتػاج 

 الزيوت وأعْؼ الدوالف والبروتيف النبات  ولبف الصويا.
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نتاج نسب ( ٚٔلدوؿ)  واللديدة  فوؿ الصويا باٍراذ  العديمةمساحة واا
 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓلمحافظات عاـ حسب ا ُلمال  اللمهورية

                                                                             % 
 البياف         

 
 المحافظات

 فوؿ الصويا
 اُلمال  اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة

 اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة
 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ اُسكندرية

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ بورسعيد

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ السويس

 ٛٔ,ٕ ٕٛ,ٕ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٜٔ,ٕ ٜٕ,ٕ الدرهمية

 ٖٔ,ٓ ٖٔ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٖٔ,ٓ ٖٔ,ٓ الطررية

 ٓ٘,ٓ ٛٗ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ٘,ٓ ٛٗ,ٓ العميوبية

 ٛٓ,ٓ ٕٔ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٛٓ,ٓ ٕٔ,ٓ كفر الطي 

 ٕٔ,ٓ ٖٔ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٖٔ,ٓ ٖٔ,ٓ ال ربية

 ٕٕ,ٓ ٗٔ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٕٕ,ٓ ٗٔ,ٓ المنوفية

 ٘ٓ,ٓ ٘ٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٘ٓ,ٓ ٘ٓ,ٓ البحيرة

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ اُسماعيمية

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ الليزة

 ٜٛ,ٜ ٖٛ,ٜ ٙٓ,ٔ ٖٙ,ٔ ٜ٘,ٜ ٜٛ,ٜ بن  سويؼ

 ٘ٔ,ٓ ٙٔ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٙٔ,ٓ ٙٔ,ٓ الفيوـ

 ٔٔ,ٓٛ ٓٛ,ٜٚ ٗٙ,ٔٔ ٔٓ,ٚٔ ٘٘,ٓٛ ٕٔ,ٓٛ المنيا

 ٙٗ,٘ ٘ٚ,٘ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٜٗ,٘ ٜٚ,٘ أسيوط

 ٕٓ,ٓ ٛٔ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٕٓ,ٓ ٛٔ,ٓ سوجاج

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ رنػػا

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ أسواف

 ٖ٘,ٓ ٗٗ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٖٙ,ٓ ٗٗ,ٓ اٍرصر

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ الوادي اللديد

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ مطروح

 ٘٘,ٓ ٖ٘,ٓ ٖٓ,ٚٛ ٖٙ,ٔٛ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ النوبارية

 ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ اُلمال  العاـ

 ( بالممحؽ .ٚٔلمعت وحسبت مف لدوؿ ) :المصدر
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 :  محصوؿ السمسـ
محصػػػوؿ صػػػيف ، تلػػػود زراعتػػػه باٍراذػػػ  الصػػػفراا الخصػػػبة واٍراذػػػ  الرمميػػػة السمسػػػـ   

ال عيمػػة، ويمكػػف زراعتػػه باٍراذػػ  الرمميػػة الحدي ػػة اُصػػْح، مػػم مراعػػاة العنايػػة بػػالري والتسػػميد 
العذػػوي. ّو ينصػػح بزراعتػػه فػػ  اٍراذػػ  الطينيػػة ال عيمػػة ال درػػة أو الممحيػػة أو العمويػػة. ويحتػػاج 

ر طػػبه لػػاؼ ودرلػػات حػػرارة عاليػػة. والسمسػػـ حسػػاس لػػدًا لمػػري ويحتػػاج فػػ  السمسػػـ للػػو حػػا
 ريات باٍراذ  الصفراا.  ٗ-ٖريات باٍراذ  الرممية، ونحو  ٓٔ-ٚالمتوسط مف 

 
( بالممحؽ أنها بم ت ٛٔوبدراسة المساحة المنزرعة مف جذا المحصوؿ، يْحظ مف لدوؿ )

ألػؼ فػداف باٍراذػ  العديمػة، ٕٔ,ٔٗنحو ، منها ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓألؼ فداف، ف  عاـ ٖٖ,ٛٚنحو 
% مػػف إلمػػال  المسػػاحة المنزرعػػة عمػػ  مسػػتوي اللمهوريػػة، ونحػػو ٕٙ,ٕ٘وبنسػػبة بم ػػت نحػػو 

% مػػػف إلمػػػال  المسػػػاح ٖٛ,ٚٗألػػػؼ فػػػداف باٍراذػػػ  اللديػػػدة، وبنسػػػبة بم ػػػت حػػػوال   ٔٔ,ٖٚ
 المنزرعة عم  مستوي اللمهورية. 

 
ألػػؼ طػػف ٛ,ٖٕألػػؼ طػػف، منػػه نحػػو  ٕ,ٖٗكمػػا بمػػغ اُنتػػاج الكمػػ  مػػف السمسػػـ نحػػو  

% مػػف إلمػػال  اُنتػػاج عمػػ  مسػػتوي اللمهوريػػة، وحػػوال  ٘٘باٍراذػػى العديمػػة، وبمػػا نسػػبته أو 
% مػػػف إلمػػػال  اُنتػػػاج عمػػػ  مسػػػتوي ٜ,ٗٗألػػػؼ طػػػف باٍراذػػػى اللديػػػدة، وبمػػػا نسػػػبته  ٗ,ٜٔ

 اللمهورية. 
 

فػػ  محافظػػات الطػػررية ( تركػػز زراعػػة السمسػػـ فػػ  اٍراذػػ  العديمػػة ٛٔويوذػػح لػػدوؿ ) 
% مػػف إلمػػال  مسػػاحته المنزرعػػة عمػػ  ٖ,ٔٚواُسػػماعيمية والفيػػـو والمنيػػا وبنسػػبة بم ػػت نحػػو 

. ولـ يزرع السمسـ فػ  محػافظت  الػوادي اللديػد ومطػروح ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓمستوي اللمهورية عاـ 
محاصػػيؿ ورػػد يرلػػم ذلػػؾ إلػػ  عػػدـ مْ مػػة الظػػروؼ البي يػػة لزراعتػػه أو تفذػػيؿ المػػزارعيف لزراعػػة 

صيفية أخري. أما ف  اٍراذ  اللديدة فتركزت زراعته ف  محافظػات الطػررية واُسػماعيمية والمنيػا 
% مف إلمال  مساحته عم  مستوي اللمهورية. كما يْحظ عدـ زراعته ٕ,ٖٚوبنسبة بم ت نحو 

إلػ  منافسػة  بمحافظات العميوبية وكفر الطي  وال ربية والمنوفية باٍراذ  اللديدة، ورد يرلػم ذلػؾ
المحاصػػيؿ الصػػيفية اٍخػػري لػػه عمػػ  نفػػس المسػػاحة الزراعيػػة أو لعػػدـ مناسػػبة اٍراذػػ  الزراعيػػة 

 لزراعته، حيث ينصح بعدـ زراعته باٍراذ  الطينية ال عيمة أو العموية.
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نتاج السمسـ باٍراذ  العديمة واللديدة ُلمال  اللمهوريةٛٔلدوؿ )  ( نسب مساحة واا
 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓفظات عاـ طبعًا لممحا

                                 % 
 البياف  

 
 المحافظات 

 السمسـ
 اُلمال   اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة 

 اُنتاج  المساحة  اُنتاج  المساحة  اُنتاج  المساحة 
 ٜٗ,ٓ ٖٔ,ٔ ٓٔ,ٕ ٖٛ,ٕ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ اُسكندرية 

 ٜٖ,ٕ ٕٗ,ٕ ٖٖ,٘ ٓٔ,٘ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ بورسعيد

 ٖٕ,ٔ ٖٕ,ٔ ٕٓ,ٔ ٖٓ,ٔ ٕٙ,ٔ ٙٔ,ٔ السويس 

 ٜٓ,ٓ ٜٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٙٔ,ٓ ٕٓ,ٓ الدرهمية

 ٛٚ,ٕٓ ٕ٘,ٜٔ ٗٙ,ٕٔ ٖٛ,ٕٔ ٔٗ,ٕٚ ٘ٗ,ٕ٘ الطررية 

 ٔٓ,ٓ ٔٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٕٓ,ٓ ٕٓ,ٓ العميوبية 

 ٛٓ,ٓ ٛٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٗٔ,ٓ ٙٔ,ٓ كفر الطي 

 ٓٓ,ٓ ٔٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٔٓ,ٓ ال ربية 

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٔٓ,ٓ المنوفية 

 ٜٗ,ٔ ٔٙ,ٔ ٖ٘,ٓ ٓٗ,ٓ ٕٗ,ٕ ٓٚ,ٕ البحيرة 

 ٕٚ,ٗٔ ٕٚ,٘ٔ ٓٚ,٘ٔ ٛٚ,ٖٔ ٖٜ,ٖٔ ٔٙ,ٙٔ اُسماعيمية 

 ٛٛ,ٖ ٙٗ,ٖ ٔٔ,ٔ ٕٜ,ٓ ٗٔ,ٙ ٙٚ,٘ الليزة 

 ٓ٘,ٖ ٚٛ,ٖ ٖٙ,٘ ٓٛ,٘ ٓٓ,ٕ ٗٔ,ٕ بن  سويؼ 

 ٘٘.ٚ ٜٕ.ٛ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٚ,ٖٔ ٙٚ,٘ٔ الفيـو 

 ٔٓ,٘ٔ ٕٖ,ٕٔ ٚٔ,ٗٔ ٙٓ,ٔٔ ٓٚ,٘ٔ ٘ٗ,ٖٔ منيا ال

 ٜٓ,ٕ ٜٙ,ٕ ٜٚ,ٓ ٕٕ,ٔ ٚٗ,ٗ ٕ٘,ٗ أسيوط 

 ٕٕ,ٕ ٕٜ,ٔ ٗٔ,ٔ ٜٔ,ٓ ٓٔ,ٖ ٕٛ,ٕ سوجاج 

 ٜٙ,ٔ ٙٙ,ٔ ٕ٘,ٓ ٗٗ,ٓ ٖٔ,ٖ ٘ٚ,ٕ رنا 

 ٜٗ,ٖ ٖٚ,ٗ ٜٗ,ٚ ٔ٘,ٛ ٛٙ,ٓ ٗٙ,ٓ أسواف

 ٔٓ,ٗ ٓٔ,ٗ ٛٛ,ٔ ٗٔ,ٕ ٘ٚ,٘ ٚٛ,٘ اٍرصر 

 ٕٚ,ٓ ٖٛ,ٓ ٜ٘,ٓ ٜٚ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ الوادي اللديد

 ٓٔ,ٓ ٛٔ,ٓ ٕٕ,ٓ ٖٛ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ مطروح

 ٖٜ,ٕٔ ٜٖ,٘ٔ ٛٚ,ٕٛ ٛٗ,ٕٖ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ النوبارية 

 ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ اُلمال  العاـ 

 ( بالممحؽ .ٛٔلمعت وحسبت مف لدوؿ ) :المصدر
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   :اد الطمسػعب
ليػدة الصػرؼ، ّو ينصػح بزراعتػه فػ  اٍراذػ  محصوؿ صيف ، يزرع فػ  لميػم اٍراذػ   

طديدة الخصوبة لعوة نمو  الخذري وذعؼ محصوله. ويمكف زراعته باٍراذ  المستصػمحة حػدي ًا 
يومػًا  ٓٔ-ٚواٍراذ  الممحية نوعًا. ويحتاج عباد الطمس لدرلات حرارة مرتفعة نوعًا، ويػروي بػم 

 يـو .  ٘ٔحصاد بحوال  يومًا، ويورؼ الري ربؿ ال ٘ٔمف الزراعة  ـ كؿ 
( بػػالممحؽ، أنهػػا ٜٔبدراسػػة إلمػػال  المسػػاحة المنزرعػػة مػػف عبػػاد الطػػمس، يبػػيف لػػدوؿ )

ألػؼ فػداف باٍراذػ  العديمػة، بنسػبة بم ػت نحػو ٙٗ,ٗٔألػؼ فػداف، منهػا نحػو ٗ٘,ٚٔبم ت نحو 
ألػػػؼ فػػػداف ٛٓ,ٖ%مػػػف إلمػػػال  المسػػػاحة المنزرعػػػة عمػػػ  مسػػػتوي اللمهوريػػػة، ونحػػػو ٙٗ,ٕٛ
% مف إلمال  المساحة المنزرعة عم  مستوي اللمهورية، ٗ٘,ٚٔ  اللديدة، وبما نسبته باٍراذ
 . ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓف  عاـ 

( تركز زراعة جذا المحصوؿ ف  اٍراذ  العديمة ف  محافظػات البحيػرة ٜٔويوذح لدوؿ ) 
، % مف إلمال  مساحته عم  مستوي اللمهوريةٜ,ٕٜوالفيـو وأسيوط والمنيا، وبنسبة بم ت نحو 

كما يْحظ عدـ زراعته بمحافظات عديدة، ورد يرلم ذلؾ ّنخفاض المساحات المنزرعة بالمحاصيؿ 
الزيتية عم  مستوي اللمهورية مما سبب ظهور الفلوة الزيتية. وفيما يتعمؽ بزراعة عباد الطمس 
ح باٍراذػ  اللديػػدة فيوذػػح نفػػس اللػدوؿ تركػػز زراعتػػه فػػ  محافظػات الليػػزة واُسػػكندرية ومطػػرو 

والمنيا وبن  سويؼ والبحيرة والوادي اللديد، ف  حيف لـ يزرع بمعظـ المحافظػات نتيلػة ّنخفػاض 
( تركز زراعة عباد الطػمس بمنطعػة ٜٔمساحته عم  مستوي اللمهورية. ويْحظ أيذًا مف لدوا )

مما  النوبارية الت  انفردت بزراعته بما يزيد عف نصؼ المساحة المنزرعة عم  مستوي اللمهورية.
يعن  إمكانية التوسم فػ  زراعػة عبػاد الطػمس باٍراذػ  اللديػدة لسػد العلػز فػ  إنتػاج المحاصػيؿ 

 الزيتية بهدؼ الوصوؿ بأعم  نسبة مف اُكتفاا الذات  منها.
 :ريةػة والعطػات الطبيتالنبا 
معظػـ جػذ  النباتػات تلػػود زراعتهػا بمختمػػؼ اٍراذػ  خاصػة ال نيػة ليػدة الصػرؼ، وتػػزرع  

 ٍ  راذ  الرممية والصفراا الخفيفة، وتحتاج لدرلات حرارة مرتفعة كنبات الحناا.با
( بالممحػػػؽ إلمػػػال  المسػػاحة واُنتػػػاج الكمػػػ  مػػػف النبػاتػػػات الطبيػػػة ٕٓيوذػػػح لػػػدوؿ )

 ٜٚ,ٖٕ، ويتبيػف منػه أف إلمػال  المساحػة المنزرعػػة رػػد بمػػغ نحػػو ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓوالعطػرية لعاـ 
% مػػف إلمػػال  المساحػػة ٗ,ٛ٘ألػؼ فػداف باٍراذػ  العػديمػة، بنسبػة نحػػو  ٗٔمنهػا ألػؼ فػداف، 

 المنػزرعػة عم  مسػتوي اللمهػوريػة، 
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نتاج عباد الطمس باٍراذى العديمة واللديدة (ٜٔلدوؿ )  نسب مساحة واا
 ٕٔٔٓ/ُٕٓٔٓلمال  اللمهورية طبعًا لممحافظات عاـ 

                              % 
           
 البياف  

 
 المحافظات 

 عباد الطمس 
 اُلمال   اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة 

 اُنتاج  المساحة  اُنتاج  المساحة  اُنتاج  المساحة 

 ٕٕ,ٕ ٕٔ,ٕ ٖٗ,ٓٔ ٛ٘,ٕٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ اُسكندرية 

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ بورسعيد

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ السويس 

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ الدرهمية

 ٚٓ,ٓ ٜٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٛٓ,ٓ ٓٔ,ٓ الطررية 

 ٖٕ,ٓ ٕٕ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٖٓ,ٓ ٕٚ,ٓ العميوبية 

 ٓٔ,ٓ ٔٔ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٖٔ,ٓ ٗٔ,ٓ كفر الطي 

 ٘ٓ,ٓ ٘ٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٙٓ,ٓ ٙٓ,ٓ ال ربية 

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ المنوفية 

 ٜٚ,ٕٙ ٔٗ,ٕٚ ٗ٘,ٕ ٕ٘,ٖ ٖٗ,ٖٖ ٘٘,ٕٖ البحيرة 

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ اُسماعيمية 

 ٔٓ,ٛ ٜٜ,ٗ ٜٗ,ٜٔ ٕٓ,٘ٔ ٗٚ,ٗ ٙٛ,ٕ الليزة 

 ٘٘,ٗ ٖٖ,ٖ ٚٙ,ٕ ٛ٘,ٖ ٙٓ,٘ ٕٛ,ٖ بن  سويؼ 

 ٕٗ,ٕٓ ٔٗ,ٕ٘ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٔٓ,ٕٙ ٕٛ,ٖٓ الفيـو 

 ٕٛ,ٔٔ ٖٖ,ٔٔ ٚٚ,ٕ ٖٜ,ٖ ٔٙ,ٖٔ ٜٓ,ٕٔ المنيا 

 ٗ٘,ٕٔ ٕٚ,ٖٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٜٚ,٘ٔ ٗٙ,ٙٔ أسيوط 

 ٛٗ,ٓ ٖٔ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٔٙ,ٓ ٖٛ,ٓ سوجاج 

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ رنا 

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ أسواف

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ اٍرصر 

 ٚٓ,ٓ ٜٓ,ٓ ٖٓ,ٓ ٜٗ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ الوادي اللديد

 ٜٙ,ٓ ٖٓ,ٔ ٕٓ,ٖ ٘ٛ,٘ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ مطروح

 ٔ٘,ٕٔ ٓٚ,ٜ ٖٕ,ٛ٘ ٖٓ,٘٘ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ النوبارية 

 ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ اُلمال  العاـ 

 ( بالممحؽ .ٜٔلمعت وحسبت مف لدوؿ ) :المصدر
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% ٙ,ٔٗألػؼ فػداف، بنسػبة ٜٚ,ٜأما اٍراذ  اللديدة فبمغ إلمال  المساحػػػة المنزرعػة بهػا نحػو 
 مف إلمال  المساحة المنزرعة عم  مستوي اللمهورية.

 
( تركػػز زراعػػة جػػذ  النباتػػات فػػ  اٍراذػػ  العديمػػة فػػ  محػػافظت  بنػػ  ٕٓويوذػػح لػػدوؿ ) 

سػػوؼ والفيػػـو بمصػػر الوسػػط  ومحافظػػة أسػػيوط بمصػػر العميػػا، نتيلػػة لتػػوافر الظػػروؼ المناخيػػة 
ف  اٍراذ  اللديدة بمحافظات أسػواف واٍرصػر والتربة المْ مة لزراعتها. ف  حيف تركزت زراعتها 

والمنيا، أي ف  الوله العبم  ومصر الوسط ، ورد يرلػم ذلػؾ إلػ  صػ ر حلػـ المسػاحات المنزرعػة 
بهذ  النباتات، وعدـ اّجتماـ بالتوسم فػ  زراعتهػا بػالرزـ مػف أجميتهػا اّرتصػادية والعا ػد الملػزي 

ا، أو رػدر يرلػم ذلػؾ بصػفة ر يسػية إلػ  اّعتمػاد عمػ  مف زراعتها وتعدد الصناعات العا مػة عميهػ
إنتاج النباتات الطبية والعطرية البرية سواا لْستهْؾ المحم  أو التصدير. ويمكف العػوؿ بإمكانيػة 
التوسم ف  زراعة جذ  النباتات خاصة بالوله العبم  نظرًا ٍجميتها كمواد خاـ لمعديد مف الصناعات 

 التحويمية.  
 

 . لخطبيةاٍطلار ا
، يتذػػػح أف ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓبدراسػػػة المسػػػاحة المنزرعػػػة مػػػف اٍطػػػلار الخطػػػبية فػػػ  عػػػاـ  

ألػؼ فػداف، موزعػة بػيف اٍراذػى العديمػة بإلمػالى مسػاحة ٛ,ٕٗإلمال  جػذ  المسػاحة، بمػغ نحػو 
% مػػف إلمػػال  المسػػاحة المنزرعػػة عمػػ  مسػػتوي ٗ,ٛألػػؼ فػػداف، ونسػػبة نحػػو  ٜٓ,ٕبم ػػت نحػػو 

( بػػػالمحمؽ، وبم ػػػت مسػػػاجمة اٍراذػػػ  اللديػػػدة بنسػػػبة ٕٔبػػػيف بلػػػدوؿ )اللمهوريػػػة، كمػػػا جػػػو م
 ألؼ فداف(.  ٗٚ,ٕٕ% مف إلمال  المساحة المنزرعة عم  مستوي اللمهورية )لمساحة ٙ,ٜٔ

 
( تركػػز زراعػػة اٍطػػلار الخطػػبية فػػ  محافظػػات اُسػػماعيمية والمنوفيػػة ٕٔويبػػيف لػػدوؿ )

إلمال  مسػاحتها عمػ  مسػتوي اللمهوريػة، فػ   % مفٔ,٘ٚباٍراذ  العديمة، بنسبة بم ت نحو 
% مػف ٚ,٘ٚحيف تركزت زراعتها باٍراذ  اللديدة فػ  محافظػة البحػر اٍحمػر وبنسػبة بم ػت نحػو

. اٍمػر الػذي يعنػ  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓإلمال  مساحة اٍطلار الخطبية عم  مستوي اللمهوريػة عػاـ 
الحدوديػػة كمصػػدات لمريػػاح وت بيػػت إمكانيػػة التوسػػم فػػ  زراعػػة جػػذ  اٍطػػلار باٍراذػػ  الرمميػػة و 

الرمػػاؿ، واّسػػتفادة مػػف ميػػا  الصػػرؼ الزراعػػ  والصػػح  المعاللػػة فػػ  ريهػػا، بهػػدؼ إنتػػاج بعػػض 
 اٍنواع مف اٍخطاب المستخدمة ف  الصناعات التحويمية.
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نتاج النباتات الطبية والعطرية باٍراذى العديمة واللديدة  (ٕٓلدوؿ )  نسب مساحة واا
 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓللمهورية عاـ ُلمال  ا

                                                                                            % 
        
 البياف
       

 المحافظات 

 إلمال  النباتات الطبية والعطرية
 اُلمال  اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة

 اُنتاج المساحة اجاُنت المساحة اُنتاج المساحة

 ٓٓ.ٓ ٓٙ.ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٖٓ,ٔ العاجرة 

 ٔٓ,ٓ ٘ٚ,ٓ ٕٔ,ٓ ٜ٘,ٓ ٓٓ,ٓ ٙٛ,ٓ اُسكندرية 

 ٓٓ,ٓ ٘ٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٜٓ,ٓ بورسعيد

 ٓٓ,ٓ ٗٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٙٓ,ٓ السويس 

 ٓٓ,ٓ ٛٙ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٙٔ,ٔ الدرهمية 

 ٚٔ,ٔ ٕ٘,ٓ ٛٔ,ٓ ٖٓ,ٓ ٕ٘,ٔ ٚٛ,ٓ الطررية 

 ٓٓ,ٓ ٔٔ,ٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٜٛ,ٔ العميوبية 

 ٓٓ,ٓ ٔٔ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٜٔ,ٓ كفر الطي 

 ٕٛ,ٓ ٘ٚ,ٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٛٛ,ٓ ٜٜ,ٕ ال ربية 

 ٙٔ,ٓ ٕ٘,ٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٚٔ,ٓ ٓٙ,ٕ المنوفية 

 ٖ٘,ٓ ٓٔ,ٗ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٚ٘,ٓ ٖٓ,ٚ البحيرة 

 ٓٓ,ٓ ٛٔ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٖٔ,ٓ اُسماعيمية 

 ٘ٔ,ٓ ٜٚ,ٔ ٓٓ,ٓ ٛٔ,ٓ ٙٔ,ٓ ٕٗ,ٖ ليزة ال

 ٚٙ,ٕٗ ٕٔ,ٙٔ ٕٙ,ٖٕ ٔٚ,ٖ ٜٔ,ٗٗ ٕٔ,ٕ٘ بن  سويؼ 

 ٖ٘,ٕٓ ٙٙ,ٖٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٘ٔ,ٕٕ ٜٖ,ٖٕ الفيـو 

 ٕٔ,ٕ ٔٚ,ٗ ٚٚ,ٕٕ ٔٛ,٘ ٜٗ,ٓ ٜٗ,ٖ المنيا 

 ٜٜ,ٕٛ ٖٖ,ٖٔ ٜٗ,ٙٔ ٕٙ,ٖ ٖٜ,ٜٕ ٔ٘,ٕٓ أسيوط 

 ٓٓ,ٓ ٖٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٖٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٗٓ,ٓ سوجاج 

 ٔٔ,ٓ ٖٛ,ٔ ٔٛ,ٓ ٚٓ,ٕ ٘ٓ,ٓ ٜٓ,ٓ رنا 

 ٚٓ,ٔ ٜٗ,ٕٔ ٖ٘,ٗٔ ٖٔ,ٔ٘ ٔٓ,ٓ ٖٛ,ٓ أسواف

 ٛ٘,ٓ ٔٛ,ٔٔ ٕٔ,ٙ ٕٙ,ٖٕ ٗٔ,ٓ ٜٖ,ٖ اٍرصر 

 ٔٓ,ٓ ٚٗ,ٔ ٕٔ,ٓ ٗ٘,ٖ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ البحر اٍحمر 

 ٓٓ,ٓ ٗٓ,ٓ ٖٓ,ٓ ٜٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ الوادي اللديد

 ٓٓ,ٓ ٘ٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٖٔ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ طماؿ سيناا

 ٜٓ,ٔ ٕٗ,ٕ ٓٓ,٘ٔ ٕٛ,٘ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ النوبارية

 ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ اُلمال  العاـ

 ( بالممحؽ .ٕٓلمعت وحسبت مف لدوؿ ) :المصدر
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 ( نسب مساحة اٍطلار الخطبية باٍراذ  العديمة واللديدةٕٔلدوؿ )
 ٕٔٔٓ/ُٕٓٔٓلمال  اللمهورية طبعًا لممحافظات عاـ 

                                                                                                    % 
 البياف                
 المحافظات 

 اٍطلار الخطبية 
 اُلمال   اٍراذ  اللديدة  اٍراذ  العديمة 

 ٗٓ,ٔ ٔٛ,ٓ ٘٘,ٖ اُسكندرية 

 ٓٚ,ٔ ٙٛ,ٔ ٓٓ,ٓ السويس

 ٚٚ,ٓ ٓٓ,ٓ ٕٔ,ٜ الدرهمية 

 ٚٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٕٛ,ٓ كفر الطي 

 ٖٗ,ٛ ٗٓ,ٚ ٜٗ,ٕٕ المنوفية 

 ٜٚ,ٓ ٙٛ,ٓ ٓٓ,ٓ البحيرة 

 ٕٗ,ٗ ٓٓ,ٓ ٚ٘,ٕ٘ اُسماعيمية 

 ٕٔ,ٔ ٕٖ,ٔ ٓٓ,ٓ أسيوط

 ٔٚ,ٙ ٖٖ,ٚ ٓٓ,ٓ سوجاج 

 ٜ٘,ٓ ٓٓ,ٓ ٖٚ,ٔٔ رنا

 ٖٖ,٘ ٕٛ,٘ ٓٓ,ٓ أسواف 

 ٘ٓ,ٖ ٖٖ,ٖ ٓٓ,ٓ اٍرصر 

 ٜٔ,ٓٙ ٔٚ,٘ٙ ٓٓ,ٓ البحر اٍحمر 

 ٔٔ,ٖ ٓٗ,ٖ ٓٓ,ٓ لوادي اللديد ا

 ٔٗ,ٓ ٗٗ,ٓ ٓٓ,ٓ طماؿ سيناا 

 ٜٓ,ٔ ٚٓ,ٕ ٓٓ,ٓ لنوب سيناا

 ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ اُلمال  العاـ 

 ( بالممحؽ .ٕٔلمعت وحسبت مف لدوؿ ) :المصدر
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 :     ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓلعاـ  المحاصيؿ الحعمية النيمية - ال ا
حيػػث المسػػاحة واُنتػػاج وعػػدد المحاصػػيؿ المنزرعػػة  تعػػد العػػروة النيميػػة، أرػػؿ العػػروات، مػػف 

بها، لػذلؾ سػيتـ اّرتصػار فػ  دراسػة محاصػيمها الحعميػة، عمػ  أجمهػا والتػ  تػدخؿ كمػادة خػاـ فػ  
 بعض الصناعات التحويمية. 

 : محاصيؿ الحبوب -ٔ
 : الذرة الطامية )البيذاا والصفراا(       

يف المحاصػػػيؿ الحعميػػػة النيميػػػة ٍصػػػناؼ تحتػػػؿ الػػػذرة الطػػػامية بنوعيتهػػػا مكانػػػه الصػػػدارة بػػػ
. وتطػػير إحصػػااات اللهػػازالمركزي ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓالحبػوب، مػػف حيػػث المسػػاحة المنزرعػػة فػػ  عػػاـ 

واُحصاا، إل  أف إلمالى المساحة المنزرعة لصنفى الذرة الطامية، رد بمػغ نحػو  (ٔ)لمتعب ة العامة 
ألػؼ ٗٗ,ٗٙامية البيذػاا، ونحػو ألػؼ فػداف لمػذرة الطػ ٙٓ,ٕٜٕألؼ فداف، منها نحػو  ٔ٘,ٖٙ٘

 . ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓفداف لمذرة الطامية الصفراا، ف  عاـ 
ألػؼ طػف ٛٚ,ٚٓٛألػؼ طػف، منهػا نحػو  ٙٚ,ٜٜٓورد بمغ اُنتاج الكم  لمصنفيف حػوال   

 %(. ٚٗ,ٛٔألؼ طف ذرة طامية صفراا ) ٜٜ,ٕٛٔ%(، ونحو ٖ٘,ٔٛذرة طامية بيذاا )
ة الطػػامية البيذػػاا، وذلػػؾ ل ػػرض خمطهػػا بػػدريؽ ولػػدير بالػػذكر ولػػود تفذػػيؿ لزراعػػة الػػذر 

 العمح ف  صناعة الخبز. 
 

 (ٕ) الذرة الرفيعة
تطير اُحصااات السابؽ ذكرجػا، أف الػذرة الرفيعػة النيميػة، رػد زرعػت فػ  خمػس محافظػات  

، أسػواف، اٍرصػر، الػوادي اللديػد، ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓفعط، ف  عاـ  وج  محافظات بن  سويؼ، الفيػـو
ألػؼ ٜٙ,ٖرفيعة مف محاصيؿ اٍعْؼ، ورد بمغ إلمال  المساحة المنزرعة منهػا نحػو وتعد الذرة ال

 ألؼ طف.  ٙٗ.ٛفداف، أنتلت نحو
 

 (ٖ)اٍرز
، فػ  محػافظتيف جمػا بنػ  سػويؼ والػوادي ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓزراعة اٍرز النيمػ ، فػ  عػاـ تـ  

 ألؼ طف. ٘ٙ,ٜألؼ فداف، أنتلت نحو  ٜٔ,ٖاللديد، بإلمال  مساحة بم ت نحو 
 
 

 (1) (البصؿ كامؿ النذج )المعور
                                                 

(0)
.  مرجع سابق     

(0)
 الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، مرجع سابق.  

(2)
 نفس المصدر  
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ألؼ ٔ٘,ٙٔ، نحو ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓإلمال  المساحة المنزرعة بهذا المحصوؿ، ف  عاـ بمغ  
 ألؼ طف. ٜٔ,ٖٕٓفداف، أنتلت حوال  

 
  المحاصيؿ الزيتية -ٕ

   ٕٓٔٓمسػػػاحة ذػػػ يمة مػػػف الفػػػوؿ السػػػودان ، فػػػ  عػػػاـ  (2)تػػػـ زراعػػػة/ٕٓٔٔ ،
طػػػف مػػػف جػػػذا  ٔٙاف فعػػػط، أنتلػػػت نحػػػو فػػػد ٚٙبػػػالعروة النيميػػػة، بم ػػػت نحػػػو 

 المحصوؿ، بمحافظتى بن  سويؼ والوادي اللديد.
    فداف، بمحافظة بن  سويؼ، أنتلت نحو ٗٔزرع محصوؿ فوؿ الصويا، بمساحة

 طف منه، ف  نفس العاـ.  ٕٓ
   ألػؼ طػف، فػ  ٖٕ,ٔألؼ فداف مف السمسـ، إنتلػت حػوال   ٚٓ,ٕتـ زراعة نحو

 . ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓعاـ 
   طف، ف  نفس العػاـ  ٜٔٙفداف، أنتلت حوال   ٚٗٗباد الطمس ف  نحو زرع ع

 المذكور. 
 
  (3)النباتات الطبية والعطرية -ٖ

، فػػػ  الكركديػػػة، ٕٔٔٓ/ ٕٓٔٓانحصػػػرت زراعػػػة جػػػذ  الملموعػػػة لمعػػػروة النيميػػػة، فػػػ  
 طف. ٕٔٔفداف، أنتلت نحو  ٜٚٙوالكموف، والبردروش، وبإلمال  مساحة بم ت نحو 

 
 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓلعاـ  حدا ؽ الفاكهةو لخذر ا  -رابعاً 
نتاج الخذر الطتوية ف  عاـ  - أ  . ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓإلمال  مساحة واا

تتميػػز الزراعػػة المصػػرية بتنػػوع إنتػػاج أصػػناؼ محاصػػيؿ الخذػػر، حيػػث يولػػد العديػػد مػػف  
اٍنػػواع التػػ  تصػػمح ُرامػػة العديػػد مػػف اٍنطػػطة الصػػناعية، التػػ  تعػػـو عمػػ  إعػػدادجا وتلهيزجػػا أو 

، وسوؼ يتناوؿ اللزا التال  مف الدراسػة، تعػديرات اُنتػاج مػف الخذػر لمعػروات ال ْ ػة،  تصنيفها
( بػػالممحؽ إلػػ  إلمػػال  مسػػاحة ٕٕوالتػػ  تصػػمح ُرامػػة الصػػناعات التحويميػػة حيػػث يطػػير لػػدوؿ )

نتاج الخذر الطػتوية، حسػب اٍصػناؼ، فػ  عػاـ  ، حيػث يتبػيف منػه أف محصػوؿ ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓواا
% مػػف ٗ,ٕٙألػػؼ فػػداف، بنسػػبة نحػػو ٜٔ,ٕٛٓزراعػػة، وبمسػػاحة بم ػػت نحػو  الطمػاطـ جػػو اٍك ػػر

مميػوف طػف ،  ٜٗ,ٖ(. أنتلػت نحػو ٕٕإلمال  مسػاحة الخذػر الطػتوية وكمػا جػو مبػيف بلػدوؿ )
                                                                                                                                                   
(1)
 نفس المصدر  

(2)
 نفس المصدر  

(3)
 الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، مرجع سابق.  
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 ٖٛ,ٖٚ% مف إلمال  إنتاج الطماطـ عمػ  مسػتوي اللمهوريػة باُذػافة إلػ  حػوال ٚ,ٜٖبنسبة 
 ألؼ طف طماطـ مف الزراعة التحميؿ. 

ها ف  اٍجمية محصوؿ البطاطس، والذي زرع، فػ  نفػس العػاـ، فػ  مسػاحة بم ػت نحػو يمي 
% مػػػػف إلمػػػػال  مسػػػػاحة الخذػػػػر الطػػػػتوية عمػػػػ  مسػػػػتوي ٖٙ,ٖٕألػػػػؼ فػػػػداف بنسػػػػبة ٜٜ,ٖٛٔ

% مػف إنتػاج الخذػر الطػتوية ٕ,ٕٕمميػوف طػف بطػاطس بنسػبة ٜ٘,ٔاللمهورية، أنتلت حػوال  
 للدوؿ. عم  مستوي اللمهورية وكما جو مبيف بنفس ا

 
نتاج الخذر الطتويةنسب ( ٕٕلدوؿ ) نتالية واا  إلمالى مساحة واا

 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓطبعًا لَصناؼ عاـ ُلمال  اللمهورية 
                                                           % 

 اإلنتاج  اإلنتاجٌة  المساحة  البٌان / الصنف 

 34,66 7,03 26,43 رئٌسً   الطماطم             

 0,43 4,26 0,00 محمل                         

 4,63 4,60 4,71 الباذنجان              رئٌسً 

 0,00 1,34 0,00 محمل                        

 2,60 3,03 4,01 الكوسة 

 2,45 3,07 3,73 الفلفل

 5,03 5,61 4,25 ئٌسًرالكرنب                

 0,00 0,34 0,00 محمل                        

 2,04 4,47 1,47 القنبٌط

 0,01 1,30 0,02 البامٌة 

 2,17 3,74 2,72 الخرشوف 

 2,24 1,32 7,44 الفاصولٌا 

 2,50 1,73 6,77 البسلة 

 0,04 0,40 0,13 اللوبٌا 

 22,14 4,45 23,36 البطاطس 

 0,01 3,55 0,02 البطاطا 

 0,07 2,30 0,13 الملوخٌة 

 0,31 2,30 0,52 لسبانخا

 1,57 4,34 1,63 الخضر الثانوٌة 

 1,30 4,36 1,73 الخضر الجذرٌة 

 0,12 5,23 0,10 القلقاس 

 2,77 4,24 3,03 البطٌخ 

 2,44 4,33 2,42 الكتنالوب 

 2,07 3,76 25,73 الخٌار 

 0,00 2,24 0,00 القثاء 

 0,00 1,36 0,01 القرع العسلى 

 2,70 7,55 1,63 فراولة )الشلٌك(

 0,00 4,15 0,00 (1الخضر األخرى)

 100,00 100,00 100,00 اإلجمالى العام

 ، بروكم ، إسبرلس. طماطـ تطمؿ :  (ٔ)
 فداف خذر طتوية لـ يرد إنتالهـ. ٙٙٙ٘تولد مساحة  (ٕ)

 ( بالممحؽ . ٕٕ: لمعت وحسبت مف لدوؿ )المصدر
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تبػيف أف المسػاحة المزروعػة باٍراذػى اُنتاليػة، (ٔ)وبتوزيم زراعة الطماطـ عمػ  المنػاطؽ
، تفوؽ م يمتها باٍراذى العديمة، حيث بم ت جػذ  المسػاحة نحػو ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓاللديدة، ف  عاـ 

ألؼ فداف باٍراذػى اللديػدة تركػزت زراعتهػا فػ  محافظػات الطػررية بنػ  سػويؼ والمنيػا  ٖٕ,ٕٔٔ
اعتهػػا فػػ  محافظػػات الفيػػـو ألػػؼ فػػداف باٍراذػػى العديمػػة تركػػزت زر  ٜٙ,ٜ٘وسػػوجاج معابػػؿ نحػػو

والطررية واُسماعيمية والليزة ورنا. وجذا يعن  أف الطمػاطـ تلػود زراعتهػا باٍراذػ  اللديػدة ، أي 
 إمكانية التوسم ف  زراعتها بها نظرًا لمعا د السعري المربح لها.

البطػػاطس، باٍراذػػ  (ٕ)وعمػػ  العكػػس مػػف ذلػػؾ، تػػـ زراعػػة المسػػاحة اٍك ػػر مػػف محصػػوؿ
تركػػػزت فػػػ  محافظػػػات البحيػػػرة والمنوفيػػػة  ألػػػؼ فػػػدافٖٕ,ٗٗٔة، فػػػ  مسػػػاحة بم ػػػت نحػػػو العديمػػػ

ألػػػؼ فػػػداف باٍراذػػػ  اللديػػػدة، فػػػ  عػػػاـ ٙٚ,ٜٖ، معابػػػؿ نحػػػو والدرهميػػػة وبنػػػ  سػػػويؼ وال ربيػػػة
 ٔ,ٕٚتركزت ف  محافظات البحيرة والوادي اللديد، باُذافة إل  منطعة النوبارية ) ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ

 ألؼ فداف(.
 

نتاج الخذر الصيفية، ف  عاـ لمال  إ  - ب   : ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓمساحة واا
، إلػػػ  أف ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓتطػػير إحصػػااات اللهػػازالمركزي لمتعب ػػة العامػػة واُحصػػاا، لعػػاـ 

مميػوف طػف، منهػا ٙٓ,ٔإلمال  المساحة المزروعة بالخذر الصيفية للميم اٍصػناؼ،رد بمػغ نحػو
 فداف باٍراذ  اللديدة.  ألؼٕٚ,ٗٙٗألؼ فداف باٍراذ  العديمة، ونحو ٔٙ,ٜٚ٘نحو 

 ٖٚ,٘مميػوف طػف، منهػا حػوال   ٕ٘,ٓٔكما بمغ اُنتاج الكم  مف لميم اٍصػناؼ، نحػو  
 مميوف طف خذر باٍراذى اللديدة.  ٘ٔ,٘مميوف طف لَراذ  العديمة، ونحو 

( بػػالمحمؽ إلػػ  توزيػػم المسػػاحة المزروعػػة بالخذػػر الصػػيفية حسػػب ٖٕويطػػير لػػدوؿ ) 
، ويتذح منػه، أف محصػوؿ الطمػاطـ يػأت  فػ  معدمػة المسػاحة ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓاٍصناؼ، ف  عاـ 

% مػف إلمػال  ٕ,ٖٕألؼ فداف وبنسبة  ٖٙ,ٕٙٗالمزروعة بالخذر، بإلمال  مساحة بم ت نحو 
(، أنتلػػت حػػوال  ٖٕمسػػاحة الخذػػر الصػػيفية عمػػ  مسػػتوي اللمهوريػػة وكمػػا جػػو مبػػيف بلػػدوؿ )

ألػؼ  ٘,ٖٛيف  بالنوباريػة بمسػاحة بم ػت نحػو مميوف طف طمػاطـ كمػا زرعػت الطمػاطـ الصػٜٚ,ٖ
ألػؼ فػداف بنسػبة حػػوال   ٗٔ,ٔ٘ٔفػداف، يميهػا محصػوؿ البطػاطس، والػذي زرع فػ  مسػاحة نحػو 

، ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ% مػػف إلمػػال  مسػػاحة الخذػػر الصػػيفية عمػػ  مسػػتوي اللمهوريػػة عػػاـ ٖ,ٗٔ
اذ  العديمة ف  مميوف طف بطاطس. وتركزت زراعة البطاطس الصيف  ف  اٍر ٘ٛ,ٔأنتلت حوال  

محافظػػات البحيػػرة والمنوفيػػة وال ربيػػة والدرهميػػة والطػػررية، بينمػػا ارتصػػر زراعتهػػا عمػػ  محافظػػات 

                                                 
(0)

 نفس المصدر .  

(0)
 الجهاز المركزى للتعبئة واالحصاء، مرجع سابق.   
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اُسػػكندرية والبحيػػرة فػػ  اٍراذػػ  اللديػػدة، وبمسػػاحات ذػػ يمة فػػ  الػػوادي اللديػػد وطػػماؿ سػػيناا 
فداف(. ويمكف  ألؼ ٚ,ٔٔومطروح. ف  حيف تركزت زراعة البطاطس الصيف  ف  منطعة النوبارية )

العػوؿ بإمكانيػة التوسػم فػ  زراعػة البطػاطس باٍراذػ  اللديػدة فػ  محػافظت  اُسػكندرية والبحيػرة 
 نظرًا لمْ مة الظروؼ المناخية والتربة لزراعته.

 
نتاج الخذر النيمية، ف  عاـ  -ج  :ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓإلمال  مساحة واا

وعػة بالخذػر النيميػة، رػد بمػغ تبيف إحصػااات لهػاز اُحصػاا، أف إلمػالى المسػاحة المزر  
ألػؼ  ٖٜ,ٚٗألؼ فداف باٍراذى العديمة، ونحػو ٕ٘,ٔٙٔألؼ فداف، منها حوالى  ٛٔ,ٜٕٓنحو 

مميػوف طػف لَصػناؼ  ٜٜ,ٔفداف باٍراذى اللديدة.  ورد بمػغ اُنتػاج الكمػ  لمخذػر النيميػة نحػو 
ألػؼ طػف خذػػر ٖٕ,ٔٓ٘مميػوف طػف خذػػر باٍراذػ  العديمػة، وحػوال ٜٗ,ٔالمختمفػة، منهػا نحػو

بػػػيف  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓباٍراذػػ  اللديػػدة. وبتوزيػػػم المسػػاحة المزروعػػػة بالخذػػر النيميػػة فػػػ  عػػاـ 
(، أف محاصػػيؿ البطػػاطس والطمػػاطـ والفاصػػوليا تحتػػؿ ٕٗاٍصػػناؼ المختمفػػة، يتذػػح مػػف لػػدوؿ )

% عمػ  التػوال  مػف ٙ,٘ٔ%، ٘,ٕٗ%، ٙ,ٕٙمراكز الصدارة بالعروة النيمية، وبنسب بم ػت نحػو 
ال  المساحة المنزرعة منها عم  مستوي اللمهورية. وتركزت زراعة البطاطس النيم  باٍراذ  إلم

ألػؼ  ٜ,ٕألؼ فداف(  ـ الليػزة ) ٖ,ٚألؼ فداف(  ـ المنوفية ) ٔ,ٖ٘العديمة ف  محافظات المنيا )
يػزة ألػؼ فػداف( والل ٛ,ٜٕفداف(. ف  حيف تـ زراعتها باٍراذ  اللديدة ف  محافظات اُسكندرية )

ألؼ فداف( فعػط . ورػد يرلػم عػدـ زراعتهػا فػ  بػار  المحافظػات إلػ  صػ ر حلػـ المسػاحات  ٜ,ٗ)
المنزرعة بمحاصيؿ الخذػر النيمػ  عمػ  مسػتوي اللمهوريػة، وانخفػاض أجميػة العػروة النيميػة بػيف 
العػػروات الػػ ْث. أمػػا الطمػػاطـ النيمػػ  فعػػد زرعػػت باٍراذػػ  العديمػػة بلميػػم المحافظػػات، مػػا عػػدا 

افظت  الوادي اللديد وطماؿ سيناا. بينما تركز زراعتها باٍراذػ  اللديػدة فػ  محافظػات الليػزة مح
ألؼ فداف(، وج  مساحات ذ يمة ، مما  ٘,ٔفداف( واٍرصر ) ٕٓٓٓألؼ فداف( والمنوفية ) ٖ,ٕ)

وؼ يدؿ عم  عدـ اّجتماـ بزراعة الطماطـ بالعروة النيميػة، ورػد برلػم ذلػؾ إلػ  عػدـ مناسػبة الظػر 
المناخية والبي ة ُنتالها ف  جذ  الفترة. وبالنسبة لمفاصوليات الخذراا النيمية فعد تركػزت زراعتهػا 

ألػػؼ فػػداف( والمنوفيػػة  ٔ,ٕألػػؼ فػػداف( والبحيػػرة) ٔ.ٖفػػ  اٍراذػػ  العديمػػة فػػ  محافظػػات الليػػزة )
حافظػػات ألػػؼ فػػداف(.أما فػػ  اٍراذػػ  اللديػػدة فعػػد ارتصػػرت زراعتهػػا بمسػػاحات ذػػ يمة بم ٛ,ٔ)

اُسماعيمية والليزة واُسكندرية، جذا باُذافة إل  منطعػة النوباريػة. ورػد يرلػم عػدـ زراعتهػا فػ  
 معظـ المحافظات إل  عدـ مناسبة الظروؼ البي ية لزراعتها ف  جذ  الفترة.
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نتاج الخذر الصيفية نسب ( ٖٕلدوؿ ) نتالية واا  ٕٔٔٓ/َٕٓٔٓصناؼ عاـ طبعًا لُلمال  اللمهورية إلمالى مساحة واا
                                                          % 

 اُنتاج  اُنتالية  المساحة  البياف / الصنؼ 
 ٚٓ,ٖٙ ٘ٓ,٘ ٕٓ,ٖٕ الطماطـ            ر يسى

 ٖٔ,ٓ ٖٔ,٘ ٓٓ,ٓ محمؿ                    

 ٕ٘,٘ ٘٘,ٖ ٙٓ,٘ الباذنلاف          

 ٗٗ,ٖ ٜ٘,ٕ ٕٖ,ٗ الكوسة 

 ٖٚ,ٖ ٖ٘,ٕ ٙٔ,٘ الفمفؿ

 ٜٔ,ٓ ٚٙ,ٖ ٓٛ,ٓ الكرنب 

 ٘ٓ,ٓ ٘ٚ,ٖ ٗٓ,ٓ العنبيط

 ٚٚ,ٓ ٗٚ,ٔ ٗٗ,ٔ البامية 

 ٔٓ,ٓ ٜٚ,ٕ ٕٓ,ٓ الخرطوؼ 

 ٕٛ,ٔ ٙٚ,ٓ ٜٗ,٘ الفاصوليا 

 ٔٓ,ٓ ٙٚ,ٔ ٖٓ,ٓ البسمة الخذراا

 ٜٕ,ٓ ٖٚ,ٓ ٕٚ,ٔ الموبيا 

 ٙ٘,ٚٔ ٔٓ,ٗ ٖٕ,ٗٔ البطاطس 

 ٖٚ,ٕ ٔٗ,ٗ ٘ٚ,ٔ البطاطا 

 ٕٙ,ٓ ٛٚ,ٕ ٖٚ,ٓ المموخية 

 ٓٓ,ٓ ٜٓ,٘ ٓٓ,ٓ الخبازي 

 ٓٓ,ٓ ٖٗ,ٔ ٓٓ,ٓ السبان 

 ٕٕ,ٔ ٜٓ,ٗ ٜٚ,ٓ الخذر ال انوية 

 ٗٔ,ٓ ٗٓ,ٖ ٗٔ,ٓ الخذر اللذرية 

 ٛٛ,ٓ ٓٔ,ٗ ٓٚ,ٓ العمعاس 

 ٖٓ,ٕٔ ٕٚ,ٗ ٘ٔ,ٜ البطي  

 ٖٗ,ٔ ٗ٘,ٖ ٖٕ,ٔ الطهد

 ٜٕ,ٔ ٕٚ,ٕ ٘٘,ٔ الطماـ             ر يسى

 ٓٓ,ٓ ٓٚ,ٕ ٓٓ,ٓ محمؿ                    

 ٕٜ,ٗ ٕٗ,ٖ ٚٙ,ٗ الكنتالوب 

 ٚٗ,ٖ ٜٚ,ٕ ٜٚ,ٖ الخيار              ر يسى

 ٖٖ,ٓ ٗٓ,ٖ ٓٓ,ٓ محمؿ                    

 ٜٙ,ٓ ٚٛ,ٖ ٛ٘,ٓ الع اا

 ٓٓ,ٓ ٚ٘,ٖ ٓٓ,ٓ العرع العسم  

 ٗٔ,ٓ ٕٔ,ٖ ٘ٔ,ٓ كيزاف العسؿ 

 ٔٓ,ٓ ٜٛ,ٕ ٔٓ,ٓ يؾ(الفراوله)الطم

 ٙٚ,ٓ ٛٔ,ٓ ٕ٘,ٖٔ (ٔالخذر اٍخري )

 ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ اُلمال  العاـ

 تطمؿ : إسبرلس، رلمة ، بطي  لب، ررع المب.  (ٔ)

 ( بالممحؽ .ٖٕ: لمعت وحسبت مف لدوؿ )المصدر
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نتاج الخذر النيميةنسب ( ٕٗلدوؿ ) نتالية واا  إلمال  مساحة واا

 ٕٔٔٓ/ٍٕٓٔٓصناؼ عاـ  طبعاً ُلمال  اللمهورية 
                                            % 

 اُنتاج  اُنتالية  المساحة  البيػػػاف / المحصوؿ 
 ٙٚ,ٖٛ ٕٗ,ٚ ٔ٘,ٕٗ الطماطـ 

 ٜٚ,ٛ ٜٖ,٘ ٕٛ,ٚ الباذنلاف

 ٘ٔ,ٕ ٜٙ,ٕ ٔٗ,ٖ الكوسة 

 ٘ٔ,ٖ ٕٓ,ٖ ٜٓ,ٗ الفمفؿ

 ٕٕ,ٗ ٕٗ,٘ ٛٚ,ٖ الكرنب 

 ٖٙ,ٓ ٛٛ,ٗ ٔٙ,ٓ العنبيط

 ٖٔ,ٓ ٜٔ,ٕ ٕٛ,ٓ البامية 

 ٜٗ,ٓ ٓٚ,ٓ ٘ٗ,ٓ الخرطوؼ

 ٘ٚ,ٖ ٕٔ,ٔ ٗٙ,٘ٔ فاصوليا

 ٕٗ,ٓ ٖٗ,ٕ ٙٗ,ٓ البسمة 

 ٙٓ,ٓ ٓٛ,ٔ ٚٔ,ٓ الموبيا

 ٜٓ,ٕٚ ٛٚ,ٗ ٕٙ,ٕٙ البطاطس

 ٕٗ,ٔ ٖٚ,ٙ ٜٔ,ٓ البطاطا

 ٕٔ,ٔ ٚٙ,ٕ ٜٚ,ٔ المموخية 

 ٘ٓ,ٓ ٙٔ,ٖ ٛٓ,ٓ السبان 

 ٖٜ,ٔ ٛٔ,ٙ ٚٗ,ٔ الخذر ال انوية 

 ٜٚ,ٓ ٕٕ,٘ ٔٚ,ٓ الخذر اللذرية 

 ٓٓ,ٓ ٕٙ,ٕ ٓٓ,ٓ الكورمة )العمعاس(

 ٔٔ,ٓ ٖٚ,ٛ ٙٓ,ٓ الفراولة )الطميؾ(

 ٔٓ,ٓ ٖ٘,ٕ ٔٓ,ٓ البطي 

 ٙٓ,ٓ ٕ٘,ٓ ٗٓ,ٔ بطي  المب

 ٔٓ,ٓ ٕٕ,ٕ ٕٓ,ٓ العرع العسم  

 ٖٖ,ٓ ٛ٘,ٗ ٖٗ,ٓ الطماـ

 ٙٔ,ٓ ٖ٘,ٗ ٚٔ,ٓ الكنتالوب

 ٜٔ,ٗ ٛٙ,ٗ ٕٓ,ٗ الخيار 

 ٖٚ,ٓ ٖٖ,ٗ ٓٗ,ٓ الع اا 

 ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ اُلمال  العاـ 

 فداف خذر نيمية لـ يرد إنتالهـ.  ٗٔٔٔتولد مساحة  (ٔ)
 ( بالممحؽ .ٕٗ: لمعت وحسبت مف لدوؿ )المصدر
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نتاج حدا ؽ الفاكهة، حسب المحافظات، ف  عاـ  إلمال  -ب  :   ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓمساحة واا
ناؼ الفاكهػة المنتلػة بالزراعػة المصػرية، ومػف  ػـ تتعػدد اٍنطػطة تتنوع وتتعدد أنػواع وأصػ 

الصناعية الت  يمكف أف تعـو عميها، عم  سبيؿ الم اؿ ّ الحصر، صػناعات العصػا ر والمطػروبات 
 والمرب ، وصناعة الفرز والتدرج والحفظ والتعميب ...إل  زيرجا مف الصناعات. 

 
نتاج حدا ؽ الفاكهة، موزعة بػيف اٍراذػى  ( بالممحؽ إلمالى مساحةٕ٘ويوذح لدوؿ )  واا

. ويتذػػح منػػه أف ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓالعديمػػة واٍراذػػى اللديػػدة، عمػػ  مسػػتوي المحافظػػات فػػ  عػػاـ 
ألػؼ ٜٙ,ٖٙٗمميػوف فػداف، منهػا نحػو ٚٔ,ٔإلمال  المساحة الم مػرة لحػدا ؽ الفاكهػة، بمػغ نحػو 

للديػػدة . ومعنػػ  ذلػػؾ إنتطػػار ألػػؼ فػػداف باٍراذػػ  ا ٛٙ,ٓٔٚفػػداف باٍراذػػ  العديمػػة، وحػػوال  
 زراعتها ف  المناطؽ اللديدة، معارنة باٍراذ  العديمة. 

 
مميػوف ٗٚ,ٖمميوف طػف، منهػا نحػو  ٘ٚ,ٛورد بمغ اُنتاج الكم  مف حدا ؽ الفاكهة نحو  

 مميوف طف باٍراذ  اللديدة.ٔٓ,٘العديمة، ونحو   طف باٍراذ
 
مسػػتوي اللمهوريػػة ويتذػػح منػػه زراعػػة  ( نسػػبة زراعػػة الفاكهػػة عمػػ ٕ٘ويوذػػح لػػدوؿ ) 

الفاكهة باٍراذ  العديمة ف  لميم المحافظات، ماعدا محافظات بورسعيد والبحػر اٍحمػر ومطػروح 
وطػػماؿ ولنػػوب سػػيناا، ورػػد يرلػػم ذلػػؾ لمتنػػافس بينهػػا كأطػػلار معمػػرة والمحاصػػيؿ التعميديػػة بهػػذ  

% ٚٚ,ٕٗطررية واُسػماعيمية ملتمعػة المحافظات. ورد بم ت نسب زراعتها بمحافظات البحيرة وال
مػػف إلمػػال  مسػػاحتها عمػػ  مسػػتوي اللمهوريػػة. كمػػا زرعػػت الفاكهػػة باٍراذػػ  اللديػػدة بلميػػم 
المحافظات ماعدا محافظات دمياط والدرهمية وال ربيػة، ممػا يػدؿ عمػ  فػرص اّسػت مار فػ  التوسػم 

المناخيػػة لزراعتهػػا، مػػم اسػػتخداـ فػػ  زراعتهػػا باٍراذػػ  اللديػػدة، نظػػرًا لمْ مػػة التربػػة والظػػروؼ 
وسا ؿ الري الحدي ة ف  ريها وبما يتناسب واحتيالاتها الما ية، ولػودة اٍصػناؼ المنتلػة مػف جػذ  

 اُنتاليػػػةاٍراذػػػ ، نتيلػػػة لخموجػػػا مػػػف عوامػػػؿ تمػػػوث التربػػػة الزراعيػػػة ومطػػػاكؿ تػػػدجور الػػػدرلات 
( تركز زراعػة أطػلار ٕ٘ح مف لدوؿ )لَراذ  الزراعية كما جو الحاؿ ف  اٍراذ  العديمة. ويتذ

% مف إلمال  مساحة الفاكهػة عمػ  مسػتوي ٙ,ٖٗالفاكهة ف  منطعة النوبارية، بنسبة بم ت نحو 
 اللمهورية .
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نتاج حدا ؽ الفاكهة باٍراذ  العديمة واللديدة( ٕ٘لدوؿ )  نسب إلمال  مساحة واا
 ٕٔٔٓ/ُٕٓٔٓلمال  اللمهورية طبعًا لممحافظات عاـ 

                                                                                                                  % 
 البياف              
 
 المحافظات 

 اُلمال   اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة 
 ُنتاجا المساحة الم مرة اُنتاج المساحة الم مرة اُنتاج المساحة الم مرة

 ٔٔ,ٓ ٚٙ,ٓ ٜٔ,ٓ ٜٓ,ٔ ٔٓ,ٓ ٖٓ,ٓ العاجرة

 ٜٙ,ٓ ٕٓ,ٔ ٓٚ,ٓ ٕٜ,ٓ ٜٕ,ٔ ٙٔ,ٔ اُسكندرية

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓوٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ بورسعيد

 ٜ٘,ٓ ٕٛ,ٓ ٙٛ,ٓ ٙٓ,ٔ ٕٗ,ٓ ٙٗ,ٓ السويس

 ٖٛ,ٓ ٔ٘,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٜٓ,ٓ ٖٓ,ٔ دمياط

 ٕٛ,ٔ ٔٓ,ٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٜٜ,ٕ ٙ٘,ٕ الدرهمية

 ٓٔ,ٙ ٔٔ,ٚ ٓٔ,ٖ ٕٕ,ٖ ٕٔ,ٓٔ ٚٓ,ٖٔ الطررية

 ٔٛ,ٗ ٜٛ,ٖ ٕٓ,ٓ ٕٓ,ٓ ٕٗ,ٔٔ ٖٛ,ٜ العميوبية

 ٜٚ,ٓ ٗٗ,ٓ ٘ٔ,ٓ ٜٓ,ٓ ٗٙ,ٔ ٜٚ,ٓ كفر الطي 

 ٔٗ,ٕ ٕٔ,ٕ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٗٙ,٘ ٖٚ,٘ ال ربية

 ٓٙ,ٙ ٘٘,٘ ٔٗ,ٗ ٓٙ,ٖ ٕ٘,ٜ ٗ٘,ٛ المنوفية

 ٚٔ,ٕٔ ٖٓ,ٜ ٖٗ,ٗ ٜ٘,ٖ ٘٘,ٕٕ ٖٙ,ٚٔ البحيرة

 ٜٙ,ٙ ٔٔ,ٓٔ ٖٔ,ٚ ٙٙ,ٛ ٗٚ,ٙ ٖٗ,ٕٔ اُسماعيمية

 ٖٗ,ٖ ٖٖ,ٖ ٙٛ,ٔ ٓٚ,ٔ ٕٖ,٘ ٕٛ,٘ الليزة

 ٚٚ,ٔ ٕٗ,ٔ ٖٛ,ٓ ٖٔ,ٓ ٕٙ,ٖ ٙٙ,ٕ بن  سويؼ

 ٕ٘,ٔ ٘٘,ٕ ٕٜ,ٓ ٘٘,ٔ ٕٖ,ٕ ٜٓ,ٗ الفيـو

 ٕٓ.ٕ ٕٖ.ٕ ٖٚ.ٓ ٖٗ,ٓ ٗٙ,ٗ ٕٔ,٘ المنيا

 ٔٙ.ٕ ٕٕ.ٕ ٕٔ.ٔ ٜٕ,ٔ ٔٙ,ٗ ٘ٙ,ٖ أسيوط

 ٜٚ.ٓ ٕ٘.ٓ ٖٔ.ٓ ٕٔ,ٓ ٛٙ,ٔ ٕٔ,ٔ سوجاج

 ٚٓ.ٔ ٚٙ,ٓ ٖٕ,ٓ ٕٓ,ٓ ٜٔ,ٕ ٜٖ,ٔ رنا

 ٙٗ,ٓ ٓٙ,ٓ ٚٔ,ٓ ٕ٘,ٓ ٙٛ,ٓ ٖٔ,ٔ أسواف

 ٗٛ,ٓ ٗٚ,ٓ ٙٔ,ٓ ٜٔ,ٓ ٘ٚ,ٔ ٓٙ,ٔ اٍرصر

 ٔٓ,ٓ ٔٓ,ٓ ٔٓ,ٓ ٕٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ البحر اٍحمر

 ٖٙ,ٓ ٖٛ,ٓ ٕ٘,ٓ ٙٔ,ٔ ٗٔ,ٓ ٖٖ,ٓ الوادي اللديد

 ٕٛ,ٕ ٔٚ,ٚ ٜٚ,ٖ ٖٚ,ٕٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ مطروح

 ٗٓ,ٖ ٘ٛ,ٚ ٖٓ,٘ ٜٚ,ٕٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ طماؿ سيناا

 ٗٔ,ٓ ٗٚ,ٓ ٕ٘,ٓ ٕٕ,ٔ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ لنوب سيناا

 ٗٗ,ٖٙ ٖٛ,ٕٙ ٔٙ,ٖٙ ٓٙ,ٖٗ ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ النوبارية

 ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ اُلمال  العاـ 

 ( بالممحؽ .ٕ٘: لمعت وحسبت مف لدوؿ )المصدر
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 :ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓستخدامات ف  عاـ المتاح لْستهْؾ مف اُنتاج النبات ، حسب اّ -2.1
، ويتبػيف منػه أف ٕٓٔٓ( لانب  العرض والطمب لِنتاج النبػات ،  لعػاـ ٕٙيوذح لدوؿ ) 

مميػػوف طػػف، كمػػا بمػػغ إلمػػال  ٘ٔ,ٜٙإلمػػال  المتػػاح لْسػػتخداـ مػػف اُنتػػاج النبػػات  رػػد بمػػغ نحػػو 
 ألؼ طف. ٖٕ.ٖٙاّستهْؾ موزعًا عم  اّستخدامات المختمفة نحو 

 ٜٙٗمف نفػس اللػدوؿ أف أعمػ  اسػتخداـ لمتعػاوي كانػت فػ  المحاصػيؿ النطػوية ) ويتبيف 
% مػػف المتػػاح لْسػػتخداـ مػػف المحاصػػيؿ النطػػوية، وكػػاف أرػػؿ ٘,ٕٔألػػؼ طػػف(، أي مػػا نسػػبته 

% مػػػف المتػػػاح ٜ٘,ٓألػػػؼ طػػػف( بنسػػػبة نحػػػو  ٔٔاسػػػتخداـ كتعػػػاوي لمحصػػػول  البصػػػؿ ال ػػػـو )
. وبالنسػبة ل مفارػد الزراعػ  فيبػيف نفػس اللػدوؿ أنػه بمػغ أعمػ  حػد فػ  لْستخداـ كػـ البصػؿ وال ػـو

% مػف المتػاح لْسػتخداـ مػف الخذػر، يميػه ٜٗ,ٕٕألؼ طف( أي ما نسبته نحو  ٖٚٙٔالخذر )
% مف المتاح لْسػتخداـ مػف الحبػوب عػاـ ٜ,ٚألؼ طف( وبنسبة نحو  ٕٕٛٙالفارد مف الحبوب )

ارػػد الزراعػػ  عػػف طريػػؽ التصػػنيم الزراعػػ ، . وجػػذا يعنػػ  الحالػػة إلػػ  اّسػػتفادة مػػف جػػذا الفٕٓٔٓ
 خاصة بالنسبة لمخذر سريعة التمؼ والعطب .

 
 ( :ٕٓٔٓ-ٕٙٓٓاّكتفاا الذات  مف أجـ السمم الر يسية، خْؿ الفترة ) -ٗ.ٔ

فػػ  محاصػػيؿ اٍرز  ٕٓٔٓ/ٕٙٓٓ( ولػػود اكتفػػاا ذاتػػ  خػػْؿ الفتػػرة ٕٚيوذػػح لػػدوؿ )
فة والفوؿ السػودان  ورصػب وبنلػر السػكر وبػذرة العطػف. أمػا والذرة الرفيعة والطعير والفاصوليا اللا

%(، وبم ػت أعْجػا ٖ,ٖٔبار  المحاصيؿ فيولد بها فلوة زذا ية بم ت أدناجا فػ  الموبيػا اللافػة )
. ونطػػػير فػػػ  جػػػذا الصػػػدد إلػػػ  ذػػػرورة عػػػودة وزارة الزراعػػػة ٕٓٔٓ%( عػػػاـ ٖ,ٜٛفػػػ  العػػػدس )

لمحصول  المناسب لَراذػ  الزراعيػة، وبمػا يتمطػ  واستصْح اٍراذ  إل  وذم برامج لمتركيب ا
 مم اّحتيالات التصنيعية. 
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 ٕٓٔٓالمتاح لْستهْؾ مف اُنتاج النباتى حسب اّستخدامات، والميزاف ال ذا ى لعاـ  (ٕٙلدوؿ )
 الوحدة : باٍلؼ طف                                

 البيػػاف

 المعروض
المتاح 
 لْستخداـ

المتبع   اّستخدامات
ل ذاا 
 اُنساف

معامؿ 
 اّستخراج

ال ذاا 
 الصاف 

متوسط 
نصيب الفرد 
ف  السنة 
 )كلـ(

 الواردات اُنتاج
فرؽ 
 الصادرات المخزوف

زذاا 
 اُلمال  الفارد الصناعة التعاوي الحيواف

إلمػػػػػػػػػال   اُنتػػػػػػػػػاج 
 ٖ,ٜٓ٘ ٔٚٗٙٗ ٙ٘,ٚٚ ٜٜ٘ٔ٘ ٖٖٕٖٙ ٕٕٜٓ ٕٕٚٛٔ ٖٛٔٔ ٖٔ٘ٚ ٜٛٗٔٙ ٖٛٙٗ - ٛٙ٘ٙٔ ٖٕٙٗٛ النبات 

 ٓ,ٖٕ٘ ٜٜٛٔٔ ٙ,ٕٛ ٖٕٓٔٗ ٜٜٓٔ ٕٕٛٙ ٕٕٙ ٕٚٚ ٖٙٙ٘ ٖٜٕٖٖ ٜٛٙ - ٜٕٛٛٔ ٖٕٕٚٔ محاصيؿ الحبوب 
 ٚ,ٜٕ ٖٖٕٚ ٓٛ,ٚٛ ٕٔٙٙ ٛٛٓٔ ٜٔٙ - ٜٙٗ - ٜٖٗٚ ٜ٘ٗ - ٗٛ ٕٗٔٗ المحاصيؿ النطوية 
 ٚ.ٚ ٗٓٙ ٘ٛ,ٓٔ ٙٙ٘٘ ٗ٘ٚٚٔ ٖٛٛ ٙ٘ٓٚٔ ٖٓٔ - ٕٖٖٕٓ ٕ - - ٕٕٖٖٕ المحاصيؿ السكرية 

 ٘,ٖٛ ٖٖٖٓ ٓٓ,ٓٓٔ ٖٖٖٓ - - - - - ٖٖٖٓ ٘ٙٗ - ٜٕٕٔ ٜٕٕٙ المحميات 
 ٔ.ٜ ٜٔٚ ٖٙ,ٜ٘ ٗ٘ٚ ٔ٘ٔ ٘٘ - ٗٔ ٕٛ ٜ٘ٓ ٕٜ - ٕٚٙ ٕٖ٘ البعوليات 

 ٗ,ٓ ٖٗ ٖٙ,ٗ- ٜٚٚ- ٖ٘ٛ - ٖ٘ٛ - - ٙ٘ - - ٖ٘ ٕٔ النعؿ 
 ٛ,ٗ ٖ٘ٚ ٜٓ,ٖٗ ٓٓٔٔ ٖٖ٘ ٕ٘ٔ ٜٕٓ ٜٔ - ٖ٘ٗٔ ٔٚ - ٕٚٙ ٕ٘ٛ المحاصيؿ الزيتية 
 ٘,ٛ ٔٚٙ ٕ٘,ٙٚ ٓٛٛ - - - - - ٓٛٛ ٓٔٔ - ٓٔٙ ٖٓٛ الزيوت النباتية 

 ٙ,ٛٔ ٔٙٗٔ ٖ٘,ٕٜ ٕٛ٘ٔ ٕٜٕ ٕٔٛ - ٔٔ - ٗٚٛٔ ٕٗٙ - ٗٔ ٕٕٓ٘ البصؿ وال ـو
 ٘,ٕٕٔ ٜ٘ٗٙ ٓٚ,ٛٛ ٗٚٛٓٔ ٕٖ٘ٓ ٖٚٙٔ - ٖٛ - ٜٚٓٗٔ ٕٗٗ - ٓٗ ٔٛٗٗٔ الخذر 
 ٚ,ٜٛ ٕٙٓٚ ٔٔ,ٗٚ ٜٕٜ٘ ٚٔ٘ٔ ٚٔ٘ٔ - - - ٙٗٓٔٔ ٕٕٗٔ - ٕٕٓ ٕٕٙٙٔ الفاكهة 

 ٛ,ٚ ٕٔٙ ٓٓ,ٓٓٔ ٕٔٙ ٛٗٛٔ ٕٕٗ - - ٙٓٙٔ ٕٓٙٗ ٓٔ - ٕٕ ٕٛٗٗ منتلات آخري
 الصادرات.  -( فرؽ المخزوف–لْستخداـ = اُنتاج+ الواردات )+أو المتاح 

 (.اّستخدامات )زذاا الحيواف+التعاوي+الصناعة+الفارد –المتبع  ل ذاا اُنساف= المتاح لْستخداـ 
 معامؿ اّستخراج%× ال ذاا الصاف  =المتبع  ل ذاا اُنساف 

 ( ألؼ نسمة ف  منتصؼ العاـ. ٕٛٚٛٚعدد السكاف )÷متوسط نصيب الفرد ف  السنة)كلـ(= ال ذاا الصاف 
 المصدر: وزارة الزراعة واستصْح اٍراذ  )رطاع الط وف اّرتصادية (، اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واُحصاا. 
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 (ٕٓٔٓ-ٕٙٓٓ( تطور نسب اّكتفاا الذات  ، ٍجـ الحاصْت الزراعية، خْؿ الفترة )ٕٚلدوؿ )

الحاصْت الزراعية/ 
 السنوات 

ٕٓٓٙ ٕٓٓٚ ٕٓٓٛ ٕٜٓٓ ٕٓٔٓ 

      ملموعة الحبوب: 
 ٘,ٓٗ ٗ,ٗٚ ٛ,ٗ٘ ٘,ٖ٘ ٗ,ٙ٘ العمح 
 ٙ,ٓٔٔ ٜ,ٛٓٔ ٛ,ٗٓٔ ٗ,ٖٓٔ ٘,ٕٙٔ اّرز 
 ٗ,ٔٙ ٗ,ٜٚ ٔ,ٜ٘ ٛ,ٓٙ ٛ,ٗٙ الطامية  الذرة

 ٚ,ٜٜ ٘,ٓٓٔ ٜ,ٜٜ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ الذرة الرفيعة 
 ٘,ٗٓٔ ٘,ٖٓٔ ٛ,ٜٖٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٛ,ٜٚ الطعير 

      ملموعة البعوليات :
 ٕ,ٜ٘ ٔ,ٓٚ ٛ,ٕٛ ٙ,ٔ٘ ٓ,ٖٗ الفوؿ 
 ٚ,ٔ ٔ,ٔ ٛ,ٔ ٗ,ٕ ٖ,ٔ العدس 

 ٜ,ٖ٘ٔ ٕ,ٛٓٔ ٓ,ٕٓٗ ٔ,ٕٖٔ ٓ,ٓٛٔ الفاصوليا اللافة
 ٚ,ٙٛ ٜ,ٜٓ ٕ,ٜٙ ٚ,ٙٛ ٗ,ٔٚ لموبيا اللافة ا

      ملموعة المحاصيؿ الزيتية: 
 ٜ,ٔٔٔ ٛ,ٕٓٔ ٓ,٘ٓٔ ٛ,ٖٓٔ ٚ,٘ٓٔ الفوؿ السودان  

 ٗ,ٔٚ ٓ,ٓٛ ٚ,٘ٛ ٓ,ٓٛ ٚ,ٖ٘ بذرة الكتاف 
 ٔ,٘ٙ ٓ,٘ٓٔ ٘,ٖٜ ٓ,ٙٔٔ ٙ,ٕٕٔ بذرة عباد الطمس 

 ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ بذرة العطف 
 ٓ,ٔٛ ٓ,ٙٛ ٔ,ٚٚ ٗ,ٜٛ ٗ,ٕٛ ة السمسـ بذر 

 ٓ,٘ ٓ,٘ ٔ,ٜ ٕ,ٕ ٜ,ٖ فوؿ الصويا 
ملموعة المحاصيؿ 

 السكرية: 
     

 ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ رصب السكر 
 ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ ٓٓ,ٓٓٔ بنلر السكر 
 مصدر سابؽ.  ال ذا ية ... : اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واُحصاا، دراسة الفلوةالمصدر
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 تـــالخالص

، ونسػبة اّكتفػاا الػذات  مػف ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓمف العرض السػابؽ لمتركيػب المحصػول  لعػاـ 
أجـ السمم الر يسية ف  مصر، يمكف العوؿ أف جنػاؾ حالػة لمتوسػم فػ  بعػض الحاصػْت الزراعيػة 

 عم  النحو التال :
سػػتراتيل ، ولسػػد الفلػػوة ال ذا يػػة لهػػذا المحصػػوؿ التوسػػم فػػ  زراعػػة العمػػح كمحصػػوؿ ا (ٔ)

 والذي تعـو عميه العديد مف الصناعات التحويمية.
التوسم ف  زراعة النباتات الطبيػة والعطريػة، خاصػة فػ  اٍراذػ  اللديػدة، نظػرًا ٍجميتهػا  (ٕ)

 اّرتصادية والتصنيعية.

عتها باٍراذ  اللديدة، اّستفادة مف الفارد الزراع  ف  الخذر والفاكهة، والتوسم ف  زرا (ٖ)
 -التػػػيف -نظػػػرًا لتعػػػدد الصػػػناعات التحويميػػػة التػػػ  تعػػػـو عمػػػ  الخذػػػر والفاكهػػػة )النخيػػػؿ

 المطمش(، )طماطـ وبطاطس(. -الرماف -الزيتوف

زراعػػة البرسػػيـ ومحاصػػيؿ اٍعػػْؼ اٍخػػري والموبيػػا والبسػػمة والفػػوؿ السػػودان  باٍراذػػ   (ٗ)
 اللديدة.

 خاصة باٍراذ  اللديدة. التوسم ف  زراعة بنلر السكر، (٘)

التوسم ف  زراعة النباتات الزيتية، لسد الفلػوة ال ذا يػة الزيتيػة. عمػ  أف تسػتخدـ وسػا ؿ  (ٙ)
الػػري الحدي ػػة فػػ  زراعػػة جػػذ  المحاصػػيؿ، بمػػا يمنػػم ولػػود فارػػد فػػ  ميػػا  الػػري، وتحسػػبًا 
لخفػػض حصػػة مصػػر مػػف ميػػا  النيػػؿ. مػػم اسػػتخداـ اٍنػػواع المسػػتنبطة والمهلنػػة عاليػػة 
اُنتاليػػة ومعاومػػة لمظػػروؼ ال يػػر مناسػػبة فػػ  الزراعػػة، لمعديػػد مػػف المحاصػػيؿ الزراعيػػة. 
زالػػة  وعمػػ  أف يػػتـ اُبعػػاا عمػػ  مسػػاحات العطػػف، بمػػا يتناسػػب واحتيالػػات المصػػانم، واا

 المطاكؿ الت  تواله تصنيعه، نظرًا ٍجميته اّرتصادية.

الك بػاف الرمميػة النطػطة، لت بػيط  كما يمكف التوسم ف  زراعة اٍطلار الخطبية فػ  منػاطؽ
جذ  الك باف، ولمحفاظ عم  الزراعات خاصة ف  منطعة لنوب الوادي، وذلؾ باستخداـ ميػا  الصػرؼ 

 الزراع  والصح  المعاللة.
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 ال روة السمكية -ٕ
تعتبر الموارد السمكية عنصرًا أساسيًا جامًا ف  المساجمة ف  سد الفلػوة ال ذا يػة المصػرية 

حيث توفير البروتيف الحيوان  ورياـ العديد مف الصناعات التحويمية الت  تمكف مف خمػؽ فػرص مف 
عمؿ عديدة ف  ملػاؿ الصػيد والصػناعات التحويميػة المختمفػة. كمػا أنهػا تم ػؿ أحػد مصػادر التنميػة 

 المستدامة.
 ونظرًا لهذ  اٍجمية البال ة، فإف جذا اللزا سوؼ يتناوؿ ما يم :

 تاج وعدد مراكب الصيد المرخصة.تطور حلـ اُن 
 . المناطؽ الل رافية لِنتاج السمك 

 .كمية اُنتاج السمك  مف إلمال  المصايد حسب الصنؼ 

 . تطور نسبة اّكتفاا الذات 

 
 تطور حلـ اُنتاج وعدد مراكب الصيد المرخصة -201

لفتػرة مػف ( تطور اُنتاج السمك  ف  مصر حسب المصػايد خػْؿ إٛيتناوؿ اللدوؿ ررـ )
 ، ومنه يتذح ما يم :ٕٔٔٓإل   ٕٙٓٓ

ألؼ طػف عػاـ  ٕٖٙٔإل  نحو  ٕٙٓٓألؼ طف عاـ  ٜٔٚزيادة اُنتاج السمك  مف نحو 
 % .ٓٗأي بنسبة زيادة بم ت نحو  ٕٔٔٓ

ولعػػػػػد تحععػػػػػت جػػػػػذ  الزيػػػػػادة نتيلػػػػػة لزيػػػػػادة إنتػػػػػاج المػػػػػزارع السػػػػػمكية والػػػػػذي أرتفػػػػػم                  
% فػػ  عػػاـ ٕٚإلػػ  نحػػو  ٕٙٓٓ% فػػ  عػػاـ ٔٙاج السػػمك  مػػف نحػػو نسػػبة نصػػيبها مػػف اُنتػػ

، معابؿ تنارص اُنتاج مف المصايد الطبيعية والت  تطمؿ الميػا  البحريػة، البحيػرات والميػا  ٕٔٔٓ
 . ٕٔٔٓ% ف  عاـ ٕٚإل  نحو  ٕٙٓٓ% ف  عاـ ٚ,ٖٛالعذبة مف نحو 

رات والميػػا  العذبػػة والتػػ  وفيمػػا يتعمػػؽ بمراكػػب الصػػيد المرخصػػة بالمصػػايد البحريػػة والبحيػػ
( بولػود نػوعيف مػف المراكػب ٜٕتستخدـ لمحصوؿ عمػ  اُنتػاج السػمك  يتذػح مػف اللػدوؿ ررػـ )

ًّ، مراكب آلية وتستخدـ لمصيد ف  الميا  البحرية والت  تطمؿ البحر المتوسط والبحر اٍحمر  جما أو
.  أمػػا النػػوع ٕٔٔٓ% فػػ  عػػاـ ٗ,ٙٔوتطػػكؿ نحػػو  ٕٔٔٓمركػػب فػػ  عػػاـ  ٕ٘ٛٗوتبمػػغ عػػددجا 

مركبػًا وبنسػبة تبمػغ  ٖٖال ان  فهو مراكب زير آليػة وينعسػـ إلػ  مراكػب درلػة أولػ  ويبمػغ عػددجا 
% مػػف ٛ,ٔمركبػػًا تطػػكؿ نحػػو  ٗٗ٘% مػػف اُلمػػال ، مراكػػب درلػػة  انيػػة يبمػػغ عػػددجا ٔ,ٔنحػػو 

  نحػػػو مركبػػػًا وتبمػػػغ نسػػػبتها مػػػف اُلمػػػال ٕٗٔٔٗاُلمػػػال ، ومراكػػػب درلػػػة  ال ػػػة يبمػػػغ عػػػددجا 
ٛٔ,ٙ.% 

 ( بالعرضٕٛلدوؿ )
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 عدد مراكب الصيد المرخصة بالمصايد البحرية والبحيرات والميا  العذبة( ٜٕلدوؿ )

 ٕٔٔٓعاـ 
 درلة المراكب               

 
 المصايد

مراكب 
 آلية

 مراكب زير آلية

درلة  اللممة
 أول 

درلة 
  انية

درلة 
  ال ة

 لممة

       ميا  البحريةال

 ٕٙ٘ٗ ٗٗٗٔ ٖٜٓ ٘ٔ٘ ٕٙ ٕٖٛٓ البحر المتوسط

 ٜٓٙٔ ٜٓٔ ٖٛٔ ٚ - ٓٚٚٔ البحر اٍحمر

 ٙٛٗٙ ٖٗٙٔ ٙٛٓٔ ٕٕ٘ ٕٙ ٕ٘ٛٗ لممة الميا  البحرية

       البحيرات

 ٜٜٙٔ ٜٜٙٔ ٜٜٙٔ - - - المنزلة

 ٕ٘ٚ٘ ٕ٘ٚ٘ ٕ٘ٚ٘ - - - البرلس

 ٜٕٕٔ ٜٕٕٔ ٜٕٕٔ - - - البردويؿ

 - - - - - - راروف

 ٕٚٚ ٕٚٚ ٕٚٚ - - - إدكو

 ٜٚ ٜٚ ٜٚ - - - (ٔالرياف )

 ٚ ٚ ٚ - - - (ٖالرياف )

 ٘ٗٔٔ ٘ٗٔٔ ٘ٗٔٔ - - - مريوط

 ٔٛٙ ٔٛٙ ٔٛٙ - - - بحيرة ناصر

البحيػػػػػرات المػػػػػرة والتمسػػػػػاح ورنػػػػػاة 
 السويس

- - - ٜٚٙ ٜٚٙ ٜٚٙ 

 ٖٕٙٚٔ ٖٕٙٚٔ ٖٕٙٚٔ - - - لممة البحيرات

 ٔٛٙٓٔ ٔٛٙٓٔ ٕ٘ٙٓٔ ٕٕ ٚ - عذبةلممة المياة ال

 ٖٜٕٗ٘ ٜٕٔٙٗ ٕٗٔٔٗ ٗٗ٘ ٖٖ ٕ٘ٛٗ اُلمال  العاـ

 :المصدر
، اللهػػاز، ٕٔٔٓاللهػػاز المركػػزي لمتعب ػػة العامػػة واُحصػػاا، النطػػرة السػػنوية ُحصػػااات اُنتػػاج السػػمك  عػػاـ 

 .ٕٕٔٓالعاجرة، ديسمبر 
زالبيته مف مراكب صيد زير مف ذلؾ رد يمكف العوؿ أف أسطوؿ الصيد المصري يتكوف ف  

 فعالة أو متخمفة، وجو ما يؤ ر عم  فعالية اُنتاج.
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 المناطؽ الل رافية لِنتاج السمك  -1.1
( اُنتاج السمك  لممحافظات حسب منطعة الصػيد والمصػايد والتػ  ٖٓيتناوؿ اللدوؿ ررـ )

ميػا  العذبػة، المػزارع السػمكية، تطمؿ الميا  البلريػة )البحػر المتوسػط والبحػر اٍحمػر( البحيػرات، ال
 وحعوؿ اٍرز، ومنه يتذح ما يم :

أف اُنتاج السمك  مف الميا  البحرية لكؿ مف اُسكندرية، بورسػعيد، دميػاط، كفػر الطػي ،  -
البحيرة، ومطروح يأت  مف البحر المتوسط، حيث تتوالد جذ  المحافظات عم  طػاط ا جػذا 

سػػمك  المتحصػؿ عميػػه مػػف جػػذا البحػػر. وتػػأت  % مػػف اُنتػػاج الٓٓٔالبحػر وتطػػكؿ نسػػبة 
% يميهػػػا اُسػػػكندرية نحػػػو ٘,ٖٓدميػػػاط فػػػ  المرتبػػػة اٍولػػػ  بنصػػػيب نسػػػب  رػػػدر  نحػػػو 

 %.٘ٔ%، وكفر الطي  نحو ٕ,٘ٔ%، البحيرة نحو ٖ,٘ٔ%، بورسعيد نحو ٕ,ٕٕ
أف اُنتػػاج السػػمك  مػػف البحػػر اٍحمػػر يتوالػػد فػػ  محػػافظتيف جمػػا محافظػػة البحػػر اٍحمػػر  -

% فػ  بػرانيس، والمحافظػة ال انيػة جػ  السػويس ويبمػغ ٗ,ٖ٘% منهػا ٗ,ٙٙنحػو  وتطكؿ
 %.ٙ,ٖٖنصيبها النسب  مف إنتاج البحر اٍحمر نحو 

 
( يتذػػح أف اُنتػػاج ٖٓوفيمػػا يتعمػػؽ باُنتػػاج السػػمك  مػػف البحيػػرات فمػػف اللػػدوؿ ررػػـ )
، كفػػر الطػػي ، البحيػػرة، السػػمك  مػػف البحيػػرات يتوالػػد فػػ  اُسػػكندرية، بورسػػعيد، دميػػاط، الدرهميػػة

، أسواف، الوادي اللديد، إّ اف اُنتاج يتركز ف  كفر الطي  بنسػبة نحػو  %، الدرهميػة ٛ,ٕٚالفيـو
 %.ٛ,ٙ%، وبورسعيد بنحو ٛ,ٚٔ%، أسواف نحو ٘,ٕٚنحو 

 
وفيما يتعمؽ بالميا  العذبة، فإف اُنتاج السمك  يأت  مف محافظات الوله البحري المتم مػة 

، دميػػػاط، الدرهميػػػة، الطػػػررية، العميوبيػػػة، كفػػػر الطػػػي ، ال ربيػػػة، المنوفيػػػة، البحيػػػرة، فػػػ  العػػػاجرة
%، ويتركػػز اُنتػػاج فػػ  المنوفيػػة بنسػػبة نحػػو ٕٙاُسػػماعيمية حيػػث تطػػكؿ جػػذ  المحافظػػات نحػػو 

 %.ٕ,ٗٔ% والعميوبية بنسبة نحو ٙ,ٙٔ
 

، ا لمنيػا، سػوجاج، رنػا، أما محافظات الوله العبمػ  والتػ  تذػـ الليػزة، بنػ  سػويؼ، الفيػـو
 %، عم  التوال .ٛ%، ٜ,ٛ% وتم ؿ سوجاج والمنيا نحو ٘,ٖٙاٍرصر، أسواف فتساجـ بنحو 
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 ( اّنتاج السمك ٖٓلدوؿ )
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 ( اّنتاج السمك ٖٓتابم لدوؿ )
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  ( اّنتاج السمك ٖٓتابم لدوؿ )
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  ( اّنتاج السمك ٖٓتابم لدوؿ )
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مػزارع السػمكية تػأت  محافظػة كفػر الطػي  فػ  وبخصوص مساجمة المحافظػات فػ  إنتػاج ال
%، ٜ,ٙٔ%، وبورسػعيد فػ  المرتبػة ال انيػة بنصػيب نسػب  رػدر  نحػو ٜ,ٔ٘المعدمة بنصيب ردر  
 %.ٗ,ٚ%، ودمياط بنصيب نسب  ردر  نحو ٙ,ٓٔ%،  ـ المنوفية بنحو ٔٔتميها الطررية بنحو 

 
 كمية اُنتاج السنوي مف إلمال  المصايد حسب الصنؼ -101

( توزيم كمية اُنتػاج السػمك  مػف إلمػال  المصػايد حسػب صػنؼ ٖٔتناوؿ اللدوؿ ررـ )ي
%، يميه ف  المرتبػة ٚ,ٖ٘اٍسماؾ، ومنه يتذح أف سمؾ البمط  يحتؿ المرتبة اٍول  بنسبة نحو 

،  ـ العػراميط بنحػو ٔ,ٓٔ%، العا مة البورية بنسبة نحو ٘ٔال انية المبروؾ الفذ  والعادي بنحو 
ٖ,ٕ. % 

 
 مما سبؽ يمكف العوؿ بما يم :

أف المحافظػػات التػػ  تسػػتخدـ مراكػػب آليػػة فػػ  الصػػيد وتم ػػؿ مراكػػز ال عػػؿ فػػ  اُنتػػاج جػػ :  -
 دمياط، اُسكندرية، بورسعيد، البحيرة، كفر الطي ، البحر اٍحمر، والسويس.

 أف المحافظات الت  تستخدـ مراكب زير آلية ف  الصيد وتم ػؿ مركػز  عػؿ فػ  اُنتػاج جػ : -
 كفر الطي ، الدرهمية، أسواف، بورسعيد، المنوفية، العميوبية، سوجاج، المنيا.

أف المحافظػات التػػ  تسػػاجـ ب عػػؿ فػػ  اُنتػػاج السػػمك  مػػف المػػزارع تتم ػػؿ فػػ  كفػػر الطػػي ،  -
 بورسعيد، الطررية، المنوفية، ودمياط .

ًا محددًا فإف صنف ٕ٘عم  الرزـ مف أف اللدوؿ الذي يتناوؿ كمية اُنتاج السمك  يتذمف  -
% ف  البمطػ ، المبػروؾ الفذػ  والعػادي، العا مػة ٓ,ٕٛاُنتاج السمك  يتركز بنسبة نحو 

 البورية، والعراميط .
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 (ٖٔلدوؿ ررـ )
 كمية اُنتاج السمك  مف إلمال  المصايد

 حسب الصنؼ
ٕٓٔٔ 

 الكمية بالطف                                                                      
 % الكمية الصنؼ

 ٙ,ٓ ٕ٘٘ٙ مكرونة
 ٜ,ٓ ٕٛٔٛٔ سرديف

 ٔ,ٓٔ ٖٖٗ٘ٚٔ عا مة بورية
 ٖ,ٓ ٛٛٔٗ موزة
 ٕ,ٓ ٖٜٖٖ صرع
 ٖ,ٓ ٜٜٚٗ بربون 
 ٖ,ٓ ٕٚٔٗ مرلاف
 ٘,ٓ ٖٓٙٙ بياض

 ٔ,ٓ ٜٚٚٔ سمفونيا )موس (
 ٕ,ٔ ٛ٘ٛ٘ٔ دينيس
 ٗ,ٔ ٕٜٚٓٔ راروص
 ٔ,ٓ ٖٖٔٔ بْميطة

 ٔ,ٓ ٕٗ٘ٔ دراؾ
 ٖ,ٓ ٕٖٖٚ ورار )كطر(

 ٜ,ٓ ٖٕٔٛٔ لوت
 ٔ,ٔ ٖٖٚ٘ٔ لمبري
 - ٗ استاكوزا
 ٕ,ٓ ٕٛ٘ٛ أخطبوط -سبيط -سيبيا
 ٚ,ٖ٘ ٖٖٚٛٓٚ بمط 
 ٕ,ٖ ٕٜٕٖٗ رراميط

 ٛ,ٓ ٔٔٛٓٔ كطر بياض
 ٕ,ٓ ٕٖٓٙٔ مبروؾ حطا ش

 ٓ,٘ٔ ٖٕٓٙٗٓ مبروؾ فذ  وعادي
 ٗ,ٓ ٕٙٔ٘ طيْف
 ٔ,ٓ ٜٙٓٔ كابوريا
 ٓ,ٙ ٕٗٛٔٛ أخري

 ٓ,ٜٛ ٕٖٗٚٔٙٔ إلمال 
 المصدر: اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واّحصاا، المرلم السابؽ.    
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 تطور نسبة اُكتفاا الذات  مف اٍسماؾ -101
حععت الزيادة الكبيرة ف  اُنتػاج السػمك  زيػادة ممحوظػة فػ  اُكتفػاا الػذات  مػف اٍسػماؾ 

 .ٕٓٔٓإل   ٕٙٓٓخْؿ الفترة مف 
% فػ  ٗ,ٚٙ( يتذػح تزايػد نسػبة اُكتفػاا الػذات  مػف اٍسػماؾ مػف ٕٖوؿ ررػـ )فمف اللد

. وعمػػ  الػػرزـ مػػف جػػذ  الزيػػادة فػػْزاؿ جنػػاؾ فلػػوة لػػـ ٕٓٔٓ% فػػ  عػػاـ ٔ,ٛٛإلػػ   ٕٙٓٓعػػاـ 
 .ٕٓٔٓ% ف  عاـ ٕٔت ط  بم ت نسبتها نحو 

 
 (ٕٖلدوؿ ررـ )

 تطور نسبة اُكتفاا الذات  مف اٍسماؾ
ٕٓٓٙ-ٕٓٔٓ 

 اّكتفاا الذات  نسب السنوات
% 

ٕٓٓٙ ٙٚ,ٗ% 
ٕٓٓٚ ٛٛ,ٙ% 
ٕٓٓٛ ٜٗ,ٖ% 
ٕٜٓٓ ٛٙ,٘% 
ٕٓٔٓ ٛٛ,ٔ% 

 المصدر: اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واّحصاا، المرلم السابؽ.

 
 : ال روة الحيوانية -ٖ

 : بعض المؤطرات المرتبطة باُنتاج الحيوان 
ًّ لممػػوارد الطبيعيػػة ال زراعيػػة وتتصػػؼ باّسػػتدامة فػػ  إنتػػاج تم ػػؿ ال ػػروة الحيوانيػػة اسػػت ْ

البروتيف الحيوان  واٍلباف، وسيعتصر دراسة ال روة الحيوانية عم  بعض المؤطرات الخاصة بعطػاع 
المؤطػػرات  (ٔ)اُنتػػاج الحيػػوان . وفػػ  دراسػػة لملهػػاز المركػػزي لمتعب ػػة العامػػة واُحصػػاا أوذػػحت

 التالية:
 ٜٔٔإلػ   ٕٙٓٓألػؼ طػف، عػاـ  ٜٕٛمػف  انخفاض الفلوة ال ذا ية مف المحػـو الحمػراا (ٔ)

 %.ٖٙ، بنسبة ٕٓٔٓألؼ طف عاـ 

                                                 
(0)

تعبئة العامة واإلحصـاء، دراسة الفجوة الغذائية للسلـع الرئيسية وسبل عالجها فــــــى مصر، اصدار مايو الجهاز المركزى لل  

0200.  
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ألػػػؼ طػػػف بنسػػػبة  ٕٜٜألػػػؼ طػػػف، إلػػػ   ٚٚٛزيػػػادة اُنتػػػاج مػػػف المحػػػـو الحمػػػراا مػػػف  (ٕ)
 ٘ٚٔٔ(، مم زيادة كميػة المتػاح لْسػتهْؾ مػف ٕٓٔٓ-ٕٙٓٓ%، خْؿ الفترة )ٔ.ٖٔ

 %.ٚ,ٓ، بنسبة ٕٓٔٓألؼ طف عاـ  ٖٛٔٔ، إل  ٕٙٓٓألؼ طف عاـ 
 ٘ٔكلـ/السػػنة، إلػػ  ٖ,ٙٔنخفػػاض متوسػػط نصػػيب الفػػرد مػػف المتػػاح لْسػػتهْؾ مػػف ا (ٖ)

 %، خْؿ نفس الفترة .ٛكلـ/السنة، بنسبة 

، إلػ  ٕٔٔٓألػؼ طػف عػاـ  ٖ,ٜٛٔتورم زيػادة الفلػوة ال ذا يػة مػف المحػـو الحمػراا مػف  (ٗ)
 . ٕ٘ٔٓألؼ طف عاـ  ٛ,ٕٕٔ

(، حيػػث بمػػغ اُنتػػاج مػػف ٕٓٔٓ -ٕٙٓٓتذبػػذب كميػػات اٍلبػػاف المنتلػػة خػػْؿ الفتػػرة ) (٘)
، وانخفػػض المتبعػػ  ل ػػذاا اُنسػػاف مػػف المػػبف ٕٓٔٓمميػػوف طػػف عػػاـ  ٛ,٘اٍلبػػاف نحػػو 

، ٕٓٔٓألػػؼ طػػف عػػاـ  ٗٚٚ٘، إلػػ  ٕٙٓٓألػػؼ طػػف، عػػاـ  ٙٛٚ٘الحميػػب الخػػاـ مػػف 
 % .ٕ,ٓبنسبة 

 ٖ,ٖٚ، إلػ  ٕٙٓٓكلـ/السنة عػاـ  ٗ,ٓٛانخفاض متوسط نصيب الفرد مف اٍلباف مف  (ٙ)
 % .ٛ,ٛ، بنسبة ٕٓٔٓعاـ كلـ/السنة 

ألػػؼ طػػف، عػػاـ  ٜٕٙوأوذػػحت الدراسػػة انخفػػاض الفلػػوة مػػف لحػػـو اٍبعػػار مػػف 
 % .٘,ٖٙ، بنسبة ٕٓٔٓألؼ طف عاـ  ٛٛٔ، إل  ٕٙٓٓ

فػػػ  حػػػيف ّ تولػػػد فلػػػوة أو فػػػا ض فػػػ  لحػػػـو اللػػػاموس، نظػػػرًا لتسػػػاوي اُنتػػػاج 
 واّستهْؾ .

ألػػؼ طػػف عػػاـ  ٕلذػػأف، مػػف وأطػػارت نفػػس الدراسػػة إلػػ  زيػػادة الفلػػوة مػػف لحػػـو ا
%. بينمػا يتسػاوي اُنتػاج واّسػتهْؾ ٓ٘، بنسػبة ٕٓٔٓآّؼ طػف عػاـ  ٖ، إل  ٕٙٓٓ

 بالنسبة إل  لحـو الماعز واُبؿ )عدـ ولود فلوة أو فا ض(.
فيما يتعمؽ بنسبة اّكتفاا الذات  لملموعة اُنتاج الحيوان ، فعػد أوذػحت الدراسػة زيػادة  (ٚ)

، ٕٓٔٓ% عػاـ ٜ,ٓٚ، إلػ  ٕٙٓٓ% عػاـ ٗ,٘٘ف اٍبعػار مػف نسبة اّكتفاا الذات  مػ
%، خػػْؿ الفتػػرة ٓٓٔمػػم  بػػات نسػػبة اّكتفػػاا الػػذات  مػػف لحػػـو اللػػاموس، حيػػث بم ػػت 

 (، حيث يكف  حلـ اُنتاج منها حلـ اّستهْؾ المحم  لها .ٕٓٔٓ-ٕٙٓٓ)

% ٜ,ٚ٘، إلػ  ٕٙٓٓ% عػاـ ٛ,ٜٛانخفاض نسبة اّكتفاا الذات  مػف المػبف الخػاـ مػف  (ٛ)
  ٕٓٔٓعاـ 
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 الرابمالممحؽ اُحصا   لمفصؿ 
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 ( تطور إلمال  المساحة المحصولية والمساحة المنزرعةٔ) لدوؿ
 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓحت  ٕٜٜٔ/ٜٜٔٔمف عاـ 

 المساحة باٍلؼ فداف                                       
 ة المساحة المنزرع المساحة المحصولية  السنوات / البياف 

ٜٜٔٔ /ٜٜٕٔ ٖٖٔٔ٘ ٖٚٔٛ 
ٜٜٕٔ /ٜٜٖٔ ٕٔٚٙٚ ٖٚٔٗ 
ٜٜٖٔ /ٜٜٔٗ ٖٕٔٓٓ ٜٚٔ٘ 
ٜٜٔٗ /ٜٜٔ٘ ٖٔٛٔٔ ٚٛٙٙ 
ٜٜٔ٘ /ٜٜٔٙ ٖٔٚٔٓ ٜٚ٘ٛ 

 ٗ,ٖٗٛٚ ٙ,ٜٕٗٙٔ المتوسط 
ٜٜٔٙ /ٜٜٔٚ ٖٔٙٔ٘ ٜٚ٘٘ 
ٜٜٔٚ /ٜٜٔٛ ٖٔٛٙٔ ٚٚٙٔ 
ٜٜٔٛ /ٜٜٜٔ ٖٜٕٔ٘ ٖٖٚٛ 
ٜٜٜٔ /ٕٓٓٓ ٖٜٕٔ٘ ٖٚٛٙ 
ٕٓٓٓ /ٕٓٓٔ ٕٔٗٓٙ ٜٚٗ٘ 

 ٛ,ٙٛٚٚ ٗ,ٖٓٚٛٔ المتوسط 
ٕٓٓٔ /ٕٕٓٓ ٖٔٗ٘ٓ ٛٔٗٚ 
ٕٕٓٓ /ٕٖٓٓ ٔٗٗٚٗ ٖٛٔٔ 
ٕٖٓٓ/ٕٓٓٗ ٔٗ٘٘ٔ ٕٜٛٚ 
ٕٓٓٗ /ٕٓٓ٘ ٖٔ٘ٓٗ ٖٛٛ٘ 
ٕٓٓ٘/ٕٓٓٙ ٖٔ٘ٓٙ ٕٛ٘ٚ 

 ٕ,ٜٕٓٛ ٜٛٙٗٔ المتوسط 
ٕٓٓٙ /ٕٓٓٚ ٖٔ٘ٓٓ ٛ٘ٗٚ 
ٕٓٓٚ /ٕٓٓٛ ٖٔ٘ٗٓ ٖٕٛٗ 
ٕٓٓٛ /ٕٜٓٓ ٜٔ٘ٗ٘ ٖٛٚٛ 
ٕٜٓٓ/ٕٓٔٓ ٖٖٔ٘ٗ ٛٚٗٔ 
ٕٓٔٓ /ٕٓٔٔ ٖٔ٘٘ٗ ٜٛٙٔ 

 ٗ,ٕٗٙٛ ٙ,ٕٖٛ٘ٔ المتوسط 
 :  المصدر

لمعػػت وحسػػبت مػػف : اللهػػاز المركػػزي لمتعب ػػة العامػػة واُحصػػاا، النطػػرة السػػنوية ُحصػػااات المسػػاحات المحصػػولية واُنتػػاج 
 .ٕٕٔٓ، إصدار نوفمبر ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓالنبات ، عاـ 
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 الحصر والعدرة اُنتالية( تعسيـ اٍراذ  بالمحافظات طبعًا لسنة ٕلدوؿ )
 المساحة بالفداف                                                         

 
سنة  المحافظات 

 الحصر 

 أراذ  منزرعة مف الدرلة 
لممة 
 المنزرع

 أراذ  درلة سادسة أراذ  درلة  خامسة 
 

 الرابعة  ال ال ة  ال انية  اٍول   لممة الزماـ
بور 
صالحة 

 مزراعة ل

بور 
م مورة 
 بالميا 

صالحة 
 لمزراعة 

منافم 
 عامة 

 ٕٜٕٔٗ - ٖٖٕٚٛ ٕٔ ٖٖٗٗ ٜٖ٘٘ٔ ٜٙٚ ٕٚٓ٘ ٕٜ٘ٚ - ٜٓٚٔ العاجرة 
 ٜٜٔٙٙ ٕٜٕٔٓ ٕٓٓٔ ٖٕٙٛٔ ٜٛ ٕٖٕٙٓ ٜٖٗ٘ ٖٗٗٔٔ ٓٛٔٙ - ٜٔٙٔ اُسكندرية 
 ٓٓٓٙٚ ٓٓٓٔ - ٓٓ٘ٗٙ ٓٓٓٓٔ ٓٓ٘ ٓٓ٘ - - - ٜٚٚٔ بورسعيد
 ٖ٘ٗٛ٘ ٕٚٓٛ - ٖٖٓ ٕٓٓٓٗ ٖٜٗٚ ٕٛٚٙ ٕ٘ٙ٘ - - ٜٛٚٔ السويس 
 ٖ٘ٙٗٗٔ ٕٜٓٚ ٕٗ ٜٖ٘ٓ ٜٖٖٕٛ ٜٕٕٙٓٔ ٖٕٙ٘ٔ ٜٔٓٙ٘ ٕٖٖٕٛ - ٜٗٙٔ دمياط 

 ٖٕٗ٘ٗٛ ٕٙٚٔٙ ٕ٘ٔ ٕٜٓٚ ٓ٘٘ٙٓٔ ٚٓٔٙٗٙ ٕ٘ٚٓٙ ٕٜٖٖٔ٘ ٖٕٓ٘ٔٛ ٖٓٚٙ ٜٙٚٔ الدرهمية 
 ٕٖٜٓٗٚ ٜٕٛٛٙ ٚٛٗ ٜٖٜٓٔ ٜٖٔٔٚٔ ٖٛٙٔٗٙ ٖٜٛٔٚ ٕٕٓٚٚٛ ٖٜٖٕٙٙ ٕٖٖٛٔ ٜ٘ٚٔ الطررية 
 ٕٖٕٕٙٗ ٖٕٛٙ٘ ٙٙ٘ ٚٚٔ ٖ٘٘ٗ ٖٜٔٛ٘ٔ ٖٗ٘٘ ٖٖ٘ٙٛ ٔٔ٘٘ٛ ٔٚٔٗٙ ٜٚٙٔ العميوبية 
 ٔٚٙٚٔٛ ٕٖٗٙٚ ٕٕٓٔ ٕٕٓٚٚٔ ٕٜٕٖٓٔ ٜٜٕ٘ٔٗ ٜٜٔٚٙ ٜٜٕٙٗٙ ٖٚٓٓٙ - ٖٜٙٔ كفر الطي 
 ٖٜٙٔٙٗ ٔٓٛٗٗ ٕ ٜٖٙ ٕٓٚ ٚٔٓٙٔٗ ٓٚٙٚٔ ٖٔٚٙٗٔ ٖٜٕٖٕٚ ٖٖٕٛٙ ٜٛٙٔ ال ربية 
 ٖٔٙ٘٘ٙ ٕٕٖٔٚ - ٚٙٗ ٕٕٚٛ ٜٕٖ٘٘٘ ٓٔ٘ٓٔ ٜٓٙٙٗ ٜٓ٘ٓٓٔ ٖ٘ٚ٘ٚ ٜٛٙٔ المنوفية 
 ٜٜٚٓٛٓٔ ٕٕٓٙ٘ ٖ٘ٙٔ ٜٕٓٗٚ ٖٕٙ٘٘ٗ ٜٖ٘٘ٓٚ ٕٛٚٛٔٔ ٖٖٛٔ٘ٗ ٕٖٕٖٚٔ ٙٚٗٙ ٖٜٙٔ البحيرة 

 ٖٜٜٖٗٗ ٙٚٙٙٗ ٜٓ٘ٗٔ ٚٔٛٗٚ ٕٛٗ٘٘ٔ ٕٖٔٛٛ ٕٖ٘ٚٛ ٙٔ٘ٚٗ ٕٗٗٓ - ٜٛٚٔ اُسماعيمية 
 ٖٕٖٕٙٓ ٜٖٚٔٙ ٖٕٓ ٕٕٙ ٗٚٗ٘ٔ ٚٙٚٚٚٔ ٜٜٚٓ ٕٕٔٛٗ ٖٚٓٓٔٔ ٜٕٙٛٔ ٜٗٚٔ الليزة 

 ٕٜٖٔٛٓ ٜٕٛٛٙ ٖٕٙٛ ٓٓٔٔ ٔٛٓٔٔ ٕٓٛٓ٘ٙ ٖ٘ٓٛٔ ٜٛٛٚٓ ٖٗٛٔٓٔ ٖٕٚٓٙ ٜٙٙٔ بن  سويؼ 
 ٕٛٛٙٔٗ ٕٖٕٔٚ ٕٕٕٕٗ ٖٚٓٗ ٖٗ٘ٗٛ ٜٕٖ٘ٗٗ ٜٜٛٚ٘ ٖٖٛٓٛٔ ٕٕٔٗٛ ٛٛ٘ ٖٜٛٔ الفيـو 
 ٜٕٚ٘ٙ٘ ٜٜٙٚٗ ٗٚٚٔ ٕٓٗٔ ٖٙٗٗ٘ ٜ٘ٓٔٗٗ ٕٙٚٗٚ ٜٕٜٗٛ ٖٕٗٔٔٚ ٜٜٔ٘ٗ ٜٜٙٔ المنيا 
 ٜٖٛٓٛ٘ ٜٜٕٖٛ ٜ٘ٚ ٜ٘ٗ ٕ٘ٓٚٔ ٖٗٓٙٚٓ ٘ٛٗٙ ٙٔٓ٘ٔ ٕٗٗٚٗ٘ ٜٖٖ٘ٔ ٜٔٚٔ أسيوط 
 ٖٖٖٛٓ٘ ٕٕٖٛٙ - ٖٔٗ ٔٛٓٔٔ ٖٗٙٓ٘ٓ ٕٓ٘ٛٔ ٓ٘ٚٔٗ ٜٕٕ٘ٓٙ ٜٖٕٙٗ ٜ٘ٚٔ سوجاج
 ٕٗٓ٘ٗٗ ٚٚٔٙٗ ٕٜٓ ٕٖ٘ ٖٖٜٕٛ ٜٖٓٙٚٗ ٕٔ٘ٚٔ ٘ٙٓ٘٘ ٕ٘ٙٙٗٙ ٛٗٗٓٔ ٜٗٚٔ رنا 

 ٜ٘ٙٚٚٔ ٖٕٕٕ٘ ٛٗ٘ٗ ٖٙٗ ٕٛٔٛٔ ٕٕٕٕٖٔ ٜٖٕٓ٘ ٚٚٛٙٗ ٜٓٓٗ٘ ٖٕٙٗ ٜٗٚٔ أسواف 
 ٖٕٙٗٚٛٛ ٜٜٜٚٓٙ ٜٕٔٛٚ ٖٕٓٙٙ٘ ٜٖٜٗٗٓٔ ٜٖٜٙ٘ٛ٘ ٜٖٙٚٓٙ ٕٕٚٔٔٗٛ  ٖٜٕٚ٘٘ٙ ٜٜٖٓٛٗ اّلمال  العاـ 
 ( السنوات المذكورة عف أخر حصر لتحميؿ التربة حيث إنه يتـ التحميؿ عم  فترات متباعدة أو عند الطمب ّرتفاع التكمفة. ٔ)

 المرلم السابؽ.ا، اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واُحصا: المصدر
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نتاج الحاصْت الحعمية الطتوية والصيفية والنيميةٖلدوؿ )  ( إلمال  مساحة واا

 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓطبعًا لمملموعات عاـ 
 المساحة بالفداف              

 اُنتاج بالطف                     

 البياف
 اُنتاج المساحة

 اللممة نيم  صيف  طتوي اللممة نيم  صيف  طتوي
 ٕٗٛٛٔ ٜٓٓٔ ٕٖٕٛٔ ٖٜٗٛ ٖٓ٘٘ٗٓٚ ٖٖٖٙٛٙ ٖٖٔٓٛٚ٘ ٖٖٖٖٖٙٔ الحبوب
 ٕ٘ٚ - - ٕ٘ٚ ٜٛٗٙٙٔ - - ٜٛٗٙٙٔ البعوؿ

 ٖٓٓ ٕ ٜٕٛ - ٜٜٕ٘٘ٚ ٕٕٓٙ ٖٜٖٖٕٚ - المحاصيؿ الزيتية
 ٕٖٕٔ٘ - ٘ٙٚ٘ٔ ٙٛٗٚ ٜٖٗٚٛٙ - ٜٕٖٛٗ٘ ٜٖٙٛٔٙ المحاصيؿ السكرية

 ٜٕ٘ٗ ٕ٘ٓ ٖٕٙ ٕٛٔٓ ٜٗٓٔٙٔ ٙٛٙٙٔ ٖٜٙٗٔ ٕٖ٘ٚٚٔ البصؿ
 ٜٖٖ٘ ٖ٘ٙ ٕٔ٘ٗ ٗٚٔ ٗٙ٘ٓٔٚ ٘ٔ٘ٔٛ ٜٓٗٛٔٙ ٜٓٔٓٔ اٍعْؼ الخذراا
النباتات الطبية 

 والعطرية
ٕٗٛٔٚ ٕٖٜٚٗ ٜٙٚ ٕٖٚٛٗ ٕٔٗ ٕٓٛ - ٕٕٗ 

 ر:المصد
دار نااوبمبر ا إصاا0200ا 0202الجهاا  المرزاا ل للتعباااة العامااة وااحصااا ا النشاارح الساانوية احصاا ات المساااحات المحصااولية واانتااا ا  ااا  

0200. 
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نتاج العمح باٍراذ  العديمة واللديدة طبعًا لممحافظات عاـ ٗلدوؿ)  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ( مساحة واا
     اُنتاج بالطف                           /المساحة بالفداف                            

 البياف          
 

 المحافظات

 العمح
 اُلمال  اٍراذ  اللديدة ةاٍراذ  العديم

 اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة
 ٖٚٗٓٓ ٖٓٔٔٔ ٜٛٓٓٔ ٓٓٓٗ ٜٜٜٗٔ ٖٓٔٚ العاجرة

 ٘ٙٚٙٙٔ ٜٕٗ٘ٙ ٕٛ٘٘ٙٔ ٖٓٗٔٙ ٕٚٓٗ ٗٔٙٔ اُسكندرية
 ٕٓ٘ٓ٘ ٕٕٗٓٓ ٕٓ٘ٓ٘ ٕٕٗٓٓ - - بورسعيد
 ٕٗٓٔٔ ٗ٘ٗٗ ٜٖٗٙ ٚٙٙٔ ٖٖٓٚ ٕٚٛٚ السويس
 ٖٖٙٗٛ ٜٖٙٛٔ - - ٖٖٙٗٛ ٜٖٙٛٔ دمياط

 ٕٖٓٙٙٛ ٕٖ٘ٓٓٓ ٖٔٚٛ٘ ٕ٘ٙٗٗ ٜٚٓٚٚٚ ٕٓٙ٘٘ٚ الدرهمية
 ٜٕٔ٘٘ٓٔ ٖٜٖٛٓٗ ٕٜٔٙ٘ ٜٖ٘ٓٛ ٜٖٜٖٖٜ ٖٛٚٓ٘ٙ الطررية
 ٕٕٖ٘ٛٔ ٜٛٔٙٗ ٕٗ ٕٚ ٕٕٖٛٛٔ ٜٜٔ٘ٗ العميوبية

 ٖٗ٘ٙٛٙ ٜٖٕٓٓٙ ٕٗ٘ٙ ٖٕٓٚ ٖٕٖٓٔٙ ٜٖٕٚٛٙ كفر الطي 
 ٕٕ٘ٚٔٗ ٕٕ٘ٙٗٔ - - ٕٕ٘ٚٔٗ ٕٕ٘ٙٗٔ ال ربية
 ٕٕٕٖٓ٘ ٓٙٛٓٔٔ - - ٕٕٕٖٓ٘ ٓٙٛٓٔٔ المنوفية
 ٕٕٜٗٚٛ ٜٖ٘٘ٚٔ ٖٜٖٗٔ ٓٓٓ٘ ٜٖٚٗٛٛ ٜٕٖ٘٘ٔ البحيرة

 ٕٕٖٕٚٔ ٜٔٓٓ٘ ٕٔٚٙ٘ ٖٖٕٚٓ ٓٙ٘ٙٙ ٜٕٙٗٙ اُسماعيمية
 ٕٓٚٚٛ ٜٕٛٗٚ ٖٙٚ٘ٔ ٓ٘ٗٔٔ ٜٗٙ٘٘ ٜٕٛٛٔ الليزة

 ٖٖٔٗٛٚ ٕٖٓٙٓٔ ٕٕٓٓ٘ ٜٜٔٓ ٖٔٗٛ٘٘ ٕٔٓٙٔٔ بن  سويؼ
 ٖ٘ٗٚ٘ٗ ٖٓٔٙٙٔ ٓٚٙٙ ٕٛٔٙ ٖٛٚٓ٘ٗ ٕٜٜٓٙٔ الفيـو
 ٙٛٗٔٚٙ ٖٕٔٛٚٔ ٜٗٗ٘ٗ ٜٚٓٚٔ ٕٜٕٗٔٙ ٜٗٛٙٙٔ المنيا
 ٘٘ٛٓٛٗ ٖٚ٘ٙٙٔ ٕٜٕٓ٘ ٕٖٗٚٔ ٖٙٚ٘٘ٗ ٖٖٕٙ٘ٔ أسيوط
 ٗٔٔٛٔ٘ ٗٓٓٙٛٔ ٖٖ٘ٓٓ ٕٕٖٙٔ ٜٓٔ٘ٛٗ ٕٛٚٚٚٔ سوجاج

 ٕٕٔٔٛٙ ٕٜٛ٘ٗ ٓٔٓٚٙ ٜٕ٘٘٘ ٕٕٔٓٔٓ ٖٙٙٛٙ رنا
 ٜٜ٘ٙٙ ٙٔٓ٘ٗ ٔٗٚٙٚ ٖٖٖٛ٘ ٕٜٕٕٗ ٖٜٛٔ أسواف
 ٜٜٛٓٗ ٜٖٛٛٙ ٜٕٙ٘٘ ٕٙٚٔٔ ٜٕ٘ٛٙ ٕٕٔٛٗ راٍرص

 ٖٜٔ٘ٔٔ ٖٖٓٗٛ ٖٜٓٛٚٔ ٜٚٛٔٚ ٓٔٚٔٔ ٖٗٔ٘ الوادي اللديد
 ٕٕٗٚٔ ٓٓٚٛ ٕٕٗٚٔ ٓٓٚٛ - - (ٔ)مطروح

 - - - - - - (ٕ)طماؿ سيناا
 ٛٚ ٘٘ ٛٚ ٘٘ - - لنوب سيناا

 ٖٖٚٔٔٗ ٓٓٗٓٗٔ ٖٖٚٔٔٗ ٓٓٗٓٗٔ - - النوبارية
 ٕٖٙ٘ٓٚٛ ٖٔٓٙٛٗٓ ٖٖٖٔٔٗٔ ٕٗٛٓ٘٘ ٕٖ٘ٔٙٓٚ ٖٜٕٚٔٛٗ اُلمال  العاـ

، ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ: اللهاز المركزي لمتعب ػػة العامة واُحصػػاا، النطرة السنوية ُحصػػػااات المساحات المحصوليػػة واُنتاج، عاـ المصدر
 .ٕٕٔٓإصدار نوفمبر 

                                                 
(0)

فدان شعير استخدمت مراعى 22222فدان قمح،  02002يوجد    

(0)
أردب/فدان. 0.22فدان قمح بإنتاجية  077يوجد    
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نتاج ٘لدوؿ)  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓعاـ اٍراذ  العديمة واللديدة طبعًا لممحافظاتالفوؿ كامؿ النذج ب( مساحة واا
 المساحة بالفداف                
 اُنتاج بالطف                                     
 البياف          

 
 المحافظات

 الفوؿ كامؿ النذج المنفرد
 اُلمال  اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة

 اُنتاج المساحة المحمؿ اُنتاج المساحة المحمؿ اُنتاج المساحة
 - - - - - - - - العاجرة

 ٗٓٔٛ ٓ٘ٓٙ - ٗٓٔٛ ٓ٘ٓٙ - - - اُسكندرية
 ٖٔٗ ٕٓٛ - ٖٔٗ ٕٓٛ - - - بورسعيد
 ٜٕٓ ٕٚ٘ - ٕٕٚ ٕٗٔ - ٖٙ ٖٗ السويس
 ٕٕٚٔ ٖٔٙٔ - - - - ٕٕٚٔ ٖٔٙٔ دمياط

 ٖ٘ٔٙٔ ٜٗٗٔ - - - - ٖ٘ٔٙٔ ٜٗٗٔ الدرهمية
 ٕٛٔٗٓ ٕ٘ٛٙٔ - ٘ٙٔ٘ ٜ٘ٛٗ - ٖٕ٘٘ٔ ٕٙٗٔٔ الطررية
 ٙ ٚ - ٔ ٖ - ٘ ٗ العميوبية

 ٕٙٙ٘٘ ٜٕٚٔٔ - ٕ٘ٛ ٜٖٚ - ٕٗٔٚٗ ٕٛٚٔٔ كفر الطي 
 ٖٕٚٗ ٕٕٙٓ - - - - ٖٕٚٗ ٕٕٙٓ ال ربية
 ٕٕ ٛٔ - - - - ٕٕ ٛٔ المنوفية
 ٖٚٔٓٛ ٕٕٛٛٛ - ٖٚٗ ٖٓ٘ - ٖٓٚٙٚ ٕٛٚٗٛ البحيرة

 ٜٖٙ ٖٖٚ - ٕٗٔ ٖٕٓ - ٘٘ٔ ٖٗٔ اُسماعيمية
 - - - - - - - - الليزة
 ٕٛ ٕٙ - ٙٔ ٖٔ - ٕٔ ٖٔ ويؼبن  س
 ٕٕٛٔ ٖٓٔٔ - - - - ٕٕٛٔ ٖٓٔٔ الفيوـ
 ٜ٘٘ ٜٛٗ - ٚٓٔ ٚٓٔ - ٛٛٗ ٜٖٔ المنيا
 ٖٕٜٙ ٜ٘ٚٚ - ٕٓٗ ٕٕٙ - ٜٜٙٛ ٜٗٚٚ أسيوط
 ٕٕ٘ٓ ٖٕٖٔ - ٕٕٓ ٚٗٔ - ٕٖٛٔ ٙٚٔٔ سوجاج

 ٛٓ٘ ٖٓٛ ٕٓ ٕٚ ٜٕ ٜٚ ٕٖٛ ٖٔ٘ رنا
 ٖٕٛٛ ٕٕٓٙ - ٖٜٚٔ ٕٓٓٔ ٖٖٖ ٖٔٙ ٕٓ٘ أسواف
 ٜٕٗٔ ٖٜٜ ٖٕ ٚٔٔ ٓٔٔ ٜٔٔ ٓٚٔٔ ٖٛٛ راٍرص

 ٜٙٙٗ ٜٖٗٛ - ٜ٘٘ٗ ٖٖٔٛ - ٔٓٔ ٔٛ الوادي اللديد
 ٖٚٙ ٓٛ٘ - ٖٚٙ ٓٛ٘ - - - مطروح

 ٙ ٔٔ - ٙ ٔٔ - - - طماؿ سيناا
 ٜٜٜٖٗ ٕٕٓٓ٘ - ٜٜٜٖٗ ٕٕٓٓ٘ - - - النوبارية

 ٖٔٙٗٚٔ ٕٖٛٗٔٔ ٖٗ ٖٖٛٔٙ ٔٙٓ٘ٗ ٖٔ٘ ٜٜٔٓٔٔ ٖٚٙٙٛ اُلمال  العاـ
 مصدر سابؽ.اا، ػػة العامة واُحصػػاللهاز المركزي لمتعب : المصدر
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نتاج المحاصيؿ السكرية باٍراذ  العديمة واللديدةٙلدوؿ )  ( مساحة واا
 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓطبعًا لممحافظات عاـ 

 المساحة بالفداف                
 اُنتاج بالطف                                 

 البياف         
 

 المحافظات

 بنلر السكر
 اُلمال  اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة

 اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة
 ٕٓٚٔٚ ٖٜٖٙ ٕٓٚٔٚ ٖٜٖٙ - - اُسكندرية
 ٜٕٗٙٚٓ ٚٚٚٓٔ ٜٕٗٙٚٓ ٚٚٚٓٔ - - بورسعيد
 ٖٜ٘ٗ٘ ٛٙٙٗ - - ٖٜ٘ٗ٘ ٛٙٙٗ دمياط

 ٜٗٛٚ٘ٓٔ ٜٓٗٚٗ ٕٕٛٚ٘٘ ٕٚٓٚٔ ٙ٘ٓٓٗٛ ٖٖٛٚٗ الدرهمية
 ٕٜٕٜٛٙ ٖٙٔٙ٘ ٕٕٚٛٚ٘ ٜٔٗٗٔ ٜ٘ٔٓٗٗ ٕ٘ٚٙٓ الطررية
 ٜٖٖٗٔ ٓٓٙ - - ٜٖٖٗٔ ٓٓٙ العميوبية

 ٕٙٙٔٗٚٔ ٜٗٚٛٓٔ ٕٖٓٙ٘ ٕٖٔٓ ٕٕٙٗ٘ٓٔ ٕٛٚ٘ٓٔ كفر الطي 
 ٜٕٛٛٓ٘ ٕٗٔٔٔ - - ٜٕٛٛٓ٘ ٕٗٔٔٔ ال ربية
 ٖٚ٘ٗٔ ٓٓٚ - - ٖٚ٘ٗٔ ٓٓٚ المنوفية
 ٜ٘ٙٗ٘ٙ ٖٖٛٔ٘ ٖٕٕٕ٘ ٜٓٓٔ ٖٜٕٙٗٙ ٖٖٛٔٗ البحيرة

 ٕ٘ٓٚ٘ ٕٚٓ٘ ٕٜٖٚٚ ٜٗٛٔ ٖٖٜٕٔ ٛ٘ٙ اُسماعيمية
 ٜٖٜٗ ٖٖٓ - - ٜٖٜٗ ٖٖٓ الليزة

 ٖٓٚٙٔٙ ٜٖٕٙٚ ٕٕٖ٘ٔ ٙ٘ٚٔ ٛٗٔٓٓٙ ٕٓٗٙ٘ بن  سويؼ
 ٖٚٛ٘ٚ٘ ٕٖٗٚٔ ٘ٓٓٗ ٖٕٕ ٕٖٛٔٚ٘ ٜٖٔ٘ٔ الفيوـ
 ٕٓٙ٘ٚٗ ٖٜ٘ٙٔ ٕٓٓٛٔ ٕٜٓ ٓٙٓٚ٘ٗ ٖٖٓٙٔ المنيا
 ٜٖٛٛ٘ٔ ٛٚٓ٘ ٗ٘ٚٗ ٜٕٓ ٖٖ٘ٙ٘ٔ ٜٙٛٗ أسيوط
 ٕٜٔ ٖٓ ٕٗٙ ٕٔ ٜٕٚ ٜ سوجاج
 ٖٖٓٓ٘ٔ ٗٙٛٛٔ ٖٖٓٓ٘ٔ ٗٙٛٛٔ - - النوبارية

 ٔٓٔٙٛٗٚ ٜٖٙٛٔٙ ٜٕٕٔٔٛٔ ٔ٘ٔٔٚ ٕٜٕٚٗٓٙ ٜٕ٘ٗٚٓ اُلمال  العاـ
 المصدر:

 اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واُحصاا، مصدر سابؽ. 
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نتاج الٚلدوؿ )  باٍراذ  العديمة واللديدة  كتاف( مساحة واا
 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓلممحافظات عاـ  طبعاً 

 المساحات بالفداف               
 اُنتاج بالطف                 

 البياف             
 
 
 

 المحافظات

 الكتاف
 بذرة ألياؼ

اٍراذ   اُلمال  اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة
 العديمة

اٍراذ  
 اللديدة

 اُلمال 

 اُنتاج اُنتاج اُنتاج اُنتاج المساحة اجاُنت المساحة اُنتاج المساحة
 ٓ٘ٗ - ٓ٘ٗ ٜٗٓ٘ ٕ٘ٙٔ - - ٜٗٓ٘ ٕ٘ٙٔ دمياط

 ٙٛٙٔ - ٙٛٙٔ ٖٜٕٗٔ ٖٕٛ٘ - - ٖٜٕٗٔ ٖٕٛ٘ الدرهمية
 ٜٔٚ ٖٕٔ ٜٙ٘ ٜٖٛ٘ ٖٕٔٔ ٗٚٛ ٕٕٗ ٘ٔ٘ٗ ٜٜٛ الطررية
 ٚٔ - ٚٔ ٙٔٔ ٕ٘ - - ٙٔٔ ٕ٘ العميوبية
 ٛ٘ٙ ٕٓ ٖٛٙ ٖٗٙ٘ ٖٜٚ ٔٔٔ ٕ٘ ٖٖ٘ٗ ٛٙٚ كفرالطي 
 ٕٛٙ - ٕٛٙ ٜٚٓ٘ ٕٔٙٔ - - ٜٚٓ٘ ٕٔٙٔ ال ربية
 ٜٗ - ٜٗ ٖٛٗ ٙٛ - - ٖٛٗ ٙٛ المنوفية
 ٜٙٔ - ٜٙٔ ٙٚ٘ٔ ٕٕٖ - - ٙٚ٘ٔ ٕٕٖ البحيرة

 ٖٖٔ ٖٖٔ - ٕٚٔٔ ٕٓ٘ ٕٚٔٔ ٕٓ٘ - - النوبارية
 ٖٙ٘ٗ ٕٙٚ ٕٓٙٗ ٖٗٓٚ٘ ٛٙٓٛ ٕٕٔٔ ٜٜٗ ٕٜٖٖ٘ ٜٙ٘ٚ اُلمال  العاـ
 المصدر:

 لمتعب ة العامة واُحصاا، مصدر سابؽ.اللهاز المركزي  
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نتاج ( ٛلدوؿ )  اٍراذ  العديمة واللديدة االبصؿ بمساحة واا
 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓطبعًا لممحافظات عاـ

 المساحة بالفداف                
 اُنتاج بالطف                                     

 البياف        
 

 المحافظات

 لنذج المنفردالبصؿ كامؿ ا
 اُلمال  اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة

 اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة المحمؿ اُنتاج المساحة
 ٘ٚٛٚ ٛٙٛ ٖٚٓٔ ٖٚٚ - ٛٙٚٗ ٜٔٗ العاجرة

 ٜٕٛٛ ٖٖٙ ٜٕٛٛ ٖٖٙ - - - اُسكندرية
 ٖٖٖٚ ٕٖٙ ٕٖٚ٘ ٖٛٔ - ٙٔٔ ٛ السويس
 ٖٕٙٛ ٙٗٗ - - ٕٜ ٕٗٗٚ ٙٗٗ دمياط

 ٜٖٕٙٓٛ ٜٜٚٚٔ - - ٛٙٔٛ ٕٕٕٕٛٚ ٜٜٚٚٔ درهميةال
 ٜٜٖٚٚ ٖٙٙٙ ٕٜٖٔ ٓٓ٘ - ٚٙٓٓٚ ٙٙٛ٘ الطررية
 ٕٜٛٔٓٔ ٜٚٙٛ - - - ٕٜٛٔٓٔ ٜٚٙٛ العميوبية

 ٛٙٛ٘ٔ ٜٛ٘ - - ٜٙٔ٘ ٕٖ٘ٙ ٜٛ٘ كفر الطي 
 ٘ٗٛٔٚٗ ٖٕٗٙ٘ - - ٛٛ٘ٓٓٔ ٕٖٚ٘ٔٚ ٖٕٗٙ٘ ال ربية
 ٖٕٚٓ ٜٛٔ - - - ٖٕٚٓ ٜٛٔ المنوفية
 ٖٗ٘ٛٓٔ ٜٛٙٙ ٙٙٗٙ ٓٓٙ ٜٜ٘ٙ ٕٜٛٔٗ ٜٛٓٙ البحيرة

 - - - - - - - اُسماعيمية
 - - - - - - - الليزة

 ٕٙ٘ٛ٘ٔ ٕٔٗٗٔ ٕٜٚٙٓ ٜٛٚٙ ٕٔٚٛ ٕٛٓ٘ٙ ٖٗٙ٘ بن  سويؼ
 ٖٖٖٚٔٔ ٜٛٗٚ ٜٗٓٛ ٖ٘ٚ - ٜٕٕٕٛٔ ٖٜٔٓ الفيوـ
 ٙ٘ٓٚٗ ٜٖٖٙ ٜٖٕٕ٘ ٜٕٕٚ - ٕٚٔٛٔ ٕٖٗٔ المنيا
 ٕٜٔٗٓٔ ٛٙٚٙ ٖٕٓ٘ٔ ٜٛٔٔ - ٔٚٓٛٛ ٓ٘ٛٗ أسيوط
 ٖٕٗٚٛٔ ٕ٘٘ٔٔ ٖ٘ٗٗٗٔ ٕٗٚٚ - ٜٕٛ٘ٚ ٕٔ٘ٗ سوجاج

 ٕٚٚ٘ٓ ٜٓ٘ٔ ٓٔٙٚٔ ٖٔٗٔ - ٜٕٚٙ ٜٕٗ رنا
 ٜٛٛٙٔ ٖٕٙٔ ٘ٚٓٔٔ ٜٙٙ ٖٙٔٗ ٜٚٔ٘ ٜٕٚ أسواف
 ٛٛٙٗ ٖٖٖ - - ٘ٛٓٔ ٖٖٓٙ ٖٖٖ اٍرصر

 ٖٜٖٛٔ ٕٛٚ٘ ٕٖ٘ٓٔ ٖٜٕٗ - ٛٚٚ ٘ٛ الوادي اللديد
 ٓٙ٘ ٓٚٔ ٓٙ٘ ٓٚٔ - - - مطروح

 ٙ٘ ٚ ٙ٘ ٚ - - - طماؿ سيناا
 ٕٛٗٗٚ ٕٔٙ٘ ٕٛٗٗٚ ٕٔٙ٘ - - - النوبارية

 ٜٚٗٔٙٛٔ ٖٕٚٛٗٔ ٜٗٓٗٗٗ ٜٖٖٔٔ ٜٖٖ٘٘ٔ ٖٖٓٚٙٔٔ ٜٕٜٙٓ اُلمال  العاـ
 المصدر:

 اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واُحصاا، مصدر سابؽ. 
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نتاج ( ٜلدوؿ )  اٍراذ  العديمة واللديدة ال ـو بمساحة واا
 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓطبعًا لممحافظات عاـ

 المساحة بالفداف                
 اُنتاج بالطف                                     

 البياف        
 

 المحافظات

 ال وـ المنفرد
 اُلمال  اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة

 اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة المحمؿ اُنتاج المساحة
 ٕٜٕٔ ٜٖٚ ٖٚٔٔ ٙٙٔ - ٛٗٚٔ ٖٕٔ العاجرة

 ٖٕٗٓ ٖ٘ٓ ٖٕٗٓ ٖ٘ٓ - - - اُسكندرية
 ٖٚ٘ ٔٙ ٖٚ٘ ٔٙ - - - السويس
 ٘ٔٗ ٚٛ - - - ٘ٔٗ ٚٛ دمياط

 ٔٙٚٔٔ ٖٖٓٔ - - ٕ٘ٔٛ ٜٙٗٛ ٖٖٓٔ الدرهمية
 ٜٕٖٕٛ ٖٙٚٓ ٕٗٚٗ ٓٔٚ - ٘ٙ٘ٛٔ ٖٕٙٙ الطررية
 ٓٔٓٗ ٖٜٖ - - ٜٔ٘ ٜٖٔٗ ٖٜٖ العميوبية

 ٘ٗ ٔٔ - - - ٘ٗ ٔٔ كفر الطي 
 ٕٖٓٔ ٕٓٛ - - ٖٓٔٔ ٕٜٚٔ ٕٓٛ يةال رب

 ٕٔٗ ٖ٘ - - - ٕٔٗ ٖ٘ المنوفية
 ٖٕٕٓ ٕ٘٘ - - - ٖٕٕٓ ٕ٘٘ البحيرة

 ٗٔٔ ٕٛ ٘٘ ٔٔ - ٜ٘ ٚٔ اُسماعيمية
 ٜٖٕٔ ٖٛ٘ - - - ٜٖٕٔ ٖٛ٘ الليزة

 ٖٕ٘ٙ٘ٔ ٖٜٔٙ ٖٓ ٘ ٜٙٚ٘ٔ ٜٚٗٙٓٔ ٜٛٓٙ بن  سويؼ
 ٕٔٔٗٔ ٕٕ٘ٓ ٗٛ٘ ٓٓٔ - ٕٖٚٙٔ ٕٜ٘ٔ الفيوـ
 ٜٕٕٛٙ ٜٗٛٙ - - - ٜٕٕٛٙ ٜٗٛٙ المنيا
 ٜٖٛٔٔ ٜٔٔ ٘ٛ ٓٔ - ٖٗٓٔٔ ٜٔٓ أسيوط
 ٕٗٚٗ ٖٙٛ - - - ٕٗٚٗ ٖٙٛ سوجاج

 ٜٛ٘ٔ ٗٙٔ ٗٛ ٜ - ٗٔ٘ٔ ٘٘ٔ رنا
 ٜ٘ٓ٘ ٛٗٙ ٘ٛٙٔ ٖٓٓ ٕٗٔ ٖٓٙٔ ٖٛٗ أسواف
 ٜٔٚٔ ٕٕٚ ٖ٘ٔ ٖٗ - ٛٔٛٔ ٖٕٛ اٍرصر

 ٕٕٙٗ ٖ٘٘ ٕٛٓٗ ٕٖ٘ - ٛٔ ٖ الوادي اللديد
 ٘ٚ ٕ٘ ٘ٚ ٕ٘ - - - مطروح

 - - - - - - - طماؿ سيناا
 ٜٜٙٚ ٜٓٛ ٜٜٙٚ ٜٓٛ - - - النوبارية

 ٜٕ٘ٗٛ٘ ٜٕٙٔٛ ٕٖٕٙٔ ٖٛٙٓ ٕٕٙٚٓ ٖٜٖٕٚ٘ ٕٛٗٛ٘ اُلمال  العاـ
 :المصدر

 اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واُحصاا، مرلم سابؽ. 
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نتاج النباتات الطبية والعطرية باٍراذ  العديمة واللديدةٓٔلدوؿ )  ( مساحة واا
 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓطبعًا لممحافظات عاـ 

 المساحة بالفداف                
 اُنتاج بالطف                                 

 البياف         
 

 المحافظات

 إلمال  النباتات الطبية والعطرية
 اُلمال  اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة

ُ  المساحة اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة  نتاجا
 ٖ ٗ - - ٖ ٗ دمياط

 ٙٔ ٕٙ - - ٙٔ ٕٙ الدرهمية
 ٖٚ ٚٗ - - ٖٚ ٚٗ الطررية
 ٖٛٔٙ ٕٖٖ - - ٖٛٔٙ ٕٖٖ العميوبية
 ٘٘ٔٔ ٜٗٛ - - ٘٘ٔٔ ٜٗٛ ال ربية
 ٕٖٛ ٖٗٙ - - ٕٖٛ ٖٗٙ المنوفية
 ٘ٔٗٔ ٜٔٙ - - ٘ٔٗٔ ٜٔٙ البحيرة
 ٕٕٗٔ ٕٖٓ - - ٕٕٗٔ ٕٖٓ الليزة

 ٜٖ٘٘ٙٔ ٕٚٙٛ ٖٓٛٔ ٘٘ٗ ٕٖ٘ٔ٘ٔ ٕٚٔٛ بن  سويؼ
 ٜٕٖٚٚ ٖ٘ٚٔٔ ٕٓٓ ٕٓٚ ٜٖٚٓٚ ٘ٙٗٔٔ الفيوـ
 ٜٕٚٛٔ ٛٙٙٛٔ ٕٜ٘ٚ ٖٜٖٙ ٖ٘ٓٗٔ ٘ٓٚٗٔ المنيا
 ٜٖٛٛ ٖٗٗٛ ٛٓ٘ ٓٚٗ ٖٖٔٛ ٖٖٗٚ أسيوط

 ٕٜٔ ٜ٘ٔ ٛ ٗ ٗٛٔ ٘٘ٔ رنا
 ٜٛٔٔ ٚٙٙ ٜٛٔٔ ٚٙٙ - - أسواف

 ٖٙ ٕٓٔ ٖٙ ٕٓٔ - - الوادي اللديد
 ٖ٘ٛٔ ٜٚٗ ٖ٘ٛٔ ٜٚٗ - - مطروح
 ٘ٔ ٖٖ٘ ٘ٔ ٖٖ٘ - - ر اٍحمرالبح

 ٛ٘ٙٔ ٓٓ٘ ٛ٘ٙٔ ٓٓ٘ - - النوبارية
 ٕٖٕٔٛٔ ٕٚٔٛٗ ٕٚٙ٘ٔ ٖٕٙٚ ٜٗ٘٘ٛٔ ٜٜٓٓٗ اُلمال  العاـ

 :المصدر
 اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واُحصاا، مرلم سابؽ. 
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نتاج ( ٔٔلدوؿ )  اٍراذ  العديمة واللديدة العطف بمساحة واا
 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓطبعًا لممحافظات عاـ

 المساحة بالفداف                
 اُنتاج بالطف                                     
 البياف          

 
 

 المحافظات

 العطف
 اُلمال  اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة

 المساحة
 اُنتاج

 المساحة
 اُنتاج

 المساحة
 اُنتاج

 ةبذر  ألياؼ بذرة ألياؼ بذرة ألياؼ
 ٖٖٙٗ ٜٜٔ٘ ٘ٚٚٛ - - - ٖٖٙٗ ٜٜٔ٘ ٘ٚٚٛ اُسكندرية
 ٖٖٗٔ ٕٔٗٗ ٜٜٖٓ ٖٖٗٔ ٕٔٗٗ ٜٜٖٓ - - - بورسعيد
 ٖٖٓٗ ٘ٚٔٓٔ ٜٜٜٓ - - - ٖٖٓٗ ٘ٚٔٓٔ ٜٜٜٓ دمياط

 ٜٖٕٗٙ ٜٜٛٛٙ ٖٔ٘٘ٙ - - - ٜٖٕٗٙ ٜٜٛٛٙ ٖٔ٘٘ٙ الدرهمية
 ٕٕٗٚٚ ٛٔ٘ٓٛ ٕٚٔٔٙ - - - ٕٕٗٚٚ ٛٔ٘ٓٛ ٕٚٔٔٙ الطررية
 ٚٔٙ ٜٙٙٔ ٜٕٗٔ - - - ٚٔٙ ٜٙٙٔ ٜٕٗٔ العميوبية

 ٕٜٙٙٗ ٜٜٙ٘ٗٔ ٖٖ٘٘ٗٔ - - - ٕٜٙٙٗ ٜٜٙ٘ٗٔ ٖٖ٘٘ٗٔ كفر الطي 
 ٕٚٓٙٔ ٖ٘ٗٔٙ ٕٙٛٚ٘ - - - ٕٚٓٙٔ ٖ٘ٗٔٙ ٕٙٛٚ٘ ال ربية
 ٖٕٔٗ ٕٖٜٙ ٖٗٗ٘ - - - ٖٕٔٗ ٕٖٜٙ ٖٗٗ٘ المنوفية
 ٕٜٕٗٚ ٖٙٓٗٚٔ ٕ٘٘ٗٗٔ - - - ٕٜٕٗٚ ٖٙٓٗٚٔ ٕ٘٘ٗٗٔ البحيرة

 ٚٛ٘ ٘ٚ٘ٔ ٓٓٙٔ - - - ٚٛ٘ ٘ٚ٘ٔ ٓٓٙٔ اُسماعيمية
 ٜٖٓ٘ ٚٚٓٓٔ ٓٗ٘ٓٔ - - - ٜٖٓ٘ ٚٚٓٓٔ ٓٗ٘ٓٔ بن  سويؼ

 ٖٔٔٛ ٕٕٚٛٔ ٜٖٕٛٗ - - - ٖٔٔٛ ٕٕٚٛٔ ٜٖٕٛٗ الفيوـ
 ٚٗٗٔ ٕٖٖٚ ٜٖٔٔ - - - ٚٗٗٔ ٕٖٖٚ ٜٖٔٔ المنيا
 ٜٜٖٓ ٕٓٗ٘ٔ ٕٚٛٛ - - - ٜٜٖٓ ٕٓٗ٘ٔ ٕٚٛٛ أسيوط
 ٜٓٙ ٖ٘ٛٗ ٕٙٗ٘ - - - ٜٓٙ ٖ٘ٛٗ ٕٙٗ٘ سوجاج

 ٖ٘ ٕٔٔ ٕٔٔ ٖ٘ ٕٔٔ ٕٔٔ - - - الوادي اللديد
 ٖٖٖٙ ٖٖٚٔٔ ٜٓٓٔ ٖٖٖٙ ٖٖٚٔٔ ٜٓٓٔ - - - النوبارية

 ٕٓ٘ٗٛٔ ٖٚ٘ٙٗٙ ٕٕٕٔٓ٘ ٗٓٛٗ ٓٚٛ٘ٔ ٕٖٔٔٔ ٖٕٙٗٙٔ ٚٛٚٛٔٙ ٔٓٓٚٓ٘ اُلمال  العاـ
 :المصدر

 اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واُحصاا، مرلم سابؽ 
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نٕٔلدوؿ )  تاج رصب السكر باٍراذ  العديمة واللديدة( مساحة واا
 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓطبعًا لممحافظات عاـ 

 المساحة بالفداف                
 اُنتاج بالطف                                 

 البياف        
 

 المحافظات

 رصب السكر
 اُلمال  اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة

ُ  المساحة اُنتاج المساحة  اُنتاج المساحة نتاجا
 ٗٙٗ ٙٔ - - ٗٙٗ ٙٔ العاجرة

 ٕٓٓ ٘ - - ٕٓٓ ٘ اُسكندرية
 ٙٓٗ ٗٔ - - ٙٓٗ ٗٔ السويس
 ٜٙٓٔ ٘ٗ - - ٜٙٓٔ ٘ٗ دمياط

 ٜٗٚٚٔ ٕٖ٘ - - ٜٗٚٚٔ ٕٖ٘ الدرهمية
 ٗٗٙٚ ٕ٘ٔ - - ٗٗٙٚ ٕ٘ٔ الطررية
 ٕٕ٘ٗ٘ ٓٙٚ - - ٕٕ٘ٗ٘ ٓٙٚ العميوبية

 ٖٕٜٙ ٛٙٔ - - ٖٕٜٙ ٛٙٔ كفر الطي 
 ٘٘ٗ٘ٙ ٕٙ٘ٔ - - ٘٘ٗ٘ٙ ٕٙ٘ٔ ال ربية
 ٖٛٙ ٕٕ - - ٖٛٙ ٕٕ المنوفية
 ٕٛٛٗ ٙٚٔ - - ٕٛٛٗ ٙٚٔ البحيرة
 ٜٙٙٙٙ ٕٓٛٔ - - ٜٙٙٙٙ ٕٓٛٔ الليزة

 ٗٙٚٛٔ ٖٙٙ ٕ٘ٔٔ ٗٙ ٕٔٙٚٔ ٜٜ٘ بن  سويؼ
 ٖٕٚ٘ٔ ٓٔ٘ - - ٕٕٚ٘ٔ ٓٔ٘ الفيوـ
 ٜٔٓٚٚٛٔ ٜٜٖٗٗ ٜٜٓ٘ ٖٕ٘ ٕٛ٘ٚٙٛٔ ٜٕٜٖ٘ المنيا
 ٕٙٛٛ٘ ٖٜ٘ٔ ٓٗٙٔ ٛٗ ٙٛٔٚ٘ ٘ٗ٘ٔ أسيوط
 ٕٕٖٔٛٚ ٜ٘ٓٙٔ ٜٗٗٙٙ ٓ٘ٗٔ ٕٚٚٙٔٚ ٘ٗٙٗٔ سوجاج

 ٖٖٙ٘ٙٛ٘ ٜٔٚٙٔٔ ٜٕٔٛٓٛ ٜٔٚ٘ ٕ٘ٚٙ٘٘٘ ٓٓٓٔٔٔ رنا
 ٕٜٜٖٛٓٗ ٔٓٛٔٛ ٕٖٕٛٚٔٔ ٖٕٙٙٚ ٕٕٓٓٚٔٛ ٖ٘ٓٛ٘ أسواف
 ٕٜٖٖٖٗٓ ٕٓٙٛٙ ٜٖٛٗٚٗ ٕٕٜٚ ٕٗٗ٘٘ٛٙ ٖٜٛٗ٘ اٍرصر
 ٚٔٔٗ ٕٛٗ ٚٔٔٗ ٕٛٗ - - النوبارية

 ٖٕٔ٘ٙٚ٘ٔ ٜٕٖٛٗ٘ ٕٖٗ٘٘ٛٔ ٕٖٜٖٙ ٜٜٕٜٖٛٙٔ ٕٙٙٛ٘ٛ لمالىالعاـاُ
 :المصدر

 اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واُحصاا، مرلم سابؽ. 
 
 
 
 

 ض ( بالعرٖٔلدوؿ )
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نتاج اٍرز باٍراذ  العديمة واللديدة طبعا لممحافظات عاـ  (ٗٔلدوؿ )  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓمساحة واا

 المساحة بالفداف/ اُنتاج بالطف                                                                                                     
 البياف         

 
 المحافظات

 اٍرز
 اُلمال  اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة

ُ  المساحة اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة  نتاجا
 - - - - - - العاجرة

 ٜٜٚٛ ٕٕٗ٘ ٕٖٖٗ ٕٜٙ ٚ٘ٗ٘ ٓٛ٘ٔ اُسكندرية
 ٖٜٚٔٛ ٜٕٕٓٗ ٖٜٚٔٛ ٜٕٕٓٗ - - بورسعيد
 - - - - - - السويس
 ٜٜٕٗٙ٘ ٖٜٜٔٙ - - ٜٜٕٗٙ٘ ٖٜٜٔٙ دمياط

 ٖٜ٘ٙٗٛٔ ٕٕٔٙٔٗ ٖٛ٘ٚٚ ٕٙٗٛ٘ ٕ٘ٔٔٚٚٔ ٜٖ٘ٚٚ٘ الدرهمية
 ٜٔٛٔٗٛ ٖٖٕ٘ٗٙ ٖٔ٘ٚٗٔ ٕ٘ٓٗٗ ٜٓٗ٘ٗٙ ٕٜٔٓٗٔ الطررية
 ٜٔٓٔ٘ ٙٙ٘ٙٔ - - ٜٔٓٔ٘ ٙٙ٘ٙٔ العميوبية

 ٜٛٔٓٙٔٔ ٜٕٚٔ٘ٙ ٕٚٓٙٔ ٕٚ٘ٗ ٜٜٕٔ٘ٔٔ ٕٕٜٕٓٙ كفر الطي 
 ٜٙٓٗٚٗ ٖٖٕٗٓٔ - - ٜٙٓٗٚٗ ٖٖٕٗٓٔ ال ربية
 - - - - - - المنوفية
 ٕٕٜٗ٘ٛ ٕٙٛٛٓٔ - - ٕٕٜٗ٘ٛ ٕٙٛٛٓٔ البحيرة

 ٛٗٙٙٔ ٙٗٗ٘ ٕ٘ٙ ٕٓ٘ ٖٕٓٙٔ ٜٙٔ٘ اُسماعيمية
 - - - - - - الليزة

 ٖٖٜ ٕ٘ٛ - - ٖٖٜ ٕ٘ٛ بن  سويؼ
 - - - - - - الفيـو
 - - - - - - المنيا
 - - - - - - أسيوط
 - - - - - - سوجاج

 - - - - - - رنا
 - - - - - - أسواف
 - - - - - - اٍرصر

 ٜٕ٘ٛٔ ٖ٘ٚٙ ٜٕ٘ٛٔ ٖ٘ٚٙ - - الوادي اللديد
 - - - - - - مطروح

 - - - - - - طماؿ سيناا
 ٖ٘٘ ٕٓٙ ٖ٘٘ ٕٓٙ - - النوبارية

 ٖ٘ٚ٘ٙٙ٘ ٜٚ٘ٔٓٗٔ ٖٛٛٓٓٗ ٔٔٚٔٓٔ ٕٕٖٚٛ٘٘ ٖٙٗٗٚٓٔ اُلمال  العاـ
 المصدر: اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واُحصاا، مرلم سابؽ.  
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نتاج البصؿ باٍراذ  العديمة واللديدة طبعًا لممحافظات عاـ ٘ٔلدوؿ )  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ( مساحة واا

 المساحة بالفداف                         
 اُنتاج بالطف                                 
 البياف       

 
 المحافظات

 كامؿ النذج )المنفرد(
 اُلمال  اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة

 اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة المحمؿ اُنتاج المساحة
 ٖ٘ٚ ٕ٘ ٖ٘ٚ ٕ٘ - - - السويس

 ٜٚ ٕٔ - - - ٜٚ ٕٔ اطدمي
 ٕٓ ٕ - - - ٕٓ ٕ الطررية
 ٜٕ٘٘ٛ ٕٕٚٓ - - ٜٖٕٓ ٜٕٙٔٙ ٕٕٚٓ العميوبية
 ٕٚٓٙ ٖٚٔ - - ٖٜٕٚ ٜٜٖٓ ٖٚٔ المنوفية
 ٜٕٕٔٗ ٕٚٗٔ - - ٜٚٗٙ ٓ٘ٙٚٔ ٕٚٗٔ البحيرة

 - - - - - - - اُسماعيمية
 ٖٓٚٔٓٔ ٖ٘ٛ٘ ٖٛ٘ ٕ٘ - ٕٖٜٕٙٔ ٓٔٛ٘ الليزة

 ٔٗٔ ٖ٘ ٔٗٔ ٖ٘ - - - طماؿ سيناا
 ٜٚٓٗٔ ٕٓٗٓ ٜٚٓٗٔ ٕٓٗٓ - - - النوبارية

 ٕٙٙٛٗٓ ٜٕٚٔٔ ٜٔٙ٘ٔ ٕٕ٘ٔ ٜٔٗٔٔ ٗٔٗٚٚٔ ٜٗٓٙ اُلمال  العاـ
 المصدر: اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واُحصاا، مرلم سابؽ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



293 

 

نتاج ٙٔلدوؿ)  عًا لممحافظات واللديدة طب الفوؿ السودان  المنفرد باٍراذ  العديمة( مساحة واا
 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓعاـ 

 المساحة بالفداف اُنتاج بالطف
 البياف         

 
 المحافظات

 الفوؿ السودان  المنفرد
 اُلمال  اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة

 اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة
 - - - - - - اُسكندرية
 - - - - - - بورسعيد
 ٜ٘ٗ ٖٙٙ ٜ٘ٗ ٖٙٙ - - السويس
 ٔ ٔ - - ٔ ٔ الدرهمية
 ٕٜٖٗٚ ٜٕٗٗٓ ٕٜٖٙٔ ٜٙٗٓٔ ٖٕٛٗ٘ ٜٛٓٛٔ الطررية
 ٘ٗٓٔ ٜٓٚ - - ٘ٗٓٔ ٜٓٚ العميوبية

 - - - - - - كفر الطي 
 - - - - - - ال ربية
 ٗٚٚ ٜ٘٘ - - ٗٚٚ ٜ٘٘ المنوفية
 ٗٔٓٛ ٜٖٚٙ ٜٕٛٔ ٕٓ٘ٔ ٙٔٚٙ ٜٕٔ٘ البحيرة

 ٕٖٓ٘ٔ ٖٕٕٓٔ ٖٜٕٕٛ ٖٜٚٗٔ ٕٕٜٔ ٓ٘ٓٙ اُسماعيمية
 ٕٙٛٙ ٖٕٖٙ ٜٚٙ ٕٓٗ ٜٛ٘٘ ٕٕٖٔ الليزة

 ٜٗٚٔ ٔٔٙٔ ٕ٘ٗٔ ٕٖٔٔ ٜٕٚ ٜٕٓ بن  سويؼ
 ٕٗٗ ٜٚ٘ - - ٕٗٗ ٜٚ٘ الفيوـ
 ٗٙٛٚٔ ٕٚ٘ٗٔ ٔٚٚٚ ٗٙٔٙ ٖٜٓٓٔ ٖٜٓٛ المنيا
 ٕٓٛ٘ ٖٛٚٚ ٜٜٗٔ ٗٛٙٔ ٖٖٖٔ ٜٕٗٓ أسيوط
 ٕٕٜٕ ٕٕٔٗ ٛٗٗ ٗٔٗ ٕٗٚٗ ٕٚٛٔ سوجاج

 ٕٚ ٜٖ ٖ ٘ ٕٗ ٖٗ رنا
 ٖٕٔٓ ٕٕ٘ٙ ٕٙٓٓ ٕٕٔ٘ ٚ ٗٔ أسواف
 ٕٕٗ ٜٙٔ ٖٔ ٕ٘ ٖٜٔ ٗٗٔ اٍرصر

 ٜٚٓ٘ ٖٕٛٗ ٘ٔٓ٘ ٔٚٔٗ ٕٛ ٚٙ الوادي اللديد
 ٖ٘ٔ ٜٓٔ ٖ٘ٔ ٜٓٔ - - مطروح
 ٜٕٙٗٛ ٖٖٖٚٙ ٜٕٙٗٛ ٖٖٖٚٙ - - النوبارية

 ٖٕٔ٘ٙٓ ٖٔٛٗ٘ٔ ٖٛٓٔٗٔ ٜٙٚٚٓٔ ٖٓٗ٘ٙ ٗٗٓٚٗ اُلمال  العاـ
 ب ة العامة واُحصاا، مرلم سابؽ.المصدر: اللهاز المركزي لمتع
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نتاج ٚٔلدوؿ)  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓلمحافظات عاـ حسب اواللديدة  فوؿ الصويا باٍراذ  العديمة( مساحة واا
 المساحة بالفداف اُنتاج بالطف                                                     

 البياف         
 

 المحافظات

 فوؿ الصويا
 اُلمال  اٍراذ  اللديدة عديمةاٍراذ  ال

 اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة
 - - - - - - اُسكندرية
 - - - - - - بورسعيد
 - - - - - - السويس
 ٛٗٙ ٚٔ٘ - - ٛٗٙ ٚٔ٘ الدرهمية
 ٖٛ ٖٓ - - ٖٛ ٖٓ الطررية
 ٜٗٔ ٛٓٔ - - ٜٗٔ ٛٓٔ العميوبية

 ٕٗ ٕٚ - - ٕٗ ٕٚ كفر الطي 
 ٖٚ ٖٓ - - ٖٚ ٖٓ ال ربية
 ٗٙ ٖٔ - - ٗٙ ٖٔ المنوفية
 ٗٔ ٔٔ - - ٗٔ ٔٔ البحيرة

 - - - - - - اُسماعيمية
 - - - - - - الليزة

 ٜٕ٘ٗ ٖٕٕٗ ٕ ٕ ٖٜٕٗ ٕٖٕٕ بن  سويؼ
 ٙٗ ٖٙ - - ٙٗ ٖٙ الفيوـ
 ٖٕ٘ٗٛ ٜٕٔٛٔ ٕٕ ٕ٘ ٖٕٖٕٛ ٗٓٔٛٔ المنيا
 ٕ٘ٙٔ ٖٙٓٔ - - ٕ٘ٙٔ ٖٙٓٔ أسيوط
 ٓٙ ٓٗ - - ٓٙ ٓٗ جسوجا
 - - - - - - رنا

 - - - - - - أسواف
 ٘ٓٔ ٓٓٔ - - ٘ٓٔ ٓٓٔ اٍرصر

 - - - - - - الوادي اللديد
 - - - - - - مطروح
 ٘ٙٔ ٕٓٔ ٘ٙٔ ٕٓٔ - - النوبارية

 ٜٕ٘ٙٚ ٜٕٕٔٚ ٜٛٔ ٚٗٔ ٜٕٙٚ٘ ٕٕٕٚ٘ اُلمال  العاـ
 مرلم سابؽ. المصدر: اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واُحصاا، 
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نتاج  (ٛٔلدوؿ )  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓعاـ  السمسـ باٍراذ  العديمة واللديدة طبعًا لممحافظاتمساحة واا

 المساحة بالفداف اُنتاج بالطف      
 البياف          

 
 المحافظات 

 السمسـ
 اُلمال   اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة 

 اُنتاج  المساحة  ج اُنتا المساحة  اُنتاج  المساحة 
 ٛٓٗ ٘ٛٛ ٛٓٗ ٘ٛٛ - - اُسكندرية 
 ٖٗٓٔ ٜٗٛٔ ٖٗٓٔ ٜٗٛٔ - - بورسعيد
 ٕٖ٘ ٜٓٙ ٖٖٕ ٔٛٗ ٜٜٕ ٜٚٗ السويس 
 ٖٛ ٖٚ - - ٖٛ ٖٛ الدرهمية
 ٜٙٚٛ ٓٛٓ٘ٔ ٖٕ٘ٗ ٖٜ٘ٗ ٖٕ٘ٙ ٚٛٗٓٔ الطررية 
 ٗ ٛ - - ٗ ٛ العميوبية 
 ٖٖ ٙٙ - - ٖٖ ٙٙ كفر الطي 
 ٔ ٗ - - ٔ ٗ ال ربية 
 ٔ ٖ - - ٔ ٖ المنوفية 
 ٕٗٙ ٕٕٙٔ ٚٙ ٓ٘ٔ ٘ٚ٘ ٕٔٔٔ البحيرة 

 ٖٓٙٙ ٜٓٙٔٔ ٖ٘ٗٓ ٗٔٔ٘ ٖٖ٘ٔ ٙٗٛٙ اُسماعيمية 
 ٙٚٙٔ ٖٕٔٚ ٕ٘ٔ ٖٓٗ ٔٙٗٔ ٖٖٕٚ الليزة 

 ٗٔ٘ٔ ٖٖ٘ٓ ٜٖٓٔ ٖٕ٘ٔ ٘ٚٗ ٕٛٛ بن  سويؼ 
 ٕٖٓٙ ٜ٘ٗٙ - - ٕٖٓٙ ٜ٘ٗٙ الفيـو 
 ٙٛٗٙ ٜٚٗٙ ٜٕٗٚ ٖٓٔٗ ٖٖٚٚ ٗٗ٘٘ المنيا 
 ٕٗ٘ٔ ٖٕٙٔ ٜٛٔ ٖ٘ٗ ٘ٙٓٔ ٖٙٛٔ أسيوط 
 ٜٛ٘ ٓٓ٘ٔ ٕٕٔ ٜٖٖ ٖٚٚ ٔٙٔٔ سوجاج 

 ٙٗٛ ٖٓٓٔ ٓٓٔ ٘ٙٔ ٙٗٚ ٖ٘ٔٔ رنا 
 ٗٓٚٔ ٕٕٖٗ ٔٗ٘ٔ ٖٚ٘ٔ ٖٙٔ ٕ٘ٙ أسواف

 ٖٗٚٔ ٕٖٗٔ ٖ٘ٙ ٜٙٚ ٜٖٙٔ ٕٛٔٗ اٍرصر 
 ٘ٔٔ ٜٕٗ ٘ٔٔ ٜٕٗ - - الوادي اللديد

 ٕٗ ٓٗٔ ٕٗ ٓٗٔ - - مطروح
 ٗٛ٘٘ ٕ٘٘ٓٔ ٗٛ٘٘ ٕ٘٘ٓٔ - - النوبارية 

 ٕٕٖٓٗ ٕٖٙٛٚ ٜٓٓٗٔ ٕٖٔٔٚ ٕٖٕٓٛ ٕٗٔٔٗ اُلمال  العاـ 
 المصدر: اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واُحصاا، مرلم سابؽ. 

 
 
 
 
 
 

نتاج عباد الطمس باٍراذى العديمة واللديدة طبعًا لممحافظات عاـ  (ٜٔلدوؿ )    ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓمساحة واا
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 لطف بالفداف/ واُنتاج باالمساحة 
 البياف          

 
 المحافظات 

 عباد الطمس 
 اُلمال   اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة 

 اُنتاج  المساحة  اُنتاج  المساحة  اُنتاج  المساحة 
 ٚٓٗ ٖٚٛ ٚٓٗ ٖٚٛ - - اُسكندرية 
 - - - - - - بورسعيد
 - - - - - - السويس 
 - - - - - - الدرهمية
 ٕٔ ٘ٔ - - ٕٔ ٘ٔ الطررية 
 ٖٗ ٜٖ - - ٖٗ ٜٖ العميوبية 
 ٜٔ ٕٓ - - ٜٔ ٕٓ كفر الطي 
 ٜ ٜ - - ٜ ٜ ال ربية 
 - - - - - - المنوفية 
 ٜٜٓٗ ٚٓٛٗ ٓٓٔ ٓٓٔ ٜٓٛٗ ٚٓٚٗ البحيرة 

 - - - - - - اُسماعيمية 
 ٚٙٗٔ ٘ٚٛ ٘ٛٚ ٕٙٗ ٕٛٙ ٖٔٗ الليزة 

 ٖٖٛ ٗٛ٘ ٘ٓٔ ٓٔٔ ٕٛٚ ٗٚٗ بن  سويؼ 
 ٕٖٗٚ ٙ٘ٗٗ - - ٕٖٗٚ ٙ٘ٗٗ الفيـو 
 ٕٚٙٓ ٜٙٛٔ ٜٓٔ ٕٔٔ ٜٛ٘ٔ ٘ٙٛٔ المنيا 
 ٜٕٕٚ ٕٙٓٗ - - ٜٕٕٚ ٕٙٓٗ أسيوط 
 ٛٛ ٘٘ - - ٛٛ ٘٘ سوجاج 

 - - - - - - رنا 
 - - - - - - أسواف

 - - - - - - اٍرصر 
 ٕٔ ٘ٔ ٕٔ ٘ٔ - - الوادي اللديد

 ٕٙٔ ٓٛٔ ٕٙٔ ٓٛٔ - - مطروح
 ٕٜٕٕ ٔٓٚٔ ٕٜٕٕ ٔٓٚٔ - - النوبارية 

 ٖٕٖٛٔ ٖ٘٘ٚٔ ٖٜٖٙ ٖٙٚٓ ٖٚٛٗٔ ٜ٘ٗٗٔ اُلمال  العاـ 
 المصدر: اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واُحصاا، مرلم سابؽ.
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نتاج النباتات الطبية والعطرية باٍراذى العديمة واللديدة  (ٕٓلدوؿ )  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓمساحة واا
 المساحة بالفداف ، واُنتاج بالطف                                                                 

 البياف               
 

 المحافظات 

 إلمال  النباتات الطبية والعطرية
 اُلمال  اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة

 اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة اُنتاج المساحة
 - ٗٗٔ - - - ٗٗٔ العاجرة 

 ٛٔ ٓٛٔ ٛٔ ٜ٘ - ٕٔٔ اُسكندرية 
 - ٖٔ - - - ٖٔ بورسعيد
 - ٜ - - - ٜ السويس 
 - ٖٙٔ - - - ٖٙٔ الدرهمية 
 ٖٕ٘ٗ ٕ٘ٔ ٕٚ ٖ ٕٛٓٗ ٕٕٔ الطررية 
 - ٕ٘ٙ - - - ٕ٘ٙ العميوبية 
 - ٕٙ - - - ٕٙ كفر الطي 
 ٓٓٚٔ ٜٔٗ - - ٓٓٚٔ ٜٔٗ ال ربية 
 ٕٖٛ ٖٗٙ - - ٕٖٛ ٖٗٙ المنوفية 
 ٜٙٓٔ ٜٗٛ - - ٜٙٓٔ ٜٗٛ البحيرة 

 ٚ ٖٗ - - ٚ ٖٗ اُسماعيمية 
 ٕٖٓ ٕٚٗ - ٛٔ ٕٖٓ ٗ٘ٗ الليزة 

 ٖ٘ٙٛٛ ٖٚٛٛ ٕٖ٘٘ ٖٓٚ ٕٛٔ٘ٛ ٖٚٔ٘ بن  سويؼ 
 ٜٕ٘ٙٗ ٕٖ٘ٚ - - ٜٕ٘ٙٗ ٕٖ٘ٚ الفيـو 
 ٔٓٗٗ ٖٓٔٔ ٖٔ٘ٗ ٜٚ٘ ٜٓ٘ ٔ٘٘ المنيا 
 ٕٕٙٓٙ ٜٖٙٔ ٕٛٙ٘ ٕٖ٘ ٛ٘ٙٚ٘ ٕٔٚٛ أسيوط 
 - ٛ - ٖ - ٘ سوجاج 

 ٖٕٕ ٕٖٖ ٖٕٔ ٕٙٓ ٓٓٔ ٕٙٔ رنا 
 ٕٕٕٕ ٖ٘ٔ٘ ٖٕٕٓ ٓٓٔ٘ ٜٔ ٖ٘ أسواف

 ٕٕٔٔ ٖٕٔٛ ٕٜٗ ٖٕٙ٘ ٕٓٚ ٘ٚٗ اٍرصر 
 ٖٕ ٖٖ٘ ٕٖ ٖٖ٘ - - البحر اٍحمر 
 ٘ ٜ ٘ ٜ - - الوادي اللديد
 - ٖٔ - ٖٔ - - طماؿ سيناا

 ٖٕٕٚ ٓٛ٘ ٖٕٕٚ ٓٛ٘ - - النوبارية
 ٖٕٛٚٚٓ ٜٖٕٗٚ ٛ٘ٔ٘ٔ ٜٜٗٚ ٕٕٜ٘ٙٔ ٓٓٓٗٔ اُلمال  العاـ

 المصدر: اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واُحصاا، مرلم سابؽ. 
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 ( مساحة اٍطلار الخطبية باٍراذ  العديمة واللديدةٕٔلدوؿ )

 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓطبعًا لممحافظات عاـ 
 البياف                    

 
 المحافظات

 اٍطلار الخطبية 

   اُلمال اٍراذ  اللديدة  اٍراذ  العديمة 

 ٜٕ٘ ٘ٛٔ ٗٚ اُسكندرية 
 ٖٕٗ ٖٕٗ - السويس
 ٕٜٔ - ٕٜٔ الدرهمية 
 ٚٔ - ٚٔ كفر الطي 
 ٜٕٙٓ ٓٓٙٔ ٜٙٗ المنوفية 
 ٜٙٔ ٜٙٔ - البحيرة 

 ٜٙٓٔ - ٜٙٓٔ اُسماعيمية 
 ٖٓٓ ٖٓٓ - أسيوط
 ٙٙٙٔ ٙٙٙٔ - سوجاج 

 ٖٕٚ - ٖٕٚ رنا
 ٕٖٗٔ ٕٖٗٔ - أسواف 
 ٚ٘ٚ ٚ٘ٚ - اٍرصر 
 ٕٜٗٗٔ ٕٜٗٗٔ - حمر البحر اٍ

 ٖٚٚ ٖٚٚ - الوادي اللديد 
 ٔٓٔ ٔٓٔ - طماؿ سيناا 
 ٔٚٗ ٔٚٗ - لنوب سيناا

 ٖٕٕٛٗ ٖٕٕٛٚ ٕ٘ٛٓ اُلمال  العاـ 
 المصدر: اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واُحصاا، مرلم سابؽ.
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نتاج الخذر الطتويةٕٕلدوؿ ) نتالية واا  ( إلمالى مساحة واا
 ٕٔٔٓ/َٕٓٔٓصناؼ عاـ طبعًا ل

 اُنتاج بالطف /المساحة بالفداف                                         
 اُنتاج  اُنتالية  المساحة  البياف / الصنؼ 

 الطماطـ              ر يسى
 محمؿ                                        

ٕٜٓٛٔٛ 
- 

ٔٙ.ٚ٘ 
ٔٓ.ٔ٘ 

ٖٖٗٛٚٗ٘ 
ٖٕٚٛٚ 

 ر يسى               الباذنلاف
 محمؿ                        

ٖٚٔٓٗ 
- 

ٔٓ.ٜٙ 
ٖ.ٕ 

ٖٗٓٙٚٚ 
ٖٕ 

 الكوسة                ر يسى
 الفمفؿ                  محمؿ

ٖٔ٘ٛٚ 
ٕٜٖٚ٘ 

ٚ.ٕٖ 
ٚ.ٖٕ 

ٕٕٛٗٔٚ 
ٕٔ٘ٔٔٛ 

 الكرنب                ر يسى
 محمؿ                       

ٖٖٖٗٗ 
- 

ٖٔ.ٖٙ 
ٕ.ٓٓ 

ٗٗٙٙٗ٘ 
ٕ 

 ٖٓ٘ٚٛٔ ٖٛ.ٔٔ ٕٛ٘٘ٔ العنبيط
 ٓٚ٘ ٓٔ.ٖ ٗٛٔ البامية 

 ٜٚٔٔٔٔ ٜٔ.ٛ ٕٓ٘ٗٔ الخرطوؼ 
 ٜٜٓٔٙٔ ٘ٔ.ٖ ٕ٘ٗ٘ٙ الفاصوليا 
 ٕٕٕٓٓٓ ٕٔ.ٗ ٖٖٔ٘٘ البسمة 
 ٖٖٔٔ ٘ٔ.ٕ ٘٘ٗٔ الموبيا 

 ٖٜٛٗٔ٘ٔ ٔٙ.ٓٔ ٜٜٖٓٛٔ البطاطس 
 ٘ٔٔٔ ٘ٗ.ٛ ٕٖٔ البطاطا 
 ٙ٘٘ٙ ٙٙ.ٙ ٜ٘ٛ المموخية 
 ٜٜٕ٘ٚ ٛٙ.ٙ ٖٗٔٗ السبان 

 ٕٕٖٔٛٔ ٚٗ.ٓٔ ٜٖٙٔٔ الخذر ال انوية 
 ٔٔٓٛ٘ٔ ٜ٘.ٔٔ ٖٖٔٙٔ الخذر اللذرية 

 ٕٙٔٓٔ ٙٗ.ٕٔ ٕٓٛ العمعاس 
 ٜٖٕ٘ٛٗ ٖٕ.ٓٔ ٖٖٕٙٛ البطي  

 ٖٕٔٛٛٔ ٓ٘.ٔٔ ٕٖٜٓٔ الكتنالوب 
 ٕٓٛٔٛٔ ٜ٘.ٛ ٕٖٕٓٓٓ الخيار 
 ٕٖ ٖٖ.٘ ٙ الع اا 

 ٕ٘ٚ ٖٕ.ٖ ٘ٛ العرع العسم  
 ٕٖٖٕٗٚ ٜٛ.ٚٔ ٕٖٙٓٔ (فراولة )الطميؾ
 ٕٖٙ ٛٛ.ٜ ٖٖ (ٔالخذر اٍخري)

 ٕٖٖٜ٘ٚٛ - ٛٓٙٚٛٚ اُلمال  العاـ
 تطمؿ : روطة، بروكم ، إسبرلس.  (ٖ)
 فداف خذر طتوية لـ يرد إنتالهـ.  ٙٙٙ٘تولد مساحة  (ٗ)

 اُغٜبى أُوًيٟ ُِزؼجئخ اُؼبٓخ ٝاإلؽظبء، ٓوعغ ٍبثن.المصدر: 
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نٖٕلدوؿ ) نتاج الخذر الصيفية طبعًا لَصناؼ عاـ ( إلمالى مساحة واا  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓتالية واا

 المساحة بالفداف/ اُنتاج بالطف                                               
 اُنتاج  اُنتالية  المساحة  البياف / الصنؼ 

 الطماطـ            ر يسى
 محمؿ                                       

ٕٖٖٗٙٙ 
- 

ٔ٘.ٗٓ 
ٔ٘.ٙٗ 

ٖٜٖٚٙٙٗ 
ٖٖٔٚ٘ 

 ٓٗٛٓٛ٘ ٔٛ.ٓٔ ٖٖٚٚ٘ الباذنلاف
 ٕٖٕٕٖٙ ٜٓ.ٚ ٜ٘ٛ٘ٗ الكوسة 
 ٕٜٖٔ٘٘ ٙٔ.ٚ ٕٗٛٗ٘ الفمفؿ
 ٕٖٜٓ٘ ٛٔ.ٔٔ ٖٕ٘ٛ الكرنب 
 ٘٘ٛٗ ٘ٗ.ٔٔ ٕٗٗ العنبيط
 ٜٔٛٓٛ ٖٔ.٘ ٕٛٗ٘ٔ البامية 

 ٓٗ٘ٔ ٙٓ.ٜ ٓٚٔ الخرطوؼ 
 ٖٗٚ٘ٗٔ ٖٔ.ٕ ٖٖ٘ٛ٘ الفاصوليا 

 ٕٛ٘ٔ ٖٙ.٘ ٕ٘ٛ البسمة الخذراا
 ٖٕٖ٘ٓ ٕٗ.ٕ ٕٖٔ٘ٔ الموبيا 

 ٜٗٛٙٗٛٔ ٕٕ.ٕٔ ٗٗٔٔ٘ٔ البطاطس 
 ٜٜٕ٘ٔٗ ٘ٗ.ٖٔ ٖٓ٘ٛٔ البطاطا 
 ٚ٘ٗ٘ٙ ٛٗ.ٛ ٙٔٚٚ المموخية 
 ٕٓٚ ٓٓ.ٛٔ ٘ٔ الخبازي 
 ٕٓٔ ٛٓ.ٗ ٕ٘ السبان 

 ٜٕٔٔٛٔ ٚٗ.ٕٔ ٕٚٚٓٔ الخذر ال انوية 
 ٕٔٛٗٔ ٕٛ.ٜ ٜٖ٘ٔ الخذر اللذرية 

 ٕٜ٘ٛٛ ٜٗ.ٕٔ  ٜٖٗٚ العمعاس 
 ٜٜٕٙٗٙٔ ٕٓ.ٖٔ ٜٛٙٔٚ البطي  
 ٖٗٛٓٗٔ ٛٚ.ٓٔ ٖٓٚٓٔ الطهد

 الطماـ               ر يسى
 محمؿ                        

ٔٙٗٔٛ 
- 

ٛ.ٕٛ 
ٛ.ٕٖ 

ٖٜٔ٘ٛ٘ 
ٖٗٙ 

 ٖٛٛٚٔ٘ ٗٗ.ٓٔ ٜٚٓٙٗ الكنتالوب 
 الخيار                ر يسى

 محمؿ                        
ٕٕٗٓٔ 
- 

ٜ.ٓٚ 
ٜ.ٕٙ 

ٖٜٙٗٙٗ 
ٖٜٕٗٚ 

 ٜٜٕٙٚ ٜٚ.ٔٔ ٘ٙٔٙ الع اا
 ٕٔ٘ ٜٛ.ٓٔ ٚٗ العرع العسم  
 ٜٖٛٗٔ ٓ٘.ٜ ٕٙ٘ٔ كيزاف العسؿ 

 ٕٛ٘ ٕٛ.ٛ ٙٙ الفراوله)الطميؾ(
 ٜٜٜٚٚ ٙ٘.ٓ ٕٖٛ٘ٗٔ (ٔالخذر اٍخري )

 ٕٙٗٚٔ٘ٓٔ - ٓٛٛٔٙٓٔ اُلمال  العاـ
 تطمؿ : إسبرلس، رلمة ، بطي  لب، ررع المب.  (ٕ)

 ٜبى أُوًيٟ ُِزؼجئخ اُؼبٓخ ٝاإلؽظبء، ٓوعغ ٍبثن.اُغالمصدر: 
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نتاج الخذر النيميةٕٗلدوؿ ) نتالية واا  ( إلمال  مساحة واا
 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓطبعًا ٍصناؼ عاـ 

 المساحة بالفداف/ اُنتاج بالطف                                    
 اُنتاج  اُنتالية  المساحة  البيػػػاف / المحصوؿ 

 ٕٜٕٙٚٚ ٚٓ,٘ٔ ٕٔٚٔ٘  الطماطـ
 ٕٔٛٛٚٔ ٜٗ,ٓٔ ٜٖٗٙٔ الباذنلاف
 ٜٕٛٓٗ ٕٓ,ٙ ٕ٘ٔٚ الكوسة 
 ٕ٘ٙٚٙ ٖٔ,ٙ ٕ٘ٗٓٔ الفمفؿ
 ٗٗٓٗٛ ٗٙ,ٓٔ ٜٚٛٚ الكرنب 
 ٜٕٙ٘ٔ ٜٔ.ٜ ٕٔٚٔ العنبيط
 ٕٓٛ٘ ٗٗ,ٗ ٔٛ٘ البامية 
 ٜٔٓٛ ٕٗ,ٔ ٜٔٗ الخرطوؼ
 ٜٜٙٗٚ ٕٛ,ٕ ٜٕٖٓٚ فاصوليا
 ٜٗٚٗ ٜٗ,ٗ ٕٜٙ البسمة 
 ٕٓٛٔ ٙٙ,ٖ ٖٓ٘ الموبيا
 ٜٜٓٓٗ٘ ٓٚ,ٜ ٚٚٙ٘٘ البطاطس
 ٕٔٙٙٗ ٜٗ,ٕٔ ٜٙٓٔ البطاطا
 ٖٜٖٕٕ ٖٗ,٘ ٕٙٔٗ المموخية 
 ٙٙٓٔ ٕٗ,ٙ ٙٙٔ السبان 

 ٜٖٔ٘ٛ ٗ٘,ٕٔ ٖٔٚٓ الخذر ال انوية 
 ٙٙٙ٘ٔ ٜ٘,ٓٔ ٜٚٗٔ الخذر اللذرية 
 ٙٔ ٖٖ,٘ ٖ الكورمة )العمعاس(
 ٕٕٓٚ ٖٚ,ٚٔ ٕٛٔ الفراولة )الطميؾ(

 ٖٔٔ ٗٔ,٘ ٕٕ البطي 
 ٔٓٔٔ ٓ٘,ٓ ٕٕٛٔ بطي  المب

 ٗٗٔ ٓ٘,ٗ ٕٖ العرع العسم  
 ٓٙ٘ٙ ٜٕ,ٜ ٙٓٚ الطماـ
 ٕٕٖٗ ٜٔ,ٜ ٖٔ٘ الكنتالوب
 ٖٗٛ٘ٛ ٔ٘,ٜ ٖٜٚٛ الخيار 
 ٜٖٗٚ ٓٛ,ٛ ٓٗٛ الع اا 

 ٖٜٜ٘ٗٚٔ - ٖٜٕٛٔٓ اُلمال  العاـ 
 فداف خذر نيمية لـ يرد إنتالهـ.  ٗٔٔٔتولد مساحة  (ٕ)

 ى أُوًيٟ ُِزؼجئخ اُؼبٓخ ٝاإلؽظبء، ٓوعغ ٍبثن.اُغٜبالمصدر: 
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نتاج حدا ؽ الفاكهة باٍراذ  العديمة واللديدة( ٕ٘لدوؿ )  إلمال  مساحة واا
 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓطبعًا لممحافظات عاـ 

 المساحة بالفداف/ اُنتاج بالطف    
 البياف              
 
 المحافظات 

 مال  اُل اٍراذ  اللديدة اٍراذ  العديمة 
 اُنتاج المساحة الم مرة اُنتاج المساحة الم مرة اُنتاج المساحة الم مرة

 ٜ٘ٚ٘ ٜٔٓٚ ٜٕٜٔ ٘ٚٚٚ ٕٗٛ ٕٙٔ العاجرة 
 ٖ٘٘٘ٛ ٜٔٗٔٔ ٕٖٖٖ٘ ٜٙ٘ٙ ٖٕٕٛٗ ٕٖٚ٘ اُسكندرية 
 ٖٜ ٖٓ ٖٜ ٖٓ - - بورسعيد 
 ٜٛٛٔ٘ ٕٕٜٙ ٕٜٜٕٗ ٛٓ٘ٚ ٜٙٓٛ ٕٗٔٔ السويس 
 ٖٖ٘ٙٗ ٛٓٓٙ - - ٖٖ٘ٙٗ ٛٓٓٙ دمياط 

 ٕٖٙٔٔٔ ٔٙٛٔٔ - - ٕٖٙٔٔٔ ٔٙٛٔٔ الدرهمية 
 ٜٖٖٓٙ٘ ٖ٘ٔ٘ٛ ٚٗ٘٘٘ٔ ٜٕٕٙٔ ٖٖٗٔٛٚ ٜٜ٘ٓٙ الطررية 
 ٜٕٛٓٔٗ ٔٗٚ٘ٗ ٖٕٕٔ ٖٗٔ ٜٙٙٛٔٗ ٜٛ٘٘ٗ العميوبية 
 ٜٜٙٛٙ ٘ٚٔ٘ ٚ٘ٙٚ ٔٚٙ ٕٖٔٔٙ ٗٓ٘ٗ كفر الطي 
 ٜٕ٘٘ٓٔ ٕٕٛٛٗ - - ٜٕ٘٘ٓٔ ٕٕٛٛٗ ال ربية 
 ٜٛٙٙٚ٘ ٕٕٙ٘ٙ ٕٕٔ٘ٔٔ ٕٛٔٙ٘ ٖٚٔٛ٘٘ ٜٖٛٓٙ المنوفية 
 ٕٚٚٗٙٓٔ ٜٓٓٙٓٔ ٕٕٕٓٛٔ ٕٗٔ٘٘ ٕ٘ٚٗٗٛ ٜ٘ٗٓٛ البحيرة 

 ٜ٘ٛٓٓٙ ٗٗٚٛٔٔ ٖٔٙٔٚ٘ ٗٔ٘ٔٙ ٕٜٕٗٔ٘ ٖٕٓٚ٘ اُسماعيمية 
 ٕٕٜٕٚٓ ٜٖٛ٘ٓ ٖٜٙٙٗ ٕٚٚٓٔ ٜٙٓٙٛٔ ٜٕٔٛٙ الليزة 

 ٖٛ٘ٗ٘ٔ ٛ٘٘ٗٔ ٜٜٜٔٔ ٕٕٗٓ ٖٖٗٛ٘ٔ ٖٕٗ٘ٔ بن  سويؼ
 ٖٖٖٔٔٔ ٜٜٕٗٛ ٕٖٓٙٗ ٘ٓٓٔٔ ٜٕٛٙٛ ٜٜٚٛٔ الفيـو 
 ٕٜٛٙٓٔ ٕٕٛٔٚ ٗٙ٘ٛٔ ٖٙٗٓ ٖٗٓ٘ٚٔ ٕٕٚٔٗ المنيا 
 ٖٖٕٕٔٛ ٜٕٔٔٙ ٕٜٔ٘٘ ٕٜٛٔ ٕٕٕٔٚٔ ٖٜٚٙٔ أسيوط 
 ٕٜٗٓٙ ٗٛٓٙ ٖٖٙٙ ٔٚٛ ٕٙٓٚٙ ٖٕٔ٘ سوجاج 

 ٖٜٓٓ٘ ٕٚٛٚ ٖٔٙٔٔ ٚٔٗٔ ٚٛٛٔٛ ٘٘ٗٙ رنا 
 ٕٔ٘ٓٗ ٕٓٓٚ ٙٔ٘ٛ ٕٚٚٔ ٕٖ٘ٓٓ ٕٛٗ٘ أسواف 
 ٖٓٚ٘ٚ ٔٗٚٛ ٜٛٓٛ ٖٖٗٔ ٕٚٗ٘ٙ ٚٓٗٚ اٍرصر 

 ٙٓ٘ ٕٙٔ ٙٓ٘ ٕٙٔ - - البحر اٍحمر 
 ٖٙٚٓٔ ٕٜ٘ٚ ٜٕٔٚ٘ ٜٕٓٛ ٘ٓٔ٘ ٖٗ٘ٔ الوادي اللديد 

 ٜٕٜٜٓٔ ٕٜٜٗٓ ٜٕٜٜٓٔ ٕٜٜٗٓ - - مطروح 
 ٕ٘ٛٚ٘ٙ ٕٜ٘ٛٔ ٕ٘ٛٚ٘ٙ ٕٜ٘ٛٔ - - طماؿ سيناا
 ٜٜٖٕٔ ٖٛٙٛ ٜٜٖٕٔ ٖٛٙٛ - - لنوب سيناا 

 ٖٔٙٛٚٛٔ ٕٜٖ٘ٛٓ ٖٔٙٛٚٛٔ ٕٜٖ٘ٛٓ - - النوبارية 
 ٚٙٔٛٗٚٛ ٖٖٙٗٚٔٔ ٙٓٛٔٔٓ٘ ٚٚٙٓٔٚ ٖٖٖٔٙٙٚ ٖٙٛٙٙٗ ُلمال  العاـ ا

 .اُغٜبى أُوًيٟ ُِزؼجئخ اُؼبٓخ ٝاإلؽظبء، ٓوعغ ٍبثنالمصدر: 
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 الخبمسالفصل 

 

في  الصنبعبث التحىيليت والتنميت المستدامت

 مصر

 )هإ٣ـخ َٓزوج٤ِـخ(
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 الصناعات التحويمية والتنمية المستدامة )رؤية مستعبمية(
 :تمهيػد

اٍولية إل   الخامات والمنتلاتويؿ ية التصنيم مف ربؿ بأنها عممية تحعممتـ تعريؼ 
ويؿ المنتلات نصؼ المصنعة إل  منتلات تامة مة الصنم، وتحلات نصؼ مصنعه أو تامنت

 الصنم.
أف ولما كانت المواد اٍولية تتم ؿ فى ال روة التعدينية وال روة الزراعية، فإنه مف الذروري 

نتناوؿ الصناعات الت  يمكف أف تعاـ عم  جذ  ال روات مم اٍخذ فى اّعتبار أف ال روات التعدينية 
نطْرًا مف ذلؾ فإنه فى الحالتيف اٍوليتيف وكمية طحيحةة أو أو محدود يرةكب يمكف أف تكوف ، واا

المتاحة ونوعيتها وفنوف اُنتاج المتاحة والعمر الزمن  لها يمكف أف تنفذ خْؿ فترة وليز   الخامات
 ٍلياؿ العادمة فى جذ  ال روات.وجو ما ّ يتفؽ ومفهـو التنمية المستدامة مف حيث مراعاة حؽ ا

ال روة السمكية فتتصؼ المحاصيؿ الزراعية و وجذا أمر ّ مفر منه.  أما ال روة الزراعية والمتذمنه 
باّستدامة إل  أف يرث اهلل اٍرض وما عميها، وأف استخداـ جذ  ال روات تتورؼ عم  كمية المواد 

 اٍولية المتاحة ونوعيتها مف حيث مْامتها لعممية التصنيم.
لسابؽ يتذمف مفهومًا آخر وجو صناعات تعميؽ الصناعات التحويمية أف التعريؼ اكما 

والذي يتم ؿ فى إمكانية إلراا العديد مف العمميات الصناعية لمحصوؿ عم  منتج متعدد المواصفات 
لنفس كمية المواد اٍولية المستخدمة أو إرامة صناعات تعتمد عم  منتلات متعددة تتكامؿ مم 

ج النها  ، ويتم ؿ ذلؾ بصفة أساسية فى صناعة اًّت والمعدات بعذها لمحصوؿ عم  المنت
مكف احداث نعمه نوعية تبمفهومها الواسم وصناعة وسا ؿ النعؿ وجذ  الصناعات ج  العادرة عم  

عدرتها عم  تحعيؽ أجداؼ التنمية احداث ت يير لذري فى جيكؿ الصناعات التحويمية وممف 
، حيث أنه ّ يمكف أف تعاـ أي ص لمتط يؿ وتعظـ العيمة المذافةالمستدامة والمتم مة فى إيلاد فر 

 .ٜٕٓٓ( لسنة ٜصناعة تحويمية إّ إذا كانت متوافعة بي يا، وذلؾ بعد تطبيؽ رانوف البي ة ررـ )
 وبناا عم  ذلؾ فإف اللزا الحال  مف الدراسة يتناوؿ ما يم :

 .الصناعات التحويمية وال روة التعدينية 

 ويمية وال روة الزراعية.الصناعات التح 

 . الصناعات التحويمية وصناعات تعميؽ التصنيم المحم 

، وجذا ما يتطمب بالتبعية لصناعات المعترحة ج  ملرد أفكار لمطاريموما نود التنبيه إليه أف ا
وجذا ما يمكف أف يم ؿ عددًا مف الدراسات المستعبمية لهذ     إلراا دراسات اللدوي لها.

ما أف جذا الفصؿ مف الدراسة سوؼ يتطرؽ بإيلاز إل  إرتراح السياسات المطروعات.  ك
 والتطريعات الْزمة.
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 *الصناعات التحويمية وال ػروة التعدينية -2
 

  محافظات لنوب الوادي والوادي اللديد ومطروح  -202
 

إستنادا إل  الخامات التعدينية المولودة فى محافظات لنوب الوادي ومحافظة الوادي 
للديد ومحافظة مطروح المؤكدة والصالحة لِستخداـ الصناع ، فإف جذ  المناطؽ صالحة ُرامة ا

 العديد مف الصناعات التحويمية والت  يمكف ارتراحها فيما يم :
إنتاج البنتويت فى منطعة العممية والفيـو وذلؾ ٍجميته الكبير  فى اّستخدامات الصناعية  -ٔ

المسابؾ، مكورات الحديد، امتصاص المواد الممونه وزيرجا تستخدـ فى تحذير رمؿ 
والعوالؽ مف الدجوف والطموع وصناعة اٍدوية واللبا ر الطبية، وصناعة البْستيؾ 
اّسفنل  كمادة مال ة وصناعة ال زؿ والنسيج تسميد( وفى السيراميؾ. وتحذير سوا ؿ 

وأعماؿ بناا اٍنفاؽ وذلؾ  حفر أبار البتروؿ والميا  اللوفية وآبار اُستكطاؼ التعدين 
 لمنم تسرب الميا .

 إنتاج اٍسمنت فى العديد مف المحافظات بناا عم  احتيالاتها. -ٕ

 إنتاج اللبس فى مطروح. -ٖ

إنتاج كربونات الكالسيـو عالية اللودة )مف اٍحلار الليرية عالية اللودة( مما يلعمها  -ٗ
كمادة مال ة لصناعة العديد مف صالحة لك ير مف الصناعات بعد طحنها إل  حلـو مختمفة 

المنتلات م ؿ البْستيؾ، الورؽ، وبصفة خاصة الصناعات الدوا ية، ويعترح ارامة المصنم 
 فى محافظة المنيا وسيدي بران  بالساحؿ الطمال  )محافظة مطروح(.

، كموريد صوديـو صناع ، كموريد صوديـو زذا  ،  -٘ إنتاج الممح ويطمؿ كموريد صوديـو
، ويعترح أف يعاـ المصنم صودا كاوية ، كربونات صوديـو )صودا آسف( كموريد الصوديـو

 زرب مدينة مرس  مطروح بالنليمه.

إنتاج الصوؼ الصخري مف البازلت، الذي يتوالد فى أماكف عديد  سبؽ ذكرجا مف ربؿ  -ٙ
.  ولما كاف إرامة جذا المطروع يطكؿ أجمية كبيرة  منها محافظة المنيا ومحافظة الفيـو

 ناعات التحويمية فسيتـ تناوله بعدر مف التفصيؿ فيما يم :لمص

 

                                                 
*
 تم استبعاد الدلتا باعتبارها منطقة زراعية.   
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 استخدامات البازلت فى الصناعة:  -1
لـ يعد البازلت مادة مواد بناا فعط فعد تطورت استخداماته مؤخرا ليدخؿ فى العديد مف  

 النواح  الصناعية وستعرض فيما يم  أجـ جذ  اّستخدامات:
 

 الصوؼ الصخري - أ
ج ليف  يستخدـ كمادة عازلة لمحرارة والصوت ومانعة ّنتطار الحرا ؽ. جو عبارة عف نسي 

ويتـ تصنيعه عف طريؽ ززؿ مصهور صخور البازلت وتطكيمه بأنواع مختمفة حسب زرض 
 اّستخداـ.

 
 أجـ المنتلات واستخداماتها :    - ب
كف تصفيح نتيلة إذافة مادة رابطة ، و يم  ألواح عمى جي ة بانوجات متفاوتة التعوية      

اٍلواح مف كْ الولهيف بمواد تصفيح مختمفة م ؿ ورؽ العطراف المانم ُنتطار الرطوبة أو ررا ؽ 
اٍلومنيـو العاكسة لمحرارة أو الفيبرلْس ..... أل  حسب حالات اّستخداـ فى أزراض العزؿ 

 -المختمفة المبينة فيما يمى :
 .لدراف اٍبنية الخارلية و اٍسعؼ و اٍرذيات -
 العواطم الداخمية و صناعة اٍبنية اللاجزة -

 العزؿ فى ال ْلات و ألساـ المركبات و الطاحنات المبردة. -

 اٍنظمة العازلة لمصوت. -

 عزؿ أرنية الهواا الداخمى. -

 

 اديةػالمفا ؼ المب : 
والتى تصنم مف الياؼ الصوؼ الصخري عمى جي ة لفا ؼ مسطحة ومعواة بدرلة ذعيفة     

ة مادة رابطة وجذ  لفا ؼ متماسكة ورابمة لِن ناا وتنتج بسمكات وك افات مختمفة بواسطة إذاف
وذلؾ حسب زرض اّستخداـ ، و تصفح بمواد التصفح المختمفة م ؿ ررا ؽ اٍلومنيـو أو ورؽ 

 العطراف أو بدوف تصفيح حسب الطمب.
 وفيما يمى ملاّت استخداـ المفا ؼ المبادية :    

 ري فى اٍبنية والمنطات المعدنية وحظا ر الحيوانات.أزراض العزؿ الحرا -
 أزراض العزؿ الحراري فى المتطمبات والتلهيزات الصناعية. -
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 :الفراطات العازلة 
والتى تصنم مف نسيج الصوؼ الصخري وجى عمى جي ة فراطات مخاطة متماسكة اٍلياؼ      

واحد أو ولهيف بمواد التصفيح  ، ويمكف أف تصفح عمى وله  ورابمة لِن ناا عمى طكؿ لفات 
ـو أو صفا ح البولى اي يميف أو ػْس أو ررا ؽ المومنيػرتوف أو الفيبرلػة م ؿ الورؽ الكػالمختمف

 الطبؾ المعدنى.
 

 :راطات العازلة فى ال راض التاليةوتستخدـ الف     
 

و فػػػى العػػػزؿ الحػػػراري و الصػػػوتى و الحمايػػػة مػػػف الحريػػػؽ فػػػى اٍبنيػػػة الخطػػػبية الخفيفػػػة  -
 المنطات و اٍبنية و الحظا ر الحديدية و فى التلهيزات الصناعية و الميكانيكية.

 العزؿ الحراري لَلساـ الساخنة أو الباردة . -
ـ و تكػػوف فػػى جػػذ  الحالػػة مصػػفحة بالطػػبؾ  ٓٓٗعػػزؿ درلػػات الحػػرارة العاليػػة أك ػػر مػػف  -

 المعدنى الملمفف و محاطة باٍسْؾ المعدنية.

 

 ب:م مفات اٍنابي 
حيث تنتج عمى جي ة اسطوانات مفرزة مطعورة مف لانب واحد عمى طوؿ العطعة وتكوف     

بررا ؽ  بوصة وجى مصفحة ٘.ٖالى  ٔبوصة وبسمؾ يتراوح مف  ٙبأرطار مختمفة مف نصؼ الى 
.   اٍلومنيـو

 
 الياؼ الصوؼ الصخري السا بة: 
مى جي ة الياؼ طويمة التيمة منظمة وجى ألياؼ معدنية مف مصهور الصخر البازلتى م زولة ع    

 -أي مادة رابطة و تستخدـ : إذافةو سا بة بدوف 
فى اٍعماؿ الميكانيكية والتلهيػزات الصػناعية بطريعػة الحطػو فػى اٍمػاكف و الموارػم زيػر  -

المنتظمػػة وزيػػر العابمػػة لمػػتحكـ فػػى التركيػػب. كمػػا تسػػتخدـ اٍليػػاؼ السػػا بة رصػػيرة التيمػػة 
 ناعة اٍسعؼ المعمعة.كمادة أولية فى ص

 
 :مميزات الصوؼ الصخري 
 العدرة الليدة عمى العزؿ الحراري -
 زير رابؿ لْحتراؽ -

 خامؿ كيميا يا و متعادؿ كهربا يا -

 ّ تنمو عميه الطفيميات و ّ تعرذه العوارض -
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يساجـ فى حماية البي ة مف التموث بأطكاله المختمفة و لػذلؾ يعتبػر البػديؿ اٍم ػؿ لمصػوؼ  -
 و اّسبستوس الزلالى

 يتـ استخدامه بسرعة و سهولة دوف الحالة الى كفااات خاصة لذلؾ  -

 يمكف تصنيعه محميا و بأسعار مناسبة و بمستوي منافس -

 .يعؿ سعر  ك يرا عف سعر الصوؼ الزلالى -

 

أف الصوؼ الصخري أك ر لودة و أك ر استخداما فى العوازؿ مف الصوؼ  اُطارة وتلدر    
 ْ ؿ اٍعواـ العادمة سيتـ منم استخدامات الصوؼ الزلالى م ؿ الحظر عمى الزلالى  وفى خ

 استخداـ اّسبستوس لما لها مف تأ ير ذار عمى الصحة العامة.
 

 : ؽز٤ٔخ اٗزبط ٓظو ُِظٞف اُظقو١ 

تأتى حتمية إنتاج مصر لمصوؼ الصخري نظرا لزيادة اّحتيالات السنوية لمسوؽ المحمى 
خري و الصوؼ الزلالى و التى يتـ استيرادجا مف الخارج مف الدوؿ مف كؿ مف الصوؼ الص حاليا

اّوربية و كميات ص يرة تستورد مف اٍردف و السعودية باّذافة الى توافر خامات البازلت بأماكف 
 .ك يرة و باحتيالات كبيرة 

 

 االٍزٜالى أُؾ٢ِ ُِؼٞاىٍ أُقزِلخ ٝ اُظ٘بػبد أَُزٌِٜخ 

% فعط و مف المنتظر أف تزيد نسبة اّستخداـ ٕٓيا بنسبة يستعمؿ الصوؼ الصخري حال
%( خصوصا بعد تطبيؽ روانيف المحافظة عمى  ٓ٘ – ٓٗله فى السنوات العادمة لتصؿ الى )

 .البي ة و الصحة العامة 
 

بينما ت طى اٍنواع اّخري مف الصوؼ الزلالى و اّسبستوس احتيالات السوؽ بنسبة 
 .%( ٓٙ – ٓ٘تتراوح بيف )
 

ويبيف اللدوؿ التال  الكميات المستخدمة مف مواد العزؿ المختمفة سنويا موزعة عم  
 أزراض اُستخداـ.
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   لدوؿ يبيف الكميات المستخدمة مف مواد العزؿ المختمفة سنويا 
 موزعة عمى أزراض اّستخداـ

 الصػناعة
 اّستهْؾ

 طف/سنة

 الكمية )طف/سنة(النوع و 

صوؼ 
 صخري

صوؼ 
 بستوساس زلالى

صناعة تكرير البتروؿ 
 ٜٓ٘ ٓ٘ٙ ٜٓٓ ٕٓٓ٘ وال از

 ٖٓٓ ٓٓٛ ٓٓٚ ٓٓٛٔ صناعة البتروكيماويات

 ٓٓ٘ ٖٓٓ ٓٓٔ ٜٓٓ صناعة الكيماويات

 ٓٓٔ ٓٓٚ - ٓٓٛ صناعة اٍزذية

 ٕٓٔ ٓٓٛ ٕٓٛ ٕٓٓٔ صناعة النسيج

 ٓٓٛ ٓٓٚ ٖٓٓ ٓٓٛٔ صناعة توليد الطارة

 - ٓ٘ٗ ٓ٘ ٓٓ٘ صناعات اخري

 ٕٓٚٚ ٓٓٗٗ ٖٖٕٓ ٜٓٓ٘ إلمالى

   اإلحصبء.الجهبز المركسٌ للتعبئت العبمت و            

 

كانت البنية اٍساسية ومصادر الطارة والميا  تتوالد بالعرب مف ك ير مف موارم توالد  ولما
خامات البازلت الْزمة لصناعة الصوؼ الصخري، فإنه يعترح إرامة مصنم ُنتاج الصوؼ 

ألؼ طف سنويا  ٕٓطف كمرحمة أول  تستخدـ حوال   ٜٓٓية تعدر بحوال  الصخري بطارة إنتال
بهدؼ ت طية احتيالات السوؽ المحمى مف اٍنواع المختمفة ليحؿ محمها لميعا مف البازلت، 

نية لِمكانيات منتلات الصوؼ الصخري عمى أف يتـ خْؿ الفترة العادمة الراا دراسة متأ
 المطروع فى محافظة المنيا. . ويعترح إرامةالتصديرية لممنتج
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  ::الصناعات التحويمية بمحافظة البحر اٍحمرالصناعات التحويمية بمحافظة البحر اٍحمر    --102102
  

بنااًا عم  ما تتذمنه محافظة البحر اٍحمر مف موارد تعدينية يمكف ارتراح إرامة بنااًا عم  ما تتذمنه محافظة البحر اٍحمر مف موارد تعدينية يمكف ارتراح إرامة   
  الصناعات التالية:الصناعات التالية:

  

  مصىع إلوتبج ومعبنجخ رمبل انسجبج انكبونيىيخ.مصىع إلوتبج ومعبنجخ رمبل انسجبج انكبونيىيخ.  --

مميار طف، مميار طف،   ٘,ٔ٘,ٔالصحراا الطررية بنحو الصحراا الطررية بنحو يعدر احتياط  رماؿ الزلاج الكاولينية فى يعدر احتياط  رماؿ الزلاج الكاولينية فى 
  مميار طف.مميار طف.  ٘٘واّحتياط  العوم  واّحتياط  العوم  

  مميوف طف.مميوف طف.  ٓٙٓٙاّحتياط  المطموب لممطروع : اّحتياط  المطموب لممطروع : 

   مصنم ُنتاج ومعاللة رماؿ الزلاج مصنم ُنتاج ومعاللة رماؿ الزلاج   ٓٛٓٛيكف  اّحتياط  العومى ُنطاا أك ر مف يكف  اّحتياط  العومى ُنطاا أك ر مف
  الكاولينية.الكاولينية.

  

  مصىع إلوتبج انسجبج وانكريستبل.مصىع إلوتبج انسجبج وانكريستبل.  --

  ت مف مصانم إنتاج الزلاج والكريستاؿ.ت مف مصانم إنتاج الزلاج والكريستاؿ.يكفى اّحتياط  العوم  ُنطاا الم ايكفى اّحتياط  العوم  ُنطاا الم ا  

  

  مصىع إلوتبج رقبئق انسيهيكـىن.مصىع إلوتبج رقبئق انسيهيكـىن.  --

  

  وتركيس خبو انفىسفبد.وتركيس خبو انفىسفبد.  مصىع نمعبنجخمصىع نمعبنجخ  --

  مميار طف.مميار طف.  ٔ,ٔٔ,ٔأدفو نحو أدفو نحو   --ويبمغ احتياط  فوسفات رطاع رناويبمغ احتياط  فوسفات رطاع رنا

   مصنم لمعاللة وتركيز خاـ الفوسفات.مصنم لمعاللة وتركيز خاـ الفوسفات.  ٛٔٛٔيكف  اّحتياط  العومى ُنطاا أك ر مف يكف  اّحتياط  العومى ُنطاا أك ر مف  

  الوادي اللديد(.الوادي اللديد(.  --مصانم بالمناطؽ الصناعية )بصعيد مصرمصانم بالمناطؽ الصناعية )بصعيد مصر  ٛٛويمكف البدا حاليا بإنطاا ويمكف البدا حاليا بإنطاا 
  

  مصىع إلوتبج حبمض انفىسفىريك.مصىع إلوتبج حبمض انفىسفىريك.  --

  الوادي اللديد(.الوادي اللديد(.  --مصانم بالمناطؽ الصناعية )بصعيد مصرمصانم بالمناطؽ الصناعية )بصعيد مصر  ٗٗويمكف البدا حاليا بإنطاا ويمكف البدا حاليا بإنطاا 
  

  مصىع إلوتبج األسمدح.مصىع إلوتبج األسمدح.  --

دا دا مميوف طف مف خاـ الفوسفات المركز.  ويمكف البمميوف طف مف خاـ الفوسفات المركز.  ويمكف الب  ٖٖٓٓاّحتياط  المطموب لممطروع اّحتياط  المطموب لممطروع 
  الوادي اللديد(.الوادي اللديد(.  --مصانم بالمناطؽ الصناعية )بصعيد مصرمصانم بالمناطؽ الصناعية )بصعيد مصر  ٗٗحاليًا بإنطاا حاليًا بإنطاا 

  مميوف طف سنويًا.مميوف طف سنويًا.  ٕٕٓٔٓٔواّحتياط  المطموب لممصانم اٍربعة واّحتياط  المطموب لممصانم اٍربعة 
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مشروعبد مشروعبد   --خبو انقصدير )ومىذج إلوتبج انقصديرخبو انقصدير )ومىذج إلوتبج انقصدير  --

  صغيرح(.صغيرح(.

  الرواسب المعدنية بمنطعة العلمة.الرواسب المعدنية بمنطعة العلمة.
  ألؼ طف.ألؼ طف.  ٘ٔ٘٘ٔ٘اّحتياط  اّحتياط  

  المويمحة.المويمحة.  الرواسب المعدنية بمنطعةالرواسب المعدنية بمنطعة
  ألؼ طف.ألؼ طف.  ٜٜٓٗٓٗاّحتياط  اّحتياط  

  ألؼ طف.ألؼ طف.  ٓ٘ٔٓ٘ٔاّحتياط  المطموب لممطروع اّحتياط  المطموب لممطروع 
ألؼ طف مف ألؼ طف مف   ٕٕٓٓألؼ طف مف الكوارتز & ألؼ طف مف الكوارتز &   ٓٗٓٗ    &&طف رصدير طف رصدير   ٕٕٓٔٓٔاٍنتاج السنوي لممطروع اٍنتاج السنوي لممطروع 

  الفمسبار.الفمسبار.
  

 محافظات أرميـ رنػاة السويس  -102
 

يد، محافظة أستنادًا إل  ما يتذمنه أرميـ رناة السويس والذي يطمؿ محافظة بورسع
اّسماعيمية، محافظة السويس مف  روات تعدينية سبؽ ذكرجا مف ربؿ، فإف الصناعات التحويمية 

 الت  يمكف ارتراحها فى محافظات اّرميـ ج  كما يم :
 
 :محافظة بورسعيد -أّو

 ما يم :  دمحافظة بورسعيل المطروعات المستهدفةتتذمف 
ّْحة بو  -ٔ رفؤاد بتحسيف اٍداا وزيادة حصيمة مطروعات التوّسم الرأس  ف  لم

ست ْؿ وتصنيم بار  عناصر كموريد الصوديـو المختمفة والت   اٍحواض الحالية ، واا
 لها ريمة إرتصادية .

  .مطروع إنتاج الطباطير مف اللير النع  -ٕ
 

 محافظة اّسماعيمية - انيا

 اُسماعيمية  لمحافظةالمطروعات المستهدفة 
 :فى اّتى طروعات تتمّ ؿ أجـ الم       

 مميوف طوبة . ٓٙبمنطعة فايد بطارة إنتالية  الطفمىمطروعات إنتاج الطوب  -
مطروعات إنتاج الرماؿ والحص  وبموكات الحلر الليري والدبش والخرسانة ٍزراض البناا  -

 والتعمير.
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 عم  الرزـ مف توافر مادة اللبس فى منطعة البْج، إّ أنه ّ يمكف إرامة مصنم لملبس -
الطبػ  بمحافظػة اُسماعيميػة حيث يتطمب اٍمر خامات بال ة النعاا وجو ما ّ يتوافر 

 بمنطعة البْج.

 
 محافظة السويس - ال ا

تتمّيز محافظة السويس بالتخّصص الواذح ف  العطاعات المرتبطة بنطاط البتروؿ 
  .وصناعات البتروكيماويات واٍسمدة واٍسمنت ومواد البناا

 يعترح إرامتها فى جذ  المحافظة ما يم : وعات الت  ومف المطر 
 
 .ف  إنتاج اٍسمدة النيترولينية مطروع التوّسم -
 مطروع إنتاج اٍسمنت اٍبيض بإستخداـ صناعات الحلر الليري بلبؿ السادات -

 .)وصناعات الكاوليف بلنوب سيناا(

 .وؿػمطروعات إنتاج الطوب الطفم  )وحدات متكّررة( بمنطعة وادي حل -
 رود.ػمطروع إنتاج الطوب الرمم  بمنطعة عل -
 .تاج اللير النع  بمنطعة الساداتمطروع إن -

  .مطروع إنتاج الدولوميت ) الدبش والخرسانة ( بالسفوح الطررية بهذبة عتارة -

 .ج حصوة الموزايكو بمنطعة الهريؼمطروع إنتا -
 .لسويسا زرب خميجوالرخاـ التلميع   مطروع إنتاج الرخاـ وبْط الرخاـ  -

 مطروع إنتاج البنتونيت. -

 
 محافظػات سػيناا -102

استنادًا إل  ما تزخر به محافظات سيناا مف موارد تعدينية جا مة يمكف ارتراح إرامة  
 المطروعات التالية:

 محافظة طماؿ سيناا -أّو

يمكف أف تتذمف مطروعات الصناعات التحويمية استنادا عم  ما يتذمنه المحافظة مف 
 تعدينية مؤكدة فيما يم :موارد 
 .واسالته لتوفير الطارة والميا  مطروع إست ْؿ فحـ منلـ الم ارة  -
مطروع إرامة الُملمم الكيميا   ُنتاج كربونات الصوديـو والصودا الكاوية واٍسمدة  -

 .اسية والمنتلات الكيماوية اٍخريالبوت
 .يةلطبيع  بحعوؿ طماؿ سيناا البحر مطروعات إست ْؿ ال از ا -
 .ش (مطروع إنتاج اٍسمنت البورتْندي بمنطعة ب داد بطماؿ وسط سيناا ) العري -
 مطروع إنتاج الكبريت مف حعؿ العريش. -
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 مطروع إنتاج السيراميؾ والعيطان  واٍدوات الصحية. -
طوبة مميوف  ٖمطروعات ُنتاج بموكات الطوب الحلري زرب لبؿ لبن  بطارة سنوية  -

 .لموحدة
رخاـ وبْط الرخاـ بوادي الخمارات واُي م  بمركز الحسنة بطارة إنتالية مطروع إنتاج ال -

 آّؼ متر مكّعب . ٓٔسنوية 
ّْحة مطروع ُنتاج الزلاج المسّطح والعبوات الزلالية ف  إطار ا - لُملمم الكيميا   بم

 .سبيكة
ت  طعة الساحمية مف بورفؤاد حمطروع إست ْؿ الرماؿ السوداا الممتدة عم  طوؿ المن -

، خاصة الموارم زرب مدينة العريش ورّمانة ، وذلؾ ُستخْص معادف ذات ريمة رفح
 إرتصادية مرتفعة م ؿ اٍلمنيت والمالنيت والمونازيت والزركوف .

 

 محافظة لنوب سيناا - انيا
إرامة ملموعة  يمكفمحافظة لنوب سيناا  فى تتوالدالخامات التعدينية الت  إل   استناداَ 
 :التاليةالمطروعات 

مطروع التوّسم ف  إنتاج السبا ؾ الحديدية بأبوزنيمه بإذافة خطوط لديدة ُنتاج سبا ؾ  -
السميكو منلنيز والفيروكرـو وكربيد الكالسيـو والفيرومنلنيز عال  ومنخفض الكربوف 

 والفيروتيتانيـو وحراريات اٍلومينا العالية .
ميوف طف تتدرج إل  مميوف طف سنويًا مطروع إنتاج اٍسمنت البورتْندي بطارة نصؼ م -

 بمنطعة أبو زنيمة .
 .ع إنتاج اللبس بمنطعة رأس ممعبمطرو  -
 طماؿ مدينة طـر الطي  . مطروع إنتاج اٍلباتيت -
 .هذبة التيه العريبة مف أبو زنيمةسنويًا ب مطروع إنتاج الكاوليف -
كـ ٓٙ-ٓٗم  ُبعد منطعة جذبة اللنة عمطروع إنتاج رماؿ الزلاج والكاوليف النع  مف  -

 زرب ميناا نويبم.
 .ا مطروعات متكررة بموارم متفرره، وكذبمطروع إرامة نطر وتمميم اللرانيت بمنطعة دج -
مطروع إست ْؿ الطفمه الكربونية بطرؽ أبو زنيمه كمصدر لمطارة لمحّطات توليد الكهرباا  -

 .اٍسمنتوصناعة 
 مطروع إستخراج خاـ البنتونيت بمنطعة أبوزنيمة. -
 .ةبو زنيمطروع إنتاج أسمنت أبيض ف  منطعة أم -

 

 وال ػروة الزراعيػة الصناعات التحويمية -1
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 التركيب المحصول    -2.1
تتورؼ العدرة عم  تصنيم المحاصيؿ الزراعية مستعبْ عم  التركيب المحصول  والذي  

 ف تصنيعها.يبيف إمكانية التوسم فى إنتاج المحاصيؿ مستعبْ، وما ج  المحاصيؿ الت  يمك
 
 مما توصؿ إليه الفصؿ الرابم مف جذ  الدراسة يمكف العوؿ بما يم : 

  إمكانية تصنيم النباتات الطبية والعطرية.  ويم ؿ ذلؾ أجمية خاصة فى التوسم الععارير
الطبية ذات المنطأ الطبيع  وتفذيمها عم  ذات المنطأ الكيماوي مت  كانت مطابعة 

ْلية، خاصة وأف العالـ يتله إل  تفذيؿ اٍعطاب فى الع واّحتيالاتلممواصفات 
 الطبية. كما أنها تم ؿ مصدرا جاما لمصناعات العطرية.العْلات 

  ،يطكؿ التوسم فى تصنيم الخذر والفاكهة مدخْ جاما لتحعيؽ أجداؼ التنمية المستدامة
 مستعبْ.نظرًا ُمكانيات التوسم فى زراعتها 

  بنلر السكر خاصة وأف بنلر السكر يتفوؽ عم  رصب التوسم فى تصنيم السكر مف
 اّرتصاد فى الميا  المستخدمة.السكر مف حيث 

ومف  ـ فإف جذا المحصوؿ يعد مف المحاصيؿ الهامة والت  تتفؽ والتنمية المستدامة مف 
 حيث توفير الميا  واستخدامها استخداما إرتصاديا.

  الوفاا باّطتراطات المذكورة فى الفصؿ  طرطبإمكانية التوسم فى تصنيم النباتات الزيتية
 الرابم.
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 ال ػروة السمكية -1.1
مف أف اُنتاج السمك  الرزـ ال روة السمكية أحد مصادر التنمية المستدامة.  وعم  تطكؿ  

فى مصر حعؽ زيادة واذحة إّ أف العيمة المذافة لصناعة تلهيز وحفظ وتعميب اٍسماؾ بم ت 
 (1).ٕٓٔٓة المذافة لمصناعات ال ذا ية فى عاـ % مف العيمٕٕ,ٓنحو 

 
ويمكف تفسير جذ  العيمة المتواذعة بأف أصناؼ اٍسماؾ الت  يتـ إصطيادجا كما جو  

فى اللزا الرابم مف الدراسة يتركز فى سمؾ البمط ، المبروؾ الفذ  والعادي، العا مة موذح 
م، وذلؾ عم  الرزـ مف أجميتها الكبري البورية، والعراميط وج  أصناؼ ّ تصمح لعممية التصني

 لتمبية اّستهْؾ المحم  فى صورة أسماؾ طازلة.
 

 ال ػروة الحيػوانية -1.1
عم  الرزـ مف أف ال روة الحيوانية تطكؿ أحد مصادر التنمية المستدامة، إّ أف اُمكانات  

بطأنها فى الفصؿ دة كما يستنتج مما جو مذكور و المستعبمية لتصنيعها مستعبْ تعتبر محد
الخامس، حيث أف اُنتاج المحم  مف زالبية منتلات ال روة الحيوانية ّ يكف  اُستهْؾ المحم  

 حاليا.
 
 وصناعات تعميؽ التصنيم المحم  الصناعات التحويمية -1

 الحالة إل  إرامة وتنمية صناعات تعميؽ التصنيم المحم   -201
  

لفصؿ اٍوؿ )العيمة المذافة( فإف الصناعات التحويمية إستنادا إل  ما تعدـ وما ذكر فى ا
يركز عم  حت  يمكنها تحعيؽ أجداؼ التنمية المستدامة فإف عميها أف تتله إل  اٍخذ بنمط لديد 

 تنمية صناعات تعميؽ التصنيم المحم  دوف إجماؿ الصناعات التعميدية الحالية وذلؾ لٌت :
 -حم  تستند عم  عدد مف الحعا ؽ التالية:إف تدعيـ صناعات تعميؽ التصنيم الم 

  عم  الرزـ مف تعدد الخامات التعدينية، إّ أف الخامات ذات الرصيد الكبير تتركز فى عدد
مف الخامات التعدينية منها: الحلر الليري والطفمة، الفوسفات، الحديد، رماؿ محدود 

 بيذاا، كوارتز، الرماؿ السوداا، الرخاـ.

 

 
ات والحديد مف حيث نسبة المعدف فى الخاـ منخفذة حيث تبمغ وأف لودة الفوسف

%.  وأف الحلر ٕ٘% إل  ٗٗ%، والحديد مف ٕٙ-ٕٗفى فسنات أبو طرطور مف 
                                                 

(1)
از، للتعبئة العامة واالحصاء، النشرة السنوية إلحصاء اإلنتا  الصناعى في منشآت القطاع الخاص، الجهمحسوبة من الجهاز المركزى     

0202. 
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الليري والطفمة تم ؿ أجـ الخامات التعدينية الت  تستخدـ فى صناعة اٍسمنت والت  تفسر 
  الصناعة وصناعة إنتاج فى نفس الورت التوسم الكبير فى صناعة اٍسمنت، زير أف جذ

الزلاج مف الرماؿ تعتبر صناعات ك يفة اُستخداـ لمطارة كما أنها ممو ة لمبي ة.  وأنه فى 
ظؿ الندرة النسبية لمصادر الطارة، فإف التوسم فى جذ  الصناعة ّ تراع  مصمحة اٍلياؿ 

ّ تسهـ بفاعمية  العادمة مف حيث استخداـ الطارة.  كما أنها تعتبر صناعة أحادية المنتج
 فى زيادة فرص التط يؿ وتعظيـ العيمة المذافة.

 

  ال روة الزراعية العابمة لمتصنيم مستعبْ فى اٍراذ  العديمة  مفتعد اُمكانيات المتاحة
واللديدة طبعا لمتركيب المحصولى متم مة فى الخذروات، الفاكهة، النباتات الطبية 

 زيتية، وج  فى زالبيتها صناعات أحادية المنتج.والعطرية، بنلر السكر والنباتات ال

 تدعيـ صناعات تعميؽ التصنيم المحم  ّ تستند عم  كونها المدخؿ الفعاؿ و  إرامة إف
ًْ لتحعيؽ أجداؼ التنمية المستدامة  مف حيث تعظيـ فرص التط يؿ والعيمة مستعب

يطر عميه عف التصدير فى ظؿ ملتمم تسالمذافة، ولكف لتلنب المطاكؿ النالمة 
الصادرات الزراعية والصناعية أحادية المنتلات عم  الصادرات العومية مما يذعؼ ردرتها 

خاصة وأنها صناعات تعتمد عم  استخداـ فنوف إنتاج  التنافسية فى اٍسواؽ العالمية
 .معروفة

بري كطفت بيانات لديدة لمبنؾ الدول  أف جناؾ عددا رميْ مف الطركات العالمية الك (1)ولعد
% مف جذ  ٔتهيمف عم  أسواؽ التصدير فى البمداف النامية والمتعدمة مم إست  ار نسبة 

%.  ومف بيف ٓٛالطركات عم  أك ر مف نصؼ إلمال  الصادرات وأحيانا ما يعارب 
اّستنتالات الر يسية الت  كطفت عنها راعدة البيانات اللديدة أف الطركات الت  تسع  

% ٚ٘لتصدير تواله مصاعب طديدة تؤدي إل  إنسحاب نسبة إل  الدخوؿ إل  أسواؽ ا
منها فى المتوسط خْؿ عاـ مف دخولها وترتفم جذ  النسبة إل  ال م يف فى منطعة إفريعيا 

أنه يصعب تحعيؽ اٍمف العوم  المصري وجو أمر ّـز لممحافظة عم   لنوب الصحراا.
بيف الدوؿ المختمفة فى زياب حعوؽ اٍلياؿ العادمة واحتْؿ مصر مكانة ّ عة بها 

 صناعات تعميؽ التصنيم المحم .
 صناعات تعميؽ التصنيم المحم  المعترحػة  -1
نظرًا لك رة صناعات تعميؽ التصنيم المحم ، فإف العمؿ الحال  سوؼ يركز عم  عدد  

 محدود مف الصناعات الت  تطمؿ الصناعات التالية.
 تصنيم وسا ؿ النعػؿ -ٔ

                                                 
(1)

 .0200مايو  20األهرام ، الخميس ساره العيسوى،    
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: أوتوبيسات النعؿ العاـ والميكروباسات وذلؾ  تطمؿ وسا ؿ النعؿ المعترح تصنيعها أّو
 لٌت :
  مف ٗ٘كطؼ تعرير حكوم  رسم  صدر عف الهي ة العامة لمنعؿ العاـ أف نسبة %

سنوات، وأف نسبة  ٘عمرجا اُفتراذ  منذ إنته   ٕٛ٘ٗأوتوبيسات الهب ة البالغ عددجا 
(1)% منها ّ تعمؿ.ٓٗ

 

 خداـ السيارات الخاصة أدي إل  مطكمة مرور بال ة التععيد لعدـ ردرة أف التوسم فى است
الطوارع عم  استيعابها.  ومما ّطؾ فيه أف جذ  الظاجرة مف الممكف خْؿ عدد محدود 
مف السنوات أف تلعؿ مدينة العاجرة عم  سبيؿ الم اؿ مدينة م معة.  كما أنها ستلعؿ مف 

ها،  جذا باُذافة إل  التزايد الحاد فى استهْؾ مطكمة التموث البي   مطكمة يصعب حم
 لموارد وك رة فترات التورؼ، مما يسبب إجدارسرعات السيارات  انخفاضالبنزيف نتيلة 

الملتمم الناذبة ومف  ـ عدـ اٍخذ فى اّعتبار حؽ اٍلياؿ العادمة، وجو ما ّ يتفؽ مم 
 ة عم  اُست مار واُرتصاد العوم .أجداؼ التنمية المستدامة.  عْوة عم  اً ار السي 

 

 عػربات السكؾ الحديدية ومتػرو اٍنفػاؽ تصنيم -ٕ

المواطنيف وحؿ  تعتبر عربات السكؾ الحديدية ومترو اٍنفاؽ إحدي الوسا ؿ الفعالة فى نعؿ
 المطاكؿ الت  تسببها السيارات الخاصة.

يسات والميكروباصات وعربات السكؾ  ال ا:  تصنيم رطم ال يار الْزمة والت  تطكؿ مكونا لَتوب
 الحديدية ومترو اٍنفاؽ.

لمصيانة لوسا ؿ النعؿ وعربات السكؾ الحديد تكوف مزودة ويري الباحث حتمية إنطاا ورش  
لتكوف نوا  فى المستعبؿ لتصنيم مكونات جذ  ، و الفعالةباًّت والمعدات لتعديـ الصيانة 

 المنتلات.
 
 

ٖ-  ْ  لتوليد الكهرباا مف الرياح: ةزمتصنيم طواحيف الهواا ال

مف الرياح  المولدةالطارة الكهربا ية عنصرا ر يسيا لمتعدـ الصناع .  وتعتبر الطارة تطكؿ 
أحد المصادر الر يسية لمطارة المتلددة والت  تتفؽ مم التنمية المستدامة مف حيث استمرار 

نفاذ، تحافظ عم  البي ة مف التموث والتوسم فيه عبر اٍلياؿ المتعاربة دوف تعرذها لم توليدجا
حيث أف مخمفاتها ّ تحتوي عم  زازات ممو ة لمبي ة كما يحدث فى حالة إستخداـ الورود الحفري، 

                                                 
(1)

 .0200يوليو  7األهرام ، السبت    
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مساحة اٍرض ليمكف إرامتها عم  اٍراذ  الزراعية واستخدامها فى الزراعة أي دوف إنعاص 
تتصؼ برخص إنتالها.  زير أف إنتالها  الزراعية أي أنها ّ تؤ ر سمبا عم  حؽ اٍلياؿ العادمة،

 مزارع الرياح. -لتوليد الكهرباا المستخدمة التوربيناتيتطمب توالد الرياح الت  تط ؿ 
 

أزمة الورود الحالية والت  تؤ ر سمبا عم  إنتاج الكهرباا سواا كاف  وفى مصر فإنه فى ظؿ
ر والذي مف المتورم أف ينذجذا الورود زازا  ب خْؿ فترة زمنية ليست بطويمه، فإف توليد أو سّو

 الكهرباا مف الرياح يصبح مطمبا أساسيا.
 

فإف إنتاج طواحيف الهواا الْزمة لتوليد الكهرباا مف الرياح يطكؿ مكانة متعدمة فى لهذا 
 التصنيم المحم .صناعات تعميؽ 

 
بحث مصري مف  ولعد نلح صندوؽ تمويؿ العمـو والتكنولوليا تمويؿ بحث راـ به فريؽ

اللامعة البريطانية فى اّنتهاا مف تصميـ نموذج ريش طواحيف الهواا الْزمة لتوليد الطارة مف 
إنتاج  (1)الريش كاف يتـ استيرادجا.  ولعد ررر أحد المصانم الخاصة أف يتول الرياح محميا.  وجذ  

 النموذج.
 

 رياح متكاممة.ومف  ـ فإف جذا النلاح يطكؿ نواة لبدا تصنيم توربينات 
 
 تصنيم مصانم فػرز وتدوير العمامة -ٗ

 (2)فراد الملتمم.إنحاا مصر تعريبا جالسا ر يسيا ٍ العمامة فى لميم انتطاريطكؿ 
 
 

طعيف، أولهما، أنه يطكؿ خطرا عم  الصحة العامة  ذيوبالنظر إل  جذا الموذوع نلد أنه 
لهزة البي ة واٍمـ المتحدة أف التموث ردرت أمرذا كمها خطيرة، ولعد  ٕٗحيث أنها تنطر نحو 

مميار لنيه.  ولعد أ بتت البحوث ولود عْرة مباطرة فى  ٖٗالناتج عنها يكمؼ مصر نحو 
، اُلهاض وتطو  اٍلنة، أمراض اللهاز الكموياُصابة باٍمراض المزمنة م ؿ السرطاف، الفطؿ 

تحدة أوذح أف بي ة العمامة تولد ، وفعر الدـ.  فذْ عف ذلؾ فإف تعرير اٍمـ المالتنفسى
سوا معاممة الزولات واٍطفاؿ، م ؿ اُرجاب، التوتر،  اّلتماعيةملموعة مف اٍمراض 

، وجذا ما ّ يتوافؽ مم اٍجداؼ اّلتماعية لمتنمية نسبة وفيات اٍطفاؿ وارتفاعواّزتصاب، 
المستدامة مف خْؿ تدويرجا.   .  أما الطؽ ال ان ، فه  تطكؿ مصدرا لتحعيؽ التنميةالمستدامة

                                                 
(1)

 .0202أبريل  00األهرام، اإلثنين د. نادية زخارى )وزيرة البحث العلمي السابقة(،    

(2)
 .0200أغسطس  07أحمد عبد الوهاب )خبير البيئة العالمى(، األهرام،    
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مميوف فداف زراع   ٕمميوف طف سماد طبيع  يستصمح  ٘ٔحيث أف تدوير العمامة يمكف أف ينتج 
ألؼ طف مف الحديد يمكنها  ٘ٓٙلديد ويمكف زيادة إمكاناتها لرفم خصوبتها.  كما تنتج العمامة 

مْييف  ٘لنيه.  وكذلؾ  مميوف ٕٓٛألؼ طف حديد تسميح  منها نحو  ٘ٔٛأف تدخؿ فى صناعة 
ألؼ طف بْستيؾ،  ٜٓٔمميوف لنيه،  ٘٘طف زلاج ريمتها  ٓٓٙمميونا،  ٖ٘طف ورؽ ريمتها 

مميار لنيه.  كما أنها نمكف مف إنطاا الم ات  ٔ,ٔطف رماش.  ويعدر عا د العمامة بنحو  ٓٓٛو
مميوف فرصة عمؿ.  مف الصناعات الت  تعتمد عم  إعادة تدوير العمامة، وتوفير ما ّ يعؿ عف 

 كما أنه يمكف تحويؿ النفايات المنزلية إل  طارة كهربا ية.
 

ومما ّطؾ فيه أف تدوير العمامة يمكف مف إرامة العديد مف الصناعات الت  تخمؽ فرص 
 وتعظـ العيمة المذافة محععة بذلؾ أحد أجداؼ التنمية المستدامة. عديدة عمؿ

 
ة مصانم فرز وتدوير العمامة، وأف إنتطارجا فى وجذا يستدع  بالذرورة العصوي إرام

لميم المحافظات يطكؿ طمبا فعاّ يمكف مف نطر المصانم فى لميم المحافظات، ومف  ـ ذرورة 
 تصنيم المصانم الْزمة لفرز وتدوير العمامة.

 
ويطترط لنلاح أداا جذ  المصانم إرامة ورش لمصيانة يتـ تطويرجا وتحدي ها لتكوف نوا  

 فى إنتاج رطم ال يار الْزمة والدخوؿ فى تصنيم مكوناتها مستعبْ. فعاله
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 تصنيم مصانم السكػر ومخمفاته مف البنلػر -٘

 السكر منتلا ر يسيا لتمبية احتياج العديد مف الصناعات ال ذا ية واٍفراد.يطكؿ 
 

ه مف ولعد أوذحت الدراسة فى الفصؿ الرابم أجمية النوع فى زراعة البنلر لما يتصؼ ب
لمميا  معارنة بعصب السكر، كما تولد زراعته فى اٍراذ  اللديدة.  وأنه مم التزايد رمة استهْكه 

السكان  سوؼ يتبعه زيادة فى الطمب عم  السكر.  كما يمكف تصنيم مخمفات صناعة البنلر 
 وصناعة السكر المساؿ.  -الورود الحيوي -وصناعة اُ يانوؿ

 
ومخمفاتها يطكؿ أمرا حيويا مصر مرحمة تصنيم مصانم السكر  ومف يمكف العوؿ بأف دخوؿ

 .، نظرًا ّستهْكه الك يؼ لمميا ّسيما فى تنارص الدور المتورم لصناعة السكر مف رصب السكر
 

أجمية أف تعاـ ورش لصيانة جذ  المصانم فى أماكف إرامتها وتزويدجا باًّت ويعترح 
ا لتكوف وحدات إنتالية لتصنيم رطم ال يار ومكونات المصانم والمعدات الْزمة وتطويرجا تكنولولي

 مستعبْ.
 

 تصنيم اًّت والمعػدات الْزمة لصناعة الرخػاـ  -ٙ

منتج الرخاـ مف كونه عاّز لمحرارة وسهولة التنظيؼ والطكؿ اللمال ، نظرا لما يتميز به 
فى عمميات اُنطااات ّسيما فى  فإنه مف المتورم أف يزداد الطمب المحم  عميه ُستخدامه بك افة

فإنه يصبح مف الذروري المستطفيات والمبان  الحكومية وطركات العطاع الخاص.  ومف  ـ 
لمصانم إنتاج الرخاـ الحالية والمستعبمية تعميؽ صناعة الرخاـ وذلؾ بالتحوؿ لتكوف مصانم 

 ات متعددة.خانمتعددة المنتلات أي ذات مساحات بت
 
يمكف مف تحعيؽ أحد أجداؼ التنمية المستدامة والمتم مة فى زيادة فرص إف جذا التوله  

فى أحد مكونات ال روة  التط يؿ وتعظيـ العيمة المذافة والمحافظة عم  حؽ اٍلياؿ العادمة
 .التعدينية

وجذا يستدع  بالذرورة الدخوؿ فى إنتاج اًّت والمعدات واٍدوات الْزمة لمصانم إنتاج  
 الرخاـ.
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ولما كانت جذ  المصانم تتوالد فى مناطؽ صناعية، فإنه يعترح إرامة ورش لصيانة اًّت  
نيم مكونات جذ  تتحوؿ مستعبْ إل  وحدات إنتالية لتصلوالمعدات واٍدوات فى جذ  المناطؽ 

 مستعبْ.ْزمة الاًّت والمعدات 
 

 تصنيم مراكػب صيػد اٍسماؾ  -ٚ

منها أجمية اٍسماؾ كبديؿ أو مكمؿ بروتين  حيوان   أوذحت الدراسة فى اللزا الرابم
لرخص سعر  نسبيا بالمعارنة بالبروتيف  لم ذاا، وأنه مف المتورم زيادة الطمب عم  جذا البديؿ

ومف  ـ تزايد الفلوة ال ذا ية،  ولمت مب عم  ذلؾ فإف اٍمر يعتذ  مف بيف ما يعتذيه  الحيوان .
لدراسة فى اللزا الرابم منها توذح أف زالبية أسطوؿ الصيد توالد أسطوؿ صيد فعاؿ، زير أف ا

 المصري يتكوف مف مراكب صيد درلة  ال ة.
 
تعميؽ التصنيم المحم  إنتاج مراكب وبناا عم  ذلؾ فإنه مف الذروري لم اية أف يتذمف  

 الصيد، خاصة وأف ال روة السمكية تطكؿ أحد مصادر التنمية المستدامة.
 

 تتصنيػم الحفارا  -ٛ

رة لـ ػوتولد ظاج ،را لكونه مصدر الحياة لممصرييفػنظافة نهر النيؿ مطمبا حيويا نظيطكؿ 
 ٖات العاتؿ تستهمؾ ػفهذا النب ؿ،ػرة انتطار ورد النيػتسترع  اّنتبا  الكامؿ لها أّ وج  ظاج

طكؿ متر مكعب سنويا مف حصتنا مف ميا  النيؿ، كما يعذ  عم  ال روة السمكية الت  تمميارات 
واا ػُي اأحد المصادر الهامة.  عْوة عم  ذلؾ فإنه يعيؽ حركة المْحة، والصيد ويطكؿ مصدر 

مم  يتعارض (1)الت  إنتطرت بالمناطؽ المتاخمة لذفاؼ النيؿ مما الحطرات والعوارض والزواحؼ
 أحد أجداؼ التنمية المستدامة والمتم ؿ فى ذرورة المحافظة عم  البي ة.

 
فى تعميؽ التصنيم  ابارز  اؾ فإف تصنيم الحفارات ّبد وأف يكوف له مكانوبناا عم  ذل 

 المحم .

                                                 
(1)

 .0202مايو  02األهرام، األحد،    
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 بعض المنتلات الصناعية اٍخري )آّت( -ٜ

اًّت اٍخػري الت  تمعػب دورا جاما فى تعميؽ التصنيم المحم  وربما ّ دد مف ػد عػيول
تسويعها بإفتراض أف لتطور تكنولول  سريم مف حيث الطكؿ والكفااة مما يسهؿ مف تخذم 

إنتالها يتـ بسعر تنافسى، وجذ  اًّت يتوافر لها سوؽ كبير حاليا مف أفراد الملتمم ومف المتورم 
ًْ وتطمؿ جذ  اًّت ما يم :  كبر جذ  السوؽ مستعب

 .ماكينات رفم الميا  لري المحاصيؿ الزراعية 

 .الم عاب والمنطار الكهربا ييف 

 مواتير رفم الميا  لممنازؿ. 

 
 صناعة الحديد والصمب -ٓٔ

إف الدخوؿ فى إنتاج الصناعات الت  تـ ذكرجا يتطمب توالد نوعيات معينة مف الصمب م ؿ 
 الصمب المخصوص، ومسطحات ررا ؽ الصمب ذات التخانات المتعددة، ..أل .

 
ما يعتذ  ذرورة تطوير صناعة الحديد والصمب إنتاليا حت  تكوف رادرة عم  تمبية وجذا 

 صناعات تعميؽ التصنيم المحم . احتيالات
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 السياسات المعترحػة  -1
 ما يتعمؽ بتصنيم ال روات التعدينية والزراعيػة -201

نظرا لتوالد العديد مف ال روات التعدينية والزراعية فى العديد مف اٍماكف، فإننا نعترح 
عية وعم  أف يتـ طرح إنطاا طركة رابذة عمْرة لتصنيم ال روات التعدينية وأخري لم روات الزرا

 رأسماؿ لكؿ منهما لملمهور لِكتتاب فيه.
 
وأف طرح رأسماؿ الطركتيف لملمهور لِكتتاب فيه يعن  توسيم راعدة الممكية لَفراد، وجو  

لِرباؿ عم  منتلات جذ  الطركات حت  ولو كاف السعر مرتفعًا بعض ما يطكؿ دافعا رويا لَفراد 
وما يترتب  الت  يساجموف فيها ممهـ أف ذلؾ سيؤدي إل  نلاح الطركاتعلالطا معارنا بالمستورد 

 أرباح لهـ.عميه مف تحعيؽ 
 فيما يم : أساسيةة كوف مهمة جذ  الطركات متم مة بصفوت 

  إلراا دراسات اللدوي الفنية واُرتصادية لممطروعات المعترحة مم التركيز بصفة خاصة
لعاطمة أوذحت أف رصور الدراسات المتعمعة عم  التسويؽ، خاصة وأف دراسة الطارة ا

 بالتسويؽ تعؼ وراا جذ  الظاجرة.

 فى تمويؿ جذ  المطروعات. بحث إطراؾ البنوؾ 

  إعداد الدراسات المتعمعة بالعمالة الْزمة مف حيث العدد والماجرة الْزميف.  والتنسيؽ مم
العمالة الْزمة وفؽ مراكز التدريب والمدارس الفنية الصناعية واللامعات عم  إعداد 

 احتيالات المطروعات حسب لدوؿ زمن  يرتبط بتنفيذ جذ  المطروعات.

  ،اختيار أماكف إرامة الصناعات عم  ذوا توافر البنية اٍساسية المتم مة فى الطرؽ
 ال ..،..الكهرباا، الميا 

 مم تفعيؿ  بالنسبة لمزراعة تحديد إرامة الملمعات الزراعية الصناعية والعمؿ عم  إرامتها
 الزراعة التعاردية لممزايا العديدة الت  تعدمها لممزارعيف والمصانم.

 
 ما يتعمؽ بصناعات تعميؽ التصنيم المحمػ  -ٗ.ٕ

 إف إرامة راعدة صناعية لتعميؽ التصنيم المحم  يطكؿ جدفا روميا ّبد مف تحعيعه.
جذا الملاؿ نظرا لكبر  لف يدخْزالبا ولما كاف العطاع الخاص الوطن  ورأس الماؿ اٍلنب   

اٍساس  سيعم عم  عاتؽ  لة المخاطرة، فإف العبادر اّست مارات الكبيرة المطموبة وارتفاع 
التصنيم المحم    ف جي ة يطمؽ عميها   الهي ة العومية لتعميؽيالدولة.  ولهذا، فإنه يعترح تكو 

التلارة الخارلية، المالية، مف وزراا اُنتاج الحرب ، الصناعة و عم  اٍرؿ وتتكوف جذ  الهي ة 
وعم  أف تتول  جذ  الهي ة العياـ بكؿ ما مف طأنه أنلاح جذ  المهمة  والزراعة الكهرباا، والبي ة،

 :يمىالعومية، وعم  وله الخصوص ما 
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  يلريها المتخصصوف لٌّت والمعدات المولودة فى المصانم الحربية، دراسة متعمعة
، ورش السكؾ الحديدية، الطركة الهندسية ؼماممطرورات، طركة سيالنصر ل طركة

لصناعة السيارات، ...ال .  لتحديد اُمكانات الفنية مم ْ فى اًّت والمعدات المتوالدة 
 جذ  اًّت والمعدات فى تعميؽ التصنيم المحم . إسهاـ ومدي إمكانية

  تمكينها مف العياـ توالدجا بطكؿ تكامم  بيف جذ  اٍلهزة لتحديد اًّت والمعدات الْـز
 بدور فعاؿ فى تعميؽ التصنيم المحم .  جذا باُذافة إل  العمالة الْزمة.

  أخذا فى اّعتبار أف عددا ّ يستهاف به مف تحديد مساجمة ، الدولة فى التمويؿ الْـز
 المطروعات المعترح إنتالها تدخؿ فى صميـ مطتريات الحكومة.

 وفير الدعـ المال  لهذ  المطروعات ويعترح النظر فى تفعيؿ مساجمة البنوؾ الوطنية فى ت
 إمكانية ربط عدد مف المطروعات المعترحة لكؿ بنؾ يتول  دعمها ماليا.

 
 ؽ بالصناعات الص يرةػما يتعم -1.1

أوذحت الدراسة المتعمعة بالصناعات الص يرة فى فصمها اٍوؿ، أف الصناعات الص يرة  
مية الصناعات التحويمية متم ْ فى تعظيـ فرص التط يؿ، والعيمة يمكف أف تمعب دورا ر يسيا فى تن

المذافة ومكافحة الفعر، لذب المدخرات المحمية مما يعمؿ اّعتماد عم  رأس الماؿ اٍلنب  
 وتحعيؽ المساواتية، وج  لميعا مف أجداؼ التنمية المستدامة.

 
الذي يمكف أف تعـو به  مكف العوؿ أف أحد المعورات الر يسية الت  تحد مف الدوروي

الصناعات الص يرة يكمف فى عدـ المعرفة بالمنتلات الت  تحتالها الصناعات التحويمية وكيفية 
ما أدي إل  تركز الصناعات الص يرة فى عدد محدود مف الصناعات الوصوؿ إل  ذلؾ، وجو 

ة فى تنمية الصناعات وليس مف مبدأ المساجمة الفعال  ،انطْرا مف مبدأ تعميد ال يراُستهْكية 
التحويمية عامة وتعميؽ التصنيم المحم  بصفة خاصة، حيث تستطيم الصناعات الص يرة إنتاج 
 العديد مف المكونات الْزمة لصناعات تعميؽ التصنيم المحم .  وحت  يتحعؽ ذلؾ تعترح ما يم :

 ت صناعات الت  يمكنها تصنيم مكوناو  بصفة عامه، إنطاا المناطؽ الصناعية المتخصصة
 .بصفة خاصة تعميؽ التصنيم المحم  المذكورة مف ربؿ

   صات وأف ما نعصد  بالمناراٍخذ بما يمكف أف نسميه نطر   المنارصات اُنتالية
فى كافة وسا ؿ اّعْـ اـ المنطآت الصناعية كبيرة الحلـ بنطر منارصات يراُنتالية جو 

ونات محددة بمواصفات ومعاييس محددة بهدؼ تصنيم مكالمعرواة، المر ية، والمسموعة 
 مكونات لصناعات معينه.كُدخالها 

 

فى تنمية الصناعات التحويمية ونري أف نطر المنارصات اُنتالية سيكوف ذات فاعمية 
 :التصنيم المحم  بصفة خاصة لما يم بصفة عامة وتعميؽ 
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اله فى أف الصناعات الص يرة سوؼ تكوف عم  عمـ بما يمكف أف تساجـ فى إنت -
 الصناعات المختمفة.

أف الصناعات الكبيرة سوؼ تذم يدجا عم  الصناعات الص يرة وردراتها اُنتالية، ومف  ـ  -
يمكف تطبيؽ سياسة التعارد اللز   بيف الصناعات الكبيرة والصناعات الص يرة، وما له مف 

 مزايا عديدة لكْ الحلميف.

التكنولولية لتطوير إمكاناتها الص يرة  أف اٍخذ بهذا المبدأ سيكوف حافزا لمصناعات -
 واُطم ناف إل  أف تسويؽ منتلاتها لف تتعرض لممطكْت الت  توالهها حاليا.

  عم  الرزـ مف أف الصندوؽ اُلتماع  أنطا لتنمية الصناعات الص يرة إّ أنه فى حعيعة
اله العديد اٍمر يعتصر عممه عم  تمويؿ جذ  الصناعات.  ولما كانت جذ  الصناعات تو 

مف المطكْت فإنه مف اٍك ر فعالية لهذ  الصناعات إنطاا كياف مس وؿ يكوف رادرا عم  
دراسة ما توالهه جذ  الصناعات مف مطكْت وارتراح الحموؿ الفعالة إنطْرا مف الوارم 

 الفعم  لهذ  الصناعات، والتنسيؽ بيف الصناعات الكبيرة والص يرة.

 
 وال روة السمكية ب المحصول ما يتعمؽ بالتركي  -1.1

 التركيب المحصول  -أّو    

التركيب المحصول  دورا فاعْ فى تنمية الصناعات التحويمية.  ولعد طبعت مصر يمعب 
سياستيف فى جذا الطأف، أولهما، رياـ الدولة بتحديد التركيب المحصول  وتطبيعه عم  المزارعيف. 

ج  إعطاا المزارعيف حرية اٍخذ بالتركيب المحصول  الذي والسياسة ال انية الت  أتبعت بعد ذلؾ 
 يرونه.
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ولعد نلـ عف تطبيؽ السياسة ال انية ت ميب المنفعة الخاصة عم  المنفعة العومية فى ورت 

فعداف لزا ليس بالعميؿ فى إرامة تتصؼ فيه اٍرض الزراعية. الت  تعرذت فى اٍياـ اٍخيرة إل  
نلـ عف ذلؾ مصيبة زراعية فى مصر.  ففى العاـ  (1)النسبية.  ولعدرة المبان  السكنية.  بالند

 ألؼ فداف. ٓٓٚمف المب إل   الماذ  وصمت المساحة المزروعة
 

ذرة فبمعارنته بالمساحة المنزرعة بالكاف جذا المحصوؿ مف المحاصيؿ الصيفية،  ولما
اٍعْؼ والزيوت، نلد أف والمذيف يدخْف فى صناعة  -عم  سبيؿ الم اؿ -الطامية والبيذاا

% مف المساحة المنزرعة بهذيف المحصوليف فى العاـ ٓٗالمساحة المزروعة بالمب بم ت نحو 
 .ذ الما

 
الزراعة واستصْح اٍراذ  إل  وذم برنامج لمتركيب  وجذا يتطمب بالذرورة عودة وزارة

)كما جو معترح فى تصنيعية المحصول  المناسب لَراذ  الزراعية، وبما يتماط  مم اُحتيالات ال
 الفصؿ الرابم( وعم  أف يتـ تحديد أسعار عادلة لممحاصيؿ المعترحة.

  مستمزمات اُنتاج مف تفعيؿ دور اللمعيات التعاونية وبنوؾ التسميؼ الزراع  فى توفير
 اٍسمدة والعروض الميسرة لممزارعيف.

 

 يتعمؽ بال ػروة السمكية ما  - انيا

ُرامة صناعات  ّ تصمح صناؼبية اُنتاج السمك  يتكوف مف أمف ربؿ أف زال أتذح
فى زالبيتها عم  التعطير والت ميج ومف  ـ فإنه يعترح التصنيم تعتصر عممية  تحويمية فعاله حيث

 سمكية تعط  نوعيات مف اٍسماؾ رابمة لمتصنيم. إرامة مزارع
ذا كاف ذلؾ زير ممكف فإنه يعتر  أسماؾ اُرميمية ها د بمياجح تحديد الدوؿ الت  يتوالواا

معابؿ حصوؿ الدولة  لمصر الصيد فى جذ  الميا  يحتيعها والدخوؿ معها فى اتفاريات تيمكف تصن
أو ما يمكف أف نسميه بالصيد فى الميا   المذيفة عم  نسبة مف اٍسماؾ الت  تـ اصطيادجا.

رامة مصانم ال مج.جذا باُذافة إل  اّجتماـ بتصنيم ط -اُرميمية لم ير بالمطاركة  باؾ الصيد، واا
 
 

 ث العممىػالبح -5.1
يطػػكؿ البحػػث العممػػ  أحػػد الروافػػد اٍساسػػية الْزمػػة لتنميػػة الصػػناعات التحويميػػة وبصػػفة  

ذا كاف اُنفػاؽ عمػ  البحػث العممػ  كنسػبة مػف النػاتج  خاصة صناعات تعميؽ التصنيم المحم .  واا
                                                 

(1)
 .0202يونيو  00األهرام د. عبد السالم جمعة،    



327 

 

الدوؿ المتعدمة صػناعيا والتػ  تسػير بخطػوات سػريعة فػى المحم  اُلمال  يعد متواذعا بالمعارنة ب
ملاؿ التعدـ الصناع ، فإف اٍمر يعتذ  زيادة فعالية المتاح لِنفاؽ عم  البحث العمم  مف خْؿ 

 اٍخذ بخطوات فعاله منها ما يم :
  رياـ وزارة البحث العمم  بإلراا دراسة طاممة ُستبعاد البحػوث المتكػررة فػى مراكػز البحػوث

 لمختمفة، وتحويؿ ميزانيات البحوث المستبعدة إل  اٍنططة البح ية ذات الحالة الممحة.ا

 باّسػػتفادة مػػف  البحػػث العممػػى لػػوزارةدوؽ العمػػـو والتكنولوليػػا التػػابم زيػػادة تفعيػػؿ دور صػػن
العمماا المصريوف الذيف يعمموف بالخارج أسوة بما حدث فى تصميـ نمػوذج ريػش طػواحيف 

لتوليػػد الطارػػة مػػف الريػػاح محميػػا وذلػػؾ باُسػػتفادة مػػف اُمكانػػات المتاحػػة الهػػواا الْزمػػة 
 لديهـ.

  دعػػػوة رلػػػاؿ اٍعمػػػاؿ لممسػػػاجمة الفعالػػػة فػػػى إلػػػراا البحػػػوث الْزمػػػة لتنميػػػة الصػػػناعات
 التحويمية.

  حتميػػػة التنسػػػػيؽ الفعػػػاؿ بػػػػيف الطػػػػركات العابذػػػة المعترحػػػػة مػػػػف ربػػػؿ وصػػػػندوؽ العمػػػػـو
اكػػز البحػػوث العا مػػة لتحعيػػؽ اّسػػتفادة العصػػوي مػػف المػػوارد والتكنولوليػػا وزيرجػػا مػػف مر 

سػيما مػا يتعمػؽ بتعميػؽ التصػنيم  المالية والبطرية المتاحة فى تنمية الصناعة التحويمية ّو
 المحم .

 
 توالػد راعدة مف رػوة العمؿ الماجػرة -6.1

خاصة إلػ   التصنيم المحم  بصفةتنمية الصناعات التحويمية بصفة عامة وتعميؽ يعتذ   
الفنيػػة المتعػػددة والمهػػارات عاليػػة المسػػتوي تػػوافر راعػػدة عريذػػة مػػف رػػوة العمػػؿ ذات التخصصػػات 

لمتعامؿ مم اًّت والمعػدات ذات التخصصػات المختمفػة والعمميػات الصػناعية الفنيػة المتخصصػة.. 
 بما يم : -ٍرؿعم  ا -يستولب اٍخذوجذا يعتذ  اُرتعاا بالتعميـ الفن  والتدريب الصناع ، وما 

  إنطػاا كيػاف موحػػد لمتػدريب يطػػرؼ عمػ  لميػػم لهػات التػػدريب تكػوف مهمتػػه وذػم بػػرامج
 التدريب بطريعة متكاممة بيف لميم لهات التدريب.

  تعديؿ المواد التعميمية فى مدارس التعميـ الفن  الصناع  بما يمكف مف تخريج عمالػه فنيػة
 وتزويد جذ  المدارس بالورش التعميمية الفعالة.ماجرة تتفؽ واحتيالات الصناعة التحويمية، 

  أف تطارؾ الطركات العابذة والهي ة العوميػة لتعميػؽ التصػنيم المحمػ  المػذكوريف مػف ربػؿ
 البرامج التدريبية والمواد التعميمية بالمدارس الفنية.بفاعمية فى إعداد 

 الفعالػة لتحعيػؽ  أف يتـ التعامؿ مم عػرض العمػؿ الكبيػر فػى مصػر عمػ  أنػه أحػد المصػادر
، وذلػػؾ بتعػػديؿ التنميػػة المسػػتدامة، كمػػا جػػو الحػػاؿ فػػى اليابػػاف والػػدوؿ الصػػاعدة صػػناعيا
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اُربػاؿ عمػ  مػدارس التعمػيـ سياسة العبوؿ فى مرحمة التعميـ ال انوي بما يمكف مػف تحفيػز 
 .الفن 

 
 التطريعػات -٘
 :ما يتعمؽ بالصناعات التحويمية  -أّو

لتػػ  تمكػػف مػػف رفػػم كفػػااة اٍلهػػزة المعنيػػة بعطػػاع الصػػناعات حتميػػة إصػػدار التطػػريعات ا
 :التحويمية وعم  سبيؿ الخصوص ما يم 

إصدار تطريم لديد فى طأف تنظيـ الصناعة وتطليعها ّو حته التنفيذية بدّ مػف العػانوف  -
عامػػا حػػدث خْلهػػا ت ييػػرات  ٘٘والػػذي مذػػ  عمػػ  إصػػدار  نحػػو  ٜٛ٘ٔلسػػنة  ٕٔررػػـ 

أف ا التحػػوؿ مػػف النظػػاـ اُطػػتراك  إلػػ  نظػػاـ السػػوؽ الحػػر.  وعمػػ  ارتصػػادية عديػػدة منهػػ
 يتذمف العانوف كؿ ما مف طأنه تحعيؽ النهوض بالصناعات التحويمية.

تعػػديؿ رػػانوف ذػػماف وحػػوافز اُسػػت مار بمػػا يمكػػف مػػف تحعيػػؽ أجػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة  -
 والمتم مة فى اًت :

 لحػػوافز المعدمػػة لممسػػت مريف بمػػا تعميػػؽ التصػػنيم المحمػػ  وذلػػؾ مػػف خػػْؿ ربػػط ا
 يطلعهـ عم  اُست مار فى صناعات تعميؽ التصنيم المحم .

  العمػؿ عمػػ  تحعيػػؽ العدالػػة فػػى نطػػر الصػػناعات التحويميػػة فػػى محافظػػات الملتمػػم
 المختمفة وبخاصة مناطؽ الصعيد.

تلػات لهػا فى العوانيف المتعمعة بالرسـو اللمركية بحيث تحوؿ دوف اسػتيراد مناعادة النظر  -
م يؿ وطن . كما تحد مف استيراد الماكينات الخردة والت  تستخدـ لمحصوؿ منها عمػ  رطػم 
زيار حيث أف ذلؾ يطكؿ منافسة زير عادلػة لممنػتج الػوطن  ويعػوؽ صػناعات إنتػاج رطػم 
ال يػػار. جػػذا فػػى الورػػت التػػ  تحعػػؽ مكاسػػب لمػػدوؿ المصػػدرة حيػػث أنهػػا فػػى زالػػب اٍحيػػاف 

 عميها.تطكؿ عب ا بي يا 

 

إصدار تطريم لديد بطأف السلؿ الصناع  ّو حته التنفيذية الذي صدر بمعتذػ  العػانوف  -
 .  وعم  أف يتذمف العانوف مف مواد  عم  اٍرؿ ما يم :ٜٚٚٔلسنة  ٕٗررـ 

  مػػف ًّ تصػػحيح إسػػـ الػػوزار  المعنيػػة ليكػػوف وزارة الصػػناعة والتلػػارة الخارليػػة بػػد
 .عموؿ به حالياالصناعة وال روة المعدنية والم

  تبسيط المستندات واُلرااات الْزمة لمحصػوؿ عمػ  السػلؿ الصػناع ، ويمكػف أف
 يتـ ذلؾ بمطاركة إتحاد الصناعات وال رؼ التابعة به والمست مريف.

  أف يػػػتـ تنسػػػيؽ بػػػيف وزارة الصػػػناعة والتلػػػارة الخارليػػػة واللهػػػاز المركػػػزي لمتعب ػػػة
مة اُنتاج، مستمزمات اُنتاج، والعيمة العامة واّحصاا مف حيث طريعة حساب ري
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ا بػيف البيانػات المتعمعػة بالصػناعات ... الػ ، حتػ  ّ يلػد الباحػث تنارذػالمذافة،
 التحويمية والت  تصدرجا جاتيف اللهتيف.

 

 إصدار تطريم لديد لدور اتحاد الصناعات وال رؼ الصناعية التابعة له يتذمف ما يم : -

 ه طبعا لموارد  المالية والبطػرية الفعميػة، وذلػؾ حتػ  ّ تحديد الوالبػات المسند  إلي
 العديد مف الوالبات والت  ّ يتـ تنفيذجا. وذميتـ 

   ذرورة إصدار دليؿ إنلاز سنوي منطػور يتنػاوؿ اٍعمػاؿ التػ  رػاـ بإنلازجػا والتػ
 العامميف.اّتحاد و عم  أساسها يتـ تعييـ لعمؿ اُتحاد والحكـ عم  كفااة 

لذكػر أف إتحاد الصناعات وال رؼ التابعة له رد مػرت بعػدة مراحػؿ وما يستحؽ ا
وصػدور  ٜٛ٘ٔ/ٕٔعندما صدر العانوف ررـ  ٜٛ٘ٔوحت  عاـ  ٕٕٜٔيونيو  ٗمنذ 

 المنظـ لم رؼ الصناعية والمعموؿ به حاليا. ٜٛ٘ٔ/ٖ٘ٗالعرار اللمهوري 
 

لتنمية الصناعات  إصدار تطريم لديد يتـ بمعتذا  تحويؿ مركز تحديث الصناعة إل  مركز -
 الص يرة، وعم  أف يكوف مف بيف أجدافه ما يم :

  فى صورة لمعيات أجميػة الص يرة التركيز عم  تنمية التلمعات الحرفية والصناعية
ب ػػرض زيػػادة وتعاونيػػة لرفػػم رػػدرتها التنافسػػية مػػف خػػْؿ حػػـز خػػدمات ملتمعيػػة 

وتصػػميـ منتلػػات  التنافسػػية مػػف حيػػث لػػودة المنػػتج والتػػدريب المهنػػ  والتطػػوير
 لديدة مف ألؿ اُستدامة.

 .إنطاا حذانات تكنولولية وبصفة خاصة فى ملاؿ تصنيم رطم ال يار 

 . إعداد وتنفيذ عدد مف المطروعات فى ملاؿ التصميـ الصناع 

   إصػػدار دليػػؿ انلػػاز سػػنوي منطػػور يتنػػاوؿ اٍعمػػاؿ التػػ  رػػاـ بإنلازجػػا والتػػ  عمػػ
 لحكـ عم  كفااة العامميف بالمركز.اسها يتـ تعييـ لعمؿ المركز واسأ

تعديؿ رانوف حوافز اّست مار بما يذػمف تطػليم اُسػت مار فػى صػناعات تعميػؽ التصػنيم  -
 المحم  وتنمية المحافظات الفعيرة.

 

بما يمكف مف إعطاا أولية مطمعة  ٜٜٛٔلسنة  ٜٛتفعيؿ رانوف المطتريات الحكومية ررـ  -
نلػػػاح لممنتلػػػات المحميػػػة وبمػػػا يمكػػػف مػػػف تطػػػلي م الصػػػناعات التحويميػػػة بصػػػفة عامػػػة واا

 صناعات تعميؽ التصنيم المحم  بصفة خاصة.

 
 ما يتعمؽ بال روة التعدينية - انيا

سػػرعة إصػػدار رػػانوف المنػػالـ والمحػػالر، وعمػػ  أف يتنػػاوؿ مػػف بػػيف مػػا يتناولػػه نصوصػػا 
وب اٍم ػؿ ا يذػمف اٍسػمتتناوؿ إحداجا اّستخداـ اٍم ؿ لمباطرة النطاط التعدين  )اّستخراج( وبم
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ّ ينطوي عم  جػدر فػى الخامػات العا مػة ُطالػة ألػؿ اّسػتخداـ.  تسػعير  ُستخراج الخامات الذي
الخامات عم  أساس إرتصادي وبناا عم  الندرة النسبية لمخامات المتوالدة، أسعار المنتلػات التػ  

ية التصنيم، إلزاـ الطركات الت  سيتـ تصنيعها، وبحيث تترتب عم  ذلؾ استخداما إرتصاديا فى عمم
تعـو بعمميػة اّسػتخراج بتحمػؿ تكػاليؼ الكميػة التػ  يػتـ جػدرجا نتيلػة لعمميػة اّسػتاخراج باٍسػعار 
المحػددة فػى التطػػريم.  كمػا أنػػه يكػوف أداة لرفػػم العػدرة التنافسػػية لمصػناعات المحميػػة فػى موالهػػة 

 داـ الخامات التعدينية المصرية.الصناعات اٍلنبية المما مة والت  تعتمد عم  استخ
 

 ما يتعمؽ باٍلػور ال ًا:  

أحد أجداؼ التنمية المستدامة.  بؿ كتطكؿ العدالة اُلتماعية متم مة فى تحديد اٍلور 
 أنه ّ ريمة ٍي تنمية صناعية ما لـ تؤدي إل  تحعيؽ العدالة اُلتماعية متم مة فى اٍلور.

 
ٍوؿ مف جذ  الدراسة ولود تفاوت كبير بيف ألور وكما تبيف مف ربؿ فى الفصؿ ا 

 المطت ميف فى رطاع الصناعات التحويمية، مما يستدع  ذرورة اصدار تطريم يحدد الحد اٍدن 
 لَلور. والحد اٍرص 

إف التحدث بصفة مستمرة عف اٍلور الرخيصة لعوة العمؿ ّبد وأف تختف  ويحؿ محمها  
ل البية  اٍلور تطكؿ لَلور، أخذا فى اّعتبار أفوالحد اٍرص  صدور تطريم يحدد الحد اٍدن  

تمبية أف يأخذ ذلؾ الحد اٍدن  لَلور العامميف المصدر اٍساس  إف لـ يكف الوحيد لمدخؿ، عم  
اّحتيالات اٍساسية لممعيطة لممطت ؿ والت  تتذمف المسكف، ال ذاا، الكساا، المواصْت، 

أف يتـ دراسة جذيف الحديف فى كؿ فترة زمنية معينة عم  ذوا الت ير فى وعم    التعميـ، والصحة.
 معدؿ التذخـ السنوي.
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 المرالم
 :  مرالم بالم ة العربيةأّو

احمد النزج  ومهندس / عادؿ وجداف   العولمة وصناعة الحديد والصمب العربية وررة  -ٔ
 .ٜٜٜٔالعربى لمحديد والصمب  ، بيروت مايو  معدمة لندوة اّتحاد

احمد عاطؼ دردير ،  خامات ال روة المعدنية ذات الميزة النسبية فى اّرتصاد المصري  ،  -ٕ
 .ٜٔص ٕٚٓٓالعاجرة ،

احمد عاطؼ دردير ، اّست ْؿ اٍم ؿ لم روة المعدنية وتنظيـ دورجا فى التنمية المتواصمة  -ٖ
 .ٜٜٛٔ، ٔ٘ة الميكانيكييف العدد ، ملمة لمعية الهندسي

احمد عاطؼ دردير ، موارد ال روة المعدنية ذات الميزة النسبية وفرص التصدير  تعرير معدـ  -ٗ
إل  لعاا العمؿ السنوي السابم للنة الط وف اّرتصادية والمالية بالحزب الوطنى ، مايو 

ٜٜٜٔ. 
ة اُطارية بطأف المناخ ، اٍمـ المتحدة بروتوكوؿ كويوتوا الممحؽ بإتفارية اٍمـ المتحد -٘

ٕٓٓ٘. 
 .ٕٔٔٓالبنؾ الدولى ، واطنطف ،  ٕٔٔٓالبنؾ الدولى ، مؤطرات التنمية الدولية ،  -ٙ
  الهي ة المصرية العامة ٜٜٛٔ/ٜٚبياف إنتاج خامات المنالـ والمْحات وصادراتها حت   -ٚ

 .ٕٓٓٓة لممساحة الليولولية والمطروعات التعدينية ، العاجر 
 ٜٜٗٔ/ٛ/ٕٚ( بتاري  ٜٓٔتعرير النها ى عف أعماؿ الملنة المطكمة بالعرار الوزاري ررـ ) -ٛ

بخصوص اّست ْؿ اٍم ؿ لخاـ المنيت ابوزمعه بساحؿ البحر اٍحمر : تعرير داخمى ررـ 
 .ٕٓٓٓ( لسنة ٔٗ)

ْفمزية بلنوب التعرير النها ى عف أعماؿ ونتا ج دراسات احلار الزينة والخامات ال -ٜ
 .بهي ة المساحة الليولولية ٕٕٓٓ/ٕٔ: تعرير ررـ ٜٜ/ٕٔالصحراا الطررية البع ة 

  .تعرير طركة الحديد والصمب -ٓٔ
 .تعرير طركة النصر لمفوسفات -ٔٔ
تعرير عف دراسة نفايات الذجب مركز تعديف مرس  عمـ : تعرير داخمى بمركز المعمومات  -ٕٔ

 .ٜٜٜٔ( لسنه ٛٛررـ )
 .لريد  اٍجراـ ، أعداد متفررة -ٖٔ
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، حصا ى السنوي ، اللهاز ، العاجرةللهاز المركزي لمتعب ة العامة واُحصاا ، الكتاب اُا -ٗٔ
ٕٓٓٙ/ٕٓٓٚ. 

، النطرة اُنتاج الفعمى والطارة العاطمة والمخزوف المركزي لمتعب ة العامة واُحصااللهاز ا -٘ٔ
اٍنططة الصناعية بمنطآت العطاع الخاص واّست ماري ، مف اُنتاج التاـ عم  مستوي 

 .ٜٕٓٓ، ٕٛٓٓ، ٕٚٓٓاللهاز ، العاجرة ، 
اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واُحصاا ، النطرة السنوية  ُحصااات المساحات  -ٙٔ

 .ٕٕٔٓالمحصوليف واُنتاج النباتى ، اللهاز ، العاجرة 
اُحصاا ، النطرة السنوية ُحصاا اُنتاج الصناعى اللهاز المركزي لمتعب ة العامة و  -ٚٔ

 .ٕٓٔٓ، ٜٕٓٓ، ٕٛٓٓالسنوي فى المنطآت العطاع الخاص ، اللهاز ، العاجرة ، 
اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واُحصاا ، النطرة السنوية ُحصااات اُنتاج السمكى ،  -ٛٔ

 .ٕٕٔٓ،ٕٔٔٓاللهاز ،العاجرة  
تاج الصناعى عب ة العامة واُحصاا ، النطرة السنوية ُحصااات اُناللهاز المركزي لمت -ٜٔ

، ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓ، ٕٛٓٓ/ٕٚٓٓ، اللهاز ، العاجرة ،  اٍعماؿ العاـلمنطآت العطاع العاـ/
ٕٜٓٓ/ٕٓٔٓ. 

اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واُحصاا ، دراسة الفلوة ال ذا ية لمسمم الر يسية وسبؿ  -ٕٓ
 .ٕٕٔٓللهاز ، العاجرة عْلها فى مصر ، ا

اللهاز المركزي لمتعب ة العامة واُحصاا ، نطرة اُنتاج الفعمى والطارة العاطمة والمخزوف  -ٕٔ
مف اُنتاج التاـ عم  مستوي اٍنططة الصناعية بمنطات العطاع العاـ / اٍعماؿ العاـ ، 

 .ٕٔٔٓ، ٕٓٔٓ، ٕٓٔٓ/ٜٕٓٓ، ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓاللهاز ، العاجرة ، 
حسيف رمذاف ، الت ير فى خريطة الموارد التعدينية لنوب الصحراا الطررية ، رسالة  رطا -ٕٕ

 .ٕٓٔٓلامعه حمواف  –مالستير ، رسـ الل رافيا 
الطركة العربية لمتعديف دراسة تعييـ رطاع ال روة المعدنية العربية ومتطمبات تطويرجا نوفمبر  -ٖٕ

ٜٜٔ٘. 
نية لطبة لزيرة سيناا ، أكاديمية البحث العممى فرص التنمية لخامات ال روة المعد -ٕٗ

 .ٜٜ٘ٔوالتكنولوليا ، سنة 
  .فى طأف تنظيـ الصناعة وتطليعها ّو حة التنفيذية ٜٛ٘ٔ( لسنة ٕٔالعانوف ررـ ) -ٕ٘
  .فى طأف السلؿ الصناعى ّو حته التنفيذية ٜٚٚٔ( لسنه ٕٗالعانوف ررـ ) -ٕٙ
( لسنة ٖٖٛى طأف حماية البي ة والْ حة التنفيذية ررـ )ف ٜٜٗٔ( لسنة ٗالعانوف ررـ ) -ٕٚ

ٜٜٔ٘. 

 .بإصدار رانوف ذمانات وحوافز اّست مار ّو حته التنفيذية ٜٜٚٔ( لسنة ٛالعانوف ررـ ) -ٕٛ
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 .ٕ٘ٓٓ( لسنه ٖ٘العرار اللمهوري ررـ ) -ٜٕ
  .ُنطاا مركز تحديث الصناعة ٕٓٓٓ( لسنه ٚٚٗالعرار اللمهوري ررـ ) -ٖٓ
محمد السيد بدوي  التلربة المصرية فى لذب اّست مارات اٍلنبية فى رطاع ال روة  -ٖٔ

التعدينية  ، الهي ة المصرية العامة لممساحة الليولولية والمطروعات التعدينية ، المؤتمر 
 .ٜٜٜٔاكتوبر ٕٛ-ٕ٘العربى السابم لم روة المعدنية بالعاجرة ، 

 : فايات الذجب بمنالـ مصر العديمةنمطروع التعييـ اّرتصادي ل -ٕٖ
 .ٜٜٗٔ/ٜاٍول  : تعرير داخمى ررـ المرحمة                
 .ٜٜ٘ٔ/ٕالمرحمة ال انية : تعرير داخمى ررـ                
 .ٜٜ٘ٔ/ٜالمرحمة ال ال ة : تعرير داخمى ررـ                
 .ٜٜ٘ٔ/ٔٔالمرحمة الرابعة : تعرير داخمى ررـ                

 مطروع التعييـ اّرتصادي لنفايات الذجب بمنالـ مصر العديمة المساحة الليولولية  -ٖٖ
 .ٜٜٗٔ/ٜاٍول  : تعرير داخمى ررـ المرحمة                
 .ٜٜ٘ٔ/ٕالمرحمة ال انية : تعرير داخمى ررـ                

الهي ة  ٜٜٙٔ-ٜٜ٘ٔ-ٜٜٔٔ/ٜٜٓٔالمنالـ والمحالر والمْحات فى ست سنوات  -ٖٗ
 .ٜٜٚٔالمصرية العامة لممساحة الليولولية والمطروعات التعدينية ، العاجرة 

 .ٜٜٗٔموسوعة الصادرات المصرية ، السنة ال ال ة ، العاجرة  -ٖ٘
ستراتيلية التنمية الصننيفيف حسيف حطمت -ٖٙ اعية فى ، الملمة المصرية لمتنمية والتخطيط واا

  .ٕٙٓٓ، ديسمبر العدد ال ان ، معهد التخطيط العومى ،مصر، الملمد الرابم عطر
 .ٕٛٓٓالهي ة العامة لمتنمية الصناعية  ، دليؿ خدمات المست مريف  -ٖٚ
، اصفات الخامات التعدينية المصريةالهي ة العامة لم روة المعدنية ، مطروع وذم مو  -ٖٛ

ات زير منطورة ، ررـ مواصفات الخامات التعدينية المصاحبة لمصخور الرسوبية ، بيان
 .ٕٗٓٓ-ٙٗالتو يؽ 

الهي ة العامة لممساحة الليولولية والمطروعات التعدينية المنالـ ، المحالر والمْحات  -ٜٖ
 .ٕٓٓٓالعاجرة  ٜٜٛٔ، ٜٜٚٔ،  ٜٜٙٔالهي ة ،

 


