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 االثار االقتصادية للنشاط الصناعي بجمهورية مصر العربية
 اعداد

 ام.د| عزة علي فرج 
 المعهد العالي للعلوم االدارية والتجارة الخارجية

 المستخلص:
يقدم هذا البحث تقييم االثر االقتصادي للنشاط الصناعي بجمهورية مصر العربية 
نظرًا النه احدى االنشطة الرئيسية لالقتصاد المصري وقد تم تقييم اجمالي مشاركة 

الى  2011قطاع الصناعة في الناتج المحلي االجمالي وذلك خالل السنوات من 
مارات الجديدة التي تم ضخها باالنشطة ،  كما تم الوقوف على تاثير االستث 2017

، وتتبع تأثيرها على القيمة  2017الى  2011الصناعية خالل نفس الفترة من 
االقتصادية المضافة لالنتاج بالقطاع الصناعي ، ونظرًا لالهمية االقتصادية لقطاع 
الصناعة من خالل فرص العمل المتاحة وتوليد فرص عمل جديدة بقطاعات 

ناعية الرئيسية ، فقد تم تقييم اعداد العاملين في القطاع الصناعي االنشطة الص
ومقارنتهم باجمالي اعداد العاملين بكافة القطاعات االنتاجية والخدمية االخرى من 
زراعية وخدمية ، كما تم تقييم تطور امكانية قطاع الصناعة في توفير فرص العمل 

بجمهورية مصر العربية ، ومدى تأثير الجديدة مع الزيادة الكلية في اعداد السكان 
 فرص العمل بقطاع الصناعة على نسبة اعداد السكان تحت خط الفقر.

الصناعية المتعددة  كما تم تحليل التوجه االستثماري في القطاع الصناعي لالنشطة
للوقوف على االثر المباشر لالستثمارات في تلك المجاالت الصناعية على نسبة 

 القيمة االقتصادية المضافة لالنتاج ونسبة اعداد العاملين بتلك االنشطة الصناعية.
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وتتعدد القيمة المضافة  لقطاع الصناعة حيث يوفر احتياجات االسواق ويقلل الحاجة 
د مما يحقق الدعم االقتصادي المباشر للناتج المحلي االجمالي لذلك فقد الى االستيرا

 تم تقييم اجمالي الصادرات والواردات للمنتجات الصناعية .
وقد تبين من نتائج  البحث القيمة المضافة  لمشاركة قطاع الصناعة في الناتج 

بقيمة  2017في العام  %33.1المحلي االجمالي والتي لم تقل نسبة مشاركتها عن 
 2011مليار دوالر  وقد بلغت اقصى نسبة مشاركة له في العام  109.99قدرها 

مليار دوالر، كما بينت نتائج البحث  88.854وبقيمة قدرها  %37.65بنسبة قدرها 
اهمية قطاع الصناعة في توفير فرص عمل البناء الشعب المصري حيث بلغت اقل 

بعدد وظائف قدرة   %17بقطاع الصناعة نسبة مشاركة العداد العاملين الكلية 
وقد بلغت اقصى نسبة لها مشاركة لقطاع  2011مليون نسمة في العام  4.534

. كما 2014مليون نسمة في العام  6.646باجمالي عدد وظائف  %24الصناعة 
بين البحث اهمية االستثمارات المباشرة في القطاع الصناعي حيث حقق تطور في 

شاط الصناعي بلغت اقصى قيمة مشاركة له في الناتج المحلي العائد المحلي للن
مليار دوالر واقل قيمة له في العام  122.72بقيمة قدرها  2016االجمالي في العام 

مليار دوالر في حين لم تقل قيمة االستثمارات السنوية  88.85بقيمة قدرها  2011
مليار  21.64لها  مليار دوالر وبلغت اقصى قيمة 11.99في قطاع الصناعة عن 

 .  2017دوالر في العام 
ونظرًا الن التأثير االقتصادي المباشر لقطاع الصناعة يمكن تقييمه من  حيث قدرة 
قطاع الصناعة على توفير المنتجات بالكمية المناسبة وبالجودة الالزمة وبالسعر 

عية المنافس لالسواق العالمية فقد تم تحليل اجمالي صادرات المنتجات الصنا
ووارداتها بالقيمة من خالل البيانات المتاحة في الفترة التي شملتها الدراسة حيث تبين 
ان النسبة المئوية لقيمة الصادرات للواردت للمنتجات الصناعية قد تأثرت بشكل 
ملحوظ بسعر التحويل للجنيه المصري مقارنة بالدوالر، وانخفضت النسبة المئوية 
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لمنتجات الصناعية بانخفاض سعر تحويل الجنيه المصري لقيمة الصادرات للواردت ل
 بالنسبة للدوالر.

 المقدمة:
تعد مصر من اقدم الدول في تشييد حضارتها حيث تبين قدرة االنسان المصري منذ 
القدم في النشاط الصناعي والذي يشاهد اثره في الحضارة الفرعونية القديمة وفي 

لمعادن وقدرته ايضًا في انشاء المعدات قدرته على استكشاف واستخدام وتشكيل ا
والتي مكنته من النقش على الحجر. وفي نهضة مصر الحديثة في عصر محمد 
علي شملت نهضة صناعية تمثلت في صناعة المنسوجات وصناعة االالت الحربية 
والسفن والعديد من الصناعات االخرى التي استمر اثارها حتى العصر الحديث، وقد 

المخلصون نهضتها الصناعية من خالل انشاء كيانات اقتصادية  دعم رجال مصر
قادرة على دعم صناعتها والمتمثلة في بنك مصر والمؤسسات االقتصادية المتعددة ، 

نهضة مصر الصناعية بدعم الصناعات الثقيلة  1952وقد دعمت ثورة يوليو 
ت الكيماوية المتمثلة في صناعة الحديد والصلب والصناعات التعدينية والصناعا

والبترولية باالضافة الى الصناعات الغذائية  وانشاء شركات القطاع العام ومن ثم 
شركات قطاع االعمال في العديد من المجاالت الصناعية، وعقب تبني مصر في 
السبعينات لسياسة االنفتاح االقتصادي وتشجيع االستثمارات وبناء فلسفة "صنع في 

النشاط الصناعي في كافة المجاالت تم التوسع  مصر" ودعم القطاع الخاص في
 وزيادة االستثمارات في العديد من الصناعات 

وبشكل عام يمكن حصر مميزات النشاط الصناعي في مصر واالستثمار فيه وتميزه 
من خالل االيدي العاملة الكثيفة والرخيصة والمدربة في العديد من المجاالت، وقدرة 

االساسية بالمناطق الصناعية من مياه وكهرباء ومواني  الدولة على توفير البنية
وطرق باالضافة الى توفر العديد من الخامات المستخدمة في الصناعة بأسعار 
رخيصة) الهيئة العامة لالستعالمات، مصر(، كما يمكن الموقع الجغرافي المتميز 
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والمنتجات مع لمصر وموانيها البحرية والبرية من تيسير التبادل التجاري للخامات 
 االسواق العالمية مما يدعم النشاط الصناعي ويحفز على االنتاج. 

ومن خالل االبحاث المنشورة في المجالت العلمية للوقوف على اهمية الدور 
االقتصادي في قطاع الصناعة فقد تبين مايلي، ففي بحث عن تصدير المنتجات 

الى  1980في الفترة مابين  الصناعية وتأثير ذلك على النمو االقتصادي في مصر
( ان هناك عالقة سببية لتوظيف .Neveen,M.,2011، بين البحث )2008

القدرات الصناعية بمصر في زيادة القيمة االقتصادية مما يتم تصديره وقد بين من 
خالل مناقشة الصادرات لبعض المنتجات الصناعية مثل صناعة المنسوجات 

المعدنية المصنعة والصناعات الغذائية ، وبين اثر والمنتجات الكيماوية والمنتجات 
القيمة المضافة للصناعة لتصدير تلك المنتجات ، وقد بين البحث ان تطور االنتاج 
الصناعي يحقق النمو االقتصادي على المدى البعيد، وناقش البحث انه خالل 

كان هناك تركيز اكبر على الدور الحاسم  2008السنوات االخيرة حتى عام 
للصادرات المصنعة كوسيلة لتسريع النمو االقتصادي، وبين البحث االرتباط السببي 
بين زيادة الصادرات المصنعة وزيادة الناتج المحلي االجمالى وكذلك تأثر الناتج 
المحلي االجمالي بزيادة الصادرات المصنعة، كما بين اهمية وضع استيراتيجية 

ر لرفع الكفاءة وجذب االستثمارات واضحة لتحسين مناخ االستثمارات في مص
وبخاصة في القطاعات الصناعية ذات االهمية كالصناعات الكيماوية والصناعات 

 المعدنية والصناعات النسيجية.
وفيييي دراسييية بحثيييية  لبييييان مهيييارات التصييييدير والقيييوى العاملييية فيييي شيييركات التصيييينيع 
المصيييييييييييييرية بتسيييييييييييييتخدام بيانيييييييييييييات البنيييييييييييييك اليييييييييييييدولي عليييييييييييييى مسيييييييييييييتوى الشيييييييييييييركات 

( بهييدف تقييييم القييدرات التصيينيصية والتصييدير .Abdelgouad, A., 2016بمصيير)
للشيييركات بجمهوريييية مصييير العربيييية فيييي قطييياع الصيييناعات التحويليييية بيييين البحيييث ان 
القدرات التصديرية تتزايد كدالة في قدرات ومهارات العياملين لتليك الشيركات، كميا بيين 
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وجيودة فيي المنيتج ، كميا وضي  ان  ان توظيف السيدات اظهر كفاءة اعلى فيي االداء
الشييييركات المجهييييزة بقييييدرات البحييييث والتطييييوير ذات قييييدرة عالييييية علييييى المنافسيييية وذات 
منتجات أكفيأ للتصيدير، وكيذلك الشيركات ذات الحجيم االكبير اكثير قيدرة فيي التصيدير 
ميين الشييركات ذات الحجييم االقييل، كمييا بييين ايضييًا ان الشييركات المسيياهمة مييع شييريك 

 رة أكبر على التصدير .اجنبي ذات قد
 2015اليى  2010وفيي خطية وضيعتها وزارة القيوى العاملية والهجيرة فيي الفتيرة ميابين 

(EGYPT, 2010.    بينيت انيه مين خيالل تقيييم فيرص الشيباب فيي سيوق العميل )
وصيييعوبة حصيييولهم عليييى فيييرص عميييل مسيييتقرة نظيييرًا لتعلييييمهم وتيييأهيلهم فيييي مجييياالت 

ممييين يبحثيييون عييين فيييرص العميييل هيييم  %90التتفيييق ميييع سيييوق العميييل ، وبينيييت  ان 
عامييا، وفييرص العمييل المتاحيية لهييم تكييون ميين خييالل مؤسسييات  30الشييباب اقييل ميين 

 الرسمية. العمل غير
  African  Developmentوقيد بينيت منظمية العميل الدوليية مين خيالل دراسية )

2016 Bank,  منظميية العميييل الدولييية فيييي  –( تييم اعييدادها لبنيييك التنمييية االفريقيييي
ان نسبة العياملين فيي العميل غيير الرسيمي بيدون قطياع الزراعية  2016تقاريرها لسنة 

اجمالي العياملين فيي القطياع، وينحصير  من  %61بجمهورية مصر العربية بمتوسط 
 . 2016في العام  %70الى  %51مابين 

    ,.Benjamin, N., & Beegl, Kكميا وضيحت مجموعية مين الدراسيات   )  
(  نتائج ذات اهمية فعليى سيبيل المثيال فيي البرازييل انيه بمجيرد ان تيم اضيفاء .2014

سيات رسيمية ادى ذليك اليى الطابع الرسمي وتحويل المؤسسات غير الرسمية اليى مؤس
، وان ثبات موقيع المؤسسيات  %50الى  %40زيادة فرص العمل بتلك الكيانات من 

، مما يؤدي الى تحقق قيمية اقتصيادية   %50الى  %30دون تغيير قد تحقق بنسبة 
اكبر في االييرادات واالربياح،  وفيي ابحياث اخيرى اظهيرت ان اضيفاء الطيابع الرسيمي 

 سيع قاعدة عمالئها.يساعد الشركات على تو 
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 وفي بحث يقيم التوجه الصناعي واالستيراتيجيات المخطط لها للتنمية الصناعية،  
هنيياك مخطييط   2030ان بحلييول العييام  ,.Signé, L )  (2018بييين  البحييث  

لالرتقيياء باالنشييطة الصييناعية للعديييد ميين الييدول االفريقييية وميين بينهييا جمهورييية مصيير 
اج الصناعي ودعم فيرص العميل وزييادة القيمية المضيافة مين العربية بهدف زيادة االنت

 .النشاط الصناعي
ومييين خيييالل التتبيييع البحثيييي لالرتقييياء بقطييياع الصيييناعة واهميييية اليييدور االقتصيييادي فيييي 
العدييد ميين الييدول االفريقييية والتييي تشييارك مصيير فييي العديييد ميين التحييديات االقتصييادية 

 ,.Ndubuisi, O., & Abdul, Sوالصييناعية والسييكانية فقييد تبييين فييي بحييث )
ي نيجيرييا في(  بين اهمية التدفقات النقدية االستثمارية واداء القطاع الصناعي .2018

، حيث بينت الدراسة اهمية االستثمارات في نميو  2016الى  1980خالل الفترة من 
قطاع الصناعة على المدى البعيد واظهرت النتائج ان تطور قطياع الصيناعة الييرتبط 

ميع طبيعية االسيتثمارات محليية او اجنبيية، واوصيى البحيث باهميية خليق  ل مباشربشك
مجيييال اسيييتثماري مسيييتقر وامييين الجتيييذاب رلوة االميييوال المحليييية واالجنبيييية، وكيييذلك 
اوصييي باهمييية اسييتحداث نظييام تييأميني للعيياملين فييي قطيياع الصييناعة لتحقيييق التنمييية 

 عة.المستدامة  واالستقرار في العمل في قطاع الصنا
وفي بحث عن تأثير العولمة عليى تنميية العائيد مين القطياع الصيناعي بنيجيرييا كدولية 

( ان هنياك رصيد لقيمية مضيافة .Ebong, F., & others, 2014افريقيية ناميية ) 
نجييم ميين تصييدير المييواد الخييام واسييتيراد المييواد الالزميية كمييدخالت لالنتيياج الصييناعي 

قتصادية لندرة تلك الخاميات والجهيد المبيذول فيي بنيجيريا على الرغم من ان القيمة اال
تجهيزهييييا ومحدودييييية العائييييد االقتصييييادي ، والحاجيييية الييييى تييييوفير مييييدخالت الصييييناعة 
بنيجيريا من خالل االستيراد من الخارج، وقد خلصت الورقة البحثية اليى اهميية قطياع 

مييين  الصيييناعة فيييي التنميييية مييين خيييالل تحلييييل البيانيييات للنشييياط الصيييناعي فيييي الفتيييرة
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، ورصيييدت تحيييول االقتصييياد النيجييييري مييين اقتصييياد زراعيييي اليييى  2010اليييى  1960
 اقتصاد صناعي دورا فاعاًل فيه. 

( عيين االسييتثمار االجنبييي فييي الييدول Gui-Diby, S., 2016وفييي رسييالة بحثييية )
االفريقية في مجملها بين البحث انه عليى اليرغم مين صيعوبة الحصيول عليى البيانيات 

فقد اظهر البحث  ضئالة حجم االستثمارات االجنبية التي تم توظيفها  الموثقة الدقيقة،
فييي قطيياع الصييناعة، وبييين انهييا تعييد ضييئيلة باالسييتثمارات االقليمييية ويرجييع ذلييك الييى 
عدم توفير المناخ المالئم واالستقرار لجيذب االسيتثمارات االجنبيية، وذليك خيالل الفتيرة 

 . 2009الى  1980من 
( عين تيأثير   .Isiksal, A., & John Chimezie, O.,   2016وفيي بحيث ) 

التصيينيع فييي نيجيريييا بييين البحييث تييأثير قطاعييات االنتيياج الييثالث الصييناعة والزراعيية 
والخيييدمات عليييى النييياتج القيييومي، وميييدى تيييأثير قطييياع الصيييناعة فيييي تنميييية القطاعيييات 

نمييو االخييرى ، ويييرى الباحييث ان تحقيييق طفييرة فييي القطيياع الصييناعي البييد ميين تحقيييق 
 حقيقي ومستقر في القطاعات االخرى.

( يبييين معوقييات النهييوض فييي   .Chete, L., & others, 2014فييي بحييث )  
القطاع الصناعي بدولة نيجيرييا، بيين البحيث معوقيات ارتقياء النشياط الصيناعي تيرتبط 
الى حد كبير مع عدم توفر البيئة االساسية من شبكات في الطرق ومصادر الكهربياء 

لتشييغيل االالت والمعييدات ، وقييدم البحييث مقتييرح للنهييوض بالنشيياط الصييناعي الالزميية 
 من خالل تطوير المجمعات الصناعية 

ومييين خيييالل االبحييياث المنشيييورة  والمتعلقييية باالرتقييياء بالصيييناعة  فيييي العدييييد مييين دول  
 العالم  فقد  تبين  في  بحث 

(Klafke, R., & others, 2018. تيأثير التنميية الصيناعية   )  عليى االقتصياد
بالصيييين  حييييث بيييين البحيييث انيييه مييين خيييالل التنميييية الصيييناعية وتيييوفير االسيييتثمارات 
الالزمييية فيييي المجيييال الصيييناعي وبخاصييية االسيييتثمارات االجنبيييية المباشيييرة فقيييد حققيييت 
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تنمييييية صيييييناعية واجتيييييذبت المسييييتثمرين االجانيييييب نظيييييرًا لحجييييم الطليييييب الكبيييييير عليييييى 
خلية ، وقد تم البدء فيي هيذا البرنيامج منيذ سينوات المنتجات المصنعة في االسواق الدا

عيييدة منيييذ بدايييية الخمسيييينات ، وقيييد اثبتيييت النتيييائج االقتصيييادية القيمييية المضيييافة مييين 
الصييناعات ذات التكنولوجيييات المحييدودة فييي تلييك الفتييرة والتييي عظمييت االسييتفادة ميين 

اء التكنولوجي الذي العمالة الكثيفة ذات التكلفة المحدودة، وقد بين البحث اهمية االرتق
يتطليييب جهيييد وتكييياليف عاليييية وتحقييييق قيمييية اقتصيييادية هامييية متمثلييية فيييي القيييدرة عليييى 
المنافسييية فيييي االسيييواق العالميييية، باالضيييافة اليييى االرتقييياء الحقيقيييي بمتوسيييطات دخيييل 

 العاملين وتحقيق متطلبات البيئة في تخفيض التلوث البيئي. 
التجربية الباكسيتانية فيي تيأثير قطياع  (  تنياولAjmair, M.,  2014وفيي بحيث  )  

الصييناعة علييى نمييو النيياتج المحلييي فييي باكسييتان وذلييك فييي خييالل فتييرة زمنييية طويليية  
وقيييد تيييم تحلييييل العالقييية بيييين قطاعيييات صيييناعية محيييدودة وتأثيرهيييا عليييى  2010حتيييى 

النيياتج المحلييي االجمييالي خييالل الفتييرة الزمنييية ، واظهيير البحييث االرتبيياط الخطييي بييين 
عات الصناعية ونمو النياتج المحليي االجميالي لدولية باكسيتان ، فيميا عيدا قطياع القطا

التعيييدين اليييذي ليييم يظهييير فييييه هيييذا االرتبييياط  االيجيييابي بينميييا اظهييير تيييأثير ضيييئيل ميييع 
 التغير الزمني.
( نيياقش تييأثير كيياًل ميين .Ramadhani, T., & others ,2018وفييي بحييث  )

علييى التصييدير وتييأثير كيياًل منهمييا علييى التنمييية  التييدفقات االسييتثمارية الجديييدة والقييدرة
، وضييي  البحيييث ان االسيييتثمارات فيييي  2018اليييى  2004الصيييناعية بأندونسييييا مييين 

مجال الصيناعة ليسيت باالهميية بالمقارنية برفيع القيدرات التصيديرية ، كميا بيين البحيث 
 ان زيادة القدرات التصديرية قد عززت القدرات االنتاجية.

( عيييين تنمييييية القطيييياع ,.others,  Wangwe, S 2014 وفييييي دراسيييية بحثييييية )
الصناعي بتنزانيا تمت بدعم من بنك التنمية االفريقي، اظهيرت الدراسية المراحيل التيي 

حييث بيدأت بالصيناعة  1961مر بها قطاع الصناعة بتنزانيا منذ االستقالل فيي عيام 
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الصيييناعات  الهادفييية الحيييالل المنيييتج المحليييي كبيييديل للمنتجيييات المسيييتوردة وذليييك فيييي
الغذائييية والبالسييتيك والمطيياط والمييواد الكيميائييية والصييناعات المعدنييية االساسييية، وقييد 
اظهييرت الدراسيية محدودييية القيميية المضييافة بالقطيياع الصييناعي بتنزانيييا نظييرًا السييتيراد 

ميين مييدخالت  %70الخامييات االساسييية والمييواد الوسيييطة لتلييك الصييناعات حيييث ان 
ادها مييين خيييارج تنزانييييا. كميييا بينيييت الدراسييية ان الصيييناعات تليييك الصيييناعة ييييتم اسيييتير 

الناشييئه فييي الوقييت الحييالي اظهييرت تميييز وقييدرة علييى المنافسيية وتحقيييق عائييد مناسييب 
 حيث انها اعطت االولوية النشطة البحث والتطوير في صناعاتها. 

( عن هيكلية العميل والقطاعيات Aggarwal,A.,& Kumar,N.,2012وفي دراسة )
للهنييد منييذ بداييية الخمسييينات وحتييى السيينوات االخيييرة أظهيير البحييث ان نسييبة  التنموييية

كبيرة من العمالة مازالت فيي القطياعي الصيناعي ذو التكنولوجييات المنخفضية والعائيد 
االقتصادي المحدود، وقد ناقش البحث تأثير القطاعات االنتاجية على الحد من الفقر 

القطياع الصيناعي قيد شيارك بقيدر كبيير  وبخاصية القطياع الصيناعي، وبيين البحيث ان
فيي الحييد ميين الفقير ميين خييالل تيوفير فييرص العمييل وتحقييق التنمييية االقتصييادية ، كمييا 
بين البحث اهمية قطاع الصناعة في الحد من االستيراد وتوفير االحتياجات وبخاصة 
لمييا تتميييز بييه االسييواق الهندييية ميين حجييم الطلييب الكبييير، وبييين البحييث اهمييية التغييير 
الهيكليي والتخطيييط االسيتيراتيجي فييي تحييول العمالية ميين التكنولوجييات المنخفضيية الييى 
التكنولوجيات الحديثية التيي تيوفر دخيول للعمالية وتحقيق تطيوير اقتصيادي حقيقيي مميا 

 يحد من الفقر ويدعم النمو االقتصادي.
( ميييداني عيين مييدى اسييتعداد .Islam, M., & others, 2018وفييي بحييث ) 
وليية نامييية علييى تطبيييق التكنولوجيييا الحديثيية فييي الثييورة الصييناعية الرابعيية بينجالديش كد

في قطاع الصيناعة وذليك مين خيالل بحيث حيواري مين خيالل خبيراء متخصصيين فيي 
الصيييناعة فيييي بييينجالديش للوقيييوف عليييى ميييدى االسيييتعداد السيييتخدام تليييك التكنولوجييييا 

ر البحييييث ان هنيييياك الحديثيييية ومييييدى تييييوفر االسييييتثمارات المالييييية الالزميييية ، وقييييد اظهيييي
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تحيييديات ممثلييية فيييي نقيييد المعرفييية وعيييدم تيييوفر االمكانييييات السيييتخدام التكنولوجييييات 
الصناعية باهظة التكلفة، وعدم قدرة البنيية التحتيية عليى تيوفير االحتياجيات المتناسيبة 

 مع تحقيق الثورة الصناعية الرابعة باالضافة الى نقد الدعم الحكومي. 
عين دولية باكسيتان لدراسية تيأثير (.Imran, M.,& others,2018) وفيي بحيث    

الثييورة الصييناعية الرابعيية فييي قطيياع صييناعة المنسييوجات ومييدى احتياجهييا للمعلومييات، 
بين البحث انه يتطلب التعامل مع بيانات ومعلومات ضخمة مع تحليل تلك البيانات، 

وان يكيييون هنييياك انتييياج  وكيييذلك القيييدرة عليييى التعاميييل ميييع تكنولوجييييا المصيييانع الذكيييية
تكاملي بين الهيئات والشركات وقد أظهرت الدراسة أن الثورة الصناعية الرابعية  ليديها 
دور رئيسييييي فييييي تعزيييييز قطيييياع اينتيييياج والخييييدمات فييييي باكسييييتان لتحسييييين أداء تلييييك 

 الصناعات.
وفي دراسية بحثيية عين اهميية  االتحياد االوروبيي واالثير االقتصيادي للتبيادل التجياري  

 ,Dimitrova, Z., & othersللمنتجييات بييين الييدول االوروبييية اظهيير البحييث )
(اهميييية االسييييواق االوروبييييية المفتوحيييية فييييي تبييييادل المنتجييييات بييييين دول االتحيييياد 2018

االوروبي مما اثر ايجابيا على القدرة االنتاجية وفرص العميل واالرتفياع بمتوسيط دخيل 
، وبيييين البحيييث اهميييية الصيييادرات عليييى االفيييراد فيييي مجيييال التبيييادل التجييياري للمنتجيييات

المستوى العالمي للبلدان خارج االتحاد االوروبي وبين ان القيمة االقتصادية المضيافة 
 في المتوسط .  %12والتي تبين انها التقل عن حافز بمعدل 

( عين اهميية تطبييق معيايير  .Imrana, M., & others,  2018وفيي دراسية  )
الصيناعي وقدرتييه فيي زيييادة الصيادرات واالرتقيياء بييالمردود  الجيودة الشيياملة فيي االنتيياج

االقتصيييادي للشيييركات الصيييغيرة والمتوسييييطة تيييم اجيييراء بحييييث شيييمل بعيييض الشييييركات 
المنتجيية فييي باكسييتان حيييث بييين التوجييه الريييادي وتطبيييق معييايير الجييودة الشييامله فييي 

، وبييين  اداء صييادرات الشييركات الصييغيرة والمتوسييطة فييي قطيياع الصييناعات التحويلييية
اهمية التطور الذي تم في صيادرات االثياث مين خيالل تطبييق معيايير الجيودة الشياملة 
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علييى سييبيل المثييال واستخلصييت الدراسيية اهمييية ادارة الجييودة الشيياملة فييي رفييع قييدرات 
 االنتاج  مما سيؤدي الى تعزيز ورفع اداء التصدير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ييييييل تييييأثير االسيييييتثمار والتصيييييدير عليييييى الصيييييناعات وفييييي دراسييييية بحثيييييية اظهيييييرت تحل
ان   .Ramadhani, T., & others , 2018)التحويلية في اندونسيا بيين البحيث )

قطييياع الصيييناعة التحويليييية يعيييد اكبييير محيييرك للنميييو االقتصيييادي فيييي اندونسييييا، وذليييك 
تطيوير بالرغم من المنافسة الشرسة كنتاج التفاقات التجارة الحرة مما يؤدى الى اهمية 

القيييدرات الصيييناعية واالسيييتثمار كعاميييل محفيييز لتطيييوير الصيييناعة ليييديها، وقيييد اظهيييير 
البحييث ميين خيييالل البيانييات التيييي تييم تجميعهييا ان الصيييادرات لهييا تيييأثير ايجييابي عليييى 

 الناتج المحلي االجمالي بأندونيسا وتعزيز القدرات االنتاجية.
لميييية والخاصييية بالنشييياط مييين خيييالل االبحييياث المنشيييورة فيييي الكثيييير مييين المجيييالت الع

الصناعي للعديد من الدول يتبين مدى اهمية قطاع الصناعة وسعي العديد من اليدول 
 .لالرتقاء االقتصادي من خالل تطوير قطاع الصناعة

ويهدف هذا البحث اليي تقيييم  القيمية االقتصيادية للنشياط الصيناعي بجمهوريية مصير 
فيي النياتج المحليي االجميالي، وكيذلك العربية من حيث قدرة الصيناعة عليى المسياهمة 

القيمييية االقتصيييادية للنشييياط الصيييناعي والمتمثلييية فيييي تيييوفير فيييرص العميييل للميييواطنين، 
وتلبيييية احتياجيييات االسيييواق المحليييية مييين المنتجيييات الصيييناعية المتعيييددة، وقيييدرة قطييياع 

 الصناعة على دعم الصادرات كمصدر رئيسي لتوفير العملة الصصبة . 
 مشكلة البحث: 

يعد النشاط الصناعي بمصر غيير قيادر عليى دعيم االقتصياد المصيري بالقيدر الكيافي 
بميييا يمكنهيييا مييين تحقييييق ميييا تصيييبو الييييه مييين تمييييز اقتصيييادي ، حييييث يعييياني القطييياع 
الصناعي المصري من عدم قدرته على تلبية احتياجات االسواق للعديد من المنتجات 

، والتييي يييتم اسييتيرادها ميين الخييارج هييذا باالضييافة الييي بالقييدر والمسييتوى الفنييي المالئييم
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محدودييية القييدرة التصييديرية للمنتجييات الصييناعية  ممييا يييؤثر بشييكل سييلبي علييى ميييزان 
 فوعات ويؤدي الى فقد العديد من فرص العمل دالم

 أهمية البحث:
تقيييييم االثييير االقتصيييادي للصيييناعة المصيييرية والممثيييل فيييي قدرتيييه عليييى دعيييم  -1

 االجمالي الناتج المحلي
الوقيييوف عليييى االثييير االقتصيييادي لقيييدرة االنشيييطة الصيييناعية المصيييرية عليييى  -2

 تلبية احتياجات االسواق المحلية من المنتجات الصناعية ودعم التصدير 
بيييان الييدور االقتصييادي لقطيياع الصييناعة فييي تييوفير فييرص العمييل للمييواطن  -3

 المصري 
 أهداف البحث    

 مشاركة قطاع الصناعة في الناتج المحلي االجمالي  تحديد التطور في  نسبة -1
التحقق من مدى قدرة قطاع الصناعة على تلبية احتياجات االسواق المحلية مين  -2

  .المنتجات الصناعية والحد من االستيراد
تحديييد اهمييية قطيياع الصييناعة فييي تييوفير فييرص العمييل البنيياء الشييعب المصييري  -3

تناسييييب مييييع الزيييييادة فييييي تعييييداد ومييييدى قدرتييييه فييييي تييييوفير فييييرص عمييييل جديييييدة ت
  .السكان

 فروض البحث   
القطاع الصناعي يدعم احتياجات االسواق المصرية من المنتجات الصناعية  -1

  المختلفة
 يقدم قطاع الصناعة فرص عمل تتناسب مع الزيادة السنوية في تعداد السكان  -2
تتميز مصر في بعض االنشطة الصناعية كنتيجة للخبرات واالستثمارات بها  -3

 بما يمثل قيمة اقتصادية مضافة للنشاط الصناعي 
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 الوثائق واالبحاث العلمية المنشورة عالميًا  -2
جمهورية مصر العربية من عام  -بيانات الجهاز المركزي للتعبئة واالحصاء -3

 .  2018الى  – 2015
  2018-البنك المركزي المصري -4
وزارة التجارة والصناعة ، قطاع نظم وتكنولوجياالمعلومات، جمهورية مصر -5 

 2018العربية عن عام 
6- WORLD FACTBOOK, CIA, 2018 

 قتصادية للنشاط الصناعي:األهمية اإل
ميييين خيييالل االرتقيييياء  تسيييعى اليييدول لالرتقيييياء باقتصيييادها لتيييوفير حييييياة كريمييية البنائهيييا

بمتوسط دخل الفرد لتوفير االحتياجات من المنتجات الصناعية المختلفة لشعوبها كما 
تعمل على توفير فيرص العميل البنائهيا، وتتفياوت اليدول عليى تحقييق المسيتوى الالئيق 
ألبنائهييا حيييث تعيياني بعييض العديييد ميين الشييعوب ميين مشيياكل اقتصييادية التمكنهييا ميين 

ساسييييية للحييييياه ميييين المسييييكن المناسييييب  وبييييدائل االنتقييييال وشييييراء تييييوفير المقومييييات اال
وتقييم تليك اليدول مين خيالل المصييار االقتصيادي بكونهيا دول  ،االحتياجات االساسيية 
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نامية والتي تعد مصر احدى تلك الدول. ويقيدم النشياط الصيناعي فيرص عدييدة ليدعم 
مناسيبة ويتحقيق االقتصاد وتوفير فرص عميل  واسيتحداث فيرص عميل جدييدة بيدخول 

وجيييديرًا  ذليييك فيييي أزمنييية قصييييرة وبالمقارنييية بالنشييياط الزراعيييي وبأقيييل نسيييبة مخييياطرة. 
بالذكر ان االقتصادات الصناعية للشعوب وفرص العميل فيي قطياع الصيناعة يتوقيف 
على االقتصاد الرسمي والممثل فيي الشيركات والهيئيات والكيانيات المعرفية ليدى الدولية 

والكيانييات الصييناعية وميين خييالل دفييع الضييرائب والتييأمين  ميين خييالل تأسيييس الشييركات
على العاملين والعديد من الخدمات والمقومات التي تيتمكن الدولية مين متابعية نشياطها 
واثرهيييا االقتصيييادي ، ويوجيييد كييييان اخييير فيييي النشييياط الصيييناعي وبخاصييية فيييي اليييدول 

 الحصير كافية النامية يتمثل في النشاط الصناعي غير الرسمي وعليى سيبيل المثيال ال
االنشييطة الصييناعية الممثليية للييورت والمحييالت  المتواجييدة فييي االقيياليم والقييرى وخالفييه 
وهيي انشيطة صيناعية العدييد منهيا بيدائي يعمييل بهيا عيدد محيدود مين االشيخاص وفييي 
بعض االحيان من عائلة واحدة وهذه الكيانات ال تتمكن الدولة من متابعية نشياطها أو 

ن ميين تطويرهييا وتحييديثها  وتعظيييم القيميية المضييافة منهييا وقييد وضييع البييرامج التييي تمكيي
 افادت 

)2016 African  Development  Bank,  فيي تقاريرهيا  ان نسيبة العياملين  )
  %61في العمل غير الرسمي بدون قطياع الزراعية بجمهوريية مصير العربيية بمتوسيط 

 من اجمالي العاملين.  
االقتصاد الرسمي سواء مين خيالل القيمية  وسوف يتوقف التعامل في هذا البحث على

 المضافة، أو فرص العمل، أو القدرة على التصدير واالستيراد .   
ولتقييم االثير االقتصيادي للنشياط الصيناعي بجمهوريية مصير العربيية ، فقيد تيم تجمييع 
البيانات الخاصة بالناتج المحلي االجمالي السنوي بالمليار دوالر، وقيمية االسيتثمارات 
الكلية السنوية وكذلك قيمة مشاركة قطاع الصناعة في الناتج المحليي االجميالي، كميا 

للوقوف على التأثير االقتصيادي فيي قطياع الصيناعة فيي ( 1يتض  من الجدول رقم )
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، وكميا  2017اليى  2011الناتج المحلي االجمالي بمصير وذليك خيالل االعيوام مين 
، وقد وصلت اقصى  2011مليار دوالر  في عام  236يتض  ان أقل قيمة له وهي 

مليييييييار دوالر أي بزيييييييادة وقييييييدره  342.3بقيميييييية قييييييدرها  2016قيميييييية لييييييه فييييييي العييييييام 
. كمييا بييين ان نسييبة االسييتثمارات الكلييية ميين  2011عيين القيميية فييي العييام  45.25%

بنسيييبة  2016النيياتج المحليييي االجميييالي والتييي وصيييلت اليييى أقييل نسيييبة لهيييا فييي العيييام 
، كمييييا بييييين   %17.3بنسييييبة  2017، واكبيييير نسييييبة لهييييا فييييي العييييام  %12.1قييييدرها 

االجمييالي السيينوي بالمليييار الجييدول قيميية مشيياركة قطيياع الصييناعة فييي النيياتج المحلييي 
ملييييار  122.72بقيمييية قيييدرها  2016دوالر والتيييي بلغيييت أقصيييى قيمييية لهيييا فيييي العيييام 

ملييييار دوالر اي ان  88.854بقيميية قييدرها  2011دوالر ، واقييل قيميية لهييا فييي العييام 
،  2011عييين العييييام   %38.11قيييد زادت بنسيييبة  2016قيمييية المشييياركة فيييي العيييام 

 2011،  2016فيييي النييياتج المحليييي االجميييالي ميييابين العيييام وبمقارنييية نسيييبة الزييييادة 
ونسييبة الزيييادة فييي مشيياركة قطيياع الصييناعة فيييه يتضيي  ان الزيييادة فييي النيياتج المحلييي 
االجمييالي لييم يواكبييه نسييبة زيييادة مثيلييه فييي قطيياع الصييناعة ، وقييد يرجييع ذلييك الييى ان 

ية للقيمة االستثمارية النشاط الصناعي يتطلب فترة زمنية محددة لظهور االثار االيجاب
 به.
 

( البيانات توضح األهمية األقتصادية للنشاط الصناعى وتأثيرها على 1جدول رقم )
 الناتج المحلى األجمالى وتأثير األستثمارات السنوية عليها

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

الناتج المحلي 
االجمالي 

 بالمليار دوالر 
236 255 253.3 262 302.4 342.8 332.3 
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سنوات من    CIA، و2018،  2017، 2016، 2015المصدر : الكتاب االحصائي السنوي جمهورية مصر العربية 
 ، ، تم اعداد النسب  بواسطة الباحثة  2018 -2011

قيمة 
االستثمارات 

الكلية سنويًا من 
الناتج المحلي 

 -االجمالي
 بالمليار دوالر

31.86 34.425 34.1955 41.92 43.2432 41.4788 57.4879 

قيمة مشاركة 
قطاع الصناعة 

في الناتج 
المحلي 
 -االجمالي

 مليار دوالر 

88.854 95.37 93.4677 98.25 110.8296 122.7224 109.9913 

نسبة مشاركة 
قطاع الصناعة 

في الناتج 
المحلي 

 االجمالي 

37.65% 37.40% 36.90% 37.50% 36.65% 35.80% 33.10% 

قيمة 
في  األستثمارات

قطاع الصناعة 
 مليار دوالر  -

11.995 12.96 12.87 15.78 16.28 15.62 21.64 

نسبة 
االستثمارات 
الكلية من 

الناتج المحلي 
 االجمالي

13.50% 13.50% 13.50% 16% 14.30% 12.10% 17.30% 
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(  التطييور فييي النيياتج المحلييي االجمييالي لمصيير بالمليييار 1ويبييين الشييكل البييياني رقييم )
دوالر كما يوض  قيمة االستثمارات الكلية لنفس الفترة وقيمة مشياركة قطياع الصيناعة 

رات الموجيه لقطياع الصيناعة خيالل نفيس في الناتج المحلي االجمالي، وقيمة االستثما
الفتيييره، وكميييا يتضييي  مييين الشيييكل البيييياني ان هنييياك زييييادة فيييي اجميييالي النييياتج المحليييي 
وقيمية مشيياركة قطيياع الصييناعة فييية بمعييدل زيييادة طفيفيية خييالل فتييرة الدراسيية ، ويمكيين 

حيث يمثل اعليى قيمية للنياتج المحليي االجميالي وكيذلك  2016نبين خصوصية العام 
قيمة لمشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي االجمالي خالل تليك االعيوام  اعلى

، ويتضييي  أيضيييًا الزييييادة النسيييبية فيييي توجييييه االسيييتثمارات الكليييية فيييي كافييية القطاعيييات 
، وعلييى الييرغم ميين ذلييك فييتن تلييك الزيييادة لييم  2017بمعييدالت غييير مسييبوقة فييي العييام 

ث يمكييين وصيييف قيمييية االسيييتثمارات ، حيييي 2017توجيييه لقطييياع الصيييناعة فيييي العيييام 
 بأنها شبه دالة خطية .  2017الى  2011الموجه لقطاع الصناعة في الفترة من 

 
 

( يوضح األهمية األقتصادية للنشاط الصناعى وتأثيره على الناتج المحلى 1الشكل البيانى رقم )   
 األجمالى وتأثير اإلستثمارات السنوية عليه

 
( النسييبة المئوييية لمشيياركة قطيياع الصييناعة فييي النيياتج 2ويوضيي  الشييكل البييياني رقييم )

لتنخفض  2011في العام  %37.65المحلي االجمالي  حيث بدأت بنسبة تصل الى 
وتصل بنسبة مشياركة قطياع الصيناعة فيي النياتج المحليي االجميالي بنسيبة تصيل اليى 

   2017في العام  33.1%
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 ( يبين النسبة المئوية لإلستثمارات السنوية الكلية ونسبة مشاركة2الشكل البيانى رقم )

 قطاع الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالى 

وللوقييوف علييى االثيير االقتصييادي وفييرص العمييل المتاحيية فييي قطيياع الصييناعة خييالل 
فقييد تييم تجميييع البيانييات الخاصيية  2017الييى  2011الفتييرة التييي شييملتها الدراسيية ميين 

بأعداد السكان بالمليون نسمة خالل تلك الفترة وكذلك اجمالي القوى العاملية فيي كافية 
ون نسيمة واعيداد العياملين مين القيوى العاملية القطاعات بجمهورية مصر العربيية بيالملي

فييي قطييياع الصيييناعة بيييالمليون نسييمة ، كميييا تيييم حسييياب مشيياركة قطييياع الصيييناعة فيييي 
القيييوى العاملييية فيييي االعيييوام المختلفييية التيييى شيييملتها الدراسييية لتحدييييد االثييير االقتصيييادي 
لقطييياع الصيييناعة عليييى العييياملين مييين خيييالل تيييوفير فيييرص العميييل كميييا هيييو مبيييين فيييي 

(واليذي يوضي  3(،  وقد تم تحليل تلك البيانيات  بالشيكل البيياني رقيم )2ل رقم )الجدو 
اعداد السكان خالل السنوات التي شملتها الدراسة وكذلك التغير في القوى العاملة فيي 
كافة القطاعات واعداد العاملين منهم في قطاع الصناعة خالل نفيس السينوات ، ومين 

حييث  %17.90ن اعداد السيكان قيد زادت بنسيبة خالل تحليل الشكل البياني يتض  ا
مليييون نسييمة وقييد زادت لتصييب    82.305يبليي    2011كييان اعييداد السييكان فييي العييام 

 .  2017مليون نسمة في العام  97.042
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( بيانات اعداد السكان واجمالي القوى العاملة وكذلك بيانات العاملين منهم بقطاع 2الجدول رقم )       
المليون نسمة ونسبة  مشاركة قطاع الصناعة في القوى العاملة ونسبة اعداد السكان تحت خط الصناعة ب

 الفقر في تلك االعوام 
 السنوات التي شملتها الدراسة

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

اعداد السكان بالمليون 
 نسمة

82.305 84.629 86.814 88.958 91.023 94.667 97.042 

القوى العاملة بالمليون 
 نسمة

26.67 27.24 27 27.69 29.83 31.96 29.95 

أعداد العاملين فى قطاع 
 الصناعة بالمليون نسمة

4.534 4.631 4.590 6.646 7.085 7.511 7.038 

نسبة مشاركة قطاع 
 %23.50 %23.50 %23.75 %24 %17 %17 %17 الصناعة في القوى العاملة

نسبة اعداد السكان تحت 
 %25.20 %25.20 %23.60 %22 %20 %20 %20 خط الفقر

سنوات من     CIA، و  2018، 2017، 2016، 2015المصدر : الكتاب االحصائي السنوي جمهورية مصر العربية  
 ،  تم حساب النسب  بواسطة الباحثة .  2018 - 2011

 
( يبين التطور في اعداد السكان ، واعداد القوى العاملة الكلية واعداد القوى 3رقم ) الشكل البيانى

 العاملة في قطاع الصناعة
وبمقارنيية ذلييك بتجمييالي فييرص العمييل المتاحيية فييي كافيية قطاعييات العمييل والتييي بلغييت 

ملييون نسيمة فيي العيام  26.67، بينما بلغيت   2017مليون نسمة في العام  29.95
%  وبمقارنييية هيييذه النسيييبة فيييي التغيييير بيييين فيييرص  12.29ييييادة قيييدرها  أي بز  2011

يتضي  انهيا التتواكيب ميع نسيبة الزيييادة  2017اليى العييام  2011العميل ميا بيين العيام 
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في تعداد السكان بشكل عام . وبتحليل بيانات فرص العمل من خيالل الشيكل البيياني  
 4.534ذا القطاع قد بلغيت في قطاع الصناعة  يتبين ان فرص العمل المتاحة في ه

 2017مليييون نسييمة فييي العييام  7.038، بينمييا بلغييت  2011مليييون نسييمة فييي العييام 
، وبمقارنيية نسييبة الزيييادة فييي فييرص العمييل بقطيياع  %55.22اى بزيييادة بنسييبة قييدرها 

الصناعة بنسبة الزيادة في التغير الكلي في تعداد السكان خالل السنوات التي شملتها 
االهمية االقتصادية لقطاع الصناعة في التواكب ميع الزييادة فيي تعيداد  الدراسة يتض 

السييكان بييل ويييوفر فييرص عمييل اكثيير . وهييذا يبييين ان قطيياع الصييناعة قييد وفيير فييرص 
للعميييل وقيييدم فيييرص اضيييافية تواكبيييت ميييع القصيييور فيييي فيييرص العميييل فيييي القطاعيييات 

وقييد  %17.90 االخييرى بييل وقييدم المزيييد حيييث بلغييت نسييبة الزيييادة فييي تعييداد السييكان
مميييا ييييدل ان   %12.29كانيييت نسيييبة الزييييادة فيييي فيييرص العميييل فيييي كافييية القطاعيييات 

والعييام  2011هنيياك قصييور فييي التواكييب مييع الزيييادة فييي اعييداد السييكان مييابين العييام 
بينمييا أظهيير قطيياع الصييناعة قييدرة  وتميييز علييى التوفيرالنسييبي  لفييرص العمييل   2017

ميييل بالمقارنييية بنسيييبة الزييييادة غيييي تعيييداد  حييييث بلغيييت نسيييبة الزييييادة بيييه فيييي فيييرص ع
 ضعف .  3.09السكان الكلية خالل سنوات الدراسة لتصل الى 

وبمقارنة نسبة الزيادة في فرص العمل في قطاع الصناعة الى نسبة الزيادة في فرص 
يتضي  تمييز قطياع  2017اليى  2011العمل في كافة القطاعيات خيالل االعيوام مين 

ضعف لما وفرتيه  4.49رص العمل المتاحة به لتصل الى الصناعة حيث بل  نسبة ف
  .كافة القطاعات بما فيها قطاع الصناعة

كما تم الوقوف على اعداد السكان من من اليتوفر لهم الحد االدنى من اليدخل ، وهيم 
مايطلق عليهم اعداد السكان تحت خط الفقر خالل نفس السنوات  ويتض  من خيالل 

ط الفقيير ان اعييداد السييكان تحييت خييط الفقيير لييم تقييل عيين نسييبة اعييداد السييكان تحييت خيي
من اجمالي التعداد خالل السنوات التي شملتها الدراسة وقد بلغت اقصى قيمية  20%

، ويوضييي  الشيييكل  2017، وكيييذلك فيييي العيييام  2016فيييي العيييام  %25.2بهيييا وهيييي 
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كة (  العالقيية بييين نسييبة اعييداد السييكان تحييت خييط الفقيير ونسييبة مشييار 4البييياني رقييم ) 
قطاع الصناعة في توفير فرص العمل ، وعلى الرغم من الزيادة الواضيحة فيي فيرص 
العمل من خالل مشاركة قطاع الصيناعة اال انيه قيد تبيين لنيا زييادة فيي اعيداد السيكان 

،  2017والعييام  2011وذلييك مييابين العييام   %5.2تحييت خييط الفقيير بنسييبة قييد بلغييت 
ة  التييؤثر بشييكل مباشيير فييي خفييض وهييذا يوضيي  ان فييرص العمييل فييي قطيياع الصييناع

اعييداد السييكان تحييت خييط الفقيير ويرجييع ذلييك الييى الحييد االدنييى للييدخول فييي الوظييائف 
وتييأثير التضييخم وارتفيياع االسييعار وانخفيياض فييرص العمييل الكلييية فييي كافيية القطاعييات 

ت اوالتييي لييم تتغييير بيينفس نسييبة الزيييادة فييي تعييداد السييكان وذلييك كمييا يتضيي  ميين البيانيي
 يعها وتحليلها خالل فترة الدراسة .التي تم تجم

 
في اعداد  ( يبين النسبة المئوية لمشاركة قطاع الصناعة في القوى العاملة والتغير4الشكل البيانى رقم )

 السكان تحت خط الفقر وذلك خالل سنوات الدراسة
لقطييييياع الصييييناعة فقييييد تيييييم تحليييييل البيانيييييات  ميييين خييييالل القيمييييية االقتصييييادية لالنتيييياج

، حيييييييث حيييييييث تبييييييين ان القيميييييية  2017االقتصييييييادية لقطيييييياع الصييييييناعة فييييييي العييييييام 
ملييار دوالر وحجيم االسيتثمارات لقطياع الصيناعة  109.99االقتصادية لالنتاج بلغت 

ملييون فرصية عميل،     7.038، وقد حقق اجمالي 2017مليار دوالر  لعام  21.64
د مجييييييياالت النشييييييياط الصيييييييناعي مييييييين صيييييييناعات ذات تقنييييييييات حديثييييييية ونظيييييييرًا لتعيييييييد

وتكنولوجييييييات متقدمييييية ، وصيييييناعات متوارثييييية وتقليديييييية  ،حييييييث تيييييم تبوييييييب النشييييياط 
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الصييناعي والقيميية االقتصييادية المضييافة منييه الييى تسييع مجيياالت، وقييد تييم تقييييم القييدرة 
اء ميين حييييث لكيياًل منهييا عليييى حييدى سييو  2017االقتصييادية النسييبية لكيياًل منهيييا للعييام 

القيميييية االقتصييييادية لالنتيييياج لقطيييياع الصييييناعة ، وكييييذلك نسييييبة االسييييتثمارات السيييينوية  
الموجييه لكيياًل منهييا، باالضييافة الييى نسييبة  ماتقدمييه ميين فييرص عمييل لكييل نشيياط وذلييك  

 (.  3كما يتض  من الجدول رقم )
ة وفرص العمل ( نسبة االثر االقتصادي لقيمة االنتاج والتكاليف االستثماري3الجدول رقم )

 لقطاعات االنشطة الصناعية
النسبة المئوية  االنشطة الصناعية 

 لقيمة االنتاج 
 

النسبة المئوية 
 للتكاليف االستثمارية 

 

النسبة المئوية 
 لعدد العاملين

 
 %16.89 %14.49 %23.04 صناعات هندسية والكترونية وكهربائية
 %17.71 %20.29 %20.37 صناعات مواد غذائية ومشروبات
 %18.01 %26.78 %19.90 صناعات كيماويات اساسية
 %4.42 %11.77 %12.99 صناعات معدنية اساسية

 %26.59 %10.31 %10.09 صناعات غزل ونسيج ومالبس وجلود
 %9.29 %10.72 %5.03 صناعات بناء وخزف وصيني

 %4.39 %3.44 %2 صناعات الورق ومنتجاته وطباعة ونشر
 %2.15 %0.76 %0.55 صناعات خشبية ومنتجاتها

 %0.55 %1.43 %6.05 صناعات أخرى 
المصدر : وزارة التجارة والصناعة ، قطاع نظم وتكنولوجياالمعلومات، جمهورية مصر العربية عن عام 

 2018، اعلنت عام 2017
 2017القيمة االقتصادية لالنتاج قيي العيام   (  نسبة5وكما يتض  من الشكل رقم ) 

صيييناعات تليهيييا  %23.04 قيييد كانيييت للصيييناعات الهندسيييية وااللكترونيييية والكهربائيييية
 صيييناعات كيماوييييات اساسيييية، وتليهييا  %20.37بنسيييبة  المييواد الغذائيييية والمشيييروبات

بينميا  %63.31، وتصل اهم ثالث صيناعات مين حييث العائيد اليى   %19.9بنسبة 
 . %36.69باقي الصناعات  تمثل
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وتمثييييل أقييييل  %0.55وكمييييا يتضيييي  ان صييييناعات االخشيييياب ومنتجاتهييييا لييييم تقييييدم اال 
صيييناعات اليييورق ومنتجاتيييه الصيييناعات مييين حييييث قيمييية االنتييياج  االقتصيييادية وتلتهيييا 

وتلك الصناعات من الصناعات ذات التقنييات التقليديية   %2بنسبة  والطباعة والنشر
 عبر االجيال ذات التكنولوجيا المحدودة .  أو الصناعات المتوارثة

وهيي مين الصيناعات التييي  وكميا يتضي  ان صيناعة الغيزل والنسييج والمالبيس والجليود
تميزت بها مصر عبر عقود سيابقة ال تمثيل قيمية اقتصيادية طبقيًا لميا كانيت علييه فيي 
ج تلييك العقييود التييي ازدهييرت فيييه تلييك الصييناعات ، فقييد وجييدت مجموعيية الغييزل والنسييي

مييين اجميييالي  %10.09( ان قيمييية االنتييياج تمثيييل 5والمالبيييس والجليييود بالشيييكل رقيييم )
%  ميييين اجمييييالي  26.59االنتيييياج الصييييناعي ، بينمييييا نسييييبة العيييياملين بهييييا قييييد بلغييييت 

العاملين بالقطاعات الصناعية المختلفة بما اليتفق ميع القيمية االقتصيادية المضيافة ، 
رف الصيييناعية  كغرفييية صيييناعة االخشييياب وقيييد تيييم اجيييراء زييييارات ميدانيييية ليييبعض الغييي

واالثاث وغرفة صناعات المالبس الجاهزة وغرفة الصناعات النسيجية وغرفة صيناعة 
الجلييود  باتحيياد الصييناعات المصييرية وكييذلك بعييض الشييركات االنتاجييية فييي الصييناعة 

الغيييزل والنسييييج والمالبيييس وقيييد افييياد المسيييئولين بيييأن التقنييييات المسيييتخدمة لصيييناعات 
ترجيييع لعقيييود قيييد مضيييت ، واليييبعض منهيييا يتبيييع هيكلييية قطييياع العيييام وقطييياع  دوالجليييو 

مين العياملين فيي كافية  %25االعمال ، ويوجد بها اعداد هائلة من العمال )اكثر من 
الصيييناعات االخيييرى( ويعيييد بنيييد المرتبيييات عيييبء أساسيييي، وتيييرتبط تليييك الصيييناعة مييين 

ي واسيتخدام الماكينيات االليية حيث الحداثة بتكنولوجيا التصميم باستخدام الحاسب اآلل
وفنييون الطباعيية الحديثيية وكييل تلييك االنشييطة اليييتم تطبيقهييا فييي تلييك الصييناعة بالقييدر 
الكافي مما يؤثر على القيدرة االنتاجيية وكفياءة العياملين بهيا. وينطبيق هيذا االمير عليى 
صناعة االخشاب ومنتجاتها مين حييث قيدرة القطياع عليى تصينيع االخشياب المصينعة 

ام االخشيييياب الطبيصييييية بمييييا يرفييييع ميييين تكلفيييية المنييييتج ويضييييعف قدرتييييه علييييى واسييييتخد
المنافسيية، كمييا وان نسييبة كبيييرة ميين صييناعة االخشيياب ومنتجاتهييا تييتم ميين خييالل ورت 
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التتمكن من التطوير والتحديث ، وتعمل الدولة جاهدة عليى االرتقياء بتليك الصيناعات 
نشييييياء ميييييدن جدييييييدة لتليييييك لتحقييييييق القيمييييية االقتصيييييادية المضيييييافة منهيييييا مييييين خيييييالل ا

  الصناعات. 

 
 2017( النسبة المئوية للقيمة االقتصادية المضافة لالنشطة الصناعية المختلفة للعام 5الشكل رقم )

 ولتقيييم تييأثير التوجيه االسييتثماري عليى االنشييطة الصيناعية يوضيي  الشيكل البييياني رقييم 
ان اكبييييير نسيييييبة مييييين قيمييييية االسيييييتثمارات قيييييد تيييييم توجيهيييييا  2017(  وذليييييك للعيييييام 6) 

من اجميالي االسيتثمارات الكليية فيي  %26.78لصناعات الكيماويات االساسية بنسبة 
، وميين  %20.29ئييية والمشييروبات بنسييبة ، تليهييا صييناعات المييواد الغذا 2017العييام 

، اي ان  %14.49ثيييييييييم الصيييييييييناعات الهندسيييييييييية وااللكترونيييييييييية والكهربائيييييييييية بنسيييييييييبة 
كانييت  2017الصييناعات التييي تييم توجيييه اكبيير نسييبة ميين االسييتثمارات اليهييا فييي العييام 

هي نفس الصناعات التي حققت اكبر عائد اقتصادي في نفس العيام ميع التفياوت فيي 
لييى اكبيير نسيبة وايهمييا اتييى بييأكبر عائييد ، وقيد يرجييع ذلييك الييى التطييوير ايهميا حصييل ع

فييي بعييض الصييناعات ميين خييالل ضييج اسييتثمارات جديييدة يتطلييب فتييرة زمنييية لتحقيييق 
عائييد اقتصييادي ، ويمكيين القييول ان بعييض قطاعييات الصييناعة ذات مييردود اقتصييادي 

صيييناعات التيييي كبيييير وبخاصييية التيييي تسيييتخدم التكنولوجييييات الحديثييية فيييي عملياتهيييا وال
تعتميد علييى نتيياج المحاصيييل الزراعييية  كصيناعات المييواد الغذائييية والمشييروبات ، كمييا 
تحقييق مصيير طفييرة صييناعية فييي صييناعة الكيماويييات االساسييية ومنتجاتهييا ميين خييالل 
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االستكشافات البترولية وفي مجال الغياز فيي السينوات االخييرة . ويجيب الحيرص عليى 
 ات القيمة المضافة االقتصادية العالية . توجية االستثمارات للصناعات ذ

 
 2017( النسب المئوية للتكاليف االستثمارية للقطاعات الصناعية المختلفة في العام 6الشكل رقم )

من حيث قدرتها على تيوفير فيرص  2017وبتقيم االنشطة الصناعية  في نفس العام 
الصيناعات المتمييزه مين ( يمكن القول بأن 7عمل كما يتض  من الشكل البياني رقم )

حيث وفرت الصناعات  2017حيث العائد االقتصادي للناتج المحلي االجمالي للعام 
مييين فيييرص العميييل ، كميييا حققيييت  %16.89الهندسيييية وااللكترونيييية والكهربائيييية نسيييبة 

مييين فيييرص العميييل ، وكيييذلك  %17.71نسيييبة 1صيييناعة الميييواد الغذائيييية والمشيييروبات 
، وهيي تتفيق ميع  %18.01ية وفيرت فيرص عميل بنسيبة الصناعات الكيماوية االساس

التوجه االستثماري المصري وكذلك مع المردود االقتصيادي للنياتج المحليي االجميالي. 
بينمييييا يبييييدو جليييييًا ان صييييناعة الغييييزل والنسيييييج والمالبييييس والجلييييود يعمييييل فيهييييا نسييييبة 

ممييا ، بينمييا لمتحقييق عائييد اقتصييادي يييذكر  2017ميين العماليية فييي العييام  26.59%
ييييدل عليييى ان تليييك الكيانيييات تسيييتخدم تقنييييات تقليديييية وغيييير حديثييية وال تحقيييق القيمييية 
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مين اجميالي العياملين  %26.59االقتصيادية منهيا ، بينميا تتحميل عبيأ رواتيب ودخيول 
 . 2017بمصر في العام 

وقد يتفق مع نفس الظاهرة صناعة الورق ومنتجاتة والطباعة والنشر حيث يعميل فيهيا 
، وكيذلك الصيناعات  %2العمل بينما اليحقق للناتج المحلي سيوى  من فرص 4.3%

بينميييا التحقيييق قيمييية اقتصيييادية سيييوى  %2.15الخشيييبية ومنتجاتهيييا والتيييي يعميييل فيهيييا 
، ويتطلييييييب االميييييير دراسييييييات متخصصيييييية لمييييييردود كييييييل صييييييناعة ميييييين تلييييييك  0.55%

د الصييناعات علييى حييدى لضييمان تحقيييق القيميية االسييتثمارية بكيياًل منهييا فييي شييكل عائيي
 اقتصادي وفرص عمل حقيقية ذات مردود اقتصادي.   

 
 2017( النسب المئوية لفرص العمل المقدمة من االنشطة الصناعية المختلفة للعام 7الشكل رقم )

ولدراسيية االثيير االقتصييادي للنشيياط الصييناعي علييى تكلفيية الييواردات وقيميية الصييادرات 
السنوية للمنتجات الصناعية، فقد تم حساب اجمالي قيمة الصادرات  وكذلك  اجمالي 

اليى  2011تكلفة الواردات للمنتجات الصناعية لالعوام المتاح لها البيانات مين العيام 
لصييييناعة وقييييد تييييم تصيييينيف الييييواردات والصييييادرات ميييين خييييالل وزارة التجييييارة وا 2015

للنشيياط الصييناعي الييى ثميياني بنييود، اال ان المنتجييات الصييناعية قييد صيينفت الييى تسييع 
 بنود باضافة انشطة صناعات اخرى لعديد من الصناعات الثانوية .

مصير  ( اجمالي قيمة الصادرات واجميالي تكلفية اليواردات  بجمهوريية4ويوض  الجدول رقم )
العربييييية للمنتجييييات الصييييناعية، كمييييا تييييم حسيييياب النسييييبة المئوييييية لقيميييية اجمييييالي الصييييادرات 

 .  2015الى  2011الصناعية الى اجمالي تكلفة الواردات خالل االعوام من 
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وجيديرا بالييذكر ان الييواردات الصيناعية يمكيين تقسيييمها بشييكل عيام الييى منتجييات نهائييية 
يرة من تلك المنتجات الصناعية ولما ييتم تصينيعه وخامات اولية يتم استهالك نسبة كب

من الخامات االولية في االسواق المحليية، وانخفياض قيمية الجنييه يترتيب علييه ارتفياع 
سيييعر تليييك المنتجييييات وانخفييياض معييييدالت االسيييتهالك لهييييا. كميييا وان نسييييبة مييين تلييييك 

نهييائي  الييواردات الصييناعية تمثييل منييتج شييبه نهييائي او خامييات يييتم تحويلهييا الييى منييتج
ويتم اعادة تصدير نسبة منه الى االسواق الخارجية، وقد يينخفض اليثمن النهيائي لتليك 
المنتجات كنتيجة النخفاض اجور العميال بالنسيبة لالسيعار العالميية عين ذي قبيل فيي 
حالة ارتفاع العملة المحليية بميا يمثيل زييادة عليى الطليب عليى تليك المنتجيات وتحقييق 

 عائد اقتصادي اكبر.
ظييرًا لتييأثر قيميية الصييادرات وتكلفيية الييواردات بسييعر التحويييل للجنيييه المصييري الييى ون 

الييدوالر فقييد تييم تتبييع التغييير فييي سييعر صييرف الجنيييه المصييري خييالل اعييوام الدراسيية ، 
كميييا تيييم تقيييييم النسيييبة المئويييية للزييييادة السييينوية لسيييعر الصيييرف خيييالل تليييك الفتيييرة ميييع 

 جنيه مصري للدوالر  5.6124د كان ق 2010مالحظة ان سعر التحويل في العام 
( يبين اجمالي صادرات وواردات المنتجات الصناعية في الفترة التي شملتها الدراسة 4الجدول رقم )

 بالمليون دوالر
 2015 2014 2013 2012 2011 السنة

صادرات المنتجات  إجمالى
 18571.92 23575.17 21625.66 25253.22 27270.75 بالمليون دوالر  –الصناعية 

إجمالى واردات المنتجات 
 65282.02 60617.16 56613.07 47621.41 53731.23 بالمليون دوالر -الصناعية

النسبة المئوية لقيمة الصادرات 
 %28.45 %38.89 %38.20 %53.03 %50.75 الى قيمة الواردات الصناعية
سعر التحويل للجنيه المصري 

 10.07 7.7133 7.08 6.06 5.9358 بالنسبة  للدوالر
النسبة المئوية للزيادة السنوية 

فى سعر التحويل للجنيه 
 %30.554 %8.945 %16.832 %2.092 %5.700 المصري بالنسبة  للدوالر
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المصددددر : البياندددات االقتصدددادية للصدددادرات والدددواردات مدددن وزارة التجدددارة والصدددناعة ، سدددعر تحويدددل الددددوالر للجنيددده المصدددري البندددك المركدددزي 
 المصري،النسب تم حسابها بواسطة الباحثة. 

(  ان اجمييالي الييواردات للمنتجييات الصييناعية قييد بييدأت 8ويوضيي  الشييكل البييياني رقييم)
ملييييون دوالر، ثيييم انخفضيييت فيييي العيييام  53731.23قيييدرها بقيمييية   2011فيييي العيييام 

، ثيم  %11.37مليون دوالر بنسبة  47621.41لتصل الى اقل قيمة قدرها   2012
ملييون دوالر     2015فيي العيام   65282.02ارتفعت لتصل اليى اقصيى قيمية لهيا  

   2012عن عام    %37.085بنسبة زيادة   قدرها    
ملييون  18571.92ت المنتجيات الصيناعية  لتصيل اليى بينما انخفضت قيمية صيادرا

  2011% مقارنة بالعام  31.898بنسبة انخفاض قدره   2015دوالر في العام 

 
 ( يبين اجمالي صادرات وواردات المنتجات الصناعية في الفترة التي شملتها الدراسة8الشكل البياني )

( 4ن خييالل الجييدول رقييم )كمييا تييم حسيياب النسييبة المئوييية للتغييير فييي سييعر الصييرف ميي
الييذي يبييين النسييبة المئوييية للتغييير لكيياًل ميين النسييبة المئوييية لقيميية الصييادرات الييى قيميية 
الواردات الصناعية ، وكذلك النسبة المئوية لللتغير في سعر التحويل للجنيه المصري 

( هنيياك تييأثير واضيي  فيييي 9بالنسييبة للييدوالر ، وكمييا يتضيي  ميين الشييكل البييياني رقييم )
ييير فييي ارتفيياع وانخفيياض سييعر تحويييل الجنيييه المصييري بالنسييبة للييدوالر حيييث انييه التغ

( التغييير فييي ارتفيياع النسييبة المئوييية للزيييادة السيينوية فييي 9كمييا يتبييين ميين الشييكل رقييم )
سعر التحويل للجنيه المصري بالنسبة للدوالر ترتب عليه انخفاض في النسيبة المئويية 

 .لقيمة الصادرات الى قيمة الواردات
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السنوات التى شملتها الدراسة

إجمالى صادرات المنتجات الصناعية

إجمالى واردات المنتجات الصناعية
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وكميا يتضي  ميين نسيبة قيمية الصييادرات اليى نسييبة قيمية اليواردات فييي قطياع الصييناعة 
والتي تمثل جزء من الميزان التجاري لمصر من االجمالي الكلي للصادرات واليواردات 
فيييييمكن القييييول ان زيييييادة قيمييييية الجنيييييه المصييييري يحسيييين مييييين النسييييبة المئوييييية لقيمييييية 

 الصادرات الى قيمة الواردات الصناعية 
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السنوات التى شملتها الدراسة

الن  ة الم وية ل يمة الصادرات إل   يمة الواردات  

 الن  ة الم وية ل  ياد  ال نوية  ى   ر الت وي  ل جنية المصر   الن  ة  ل دو ر
( يبين التغير فى النسبة المئوية لنسبة قيمة الصادرات الى قيمة الواردات وكذلك التغير فى النسبة 9الشكل البياني رقم )

 المئوية للزيادة في  سعر التحويل للجنيه المصري بالنسبة للدوالر

 تحليل النتائج 
احتياجييات االسييواق المصييرية ميين المنتجييات القطيياع الصييناعي يييدعم   الفددرض االول

من خالل مشاركة قطاع الصناعة فيي النياتج المحليي االجميالي ،  الصناعية المختلفة
يتبين ان القطاع الصناعي قيد دعيم النياتج  2017الى  2011خالل فترة الدراسة من 

وهييي تعييد قيميية  2011مليييار دوالر فييي العييام  88.854المحلييي االجمييالي بمييا قيمتييه 
 122.7224قيمية ليه السلع التي تم انتاجها في تلك العيام،  وقيد تزاييد ليصيل اقصيى 

بما يعنيي ان قيدرة قطياع الصيناعة عليى االنتياج فيي تزاييد مين حييث  2016في العام 
الكميييات المنتجيية ميين القطاعييات الصييناعية المختلفيية ، ممييا يؤكييد صييحة هييذا الفييرض 
وهو ان قطياع الصيناعة ييدعم احتياجيات االسيواق المصيرية مين المنتجيات الصيناعية 

 المختلفة .  
يقييدم قطيياع الصييناعة فييرص عمييل تتناسييب مييع الزيييادة السيينوية فييي   الفددرض الثدداني
ميين خييالل تحليييل البيانييات التييي تييم تجميعهييا بشييأن الزيييادة فييي تعييداد ،  تعييداد السييكان

، واجميييييالي القيييييوى العاملييييية فيييييي كافييييية  2017اليييييى  2011السيييييكان فيييييي الفتيييييرة مييييين 



 

   
  20/3/2019 عزة على فرجد/     االثار االقتصادية للنشاط الصناعى بجمهورية مصر العربية  

 824                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 
 

 

 

 

 

 

 

ر عليى تيوفير خدمات( يتض  ان قطاع الصناعة قياد -صناعة  –القطاعات )زراعة 
العديد من فرص العمل حيث اتض  ان نسيبة العياملين فيي قطياع الصيناعة فيي العيام 

مين اجميالي القيوى العاملية  2017فيي العيام  %23.5وقد بلغت   %17كان  2011
في جمهورية مصر العربية مما يؤكد على ان قطاع الصناعة قادر على توفير فرص 

خييالل  %17.9اد السييكان والتييي قييد بلغييت عمييل جديييدة متناسييبة مييع الزيييادة فييي تعييد
 الفترة التي شملتها الدراسة مما يؤكد صحة هذا الفرض.

تتميييييز مصيييير فييييي بعييييض االنشييييطة الصييييناعية كنتيجيييية للخبييييرات     الفددددرض الثالددددث
يتضيي  ميين ،  واالسييتثمارات بهييا بمييا يمثييل قيميية اقتصييادية مضييافة للنشيياط الصييناعي

الصييييناعية فييييي مجييييال الصييييناعات الهندسييييية  تحليييييل االنشييييطة االقتصييييادية ان القييييدرة
 وكيذلك صيناعات  %23.04قيمية اقتصيادية بنسيبة  وااللكترونية والكهربائية قد بلغيت

مين  %19.9ساسيية االكيماويية الصيناعات الو  %20.37مشيروبات الغذائيية و المواد ال
باجميييالي كليييي يعيييادل  2017اجميييالي القيييدرة االنتاجيييية للصيييناعة المصيييرية فيييي العيييام 

ميين اجمييالي االنشيييطة الصييناعية فيييي كافيية المجييياالت ، كمييا وان التوجيييه   63.31%
،  %14.49االسييييييتثماري فييييييي تلييييييك المجيييييياالت الصييييييناعية قييييييد بليييييي  علييييييى الترتيييييييب 

مييين اجميييالي االسيييتثمارات الكليييية فيييي  %61.56بميييا يعيييادل  26.78%،  20.29%
جييياالت ، كميييا وان فيييرص العميييل فيييي تليييك الم 2017القطييياع  الصيييناعي فيييي العيييام 
باجميالي فيرص   %18.01،  %17.71،  %16.89الصناعية كانت على الترتيب 

بميييييا يوضييييي  ان النشييييياط الصيييييناعي  متمييييييز فيييييي االنشيييييطة  %52.61عميييييل يعيييييادل 
الصيييناعية اليييثالث مييين حييييث القيمييية االقتصيييادية وكيييذلك توجييية االسيييتثمارات الداعمييية 

ي تليك االنشيطة الصيناعية للتنمية الصناعية ، وتوفر فرص عمل باالعداد المالئمة في
 وهذا يؤكد صحة هذا الفرض .
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 المقترحات
تركييييييز االسيييييتثمارات الجدييييييدة فيييييي القطييييياع الصيييييناعي فيييييي انشيييييطة الصيييييناعات  •

الهندسييييييية وااللكترونييييييية والكهربائييييييية وصييييييناعات المييييييواد الغذائييييييية والمشييييييروبات 
وصييييناعات الكيماويييييات االساسييييية والصييييناعات المعدنييييية االساسييييية ذات العائييييد 

  االكبر والموفرة الكبر فرص عمل .
نييييات المسييييتخدمة فييييي الصيييناعة التقليدييييية والمتوارثيييية اعيييادة الهيكليييية وتطييييوير التق •

 . كصناعة الغزل والنسيج  ذات العائد االقتصادي المتدني
رفيييع المسيييتوى التقنيييي للعييياملين وتيييوجيههم اليييى القطاعيييات الصيييناعية ذات العائيييد  •

 .  االقتصادي االكبر
 العمل على التطوير االيجابي لسعر صرف الجنييه المصيري بهيدف دعيم المييزان •

 . التجاري وتقليل الفجوة بين تكاليف االستيراد وعائد التصدير
العمل على رفيع الحيد االدنيى لالجيور للعياملين فيي قطياع الصيناعة ليدعم االسير  •

 . المصرية لتقليل نسب االفراد تحت خط الفقر
ميييين خييييالل تكيييياليف االسييييتيراد للخامييييات والمنتجييييات الصييييناعية ودعمييييًا للميييييزان  •

ر العميييل عليييى تيييوفير وتطيييوير بيييدائل للمنتجيييات الصيييناعية التجييياري يتطليييب االمييي
 . المستوردة 

العميييل عليييى نقيييل التقنييييات الحديثييية للصيييناعت التقليديييية مثيييل صيييناعة االخشييياب  •
والنسيييج والجلييود بهييدف زيييادة االنتيياج ورفييع جودتييه والتقليييل ميين التكلفيية وتحقيييق 

 عائد امثل.
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The Economic Effects of Industrial Activity in the 

Arab Republic of Egypt 

Prepared by: Prof.Ass. Dr. Azza Ali Farag 

Higher Institute of Administrative Sciences and Foreign Trade 

This research presents an assessment of the economic impact of 

the industrial activity in the Arab Republic of Egypt as it is one 

of the main activities of the Egyptian economy. The total 

participation of the industrial sector in GDP was assessed during 

the years 2011 to 2017. The impact of new investments in 

industrial activities in the same period of 2011 to 2017 was 

assessed as well as its impact on the economic value added of 

production in the industrial sector. Given the economic 

importance of the industrial sector through the available 

employment opportunities and the generation of new jobs in the 

main industrial sectors, the number of employees was assessed 

in the industrial sector and compared with their numbers in the 

agricultural and service sectors. In addition, the development of 

the possibility of the industrial sector in providing new job 

opportunities with the total increase in the population of the 

Arab Republic of Egypt, and the extent of the impact of 

employment opportunities in the industrial sector on the 

percentage of population under the poverty line. The investment 

trend in the industrial sector for various industrial activities was 

also analyzed to determine the direct impact of investments in 

these industrial fields on the percentage of the economic value 

added to the production and the percentage of workers in these 

industrial activities. The added value of the industrial sector 

varies, as it provides the needs of the markets and reduces the 

need for imports, which provides direct economic support for 
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GDP; therefore, the total exports and imports of industrial 

products were assessed. 

The results of the research showed the added value of the 

participation of the industrial sector in GDP, whose participation 

rate was not less than 33.1% in 2017 with a value of $ 109.99 

billion. The maximum participation rate in 2011 was 37.65% at 

$ 88.854 billion. The results of the study showed the importance 

of the industrial sector in providing job opportunities for the 

Egyptian people. The lowest participation rate for the total 

number of employees in the industrial sector was 17% with 

4.534 million jobs in 2011, with the highest participation rate of 

24% In 2014. The research also highlighted the importance of 

direct investment in the industrial sector, which caused a 

progress in the domestic return of industrial activity, the 

maximum value of participation in GDP in 2016 worth 122.72 

billion dollars and the lowest value in 2011 worth 88.85 billion 

dollars, while the value of annual investments in the industrial 

sector reached $ 11.99 billion, with a maximum value of $ 21.64 

billion in 2017. Since the direct economic impact of the 

industrial sector can be assessed in terms of the ability of the 

industrial sector to provide products of the appropriate quantity 

and quality and at the competitive price of the world markets, 

the total exports of industrial products and imports were 

analyzed in value by the available data in the period studied. It 

was found that the imports percentage of industrial products 

have been significantly affected by the conversion rate of the 

Egyptian pound against the dollar. The percentage of the value 

of exports to imports of industrial products decreased as the 
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conversion rate of the Egyptian pound against the dollar 

decreased. 
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