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 قطاع الصناعة 
 يتوجه التي هي النمو في الناجحة التجارب أن حيث التنمية عملية في وحاسم هام بدور الصناعة تقوم

 أو جديدة عمل فرص توفير على قدرة األكثر القطاعات إلى االستثمارية التدفقات من األكبر الجزء فيها

 سنوات السبع في المصرية الجهود أسفرت وقد .القومي االقتصاد إلى حقيقية مُضافة قيمة إضافة

 والتصدير اإلنتاج معدالت على للحفاظ الوطنية للصناعة الداعمة المبادرات من العديد تبني عن االخيرة

   .الخارجية األسواق لمختلف

2021/2020أهم مؤشرات القطاع خالل العام المالي   
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من الناتج  2021- 2020قطاع الصناعة في 

%16.3المحلى اإلجمالي   
   2.5معدل نمو •

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 نسبة المساهمة في القطاع 

 نسبة تدفق االستثمارات نسبة التاثر بالتغٌرات المناخٌة  نسبة المساهمة من اجمالً القطاع

نسبة تدفقات اجنبً  •

 ملٌار دوالر  2.3مباشر 



 المراحل الصناعية المركبة

4.5 2.3 1.7 

 –الصناعات الغذائٌة 

صناعة  -الصناعات الدوائٌة  

 الحبوب و منتجاتها

3.2 5.1 4.4 
 –صناعة االخشاب و األثاث 

 صناعة مواد البناء

2.1 1.7 2.5 

صناعة  –صناعة الجلود 

الصناعات  –دباغة الجلود 

 الٌدوٌة

4.5 2.2 1.7 
صناعة  –الصناعات الهندسٌة 

 تكنولوجٌا المعلومات 

4.9 5.1 6.2 

 –صناعة التطوٌر العقاري 

 –صناعة مواد البناء 

 الصناعات المعدنٌة
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سنويا من % 12.2فرص العمل المتاحة في القطاع 

معدالت بطالة اقل مع التحوالت = إجمالي العمالة 

 التدريبية 

“ 
” 
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 الصناعات األكثر تأثرا  
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 صناعة االخشاب و االثاث
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و  النسجٌةالصناعات 

 المالبس الجاهزة
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 صناعة الجلود و دباغتها 
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صناعة الطاقة و البترول و 

 الكٌماوٌات
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صناعة الغذاء    

 -:تغٌر المناخ و االستثمارات الصناعٌة فً

 استراتٌجٌة اإلنتاج •

   للمنشاتالشكل و التصمٌم •

 التسوٌق للمنتجات •

 COPsالتخطٌط للتنمٌة الصناعٌة فً ظل  •
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AREAS OF FOCUS 
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B2B MARKET SCENARIOS 

• Develop winning 

strategies to keep ahead 

of the competition 

 

 –فً ضوء البصمة الكربونٌة  •

 المعادلة خاسرة 
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  الملخص
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قطاعات استثمارٌة كبٌرة على المحك بٌن النمو و التنمٌة االقتصادٌة و اتاحة فرص عمل و بٌن 

 تطبٌق كافة شروط اتفاقٌات المناخ 

 

 التغٌرات المناخٌة ال تقتصر على األحوال الجوٌة فقط بل هً انعكاس للمخرجات األرضٌة أٌضا 
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