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 2020/1202صادرات شركات قطاع األعمال العام القدرة التنافسية ل

تنمية الصادرات لشركات قطاع االعمال العام وقد بدأت  استراتيجيةنتهج القائمين على وزارة قطاع االعمال العام ي

دراسات الجدوى لكبرى مكاتب الدراسات واالستشارات فى مجاالت الغزل والنسيج والصناعات المعدنية وكذا  بإسناد

زيادة فى حجم الصادرات مما يعود على الدولة بحصيلة وفيرة من  هوما يتبعالصناعات الدوائية بهدف زيادة االنتاج 

 0 األجنبيمن النقد 

 مليار15.493قيمة الصادرات  بلغتوقد 

شركة  40 )لعدد 2020/2021عام  جنيه

مليار جنيه في العام 13.365ل مقاب مصدرة(

 نموبمعدل  مصدرة(شركة  44 لعدد) السابق

من  %29قيمة الصادرات  وتمثل 13.5%

 المصدرة لذات الشركات النشاط إجمالي إيرادات

 األعمال.بقطاع 

 

 

 أوال : التوزيع النسىب للصادرات 

المرتبة األولى الشركة القابضة للصناعات احتلت 

 العامالمعدنية إذ بلغت قيمة صادراتها هذا 

من  %58.6يار جنيه بنســبة مل 9.079

إجمالي صادرات شـــركات قطاع األعمال مقابــل 

بزيادة في العام الســابق  جنيه مليار6.898

 %31.6 نموبمعدل  هجني يارمل 2.181 تبلغ

من إيرادات  %69.4وتمثل الصادرات هذا العام 

فى القابضة النشاط للشركات المصدرة 

 للصناعات المعدنية

  

 

2018/2017

2019/2018

2020/2019

2021/2020

16585

17049

13365

15493

61297

56286

47064

53484

إيرادات النشاط للشركات المصدرة  الصادرات 

القيمة بالمليون جنيه

الصناعات المعدنية
9079

59%

الغزل والنسيج 
والمالبس

296
2%

الصناعات 
الكيماوية
1329

8%

الصناعات الدوائية
346

2%

التشييد 
والتعمير
2150

14%

النقل البحرى 
والبرى
2293

15%

ابضة      على مستوى الشركات القتوزيع النسبى للصادرات ال
2021/2020عام 

جنيهالقيمة بالمليون 
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إذ بلغت  لنقل البرى والبحرىللشركة القابضة ل الشركات المصدرة التابعة تأتى يف املرتبة الثانية

 .قطاع األعمال العام هذا العام  صادرات شركات إجماليمن  %15نسبة ب مليار جنيه 2.293 صادراتها

بمبلغ  للتشييد والتعميرالقابضة  للشركة ات التابعةلشـركلإيرادات األعمال الخارجية تأتى  املرتبة الثالثة

 0صادرات شركات قطاع االعمال العام  إجماليمن  %14بنسبة  جنيه مليار 2.150

 ثانيا : موقف الشركات املصدرة

  د الشركات المصدرة هذا العامبلغ عد

 ( شركة 44) ( شركة مقابل40) 

  الشكلالعام السابق موزعه كما فى 

 

قد توقفت عن التصدير لهذا العام شركة واحدةوالجدير بالذكر انه يوجد عدد   

عن التصديرعدد الشركات الىت توقفت   

 الشركة القابضة
2020/2021  2019/2020  2018/2019  2017/2018  2016/2017  

دال يوج 1 2 ال يوجد دال يوج   الصناعات املعدنية 

دال يوج 2 1 ال يوجد  الصناعات الكيماوية 1 

 الغزل والنسيج والقطن 3 1 2 4 ال يوجد

يوجد ال  الصناعات الدوائية 

دال يوج دال يوج  دال يوج  دال يوج 1  والتعمري التشييد   

يوجد ال 1  النقل البحرى والربى 

 

1 

 

7 5 2 4 
امجاىل عدد الشركات املتوقفة 

 عن التصدير

شركات زادت صادراتها•
شركة18

شركات انخفضت صادرات•
شركة21

شركات دخلت منظومة •
التصديرهذا العام

شركات1
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شركات زادت صادراتها3

التوجد شركات دخلت 
منظومه التصدير هذا العام

شركه انخفضت صادراتها2

التوجد شركات توقفت عن 
التصدير

شركات زادت 4
صادراتها

شركة دخلت منظومه 1
التصدير هذا العام

شركات انخفضت 5
صادراتها

التوجد شركات 

توقفت عن التصدير

التوجد شركات زادت 
صادراتها

التوجد شركة دخلت 
منظومه التصدير هذا العام

شركات انخفضت 3
صادراتها

التوجد شركة توقفت عن 
التصدير

شركات زادت 5
صادراتها

ال يوجد شركات دخلت 
منظومه التصدير هذا العام

شركات انخفضت 3
صادراتها

اليوجد شركات توقفت 
عن التصدير

شركات زادت صادراتها6

التوجد شركات دخلت 
منظومه التصدير هذا العام

شركات انخفضت 3
صادراتها

التوجد شركات توقفت 
عن التصدير

 

 

 

 

 والقطن الشركة القابضة للغزل والنسيج     

    

 

 الشركة القابضة للصناعات المعدنية

 

  

 

 القابضة للصناعات الدوائيةالشركة   

 

 

  

 الشركة القابضة للصناعات الكيماوية    

  
 

 الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى    

 

 

  الشركة القابضة للتشييد والتعمير          

 

 

 

 2020/2021ملخص منظومة التصدير بقطاع األعمال للعام الحالى 

 التوجد شركات زادت صادراتها

دخلت منظومة  شركاتتوجد  ال

 التصدير هذا العام

 انخفضت صادراتهاشركة  5

 عن التصدير توقفت شركة 1
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ا شركات انخفضت صادراته

(شركة21)

لقابضة للصناعات المعدنية

النصر لصناعة المواسير

العامة لمنتجات الخزف والصينى 

اسكندرية للحراريات

القابضة للغزل والنسيج والقطن

دمياط للغزل والنسيج

دوارمصر للغزل والنسيج الرفيع  بكفر ال

القابضة للصناعات الكيماوية

الدلتا لألسمدة

مصر لصناعة الكيماويات

الشرقية للدخان

النصر للمالحات

المكس للمالحات 

القابضة للصناعات الدوائية

اإلسكندرية لألدوية

(سيد)تنمية الصناعات الكيماوية 

العربية لألدوية

الشركة القابضة للتشييد والتعمير

(حسن عالم)النصر العامة للمقاوالت 

(مختار إبراهيم)المقاوالت المصرية 

السد العالى للمشروعات الكهربائية

القابضة للنقل البحرى والبرى

مصر لإلستيراد والتصدير

النصر للتصدير واإلستيراد

اسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع

دمياط لتداول الحاويات والبضائع

شركات زادت صادراتها

( شركة18) 

القابضة للصناعات المعدنية

مصر لأللومنيوم

السبائك الحديدية

النصر لصناعة الكوك والكيماويات 
األساسية

النصر للتعدين

مصانع النحاس المصرية

النصر للزجاج والبلور

طنالقابضة للقطن والغزل والنسيج والق

مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

الدقهلية للغزل والنسيج

شبين الكوم للغزل والنسيج

القابضة للصناعات الكيماوية 

(كيما)الصناعات الكيماوية 

النصر لألسمدة

سيناء للمنجنيز

النقل والهندسة

القابضة للصناعات الدوائية

مصر للمستحضرات الطبية

ممفيس لألدوية

النصر للكيماويات الدوائية 

النيل لألدوية 

القاهرة لألدوية

ديرشركات توقفت عن التص

(شركة1)

ىالقابضة للنقل البحرى والبر

مصر للتجارة الخارجية

شركات دخلت منظومة 
التصدير هذا العام       

(شركة1) 

ةالقابضة للصناعات الكيماوي

النصر نيازا

 2020/2021الحالىملخص منظومة التصدير بقطاع األعمال للعام تابع   


