جدول رقم ()1

الطاقة اإلنتاجية المتاحة لصناعة المكرونة والشعرية
أعوام 2005 / 2004 , 2004 / 2003 , 2003 / 2002
القيمة  :باأللف جنيه
الكمية بالطن

األصناف
المنتجة

قطاع أعمال عام

االجمالى

قطاع خاص

السنة
كمية

%

القيمة

%

كمية

%

القيمة

%

كمية

%

القيمة

%

/ 2002
2003

100 581776 100 386061 88 511392 87.8 338887 12 70384 12 47174

المكرونة / 2003
والشعرية 2004

100 708131 100 309189 92 648837 90.5 279663 8.4 59294 9.5 29526

/ 2004
2005

100 466212 100 226038 94 440178 94.2 212876 5.6 26034 5.8 13162

القيمة

الطاقة اإلنتاجية المتاحة لصناعة المكرونه والشعرية
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جدول رقم ()2

اإلنتاج الفعلى لصناعة المكرونة والشعرية
أعوام / 2004 , 2004 / 2003 , 2003 / 2002
القيمة  :باأللف جنيه
الكمية بالطن

األصناف
المنتجة

قطاع أعمال عام

اإلجمالى

قطاع خاص

السنة
كمية

%

القيمة

%

كمية

%

القيمة

%

كمية

%

القيمة

%

2002
100 449951 100 306146 87 392075 87.4 267494 12.9 57876 13 38652
/
2003
2003
المكرونة
100 594862 100 259988 93 551096 91.6 238052 7.4 43766 8.4 21936
/
والشعرية 2004
2004
100 425909 100 203086 94 402000 94 190963 5.6 23909 6 12123
/
2005

القيمة

اإلنتاج الفعلى لصناعة المكرونة والشعرية
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جدول رقم ()3

الطاقة العاطلة لصناعة المكرونة والشعرية
أعوام / 2004 , 2004 / 2003 , 2003 / 2002
القيمة  :باأللف جنيه
الكمية بالطن

إجمالى الطاقة المتاحة
االصناف
المنتجة

السنة
كمية

قيمة

نسبة
إجمالى الطاقة العاطلة الطاقة
العاطلة
الى
الطاقة
المتاحة
للكمية
قيمة
كمية
%

توزيع قيمة الطاقة العاطلة طبقا ً ألسبابها

عدم
توافر
مواد
أولية

%

عدم
توافر
قطع
الغيار

2002
2003 /

386061

131825 79915 581776

6591 50 65912 20.7

المكرونة 2003
والشعرية 2004 /

309189

113269 49201 708131

2004
2005 /

226038

40303

22952 466212

* تشمل قدم اآلالت وانقطاع التيار الكهربى ونقص التدريب

%

5

صعوبات
نقص
%
التسويق
العمالة

ـ

ـ

%

أخرى*

%

15.0 19774 30.0 39548

5663 15 16991 40 45308 15.9

5

11327 30.0 33980

10

256

1

1037

3

39 15780 10.2

446

1

56.0 22784

جدول رقم ()4

حركة التجارة الخارجية لصناعة المكرونة والشعرية
القيمة  :باأللف جنيه
الكمية  :بالطن

الصادرات
األصناف المنتجة

السنة

الواردات

كمية

قيمة

كمية

قيمة

2003 / 2002

538

1148

24

136

المكرونة والشعرية 2004 / 2003

1121

2806

65

253

2005 / 2004

1841

5147

343

699

حركة التجارة الخارجية لصناعة المكرونة والشعرية
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جدول رقم ()5

المخزون من اإلنتاج التام لصناعة المكرونة والشعرية
أعوام 2005 / 2004 , 2004 / 2003 , 2003 / 2002
القيمة  :باأللف جنيه
الكمية بالطن

قطاع أعمال عام
األصناف
المنتجة

السنة

أول المدة
كمية

قيمة

قطاع خاص

آخر المدة
كمية

قيمة

أول المدة
قيمة

كمية

اإلجمالى

آخر المدة
كمية

قيمة

أول المدة
كمية

قيمة

آخر المدة
قيمة

كمية

2002
11880 8137 7458 6780 7780 5329 3733 3394 4100 2808 3725 3386
/
2003
2003
المكرونة
5978 2989 11880 8137 4971 2490 7780 5329 1007 499 4100 2808
/
والشعرية 2004
2004
8168 4182 5978 2989 6377 3283 4971 2490 1809 899 1007 499
/
2005

المخزون من اإلنتاج التام لصناعة المكرونة والشعرية
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جدول رقم ()6

الموارد واإلستخدامات لصناعة المكرونة والشعرية
عام 2005 / 2004
الكمية  :بالطن

اإلستخدامات

الموارد

الكمية

%

اإلنتاج

203086

98.4

الكمية

المتاح لإلستهالك 200395

%

97.1

الواردات

343

0.2

الصادرات

1841

0.90

مخزون أول العام

2989

1.40

مخزون آخر العام

4182

2.00

اإلجمالى

206418

100

اإلجمالى

206418

100

=

203086

نسبة اإلكتفاء الذاتى =

اإلنتـاج
المتاح لالستهالك

200395

ـ6ـ

= %101.3

بيان بأسماء وعناوين الشركات* المنتجة للمكرونة والشعرية
عام 2004/2005
إسم الشركة
م
أوالً – شركات قطاع األعمال العام
 1مطاحن ومخابز شمال القاهرة
 2مطاحن ومخابز اإلسكندرية
 3الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى
ثانيا ً – شركات القطاع الخاص واإلستثمارى
 1مصنع مكرونة نور

العنوان
مدينة السالم – القاهرة
ش جمال عبد الناصر – اإلسكندرية
ميت عقبة – جيزة
ش الترعة الباجورية – كفر الزيات – الغربية

 2مصنع مكرونة همام

سكن القرية – النخيلة – أبو تيج ـ أسيوط

 3مصنع مكرونة حجازى

ش بورسعيد – جرجا – سوهاج

 4مصنع مكرونة أبو عوف

ش الجبانة البحرى  -كفر الزيات – الغربية

 5مصنع الكوثر للصناعات الغذائية
 6مصنع مكرونة البرج

المنطقة األولى – حى الكوثر  0سوهاج
ش الفنار – عزبة البرج – دمياط

 7مصنع مكرونة كراندانى

بين الصورين – الجمالية  -القاهرة

 8مصنع مكرونة غادة
 9مصنع مكرونة بابل

العامرية – اإلسكندرية
منية محلة – الدقهلية

 10مصنع الصفا للصناعات الغذائية
 11مصنع نور اإلسالم
 12مصنع السالم

البستان – السنبالوين – دقهلية
قلين – كفر الشيخ
ش الجالء – أخميم – سوهاج

 13مصنع مكرونة صالح الدين

برهام – الساحل – القاهرة

 14مصنع الوادى للمكرونة

طريق الداخلة – الخارجة – الوادى الجديد

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

مصنع مكرونة المحبة
مصنع مكرونة عبير
مصنع مكرونة البارودى
مصنع مكرونة الصقر
مصنع مكرونة واعر
مصنع األمين للمكرونة
مصنع مكرونة المختار
مصنع مكرونة الفردوس
مصنع مكرونة دراج
مصنع مكرونة روزينا

األحمدية – كوم أمبو  -أسوان
بنى مزار – المنيا
بنى مزار – طريق العيش  -المنيا
الدواوين – طنطا – الغربية
عزبة أبو حمالة – طنطا  -الغربية
ش الجميل – طنطا – الغربية
ش الجيش – قطور  -الغربية
بلطيم – كفر الشيخ
دسوق – كفر الشيخ
المدينة الصناعية – كفر الشيخ

تابع بيان بأسماء وعناوين المنشآت* المنتجة للمكرونة والشعرية عام
2004/2005
م
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

إسم المنشأة

العنوان

(تابع) شركات القطاع الخاص واإلستثمارى
العمدان – الرياض – كفر الشيخ
مصنع مكرونة عاشور
ش بورسعيد – مطوبس – كفر الشيخ
مصنع مكرونة النيل
كفر الدوار – البحيرة
مصنع مكرونة كريستال
مصنع مكرونة مصر إيطاليا للصناعات دمياط الجديدة – دمياط
الغذائية
منيا القمح  -الشرقية
مصنع مكرونة كيمو
مطاى – المنيا
مصنع مكرونة الشروق
طريق طنطا السريع – الغربية
مصنع مكرونة كمال
بشتيل – إمبابة  -جيزة
مصنع مكرونة الريس
قوص – قنا
مصنع مكرونة السالم
كفر حمزة – الخانكة – القليوبية
مصنع مكرونة رانيا
القناطر الخيرية – القليوبية
مصنع مكرونة منى
الخرقانية  -القليوبية
مصنع مكرونة ناجى
شبرا الخيمة – القليوبية
مصنع مكرونة النجمة
الطابية – المنتزه  -اإلسكندرية
مصنع آية للمكرونة
مصنع مكرونة الشعب
مصنع مكرونة الحجاز
مصنع مكرونة الزهراء
مصنع مكرونة الفراعنة
مصنع مكرونة ناصر ( أبو هالل)
مصنع مكرونة طابا
مصنع مكرونة العدوى
مصنع مكرونة ذهب
مصنع مكرونة أباظة
مصنع مكرونة كريم
مصنع مكرونة المصرى
مصنع مكرونة رمسيس
مصنع مكرونة ميالنو الحديث
مصنع مكرونة مكة
مصنع مكرونة الوحدة
مصنع مكرونة العهد الجديد
مصنع مكرونة السالم

 56مصنع مكرونة منصور

إهناسيا – بنى سويف
ش طراد النيل – العياط  -الجيزة
ش المذبح – العياط  -الجيزة
البدرشين – الجيزة
الزقازيق – الشرقية
منيا القمح – شرقية
بشتيل – إمبابة  -جيزة
الحوامدية  -جيزة
غرب شبرا – دمنهور – البحيرة
المدينة الصناعية  -أسوان
الموسكى  -القاهرة
الرمل  -اإلسكندرية
البراجيل  -إمبابة ـ جيزة
البدرشين – الجيزة
بهتيم – قليوبية
دفنو – أطسا  -الفيوم
مينا البصل – اإلسكندرية
ميدان الزهور – شبين الكوم  -المنوفية

(تابع )بيان بأسماء وعناوين المنشآت* المنتجة للمكرونة والشعرية عام 2004/2005
إسم المنشأة
م
(تابع) – شركات القطاع الخاص واإلستثمارى
 57مصنع مكرونة نابولى
 58مصنع مكرونة شرع هللا
 59مصنع أميرة للمكرونة
 60مصنع مكرونة السالم
 61مصنع مكرونة السعد
 62مصنع مكرونة الصقر اآللى
 63مصنع مكرونة إيمان
 64مصنع مكرونة وادى النيل
 65مصنع مكرونة أطلس الحديث
 66مصنع مكرونة الكوثر
 67مصنع مكرونة نانى
 68مصنع مكرونة أبيدوس
 69مصنع مكرونة أنطونيو
 70مصنع مكرونة عزيز
 71مصنع مكرونة أميرة
 72مصنع الملكة لتصنيع المكرونة
 73مصنع العفيفى للصناعات الغذائية
 74مصنع البدر إلنتاج المكرونة
 75نور للصناعات الغذائية
 76مبروك للتجارة والتوزيع
 77الحمد للصناعات الغذ1ئية
 78المهندس الوطنية للمكرونة
 79مضارب دمياط وبلقاس
 80مضارب رشيد
 81مضارب الدقهلية
 82الدولية للصناعات الغذائية
 83الفراشة للصناعات الغذائية
 84الشركة الوطنية لصناعة المكرونة
 85مصنع مكرونة اإلسماعيلية
 86شركة الصيادين لصناعة المكرونة
 87ترست فودز لألغذية الجافة
 88المصرية لصناعة المكرونة

العنوان
البستان – مصر الجديدة – القاهرة
فيشا الكبرى – منوف – المنوفية
التبين – القاهرة
تال  -منوفية
مطاى – المنيا
منوف – المنوفية
الرمل – اإلسكندرية
السيوف القبلى  -اإلسكندرية
السيوف القبلى – اإلسكندرية
بنى سويف الجديدة
ش الظاهر – القاهرة
ش ماريه القبطية – سوهاج
ش حمام الورشة – اإلسكندرية
ش مصنع الهدرجة – سوهاج
جرجا – سوهاج
الفيوم – طريق مصر الفيوم
كوم أشفين – قليوبية
كفر الجزار – ش السالم – بنها – القليوبية
السنطة – الغربية
بنى غالب – المنطقة الصناعية – أسيوط
حوش عيسى – البحيرة
أبو صوير – اإلسماعيلية
مدارس األشراف – بلقاس – دقهلية
قنال المحمودية – اإلسكندرية
المنصورة  -دقهلية
أبو زعبل – الخانكة – القليوبية
العاشر من رمضان – الشرقية
المنطقة الصناعية – اإلسماعيلية
أبو صوير – اإلسماعيلية
السنبالوين – دقهلية
المنتزة – اإلسكندرية
المنطقة الصناعية – المنوفية

* تشمل حصر لشركات القطاع العام وأهم شركات األموال والمنشآت االستثمارية بالقطاع الخاص وباقى منشآت
القطاع الخاص التى يعمل بكل منها عشرة مشتغلين فأكثر .

