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  ـ:المحتويات 
 الصفحة الموضوع

 ٢  األهمية االقتصادية لقطاع األجهزة المنزلية الكهربائية-

 ٤  تعريف المنتج-

 عوامل المنافسة الرئيسية فى مجال صناعة األجهزة المنزلية -
 واإللكترونيات

٦ 

 ١٠ ع.م. على األجهزة المنزلية فى ج العوامل التى تؤثر فى الطلب-

 نسب التخفيضات التى قدمتها أهم الشركات المصرية بعد صدور -
 القرارات الجمركية األخيرة

١٣ 

 ١٤ ع.م. المكون المحلى فى صناعة األجهزة المنزلية الكهربائية فى ج-

 ١٥  الفعلى لألجهزة المنزلية الكهربائيةواإلنتاج الطاقات اإلنتاجية -

 ١٦  الصادرات المصرية من األجهزة المنزلية-

 ١٩  الواردات المصرية من األجهزة المنزلية-
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 :األهمية االقتصادية لقطاع األجهزة المنزلية الكهربائية 
على الرغم أن جمهورية مصر العربية غير مصنفة دوليـاً كأحـد الـدول              

الكثير من المقومـات    المنتجة للصناعات الهندسية، إال أنه تتوافر لها فى مصر          
 .الرئيسية لألداء الجيد كقطاع صناعى 

 إلنتـاج   تشمل هذه المقومات ضمن ما تشمل الميزة النسبية الكامنة فيهـا          
 ـ: ث الميزة النسبية الكثير من العوامل من أهمها عالعديد من المنتجات، ومب

 .كثافة عنصر العمل فى مختلف العمليات اإلنتاجية لهذه الصناعة •
 .حلى كبير سوق م •
 . األوسط وأفريقياقالفرص المتاحة لتسويق هذه المنتجات فى أسواق الشر •
المجلس ( تضافر جهود القائمين على هذه الصناعة على المستوى المحلى           •

السلعى للصناعات الهندسية واإللكترونية، غرفـة الصـناعات الهندسـية،          
المكانة التـى   لكى تتبوء هذه الصناعة      -) جمعيات رجال األعمال وغيرها   

تليق بها كصناعة والدة لفرص تصديرية  تخلق معها فرص تصدير لقطـع             
غيار وهذه بدورها تخلق فرص عمل جديدة ومن المعروف أن كل فرصـة             

  فرصة عمل فى الصناعات المغذية     ١٧عمل فى الصناعات الهندسية تخلق      
 . كثيفة العمالة"لهذه الصناعة"

على األثاث والتجهيزات المنزلية يبلغ فـى       قيمة اإلنفاق اإلستهالكى محلياً      •
من قيم اإلنفاق من الدخل العام وهى نسبة مرتفعة مقارنة          % ١٧المتوسط  

 .بأوجه اإلنفاق على المستلزمات األخرى 
صدور القرارات الجمركية األخيرة أدت إلـى انخفـاض الجمـارك علـى              •

ود قالذى سي مستلزمات اإلنتاج مما سيؤدى إلى انخفاض تكلفة اإلنتاج ككل          
 . لرفع القدرة التنافسية فى األسواق الخارجيةهبدور

ارتفاع نسبة المكون المحلى فى صناعة األجهزة المنزلية الكهربائية والتى           •
 .رفأكث% ٧٥تصل فى الثالجات وأجهزة التكييف والغساالت إلى 
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على صناعة األجهزة المنزلية الكهربائية     ) تقريباً  ( سيطرة القطاع الخاص     •
ا يؤدى إلى توافر إمكانيات التجديد والتحـديث واالبتكـار واالسـتثمار            مم

 .لتطوير اإلنتاج وتعظيم القدرة التنافسية
حققت الصادرات المصرية من الثالجات والمجمـدات ، أجهـزة التكييـف،        •

 .٢٠٠٣ز طفرة فى حجم الصادرات عام البوتاجازات وسخانات الغا
 علـى سـبيل      فى البند السـابق    يةحققت بعض األصناف المشار اليها بعال      •

 إنخفاضاً فى حجـم     )والغساالت، البوتاجازات والمجمدات  الثالجات  (التحديد  
الواردات إلى جانب انخفاض أصناف أخرى فـى حجـم الـواردات مثـل              

 .٢٠٠٣سخانات الكهربائية وذلك عام التليفزيون أبيض وأسود وال
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 تعريف المنتج
 الصنف الكود الجمركى

 مراوح طاولة وما شابه ٨٤/١٤/٥١/٠٠/١٠
آالت تكييف هواء من النوع المعد للنوافذ أو  ٨٤/١٥/١٠/٠٠/١٠

 الجدران مؤلفه جسماً واحداً
آالت تكييف هواء محتوية على وحدة تبريد  ٨٤/١٥/٨١/٠٠/٩١

 وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة 
ثالجات بمجمدات مشتركة ، مجهزة بأبواب  ٨٤/١٨/١٠/١٠/٠٠

  لتر٨٠٠جية منفصلة حتى خار
ات بمجمدات مشتركة بأبواب خارجية ــثالج ٨٤/١٨/١٠/٩٠

  لتر٨٠٠>
 

  لتر٨٠٠ثالجات منزلية كهربائية بالضغط حتى   ٨٤/١٨/٢١/١٠
  لتر٨٠٠> ثالجات منزلية كهربائية بالضغط  ٨٤/١٨/٢١/٩٠

  
 ٨٠٠ثالجة منزلية كهربائية باالمتصاص حتى  ٨٤/١٨/٢٢/١٠

 لتر 
  لتر ٨٠٠>ثالجة منزلية كهربائية باالمتصاص  ٨٤/١٨/٢٢/٩٠
  لتر٨٠٠ثالجة منزلية حتى  ٨٤/١٨/٢٩/١٠
 لتر ٨٠٠>ثالجات منزلية كهربائية  ٨٤/١٨/٢٩/٩٠
 ٨٠٠مجمدات بشكل صندوق ال تتجاوز سعتها  ٨٤/١٨/٣٠/٠٠

 لتر 
مجمدات بشكل خزائن رأسية ال تتجاوز سعتها  ٨٤/١٨/٤٠/٠٠

  لتر ٩٠٠
 أجهزة تجفيف المالبس لالستعمال المنزلى    ٨٤/٢١/١٢/١٠٠
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 الصنف الكود الجمركى
 كجـم كاملـة١٠< = آالت غسل منزلية سـعة     ٨٤/٥٠/١١/٠٠/١٠

 . نصف أوتوماتيك 
 كجم١٠< = آالت غسل منزلية فول أوتوماتيك       ٨٤/٥٠/١٢/٠٠/٠٠

 كاملة
  كجم ١٠< = آالت غسل منزلية عادية سعة  ٨٤/٥٠/١٩/٠٠
  كجم١٠ >ل عادية سعة آالت غس ٨٤/٥٠/٢٠/٠٠
 سخانات كهرباء لتسخين المياه  ٨٥/١٦/١٠/٠٠/١٠
 تليفزيونات ملونة بها أجهزة أخرى ـ كاملة  ٨٥/٢٨/١٠/١٠/١٠
 أجهزة تليفزيون وفيديو ملونة ٨٥/٢٨/١٠/٩٠/٠٠
تليفزيونات أبيض وأسود وألـوان أحاديـة بهـا ٨٥/٢٨/٢٠/١٠/٠٠

 .أجهزة أخرى 
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رئيسية فـى مجـال صـناعة اإللكترونيـات واألجهـزة              عوامل المنافسة ال   )١
 ـ:المنزلية 

 ـ: عنصر السعر  : ١/١
مع تناقص عمر السلع االستهالكية عاماً بعد آخر ـ فإن الشركات الكبرى   

تميل للبحث عن الدول التى تتميز برخص أجور العمالة فيها لكى تقـيم فيهـا               
لتكنولـوجى حـديثاً وإسـتخدام      صناعات لتجميع المنتجات إال أنه مع التقـدم ا        

اإلنسان اآللى فى التصنيع ـ فإن العمالة الرخيصة لم تعد العنصر الوحيد الذى  
وفى الحقيقة فإن عنصر العمالة فى مجال       . يحكم اختيار دولة ما لالستثمار فيها     

مـن إجمـالى تكلفـة      % ٥صناعة اإللكترونيات على وجه التحديد يشكل نحو        
 :خرى يجب أخذها فى االعتبار وهى وهناك عناصر أ. المنتج

 ـ : عنصر الجودة : ٢ / ١
والدولي، فان الشركة التي     حتى يمكن المنافسة بكفاءة فى السوق المحلى      

  ترغب في دخول المجال حديثا البد أن تسعي لبناء سمعة طيبة لها في مجـال 
ـ  –حفاظها علي جودة منتجاتها مثلما فعلت اليابان   دا  وهذا الطريق يتطلـب جه

 .وعمال شاقا متواصال 
وبعض الشركات تسعي للحصول علي تـرخيص مـن احـدي الشـركات             

قامـة مشـروع     والبعض األخر يسعي إل    -العمالقة ذات االسم التجاري الدولي    
مشترك مع الشركات األجنبية لكي تحصل مع المشروع علي السـمعة الطيبـة             

 ع األسواق فانها تسـتطي    وبعد أن تثبت أقدامها في    . التي تتمتع بها الشركة األم    
وتحصل من الشركة الرئيسية علي موافقة لتصـدير        . تقديم تصميماتها الخاصة  

 .نتاجهاإ
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 التسويق: ١/٣
 الهامة التي يجب ان ينظر لها حتى قبل البدء فـي            روالتسويق من العناص  

وجـذب  . وذلك بأجراء البحوث السوقية محليـا وخارجيـا         . أنشاء المشروع   
 ٠انب والسعي للدخول في مشروعات مشتركة المستثمرين األج

 اإلنتـاج ووضع أهداف إستراتجية للشركة ثم تأتي مرحلة التسويق بعـد           
بالقيام بحملة دعائية نشطة للتعريف بالشركة علي المستوي المحلـي أوال ثـم             

 .السعر لغزو األسواق الخارجية
  بناء الثقة في المنتج١/٤

اسب التي تحققت فـي التصـدير       وهذا العنصر ضروري للحفاظ علي المك     
 ويشمل هذا العنصر عدة أمور يجب مراعاتها في مراحل اإلنتاج المتعددة بـدءً            

بالتصميم الذي يجب ان يكون معمرا، ويعكس مستوي تكنولـوجي متقـدم وال             
كما ان تسليم المنتج يجب ان يتم فـي         .  إلي صيانة علي فترات متقاربة     جيحتا

 .بعد البيع ضرورية لكسب رضاء العمالء  موعده إلي جانب أن خدمات ما
تصنف الشركات التي تعمل في مجال صناعة األجهزة المنزلية من حيـث            

 -:نظام اإلنتاج والشكل القانوني إلي ثالث أنواع من الشركات في مصر هي
 .المنتجين المحليين -
 .المنتجين تحت ترخيص من الشركة االم -

 .المشروعات المشتركة -

علي . ألنواع الثالثة خاصه في المراحل األولي لإلنتاج      والفرق واضح بين ا   
مشروع مشترك او الشركة التـي       فان الشركة التي تعمل في اطار     : سبيل المثال 

قوم الشركة بعمـل  تنعمل بموجب ترخيص من الشركة االم ففي كلتا الحالتين ال     
عمليـة التصـنيع    ال أسـس بوضع   بحوث للسوق وال بوضع تصميم للمنتج وال      

القيـام   وأوتقتصر العملية اإلنتاجية علي تجميع األجزاء المستوردة        . دسيةالهن
 المنتجين المحليين فيتحملـوا     أمابتصنيع بعض األجزاء محليا واستيراد الباقي       
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مسئوليات القيام ببحوث السوق، وتصميم المنتج الخاص بهم ووضـع أسـس            
 .علمية اإلنتاجية هندسيا للوصول لمستويات الجودة العالميةال

 فعلي سبيل المثال فان     ،والفرق أيضا بين أنواع هذه الشركات في الملكية       
 المشتركة تنقسم فيها الملكية مناصفة بـين الشـركة االم           المشروعاتشركات  

ركة  وهذا الوضع قد يحد من حرية الش       -والشركة الوطنية ) ذات االسم التجاري  (
 في القيـام بأبحـاث      تثمر كما أنها التس   –الوطنية في تقديم تصميماتها الخاصة      

وعلي الجانب األخر فان الشـركات التـي تحصـل علـي            . السوق او التطوير    
وتعتمد فقط علـي االسـم      % ١٠٠ترخيص باإلنتاج يمكن  تكون ملكية محلية        

ها تصبح حره فـي     وبعدان تنشي لنفسها سمعة جيدة فأن     . التجاري للشركة االم    
ـ          تسـتقل باالسـم      أن اتقديم تصميماتها الخاصة تحت اسمها وتـدريجيا يمكنه

إذ أنهم  . وعكس ذلك فان المنتجين محليا لديهم كل الحرية       . التجاري الخاص بها  
 .ي مرحلة التوزيعتيتحملوا كل العملية من بدايتها في مرحلة التصميم وح

 :لموجهة للتصديرا للمنتجات ةمتطلبات الجودة وحماية البيئة الالزم
بالبحث في شبكة المعلومات الدولية عن متطلبات الجودة وحماية البيئـة           

م تحديد هذه المعلومات من خالل ت المنزلية الكهربائية   األجهزةفي مجال صناعة    
ـ   The European union Eco- labelling board    ـ الموقع الخاص ب

ـ  االجهزة المنزلية التـي      هما يتعلق بهذ    بالتفصيل في   توقد جاءت المعلوما   ام ق
التي تبـين   -)flower (المهتمين في االتحاد األوربي بتحديد شعار لها تحت عالمة 

بكل العناصر الالزمة لحماية البيئة ومتطلبـات       تمتع المنتج الحامل لهذه العالمة      
 .ةالجود

 بالنسبة للثالجات
 .%٦٠بنحو أقل  يستهلك طاقة كهربائية أن للمنتج البد  -
 .المنتج يوفر أداء اعلي -

 .الضوضاء اقل -

 .ة في المنتج ال تؤثر علي طبقة األوزونالمكونات الداخل -
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 .م استعمالهاالمنتج يعاد للمصنع مجانا بعد تم -

  صنف معين إنتاجوقفت سنة بعد ١٢قطع الغيار البد أن تتوافر لمده  -

 بالنسبة للغساالت فول أوتوماتك
 %٥٠ل في الكهرباء حوالي المنتج يستهلك طاقة اق -
 )عند الغسيل أو التجفيف(المنتج يعطي أداء اعلي  -

 %٤٠استهالك المياه يقل  -

 اقل عند التشغيل ضوضاء -

 مكونات ضاره بالصحة أو البيئة وال تسبب ضررا ةالمنتج ال يحتوي أي -
 .لطبقة األوزون عند االستخدام

 استعمالهرض من غالمنتج يعاد إلي المصنع مجانا بعد انتهاء ال -

 .سنة توقف اإلنتاج من صنف معين١٢قطع الغيار البد أن تتوافر لمده -

 -:بالنسبة للتليفزيون
 المنتج يستهلك طاقة اقل أثناء االستخدام او عند بداية التشغيل  -
يحتوي المنتج علي اقل مواد ممكنة تشكل خطورة علي الصحة او البيئة  -

ح العادة التدوير بعد م تصميمه لكي يعمر أطول مدة ممكنة وتصلتوي
 .انتهاء الغرض من استخدامه

 المنتج يمكن اعادتة للمصنع مجانا بعد االنتهاء من استعماله -

 .يصاحب المنتج تعليمات مكتوبة لالستخدام السليم الذي اليضر بالبيئة -

 فيه أن مراعاة هذه المتطلبات عند التصنيع سوف تؤدي إلـي            كومما الش 
 . في السوق العالميةاصر المنافسع بكل عنتإنتاج أجهزه تتم
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ع .م. المنزليـة فـي ج     األجهـزة العوامل التي تؤثر في الطلب علـي        
 -:محليا

 المنزلية في مصر بمجموعة من العوامـل        ةاألجهزيتأثر حجم الطلب علي     
 -:يأتي في مقدمتها

أدت سياسة حرية التجارة إلفساح المجال : تطور ونمو السوق المحلي  -١
 و المتطور ويتنافس المستوردون في اشباع السوقالستيراد الحديث 

 بالجودة و  لكي تنافس المستوردةاضل الشركات المحلينبالمنتجات وت
 .السعر

 الزيادة الكبيرة في حجم تدأ: تطور النمط االستهالكي لألسرة المصرية -٢
بالد العربية إلي  الإليم هالمصرية وهجرت الطلب علي العمالة الحرفية

 الذي األمر الحرفيين في مصر، أجور الطبقة وارتفاع ذهنقص كبير في ه
 ألداء الكهربائية المنزلية األجهزة زيادة االعتماد علي إليدفع الكثيرين 

 . اتساع ميادين عمل المرأة إلي باإلضافة المنزلية األعمال
 وتنافس اإلعالنيةانتشار نظم تسهيالت الدفع والتقسيط وتفوق الحمالت  -٣

ة علي تقديم خدمات جيدة وتوفير قطع الغيار وصيانة ما الشركات المحلي
 .بعد البيع حفاظاً علي سمعه شركاتهم 
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 خـالل   ع.م. االسـتهالكي العـائلي فـي ج       اإلنفاقوالجدول التالي يوضح    
 . وزارة التخطيط أعدته الذي ٩٩/٢٠٠٠ -٩٧/٩٨السنوات 

  االستهالكياإلنفاققيم 
 ٢٠٠٠-٩٩-٩٧/٩٨خالل السنوات 

 البيان معدل النمو القيمة بالمليون جنية
٩٩/٢٠٠٠ ٩٩/٢٠٠٠٩٨/٩٩ ٩٨/٩٩ ٩٧/٩٨

 ٨,٦ ٧,٩ ١١٩٩٥٤,١ ١١٠٤٢٠,٧ ١٠٢٢٩١,١ علي الطعام والشراب اإلنفاق إجمالي

   علي غير الطعام والشراب اإلنفاق

 ٨,٩ ٨ ٨٥٢٥,٤ ٧٨٢٩,٢ ٧٢٥٠,٥ سجائر ودخان 

 ٨,٣ ٧,٣ ٢١٢٢٥ ١٩٦٠٢,٩ ١٨٢٦٤,٢  ومنسوجات واغطية قدم وأقمشةمالبس 

 ٧,٥ ٦,٦ ٩٥٢٩,٦ ٨٨٦٦ ٨٣١٧,٣  علي المسكن اإلنفاق

 ٩,٥ ٩,٣ ٨٦٧٧,٤ ٧٩٢٤,٦ ٧٢٤٨,٥  وإضاءةوقود 

 ٧,٨ ٨,٥ ١١٢٥٧,٥ ١٠٤٣٩ ٩٦١٨,٣  وتجهيزات أثاث

 ١٠ ٨,٨ ٥٣٨٤,٢ ٤٨٩٥,٢ ٤٤٩٧,٧ مواد نظافة ومنظفات صناعية 

 ٨,٥ ٧,٩ ٦٤٥٩٩,١ ٥٩٥٥٦,٩ ٥٥١٩٦,٥ والشراب علي غير الطعام اإلنفاق إجمالي

 ٨,٦ ٧,٩ ١٨٤٥٥٣,٢ ١٦٩٩٧٧,٦ ١٥٧٤٨٧,٦  السلعي اإلنفاق إجمالي

 –نقل ومواصالت   (  الخدمي   اإلنفاق إجمالي
 )  ثقافة – رياضة – صحة –تعليم 

٩ ٨ ٥٩٧٥٧ ٥٤٢٧٢,٥ ٥٠٢٥٢,٣ 

 ٥٩/٦٠م   متغيرات االقتصاد القومي عن الفترة من عـا        أهموثيقة مرجعية عن     : المصدر 
  .٢٠٠٠ أغسطس – وزارة التخطيط – ٩٩/٢٠٠٠الي عام 

 

 مقارنـا   ٩٧/٩٨ والتجهيـزات عـام       علي األثاث  لإلنفاقالوزن النسبي    -
 % .١٧,٤ العام علي غير الطعام والشراب باإلنفاق

 مقارنـا   ٩٨/٩٩ثاث والتجهيـزات عـام       علي األ  لإلنفاقالوزن النسبي    -
 % .١٧,٥راب  العام علي غير الطعام والشباإلنفاق

 مقارنـا   ٩٩/٢٠٠٠ والتجهيزات عام    األثاث علي   لإلنفاقالوزن النسبي    -
 % .١٧,٤ العام علي غير الطعام والشراب باإلنفاق
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 والتجهيـزات يـأتي فـي       األثـاث  علي   اإلقبال أن الجدول   ا من هذ  ويتضح
فـي  % ١٧ ويشـكل    واألقمشة علي المالبس    اإلنفاقالمرتبة الثانية مباشرة بعد     

 نسب التخفيضات التي قدمتها الشركات المصـرية        أن هط ومما الشك في   المتوس
 ،  ٢٠٠٤ خالل شـهر سـبتمبر       األخيرةالمنتجة بعد صدور القرارات الجمركية      

 انتعاشة في السوق المصري ومن ثم الصادرات والجدول رقـم           إليسوف تؤدي   
 % .٢٧,٨ إلي% ٢,١يوضح نسب التخفيضات المختلفة التي تراوحت بين ) ٣(
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 المكون المحلي 
 ع٠م٠ المنزلية الكهربائية في جاألجهزةفي صناعة 

 نسبة المكون االجنبي نسبة المكون المحلي الصنف
 فأقل% ٢٥ فاكثر% ٧٥ جازاالبوت

 %٣٠ لبعض الشركات% ٧٠ سخان مياة بالغاز
 %٤٠الي %٣٥من  %٦٥الي %٦٠من  أنواعهاالمراوح بجميع 

 %٣٦الي % ٢٦من  %٧٤الي % ٦٤من   التكييفأجهزة
 فاقل% ٢٥ فاكثر% ٧٥ ثالجات
 فاقل% ٢٥ فاكثر% ٧٥ غساالت

 %٦٥الي % ٦٠من   %٤٥الي % ٤٠من  تليفزيون ملون
 .العامة للتصنيعالهيئة : المصدر 

 

 % ٩الي % ع من صفر  مساهمه خط التجميبالنسبة لكل المنتجات -
 في االعتبار   األخذ  مع اإلجمالي  ÷المحلي: تحسب نسبة التصنيع المحلي      -

 ٠متوسطات معطيات الشركات المختلفة المنتجة لذات الصنف

مرفق مع الدراسة بيان شامل لجميع المنتجات المستوردة الداخلـة فـي             -
 المنزلية الكهربائية والبيان صادر عن مصـلحة الرقابـة          األجهزةتصنيع  
 .الصناعية
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  الفعليواإلنتاج الطاقات اإلنتاجية
  ٢٠٠٣ إلي ٢٠٠٠فترة من ال خالل
  )األصناف إجمالي(  المنزلية الكهربائية لألجهزة

  وحدة ألف: الكمية 
 ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠السنوات

الطاقة  الصنف
 المتاحة

 اإلنتاج
 الفعلي

الطاقة 
 المتاحة

 اإلنتاج
 الفعلي

الطاقة 
 المتاحة

 اإلنتاج
 الفعلي

الطاقة 
 المتاحة

 اإلنتاج
 الفعلي

 ٨٤٦,٦ ١٥٥٠ ١٠٠٦ ١٥٥٠ ١١٣٠ ١٦٨٨ ١٤٢٩ ١٦٨٨ مداتثالجات ومج

 ٨٧٧,٢ ١٦٥٠ ٩٩٣ ١٦٥٠ ١٢٢٤ ١٦٥٠ ٩٦٥ ١٦٥٠ غساالت منزلية

 ٨٤٠ ٨٤٠ ٦٥٩ ٨٤٠ ٦٥٩ ٨٤٠ ٤٥٧ ٦٩٠ اجهزة تكييف

 ٦٥٧ ٧٥٤ ٥٥١ ٥٥١ ٤٢١ ٤٦١ ٣٥٠ ٣٥٠ )غاز (تبوتاجازا

 ٣٣٠١ ٣٥٦٨ ١٤٣١ ١٦٩٨ ٣٩٦ ٦٦٣ ٣٤٦ ٥١٣ مراوح

 ٧٧٣ ١١٦٠ ٨٦٦ ١١٦٠ ٩٤٣ ١١٦٠ ٩٤٣ ١١٦٠ تليفزيون ملون

 ١٦٧ ١٧٥ ٣٥٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ١٩٩ ١٩٩ سخانات بالغاز

 
 .الهيئة العامة للتصنيع: المصدر 

 


