
 )١(   
  محافظة المنوفية   

    الصناعات الحرفية إدارة
  

   
             تتميز بها تتميز بها تتميز بها تتميز بهاالتيالتيالتيالتيبأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنتجات بأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنتجات بأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنتجات بأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنتجات بيان بيان بيان بيان 

         من االندثار من االندثار من االندثار من االندثارااااؤية احملافظة لالرتقاء بها واحملافظة عليهؤية احملافظة لالرتقاء بها واحملافظة عليهؤية احملافظة لالرتقاء بها واحملافظة عليهؤية احملافظة لالرتقاء بها واحملافظة عليهورورورور
        شبني الكومشبني الكومشبني الكومشبني الكوم....مركز ومدينةمركز ومدينةمركز ومدينةمركز ومدينة -    املنوفيةاملنوفيةاملنوفيةاملنوفيةمبحافظة مبحافظة مبحافظة مبحافظة 

الخامات البيئية والمحلية 
   عليھاةأھم الصناعات الحرفية   واليدوية القائم  المتوافر

  عدد
  العمالة

  التسويق
/ مركز
  /مدينة
  حي

الوحدة 
المحلية 
اسم   القروية

  الخامة
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شبين 
   %١٠٠  الجريد  شنوان  الكوم

صناعة أقفاص للدواجن ـ لتھوية 
الخبز ـ كراسي للمصايف 

والمنازل  ـ ترابيزات ـ غيات 
  حمام

 / رسرا ي/ أقفاص
  ــ  %٢٠  %٨٠  ٣٠٠  كراسي

عمل ورش ومراكز تدريب للشباب  �
  ھمة فى تقليل البطالة للمسا

   ٠عمل نقابة للصناع بالحرفة  �
ت>>>وفير الرعاي>>>ة ال>>>صحية وال>>>دعم  �

 ٠المادي 
الم>>>>ساھمة ف>>>>ى إن>>>>شاء مع>>>>ارض  �

  ٠للتسويق 
ت>>وفير الق>>روض ال%زم>>ة ل%رتق>>اء  �

   ٠بالصناعة 
  ٠كن اCستفادة من الباقي مستقب% حين توافر اBمكانيات المقصود بنسبة استھ%ك المواد الخام ھو ھل يتم استھ%كھا بالكامل أم يستغل نسبة منھا حاليا ويم �
 الفركة ـ أرابيسك من الخشب أو جري>د النخي>ل ـ منتج>ات النخي>ل ـ السجاد والكليم اليدوي ـ منسوجات يدوية ـ( المقصود بالصناعات اليدوية والحرفية على سبيل المثال  �

   الخ ٠٠٠٠٠٠خزف ـ الباستر ـ م%بس يدوية مصنوعات جلدية ـ حصير ـ مشغوCت يدوية ـ الفخار وال
   % ١٠٠بالنسبة للتسويق يجب أن يكون اجمالى نسب التسويق طبقا لكل نوع  �

  
  

  
  
  
  



 )٢(   
  محافظة المنوفية    

   الصناعات الحرفية  إدارة

            بأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنتجات التي تتميز بهابأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنتجات التي تتميز بهابأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنتجات التي تتميز بهابأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنتجات التي تتميز بهابيان بيان بيان بيان 
         من االندثار من االندثار من االندثار من االندثارااااالرتقاء بها واحملافظة عليهالرتقاء بها واحملافظة عليهالرتقاء بها واحملافظة عليهالرتقاء بها واحملافظة عليهورؤية احملافظة لورؤية احملافظة لورؤية احملافظة لورؤية احملافظة ل
        أمشونأمشونأمشونأمشون....مركز ومدينةمركز ومدينةمركز ومدينةمركز ومدينة -    املنوفيةاملنوفيةاملنوفيةاملنوفيةمبحافظة مبحافظة مبحافظة مبحافظة 
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الوحدة المحلية 
بساقية أبو 

  شعرة
    حرير وصوف

١٠٠%  

صناعة السجاد 
  الصوف

�ة السجاد الحريرصناع �

  سجاد صوف
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١٥٠٠  

١٠%  
١%  

١٥%  
٤%  

٧٥%  
٩٥%  

  شما

/ الصدف 
/ اLخشاب

لواح أ/ إسفن
/ ب%ستيكية
  وقطيفة

  فصناعة الصد 
  الموبليا المطعم بالصدف

  م مطعمة بالصدفعلب مختلفة اLحجا
  نماذج زخرفية

٦٥  %٢٠  %١٥  ٦٠٠%  

/ المياه/ اLتربة  جريس
  اLلوان

أواني / قصارى خاصة بالمشاتل/أواني فخارية  صناعة الفخار %١٠٠
  ـ  %٢٠  %٧٥  ٢٥٠٠  وتماثيل حسب الطلب ـ ازيار وقللل/ زخرفية 

صلصال   
  أسواني

  خزف %١٠٠
 منتجات خزف ـ فازات ـ اباليك  ـ طقاطيق ـ

  تماثيل
  أواني مطبخ ـ شمعدان ـ براويز

  ـ  %٩٥  %٥  

 ٠التدريب المستمر على الصناعة   �
�ضرورة عمل معرض دائم بالمحافظة � �
تدخل مركز الصناعي بالقاھرة فى  �

�٠ھذه المنتجات النادرة  �
تسھيل إجراءات القروض الممنوحة  �

�لھذه الصناعات �
 ولى حماية ھذه الصناعةجمعيات تت �
القضاء على السماسرة بتدخل وزارة  �

التجارة الخارجية فى عملية التصدير 
 واCستيراد الخامات المحلية للصناعة

��٠الخامات المحلية للصناعة � �

� �

  
  أشمون

الصدف ـ العاج   ساقية المنقدي
مكاتب وطربيزاتـ ـ وفازات ــ برافانات ـ حجرات نوم ـ   %١٠٠  ـالبوليستر

  )بالصد ف  ( ُترابيزات سفرة بالكراسي 
٢٥  %٦٥  %١٠  ٥٠٠%  
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 الحري>ر وإنت>اج الت>وت أش>جاروالعمل على زراع>ة ٠ بالمحافظة إنتاج للحرير د يتم استيراده من الخارج وC يوجرخدم فى صناعة السجاد الحريالحرير المست: ة ملحوظ �
  ٠داخل المحافظة 

  الصوف المستخدم فى صناعة السجاد الصوف يتم جلبه من محافظة مرسى مطروح ومحافظة كفر الشيخ  �
  
  



  
  

         محافظة المنوفية 
   الصناعات الحرفية  إدارة   

            بأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنتجات التي تتميز بهابأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنتجات التي تتميز بهابأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنتجات التي تتميز بهابأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنتجات التي تتميز بهابيان بيان بيان بيان 
         من االندثار من االندثار من االندثار من االندثارااااورؤية احملافظة لالرتقاء بها واحملافظة عليهورؤية احملافظة لالرتقاء بها واحملافظة عليهورؤية احملافظة لالرتقاء بها واحملافظة عليهورؤية احملافظة لالرتقاء بها واحملافظة عليه

            منوفمنوفمنوفمنوف....مركز ومدينةمركز ومدينةمركز ومدينةمركز ومدينة -    املنوفيةاملنوفيةاملنوفيةاملنوفيةمبحافظة مبحافظة مبحافظة مبحافظة 

 ةأھم الصناعات الحرفية واليدوية القائم  لية المتوافرالخامات البيئية والمح
  التسويق  عليھا

/ مركز
  /مدينة 
  حي

الوحدة 
المحلية 
  ل%ستھ%ك%   اسم الخامة  القروية
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  عدد
ل داخ%   العمالة

  المحافظة
تصدير % 

  محلى
تصدير % 

  للخارج
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     %٥٠ %٥٠  ٥٠    سجاد يدوى  %٥٠  صوف ـ كتان  

لبن بقرى   
جبن ـ زبد ـ   %٤٠  وجاموسي

      %٣٠  %٧٠  ٢٠٠    زبادي

أخشاب   
      %٤٠  %٦٠  ٢٥٠٠    نجارة وموبليا  %٣٠  مختلفة

      %٤٠  %٦٠  ٥٠    أحذية ـ شنط  %٣٠  جلود  
                    

  منوف

                    
  ٠المقصود بنسبة استھ%ك المواد الخام ھو ھل يتم استھ%كھا بالكامل أم يستغل نسبة منھا حاليا ويمكن اCستفادة من الباقي مستقب% حين توافر اBمكانيات  �
من الخشب أو جري>د النخي>ل ـ منتج>ات النخي>ل ـ  الفركة ـ أرابيسك السجاد والكليم اليدوي ـ منسوجات يدوية ـ( المقصود بالصناعات اليدوية والحرفية على سبيل المثال  �

   الخ ٠٠٠٠٠٠مصنوعات جلدية ـ حصير ـ مشغوCت يدوية ـ الفخار والخزف ـ الباستر ـ م%بس يدوية 
  % ١٠٠بالنسبة للتسويق يجب أن يكون اجمالى نسب التسويق طبقا لكل نوع  �
  
  
  
  

         



  محافظة المنوفية          
   الصناعات الحرفية  إدارة   
  

            بأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنتجات التي تتميز بهابأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنتجات التي تتميز بهابأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنتجات التي تتميز بهابأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنتجات التي تتميز بهابيان بيان بيان بيان 
         من االندثار من االندثار من االندثار من االندثارااااورؤية احملافظة لالرتقاء بها واحملافظة عليهورؤية احملافظة لالرتقاء بها واحملافظة عليهورؤية احملافظة لالرتقاء بها واحملافظة عليهورؤية احملافظة لالرتقاء بها واحملافظة عليه

            سرس الليانسرس الليانسرس الليانسرس الليان....مركز ومدينةمركز ومدينةمركز ومدينةمركز ومدينة -    املنوفيةاملنوفيةاملنوفيةاملنوفيةمبحافظة مبحافظة مبحافظة مبحافظة 

 ةأھم الصناعات الحرفية واليدوية القائم  ية المتوافرالخامات البيئية والمحل
  التسويق  عليھا

/ مركز
/  مدينه
  حي

الوحدة 
المحلية 
  ل%ستھ%ك%   اسم الخامة  القروية
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 داخل%   العمالة

  المحافظة
تصدير % 

  محلى
تصدير % 

  للخارج
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حجر النوم واLبواب   صناعة الخشب  %٢٠٠  اLخشاب
        %١٠٠  ١٠٠  والشبابيك

الم%بس الداخلية   صناعة الم%بس %١٠٠  الم%بس
        %١٠٠  ٥٠٠  والخارجية

        %١٠٠  ٣٠٠  صناعة علب الكرتون  صناعة الكرتون %١٠٠  ورق
صناعة العلب  %١٠٠  عادنالم

        %١٠٠  ١٥٠  صناعة علب صفيح  الصفيح

سرس 
  دC يوج  الليان

    %٥٠    %٥٠  ٦٠٠  قاLكواب والشفا ش  صناعة الزجاج %١٠٠  كسر الزجاج
� Bستفادة من الباقي مستقب% حين توافر اC٠مكانيات المقصود بنسبة استھ%ك المواد الخام ھو ھل يتم استھ%كھا بالكامل أم يستغل نسبة منھا حاليا ويمكن ا  
 الفركة ـ أرابيسك من الخشب أو جري>د النخي>ل ـ منتج>ات النخي>ل ـ السجاد والكليم اليدوي ـ منسوجات يدوية ـ( المقصود بالصناعات اليدوية والحرفية على سبيل المثال  �

   الخ ٠٠٠٠٠٠مصنوعات جلدية ـ حصير ـ مشغوCت يدوية ـ الفخار والخزف ـ الباستر ـ م%بس يدوية 
  % ١٠٠نسبة للتسويق يجب أن يكون اجمالى نسب التسويق طبقا لكل نوع بال �
  
  
  
  
  
  

         



  محافظة المنوفية         
   الصناعات الحرفية  إدارة   
  

            بأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنتجات التي تتميز بهابأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنتجات التي تتميز بهابأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنتجات التي تتميز بهابأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنتجات التي تتميز بهابيان بيان بيان بيان 
        ندثارندثارندثارندثار من اال من اال من اال من االااااورؤية احملافظة لالرتقاء بها واحملافظة عليهورؤية احملافظة لالرتقاء بها واحملافظة عليهورؤية احملافظة لالرتقاء بها واحملافظة عليهورؤية احملافظة لالرتقاء بها واحملافظة عليه

        الشهداءالشهداءالشهداءالشهداء....مركز ومدينةمركز ومدينةمركز ومدينةمركز ومدينة -    املنوفيةاملنوفيةاملنوفيةاملنوفيةمبحافظة مبحافظة مبحافظة مبحافظة 

 ةأھم الصناعات الحرفية واليدوية القائم  الخامات البيئية والمحلية المتوافر
  التسويق  عليھا

 /مركز
  /ة مدين

  حي

الوحدة 
المحلية 
  ل%ستھ%ك%   اسم الخامة  القروية
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  عدد
داخل %   العمالة

  المحافظة
تصدير % 

  محلى
تصدير % 

  للخارج
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   ــ  %٧٠  %٣٠  ٦  حصر  الحصر  %١٠٠  سمر  عشما
س%مون 

  قبلي
 حصر الحصر  %١٠٠ سمر

   ــ %٧٠  %٣٠  ٤

كفر 
  هالج%بط

 حصر الحصر  %١٠٠ سمر
   ــ %٧٠  %٣٠  ٦

ساحل 
  الجوابر

  زجاج 
  فخار ـ خزف

٩٢%  
٩٥% 

  تلوين زجاج 
  نجف وھدايا

  شيشة
  نجف وھدايا

١٠٠٠  
٥٠  

٥٠%  
٧٥%  

٣٠%  
٢٥%  

٢٠%  
 ـــــ

  

  الشھداء

    %٤٠  %٦٠  ٣٠٠ حصر حصر %٩٠ سمر كفر عشما
  ٠م يستغل نسبة منھا حاليا ويمكن اCستفادة من الباقي مستقب% حين توافر اBمكانيات المقصود بنسبة استھ%ك المواد الخام ھو ھل يتم استھ%كھا بالكامل أ �
 الفركة ـ أرابيسك من الخشب أو جريد النخيل ـ منتجات النخيل ـ السجاد والكليم اليدوي ـ منسوجات يدوية ـ( المقصود بالصناعات اليدوية والحرفية على سبيل المثال  �

   الخ ٠٠٠٠٠٠ مشغوCت يدوية ـ الفخار والخزف ـ الباستر ـ م%بس يدوية مصنوعات جلدية ـ حصير ـ
  % ١٠٠بالنسبة للتسويق يجب أن يكون اجمالى نسب التسويق طبقا لكل نوع  �
  
  
  



  
         محافظة المنوفية 

  ا&مانة العامة ل#دارة المحليــــة 
  

   
            تجات التي تتميز بهاتجات التي تتميز بهاتجات التي تتميز بهاتجات التي تتميز بهابأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنبأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنبأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنبأهم الصناعات احلرفية واليدوية القائمة وأهم املنبيان بيان بيان بيان 

         من االندثار من االندثار من االندثار من االندثارااااورؤية احملافظة لالرتقاء بها واحملافظة عليهورؤية احملافظة لالرتقاء بها واحملافظة عليهورؤية احملافظة لالرتقاء بها واحملافظة عليهورؤية احملافظة لالرتقاء بها واحملافظة عليه
            قويسناقويسناقويسناقويسنا....مركز ومدينةمركز ومدينةمركز ومدينةمركز ومدينة -    املنوفيةاملنوفيةاملنوفيةاملنوفيةمبحافظة مبحافظة مبحافظة مبحافظة 

 ةأھم الصناعات الحرفية واليدوية القائم  الخامات البيئية والمحلية المتوافر
/ مركز  التسويق  عليھا

  /مدينة
  حي

الوحدة 
المحلية 
  ل%ستھ%ك%   اسم الخامة  القروية
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  عدد
داخل %   العمالة

  المحافظة
تصدير % 

  محلى
تصدير % 

  للخارج
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  ابنھس
كفر ( 

  )المنشأ

  
  %٨٠  %٢٠  ٣٥٨٣  الموبليا  ابيسكأر  %١٠٠  خشب

  

  بجيرم
قويسنا ( 

  )البلد

  
  %٣٠  %٧٠  ٨٦١٢  أدوات فخارية  الفخار والجليز %١٠٠  طمي الطين

  

  عرب الرمل
  ومنشأة دمل

  
  سيرما

١٠٠%  
 

مشغوCت 
    %٨٠  %٢٠  ١٣٨٢  مفروشات  السيرما اليدوي

     
  

              

                  

الحد م>ن اس>تيراد المنتج>ات 
الصينية المنتشرة باLسواق 
المصرية بكثرة والعمل على 
توفير الخامات والتي تعتم>د 

  اغلبھا على اCستيراد

  قويسنا

                    
  ٠المقصود بنسبة استھ%ك المواد الخام ھو ھل يتم استھ%كھا بالكامل أم يستغل نسبة منھا حاليا ويمكن اCستفادة من الباقي مستقب% حين توافر اBمكانيات  �
 الفركة ـ أرابيسك من الخشب أو جري>د النخي>ل ـ منتج>ات النخي>ل ـ السجاد والكليم اليدوي ـ منسوجات يدوية ـ( لصناعات اليدوية والحرفية على سبيل المثال المقصود با �

   الخ ٠٠٠٠٠٠مصنوعات جلدية ـ حصير ـ مشغوCت يدوية ـ الفخار والخزف ـ الباستر ـ م%بس يدوية 
  % ١٠٠كون اجمالى نسب التسويق طبقا لكل نوع بالنسبة للتسويق يجب أن ي �


