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كيف بدأت؟
إلتقى قبل  75عاما أربعة عشر رجال من رجال الصناعات الكيماوية بالقااهرة لعقاد االجتماا
التأسيسااى النشاااف غرفااة مصااان المااواد الكيماويااة واالقربا ينيااة كاااذ لاام يااو  17أبرياال
1942

األعضاف المؤسسوذ:
على موافى بم  ،لبيب نسيم بم  ،ت متساكيس  ،سيد لطفى السيد  ،عبد العزيز النايل ،
ج كارمونا  ،سى فارجوذ  ،إى فريدماذ  ،إى جانجو  ،حمزة الشبراويشى ،
دكتور ج ليهن  ،أ ميستدجياذ  ،دكتور محمد عبد المنعم  ،محمد على الكردانى بم

من مؤسسى الغرفة:

دكتور /محمد على الكردانى بك

األستا  /حمزة الشبراويشى

ولد فى يونيو  1893بمدينة دمياط توفى فى  10يناير
 1977بمدينة القاهرة تخرج من كلية الطب جامعة
القاهرة وتخصص فى الباثولوجى عا  1913حصل على
الدكتوراة فى الطب من جامعة جالسكو بإسكتلندا عا
 1922منح لقب البكوية من الملم فؤاد األول لجهوده
فى صناعة األمصال فى منتصف الثالثينيات رئيس شركة
مصر لألدوية سابقا عضو فى مجلس إدارة الغرفة
المؤسس لها عا  1942نائب رئيس الغرفة وممثال لها
فى مجلس إدارة إتحاد الصناعات حتى منتصف
الخمسينيات

أشهر صان للعطور فى مصر أسس فى الثالثينيات
مصن الشبراويشى لصناعة العطور وبوردة التلم
ومستحضرات التجميل فى دار السال بالقاهرة فى
عا  1965وضعت ممتلكاته ومصنعه تحت الحراسة
وإشترتها شركة السكر والتقطير المصرية توفى فى
نهاية الستينيات
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مفتاح الحياة
لدى قدماء المصريين
إتخذته الغرفة
عام  1943شعارا لها
يوضع على أغلفة
منتجات أعضائها.

جزء من تقرير الغرفة األول عن سنة التأسيس  1942والذى قدم فى إجتماع الجمعية
العمومية األولى التى عقدت فى يوم  18مايو عام .1943

مجلةةةةة مصةةةةر الصةةةةناعية ك التةةةةى كةةةةا
يصةةدر ا إتحةةاد الصةةناعات المصةةرية فةةى
الفتةةةرة مةةةن  1925وحتةةةى عةةةام .1984
كانت الغرفة تعتبر ا مجلتها المعبرة عنها
وتنشةةةةةر مةةةةةن ر لهةةةةةا أربةةةةةار مجتمعهةةةةةا
ونشاطه.
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رؤساء مجلس إدارة الغرفة
دكتور /على فوزى موافى
الفترة ( 1942ـ )1958
أول رئيس للغرفة وأحد مؤسسى غرفة
الصناعات الكيماوية.
رئيس شركة موافى لألدوية.

مهندس /ص ح محمود رشدى
الفترة ( 1977ـ )1983
رئيس المؤسسة
الكيماوية سابقا.

العامة

للصناعات

محاسب /سمير القناوى
الفترة ()1996 – 1990/9/18
صاحب مصانع ومطابع القناوى .عضو
مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية
لدورات عديدة .توفى  21مارس 2008
بالقا رة.

مهندس /حلمى محمود عمر

دكتور /حسين توفيق طبوزادة

الفترة ( 1984ـ )1990/1/10

ولد  20نوفمبر عام  1898بالقا رة.
توفى  30مارس  1986بالقا رة.
دكتوراة فى الكيمياء الصناعية (برلين ـ
ألمانيا) .وكيل مصلحة الصناعة فى
األربعينيات .مدير عام شركة مصر للحرير
الصناعى (.)1948 – 1945عضو لجنة
الصناعات التى أعدت تقرير الصناعات
الصادر من وزارة التجارة والصناعة عام
 .1948رئيس شركة الملح والصودا
( .)1962 – 1956/11/3رئيس
الشركة العامة لصناعة الورق ـ راكتا
(.)1962/7/10 – 1957/9/29

ولد عام  1930وتوفى فبراير عام 2017
بالقا رة .تخرج من كلية الهندسة جامعة
القا رة (تخصص ندسة كيماوية عام
 .1952عمل مهندسا بمصانع ياسين
للزجاج .تدرج فى العمل الوظيفى بشركة
الصناعات الكيماوية (كيما) حتى أصبح
عضوا فى مجلس إدارتها (-1957
 .1970رئيس شركة مصر لصناعة
(–1976
باألسكندرية
الكيماويات
 .)1977رئيس شركة النصر لصناعة
الكوك والكيماويات االساسية (-1978
 .)1983رئيس الهيئة العامة للصناعات
الكيماوية المصرية عام (– 1983
.)1990

الفترة ( 1959ـ )1962

دكتور /حسن ابرا يم بدوى
الفترة ()1977 -1968
ولد عام  1906بالقا رة .توفى عام
 1984بالقا رة .حصل على DSC
ودكتوراة فى الكيمياء الصناعية من
( ETHزيوريخ ـ سويسرا) .لديه براءات
إرتراع عديدة فى مجال مواد معالجة
وط ء وتلميع األسطح المعدنية مسجلة فى
ألمانيا .عضو فى أغلب الجمعيات العلمية
الدولية فى مجال الكيمياء الصناعية .أنشأ
مصنعه الرائد فى مجاله عام 1945
بالقا رة.

مهندس /فاروق على عثما
الفترة ()1990/9/18-1990/1/10
ولد عام  .1940توفى سبتمبر .1990
تخرج من كلية الهندسة جامعة األسكندرية
عام  .1963عمل مهندسا بالمؤسسة
المصرية العامة للصناعات الكيماوية.
أسس شركة مصر النتاج الورق عام
 1968ثم شركة أبو الهول النتاج الورق
عام  .1969رئيس شعبة الورق
والكرتو بغرفة الصناعات الكيماوية
لفترات متتالية /وكيل إتحاد الصناعات
المصرية.

دكتور /محمود فؤاد محمود
الفترة ()2002/8/22 – 1997
ولد عام  1932باالسماعيلية .توفى فى
أغسطس عام  2002بالقا رة.
بكالوريوس علوم من جامعة القا رة عام
 .1953دكتوراة فى كيمياء البترول من
جامعة انوفر بألمانيا عام  .1963رئيس
مصانع الكيماويات بشركة السكر والتقطير
المصرية بالحوامدية (.)1985 – 1972
رئيس شركة النيل للزيوت والمنظفات
( .)1990-1985رئيس شركة كاتو
للصابو والمنظفات (.)2002 – 1990

دكتور مهندس /شريف الجبلى
من عام 2002
ولد عام  1949باألسكندرية .بكالوريوس
الهندسة الكيماوية من جامعة القا رة عام
 .1970دكتوراة فى الهندسة الكيماوية
من  HICTـ بلغاريا عام  .1976مدير
عام شركة داو للكيماويات العالمية لمنطقة
شمال أفريقيا ( .)1988 – 1980رئيس
مجموعة بولى سيرف والتى تضم شركة
أبو زعبل لألسمدة والمواد الكيماوية.
عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات
المصرية لدورات عديدة .رئيس مكتب
االلتزام البيئى بإتحاد الصناعات المصرية.
رئيس العديد من مجالس األعمال المصرية
األجنبية المشتركة.
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التسلسل الزمنى لتطور
الغرفة:
1942
يو  17ابريل عقد إجتما الجمعية
التأسيسية للغرفة بلغ عدد األعضاف
بنهاية العا  21عضوا

1943
يو  18مايو عقدت الجمعية العمومية
األولى للغرفة بمقرها بمبنى االيموبيليا
بوسط القاهرة بلغ عدد األعضاف 43
عضوا إتفق أعضاف الغرفة على
المنافسة الشريفة فيما بينهم إتخذت
الغرفة من رمز الحياة عند قدماف
المصريين شعارا لها يوض على أغلفة
منتجات الشركات األعضاف نجحت
ج هود الغرفة فى تذليل صعوبات إستيراد
المواد الخا الالزمة لتشغيل المصان
الكيماوية بسبب الحرب العالمية الثانية
ليتم السماح باالستيراد بداية من عا
 1944نجحت الغرفة فى أذ تخصص
لها مصلحة الصناعة جناحا دائما فى
المعرض الصناعى الدائم

1944
خاطبت الغرفة الحكومة المصرية لوقف
قرار حظر االستعانة بالفنيين األجانب
فى الصناعات الدوائية والكيمائية والذى
أتخذ بسبب ظروف الحرب العالمية
الثانية لما له من آثر سلبى على
تطورها

1945
خاطبت الغرفة لجنة الصناعات بوزارة
التجارة والصناعة بعدد من المذكرات
بشأذ مشكلة نقص حمض الكبريتيم
محليا وتأثير لم سلبيا على الصناعات
الكيماوية القائمة بالبالد

1947
أصبحت الغرفة هى الجهة الوحيدة فى
مصر التى لها سلطة إصدار رخصة
التصدير لشركات الصناعات الكيماوية
والدوائية صدر القانوذ رقم  73لسنة
 1947لالتحاد وغرفه الصناعية
والقرار الوزارى رقم  454لسنة
1947أصبح اسم الغرفة هو "غرفة
مصان المستحضرات الصيدلية والمواد
الكيماوية" نظرا لصدور قرار تقييد
االستيراد فى  15يوليو  ،1947فقد
نجحت جهود الغرفة فى الحصول
ألعضائها على حصة من العمالت
الصعبة بما يعادل مبلغ  5000جنيه
مصرى الستيراد المواد الخا الالزمة
للمصان للعا القاد  1948أعدت
الغرفة أول دليل إرشادى لصناعة
المستحضرات الصيدلية ومنتجاتها

1948
نجحت الغرفة فى الحصول على موافقة
الحكومة على وقف التسعيرة الجبرية
المجحفة لألدوية المحلية إبتدافا من عا
 1949خاطبت الغرفة وزارة الصحة
لحثها على تطبيق مبدأ تفضيل المنتجات
المحلية على المنتجات األجنبية فى
المناقصات الحكومية بلغت إيرادات
الغرفة بنهاية العا  715جنيه إستبعد
منها  %50أى  357جنيه لالتحاد
قدمت الغرفة طلبا للحكومة بإعفاف
المصان من الرسو الجمركية على
اآلالت المستوردة وتخفيض الرسو
الجمركية على المواد الخا بنسبة
 %50أنشأت الغرفة شعبتين هما
شعبة الكيماويات المتنوعة وشعبة
مصان الروائح العطرية ومستحضرات
التجميل خاطبت الغرفة الحكومة
بضرورة تشجي االستثمار فى صناعة
الصودا الكاوية ألهميتها للصناعات
الكيماوية  ،كذلم تشجي صناعة
األسمدة الكيماوية (األزوتية
والفوسفاتية) واألسمدة العضوية

1949
شاركت الغرفة بجناح ألعضائها فى
المعرض الزراعى الصناعى لعا
1949

1953
صدر القانوذ رقم  530لسنة 1953
بتعديل بعض أحكا القانوذ رقم 73
لسنة  1947بشأذ االتحاد وغرفه
الصناعية بموجب هذا القانوذ أصبح
إنضما المنشآت الصناعية الى الغرف
إجباريا وكذلم أصبح إنضما الغرف
الى االتحاد إجباريا أيضا كما سمح هذا
القانوذ بأذ يكوذ من حق الغرف جم
بيانات من المنشآت األعضاف عن
رأسمالها وطاقاتها االنتاجية ومبيعاتها
ومخزونها وتكاليف انتاجها وكل ما له
صلة  ،و لم بهدف عمل إحصائيات تفيد
الغرفة عند عرض مطالبها على الجهات
المختصة م إلتزا الغرفة بحفظ سرية
هذة البيانات كما سمح القانوذ للغرف
بتحديد قيم إشتراكاتها أو أى رسو
تحصلها بهدف دعم الصناعة أو إعداد
دراسات فنية

1958
صدر القانوذ رقم  21لسنة 1958
لتنظيم الصناعة  ،كما صدر قرار رئيس
الجمهورية رقم  453لسنة 1958
بإنشاف الغرف الصناعية والذى بموجبه
تغير إسم الغرفة الى "غرفة الصناعات
الكيماوية"

1960
صدر القرار الوزارى رقم  680لسنة
 1960بتاريخ  14ديسمبر  1960فى
تصنيف الصناعات الخاضعة للمادة
األولى من القانوذ رقم  21لسنة
 1958وبموجب هذا القرار أصبحت
المنظفات والصابوذ من المنتجات

التابعة للصناعات الكيماوية وضمت
شركاتها الى الغرفة

1985
أصدرت الغرفة دليال ألعضائها

1989
أصدرت الغرفة عدد تجريبى من مجلتها
"عالم الكيماويات"

1996
صدر القرار الوزارى رقم  35لسنة
 1996بإنشاف غرفة صناعة األدوية
وبذلم إنفصلت صناعات األدوية
ومستحضرات التجميل والمستلزمات
الطبية عن غرفة الصناعات الكيماوية

2000
اصدرت الغرفة دليال ألعضائها أصدرت
شعبة البويات االصدار األول من مجلتها
"عالم البويات"

2002
أصدرت الغرفة االصدار الثانى من
مجلتها "عالم الكيماويات" انشأت
الغرفة موقعا لها على شبكة االنترنت

2005
نظمت الغرفة فى أبريل من هذا العا
ندوة هامة عن صناعة وإستهالك
األسمدة األزوتية (المشكلة والحل)
أصدرت الغرفة أول دليل لشركات
البالستيم األعضاف وآول دليل لشركات
المطاط األعضاف

2007
أصدرت الغرفة أول دليل لشركات
المنظفات األعضاف

2009
إنضما شعبة المنظفات بالغرفة الى
المنظمة العالمية للمنظفات

2010
نظمت الغرفة فى  11مايو 2010
المؤتمر األول للصناعات الكيماوية
تحت شعار "نحو صناعة كيماوية آمنة
ونظيفة"

مديرى الغرفة
دكتور /أ ليفى ( 1942ـ / )1948
مهندس /جميل الصباذ (– 1949
 / )1955األستا  /وفيق الجندى
( / )1975 – 1956األستا  /كامل عبد
الخالق حلمى (/ )1989 – 1976
األستا  /عبد المعطى عطواذ (- 1993
 / )2003مهندس /مصطفى والى
( / )2006 – 2003كيميائى /محمد
أبو هرجة (/ )2014 – 2007
مهندس /ضياف الدين حمزة ()- 2014
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الشركات الرائدة فى مجال
الصناعات الكيماوية
المطاط
1900
شركة الكاوتشوك المصرية (ديلوز
وكالونا)  -منتجات مطاط متنوعة ما
عدا االطارات
1921
شركة مصنوعات بيرللى المصرية -
األسكندرية  -صناعة االطارات
المطاطية
1924
شركة الكاوتشوك األفريقية
بوالق ـ القاهرة  -منتجات مطاط
متنوعة ما عدا االطارات
1930
الشركة المصرية لصناعة منتجات
المطاط ـ سيباك ( -الشركة المصرية
لصناعات المطاط والبالستيم ـ ربالست حاليا)

البالستيم
1945
شركة صناعة البالستيم والكهرباف
(شافرماذ) – األسكندرية
شركة البالستيم األهلية
شبرا الخيمة ـ الجيزة ـ األسكندرية
1946
شركة مصر للحرير الصناعى
كفر الدوار بالبحيرة  -أول شركة
منتجة لأللياف الصناعية في مصر
الصابوذ والمنظفات
1889
شركة الزيت والصابوذ المصرية
القبارى باألسكندرية  ،كفر الزيات
بالغربية  -زيت القطن وصابوذ
1894
شركة أقطاذ كفر الزيات
(شركة األسكندرية للزيوت والصابوذ حاليا)

كرموز باألسكندرية  -صابوذ ـ
مشتقات الصودا الكاوية ـ علف
حيوانى ـ زيت طعا
1899
شركة الملح والصودا المصرية

األسكندرية  -الزيوت النباتية والشحو
لألكل والصناعة والصابوذ
والجلسرين والصودا الكاوية
واألعالف
1910
مصان صابوذ أوالد ينى ذ بندليدس
وشركاهم
المكس ـ الوردياذ ـ األسكندرية
1925
مصن المهيلمى وكحال لصناعة
الصابوذ

الجمالية ـ القاهرة

الغازات الصناعية والطبية
1922
الشركة المصرية لألكسجين
واالستيلين
Société d'Oxygène et d'Acétylène
)(l'Air Liquide

بورسعيد
1923
شركة الغاز المضغوط المساهمة
المصرية لصناعة األكسجين
واالستيلين السائلين (إيرليكيد)
Société Egyptienne de Gaz
)Comprimés (l'Air Liquide

القاهرة
شركة الهواف السائل (إيرليكيد) -
األسكندرية
الورق والكرتوذ
1881
شركة أفوتيم لصناعة الورق
األسكندرية
1890
مصن أ بوتشالتى وشركاه خلفاف
القاهرة  -أول مصن ورق حساس
للرسو الهندسية بمصر
1903
المصن االيطالى لورق اللف الخشن
(ك ج الجوداكس وشركاه)
األسكندرية
1924
الشركة المصرية لصناعة الورق
1933
المصن المصرى للكرتوذ (كساب
وخورى)  -القاهرة
1934
شركة الورق األهلية
األسكندرية
األحبار والبويات
1905
مصن على ورمضاذ شرش للصناعة
والتجارة
العباسية بالقاهرة  -ورنيش أحذية
وأرضيات
1911
مصن إبراهيم لمعى لعمل أدوات
الكتابة ولواز المكاتب
األزبكية بالقاهرة  -حبر الكتابة
والصمغ وحبر الختامة
1925
مصن لبيب نسيم للبويات
العباسية ـ القاهرة
مصن الورنيش والحاصالت الكيمائية
(كورابانوس وجلينوس وشركاهما)
األسكندرية  -ورنيش وبويات
1927
شركة مصن الحاصالت الكيميائية
الرمل – األسكندرية  -أكسيد زنم
وسالقوذ وبويات
1935
مصن ذ خريستو دولو وشركاه
األسكندرية  -أحبار الطباعة

األسمدة
1925
الشركة المساهمة المصرية لألسمدة
الكيماوية
األسكندرية  -أول شركة اسمدة فى
مصر
1929
الشركة المالية والصناعية المصرية
كفر الزيات بالغربية  -أسمدة فوسفاتية
1947
شركة أبو زعبل وكفر الزيات لألسمدة
والمواد الكيماوية
أبو زعبل بالقليوبية ـ كفر الزيات
بالغربية  -أسمدة فوسفاتية
1951
الشركة المصرية لألسمدة والصناعات
الكيماوية
السويس  -أول مصن لألسمدة
األزوتية فى مصر
الزجاج
1910
مصن الزجاج والبللور المصرية
(بانكى وبيرموالى)
األسكندرية
1926
مصن نصوحى للزجاج
الزيتوذ ـ القاهرة
1934
مصان الزجاج األهلية
(ياسين وشركاه)
شبرا الخيمة ـ القليوبية  -زجاج
اللمبات واألكواب والدوارق وأدوات
المائدة
شم االنارة من البارافين
1930
شركة شل للبترول
السويس  -أول شركة منتجة لهذا
النو من الشم فى مصر
ثقاب الكبريت
1934
مصن أحمد البنا للكبريت
(أحمد إبراهيم البنا)

محر بم ـ األسكندرية  -أول مصن
ثقاب كبريت فى مصر
مواد االطفاف
1933
الشركة المصرية المساهمة كاربا
األسكندرية  -صناعة حمض الكربونيم
ومواد االطفاف
صناعة البطاريات السائلة
1937
مصنعين فى القاهرة

