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السل القيمة اإلقميمية س فيندماج الشيدت العقود الثالث الماضية توجيات استراتيجية باالقتصادات الناشئة نحو ا
مدفوعة بعدد من  التوجهاتوكانت تمك متضمنة صناعة المالبس الجاىزة.  ،التحويميةوالعالمية لمختمف فروع الصناعة 

 ي، وسعيوالعالم يعمى المستويين اإلقميم –التكمفة والجودة  ي من منظور  –: ارتفاع مستويات المنافسة العوامل أىميا
عالوة عمى ت. وتعزيز تنافسية الصادرات النمو ، ورفع معدالمستدامة من خالل توليد فرص العملالدول لتحقيق التنمية ال

 فيجاءت  ي، والت0202رؤية مصر  في ي، وقد انعكس ىذا التوجو االستراتيجمن التطورات التقنية والموجيستيةاالستفادة 
، متضمنة السياسات اليادفة لتنمية (0200/0200 – 0208/0209مستدامة )إطار الخطة متوسطة المدى لمتنمية ال

من ستة  ااعتبار ىذا الفرع الصناعى واحد   إلى ا، استناد  وجات والمالبس الجاىزةصناعة المنس فيسالسل القيمة 
قطاع الصناعة التحويمية. ومن ثم اىتمت ىذه الدراسة بتحميل سالسل القيمة  فيصناعات ىى األكثر جاىزية لمتصدير 

عمييا  ي تنطو  يلتقييم الفرص والتحديات الت ي؛صر المحمية واإلقميمية والعالمية لصناعة المالبس الجاىزة باالقتصاد الم
 يومن استخالص التوصيات الرامية إلى رفع األداء وتعزيز الصادرات عمى المستويين اإلقميم ،مستويات األداء الراىن

 .يوالعالم
 

 
مصر، وأىميا ما يتصل باإلنتاج، واالستيالك والتجارة  فية لصناعة المالبس الجاىزة دراسة المؤشرات العام -0

 .يوالعالم ي، والمزايا التنافسية عمى المستويين اإلقميمالخارجية، وأطر السياسات المنظمة لمقطاع
متحدة لمتنمية تحميل سالل القيمة لمصناعة باالسترشاد بنطاق العمل الُموصى بو من قبل منظمة األمم ال -0

 :يأ ،يونيدو –الصناعية 
 لممارسة النشاط بصناعة المالبس الجاىزة ياالجتماع -يبيئة النشاط واإلطار االقتصاد. 
  الصورة القطاعية العامة: المنتجات، األسواق )المحمية، واإلقميمية والعالمية(، واألطراف الرئيسة والفرعية

 بسالسل القيمة، والخدمات المتاحة بسالسل القيمة.
  المختمفة، وأساليب التعاقد، والموجيستيات المرتبطة بيا، وعناصر البنية األساسية الالزمة ليا.المدخالت بأنواعيا 
  الطاقات اإلنتاجية والتقنيات المستخدمة، ومستويات التطوير واالبتكار السائدة، ومدى تنافسية مستويات التكاليف

 بالصناعة.
 ة، والعالمية(. معايير الجودة باألسواق المختمفة )المحمية، واإلقميمي 
 .أوضاع الحوكمة بسالسل القيمة لصناعة المالبس الجاىزة 
 .)مدى توافر التمويل لوحدات الصناعة وخصائصو )مدى الجدوى، ومستويات المخاطرة 

 الدراسة أهداف

 مقدمــــــــــــــــــة
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. حيث يجرى بحث نقاط القوة SWOT Analysis يويتم تحميل العناصر السبع لسمسمة القيمة باستخدام التحميل الرباع
 من العناصر.والضعف لكل 

 
  

 .السابقة اتالتعرف عمى ما توصمت إليو الدراس -0
 .واالنكتاد – يالدولوالبنك  ي: صندوق النقد الدولالتقارير الدولية -0
 .تقارير وزارة التجارة والصناعة -0
 .لمتعبئة العامة واإلحصاء ي المركز إحصاءات الجياز  -4
 .ىيئة تنمية الصادرات -5

 

 

 
، وذلك بعد رصد اق بصناعة المالبس الجاىزة خصوص  مة التالية سواء بشكل عام أو مما يتعميمتم استخالص النتائج ال 

عد تحميل سمسمة القيمة بصناعة المالبس الجاىزة بجميع ، وبي صاد المصر قاال يوضع صناعة المالبس الجاىزة ف
 مراحميا.

 : النتائج العامة
 كما كثير من البمدان الفقيرة فينتج عنو تسريع وتيرة التنمية  يالقيمة العالمية إلى تحول اقتصاد أدت سالسل ،

 .نواتجيا المحمية فيزيادة  يوبالتال ؛مكنتيا من التخصص
  وتحولت من تصدير المواد األولية إلى اإلنتاجة فيالبمدان الفقيرة من تحقيق مكاسب كبيرة  فيتمكنت الشركات ،

 .ياألساس التصنيع
  نصيب الفرد ، تزيد من %0إلى أن زيادة المشاركة بنسبة  ، وتشير الدراسات والتقاريرتعزيز اإلنتاجية والنمو

سالسل القيمة بدأت إلى ضعف حجم تجارتيا  في، ويؤكد ذلك أن مشاركة أثيوبيا %0من الدخل بأكثر من 
 الخارجية.

  كثر إنتاجية وزيادة توظيف النساءأنشطة التصنيع والخدمات األ فيزيادة التوظيف. 
  تقوم بو معظم  يالذ يتحقيق نتيجة اإلصالح االقتصاد فيالبمدان النامية والمساعدة  في يدعم التحول الييكم

 ىذه الدول.
 منظومة االقتصاد العالمي عبر سالسل القيمة المحمية واإلقميمية العالمية، من شأنو أن يضمن فين االنخراط إ 

 .ارات ناجحة وتكامميةتحقيق استثم

 وتحليلهاطرق جمع البيانات 

 لدراسة انتائج 



  

 4 

 

  ىياكل االقتصاد، فنجد دوال  إفريقية كثيرة  فيفجوات  ةيلمعالجة أ اأسموب   د  ع  سالسل القيمة العالمية يُ  فياالندماج
وظائف لممواطنين في تمك الدول دون امتالك بنية  فيوتحقيق نمو  ،فجواتيا االقتصادية استطاعت تجاوز

.  ويرى ياالقتصاد العالم فيوضمن ذلك نجاح االندماج  ،لحساب الصين اقتصادية متطورة مجرد فتح مصانع
، أو يستثمر صندوق االستثمارات مار تستطيع استقطاب شركات أجنبيةأن وزارة االستث ي خبراء االقتصاد المصر 

إلى  يدشركات وطنية قائمة أو جديدة عمى أساس استراتيجية سالسل القيمة المحمية والعالمية مما يؤ  فيالعامة 
بشكل  يوكذا التجارة والخدمات إلى صناعات متكاممة مع العالم ومولدة لمنقد األجنب ،تحويل الصناعة الوطنية

سالسل القيمة اإلقميمية والعالمية إلى تحقيق أرباح استثمارية تساعد عمى خمق  فياالندماج  ي، وىكذا يؤددائم
، ردات االستيالكية، وتخفيف فاتورة الوالمشركات الوطنيةقق ميزة تنافسية وظائف نوعية جديدة لممواطنين وتح

سالسل القيمة  فيندماج لتحفيز محيطنا اإلقميمي معنا لال وتعمل عمى جاىزية األسواق الداخمية مع مجيودات
 .العالمية

  :نتائج خاصة بصناعة المالبس الجاهزة المصرية
 القيمة المضافة الصافية لمصناعة التحويمية ككل. فيمصر تسيم بقدر ضئيل  فين صناعة المالبس الجاىزة إ -
 ارتفاع القدرة التشغيمية لصناعة المالبس الجاىزة. -
% 4.0مقابل  0209عام  في% 00.0الحد من مشكمة ارتفاع البطالة بين صفوف اإلناث، والتي بمغت  فيتسيم  -

والتغمب عمي   ،حد ذاتو قد يكون من أىم سبل تمكين المرأة في. لذلك فإن دعم ىذه الصناعة ونفس العام فيلدى الرجال 
 سوق العمل.  فيالتي تواجييا  تكالالمش
% خالل الفترة محل 02% إلى 5.0ارتفاع الطاقات اإلنتاجية العاطمة بصناعة المالبس الجاىزة، تتراوح ما بين  -

 الدراسة.
نقص المواد الخام  فياقات اإلنتاجية المتاحة بيذه الصناعة تتمثل أىم األسباب المسئولة عن القصور في استغالل الط -

 .ياوتيالكونقص العمالة الماىرة، ونقص قطع الغيار والصعوبات التسويقية والتمويمية، وتقادم اآلالت والمعدات 
 قد مكن مصر من زيادة صادراتيا من المالبس الجاىزة والمنسوجات (QIZ)ن بروتوكول "المناطق الصناعية المؤىمة إ -

 .إلى الواليات المتحدة األمريكية
 مصر. فين ىيكل التعريفة الجمركية الحالي ال يوفر الحماية الحقيقية لقطاع الغزل والنسيج والمالبس الجاىزة إ -

 توصيات عامة 
 التركيز عمى إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية عمى واردات السمع الوسيطة والرأسمالية. -0
 اتأمين ، الشحن ، االتصاالت( جنب  تحرير التجارة يركز عمى تجارة الخدمات )النقل ، ال فيمنيج متكامل  يتبن -0

 إلى جنب مع تحرير تجارة السمع.

 التوصيات المقترحة للدراسة 
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، وكذلك إلى التمويل يواألجنب يثمر المحماتباع السياسات اليادفة والداعمة لتحسين مستويات وصول المست -0
 .تناىية الصغر والصغيرة والمتوسطةالمشروعات م

 بيدف تحسين مستويات الميارة الفنية واالبتكار لدى الخريجين العرب. ي رأس المال البشر  فيأىمية االستثمار  -4
 إصالح المنافذ الجمركية من خالل تطبيق أحدث أساليب التقنية الحديثة. -5
 .ص قبول السمع بالمنافذ الجمركيةالمعايير والمقاييس الدولية فيما يخ يتبن -6
سالسل القيمة العالمية  فيزيادة مشاركة الدول  فييساىم  يالمباشر الذ يالعمل عمى جذب االستثمار األجنب -7

 ريبية ترتبط بحجم الصادراتسالسل القيمة العالمية مزايا ض فيمع منح كافة الوحدات اإلنتاجية المشاركة 
 .، مثل تطبيق نظام الضريبة التنازليةتياوقيم

 توصيات خاصة بصناعة المالبس الجاهزة
 .والتحديث ومشروعات التطوير األساسية لمبنية الالزمة باالستثمارات ومده القطن قطاع دعم -
 التجار وكبار التعاونية الجمعيات مع جنب إلى جنب ا القطن لمحصول التسويق عممية في الدولة دور استمرار -

 التي الخسارة تحمل في اإليجابية مشاركتيم عن ىذا فضال   إنتاجيم، بيع من تمكنيم عدم حال الفالحين، لمساعدة
 .االقتصادية أو الطبيعية نتيجة لمظروف القطن محصول تصيب

من  والحد المحمية المصانع احتياجات لتغطية الجديدة األراضي في التيمة قصيرة األصناف زراعة في التوسع -
 .الخارج من استيرادىا

 .القطن لتسويق التعاونية الجمعيات دور تفعيل -
زالة ىذه الحاجات، وتمبية المؤىمة الصناعية المناطق في الصناعي القطاع احتياجات عمى التعرف -  العوائق جميع وا 

 المصرية العمالة عدد وزيادة الجاىزة، والمالبس الغزل والنسيج صناعة قطاع وخاصة ،الصناعي القطاع أمام
 جميع مراحل االنتاج. خالل والمدربة الماىرة

 الكويز اتفاقية في أسوة بنظيرتيا :8 إلى المصرية الكويز منتجات في اإلسرائيمي المكون  نسبة تخفيض محاولة -
 في المقررة النسبة إسرائيل تستغل أن من المصرية بعض المصانع لدى تخوف ىناك ألن ؛أسعارىا ارتفاع لتجنب األردنية

 األسعار. رفع

 

 
 األسواق وبفتح الغزل والمنسوجات، صناعة بتطوير المعنية القائمة والتنظيمات لممؤسسات المخطط تفعيل الدور 

 .والمنسوجات الغزل صناعة دعم الصناعة، وصندوق  تحديث مركز :مثل صادراتيا، أمام الخارجية
 برنامج قبل من الكافي الكبرى االىتمام بالمحمة والنسيج الغزل صناعات تنال أن يجب حيث الصناعة تحديث ضرورة 

 .الصناعة تحديث

 التأثير على السياسات 
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 ىاوتطوير  الكبرى  المحمة بمدينة النسجية الصناعات فاعمية لدعم أكثر بصورة المصانع أصحاب مع التعاون  ضرورة، 
 .لمتطوير الالزمة الكوادر لتوفير الصناعات ىذه لتدريب مركز ودعم إنشاء الميسرة القروض وتوفير

 ا تضم ، والتيىاوتطوير  الكبرى  المحمة بمدينة والنسيج لمغزل اإلنتاجية التعاونية الجمعية دعم أىمية  من كبير ا عدد 
ا أو لتصبح كيان ا مصنع( ألف نحو) والمتوسطة الصغيرة المصانع  إيجاد بيدف الجيود تنسيق عمى قادر ا تعاوني ا اتحاد 

 .الخارجية في األسواق لممنافسة قابل منتج
 ىذه  تطوير من لمتمكن النسجية، بالصناعات المرتبطة التخصصات لجميع التأكيد عمي إنشاء مراكز تدريب

 .المحمية والعالمية األسواق احتياجات يطابق لممنتجات متميز مستوى  إلى وصوال   الصناعات،
 من اإلدارية األعباء وتقميل الصناعات النسجية، في والمتوسطة الصغيرة المشروعات إلقامة اإلدارية اإلجراءات تبسيط 

 أجل من الفني والدعم الرعاية وتوفير الرسمية، غير اإلنتاجية أعداد األنشطة تقميص بيدف وغيرىا، وجمارك ضرائب
 .تحديثيا وتطويرىا

 االتصاالت بتيسير اإلنترنت يختص شبكة عمى موقع وكذلك النسجية، لمصناعات بيانات قاعدة التأكيد عمي إنشاء 
 المرتبطة اإلنتاجية األنشطة من وغيرىا ،والمالبس الغزل والنسيج لمصانع التسويقية الفرص وخمق التجارية، واالتفاقات

  القطاع. بيذا
 نحو عمى خرينلآل خدماتيا والكتان مقابل القطن من الطبيعية الخام األلياف تجييز منشآت تتقاضاه فيما النظر إعادة 

 .والنسيج الغزل في صناعة المختمفة المراحل بين العائد توزيع في العدالة يحقق
  ا والنسيج صناعة الغزل داخل المختمفة والتصنيع اإلنتاج حمقات بين فيما األسعار لموازنة صندوق  إنشاء  من بدء 

 .والمالبس الجاىزة المنسوجات بإنتاج وانتياء الخام األلياف إنتاج مرحمة
 تقدم مع تنازلية يجعميا بما الجمركية المنسقة التعريفة عمى تمت التي األخيرة الجمركية التخفيضات في النظر إعادة 

 المماثل واإلنتاج الوطنية، الصناعة من اإلنتاج بين فيما وجود المنافسة لتجنب الصناعة ىذه داخل التصنيع مراحل
 .الوطنية في السوق  المستورد

 العام، األعمال بقطاع الغزل والنسيج شركات في والتطوير التاريخية واألعباء الديون  مشكالت من االنتياء سرعة 
 .متسارعة وبمعدالت المنافس االقتصادي اإلنتاج جديدة من مستويات إلى الصناعية القالع بيذه والوصول

 وجو عمى والتجييز والنسيج والصباغة الغزل صناعة في الحديثة التكنولوجيا إلدخال االستثمارات توجيو عمى التشجيع 
 .لذلك خاصة ميزات ومنح ،الخصوص

 اإلنتاجية الطاقات في وذلك بالتوسع المجتمع، الحتياجات لنوعيا التوازن  تحقق التي لالستثمارات األولوية إعطاء 
 .بالبوليستير المخموطة والغزول المتميزة  الصناعية والخيوط الصناعية لؤللياف

 لصناعة المغذية مجال الصناعات في خاصة الواردات إحالل سياسة تحقق التي االستثمارات تنفيذ عمى التركيز 
 .)وغيرىا  –الكمف  – البطانة أقمشة – الحياكة خيوط (الجاىزة المالبس
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 إلى االستثمارات جذب إلى واقعية، تيدف تسويقية وبرامج خطط بوضع باالستثمار المعنية المؤسسات قيام ضرورة 
يجاد مصر،  وعدم ليا، جديدة أسواق فتح عمى المؤىمة الصناعية التابعة لممناطق والشركات المصانع تشجع برامج وا 
 .فقط السوق األمريكية عمى التركيز

 من الضروري التركيز عمى قطاع البحث والتطوير Research and Development  (R&D)  بيدف مراجعة
وابتكار منتجات  ،وتحسين المنتجات الحالية ،، وزيادة كفاءة عمميات اإلنتاجياوتنقيح التصاميم والتكنولوجيا المتوفرة

 .جديدة من أجل مواجية المنافسين ومتابعة التغيرات المستمرة في رغبات المستيمكين

 

 

 

 


