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 تقديم

من  ية لنشر نتاج معهد التخطيط القوميطيط والتنمية أحد القنوات الرئيسسلسلة قضايا التخ د  ع  ت  
مختلف مجاالت التخطيط والتنمية. يضم المعهد مجموعة من الباحثين  يدراسات وبحوث جماعية محكمة ف

 التي يتمة مثل هذه الدراسات المختلفإلى التخصصات، مما يضيف قيمة وفائدة  يومتعدد يوالخبراء متنوع
المؤسسية، و البيئية، و االجتماعية، و األبعاد االقتصادية، ب هتماماالو  ،تهاشموليباإلضافة إلى  ،هاإجراؤ 

 وغيرها من القضايا محل البحث. ،والمعلوماتية
من  اعدد   1977عام  في نمية منذ بدئها صدارات المختلفة لسلسلة قضايا التخطيط والتتضمنت اإل

 يالقرارات ف يالسياسات ومتخذ يتناولت قضايا مختلفة تفيد الباحثين والدارسين، وكذا صانع التيالدراسات 
اإلنتاجية و النقدية، و  منها على سبيل المثال ال الحصر: السياسات المالية ،مختلف مجاالت التخطيط والتنمية

قضايا و  التكتالت الدولية،و  التجارة الخارجية،و المالية العامة، و االستهالك والتجارة الداخلية، و ، واألجور واألسعار
السياسات و ، هوفرص آفاق االستثمارو ، والنمو االحتوائي التنمية اإلقليميةو التشغيل والبطالة وسوق العمل، 

 يةالتخطيط ةنمذجالمناهج و المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و السياسات الزراعية والتنمية الريفية، و الصناعية، 
والصحة والمرأة والشباب  قضايا التعليمو التنمية المجتمعية، و قضايا البيئة والموارد الطبيعية، و ، أساليبهاو 

 ، ...إلخواألطفال وذوي اإلعاقة
 في لدى المعهد إلى جانب سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، والمتمثلة  هاوقنواتتتنوع مصادر النشر 
تصدر بصفة دورية نصف  يالمصرية للتنمية والتخطيط، والتالمجلة و عية، جالتقارير العلمية، والكتب المر 

، السنوي وسلسلة أوراق السياسات في التخطيط والتنمية المستدامة يسنوية، وكذلك كتاب المؤتمر الدول
وكراسات السياسات، إضافة إلى ما يصدره المعهد من نشرات علمية تعكس ما يعقده المعهد من فعاليات علمية 

 متنوعة.
 لما فيه خير البالد، وهللا من وراء القصد...للعمل  الجميع وفق هللا

  

 رئيس المعهد

. علاء أ.د       

  زهران
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عليها مستويات األداء الراهن ومن استخالص  ي تنطو  يلتقييم الفرص والتحديات الت ي باالقتصاد المصر 

هذه  انقسمت، ولذلك يوالمحل اإلقليميعلى المستويين  التوصيات الرامية إلى رفع األداء وتعزيز الصادرات
 :لى أربعة فصولالدراسة إ

 ، وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين:عن سالسل القيمة ي اهيم وإطار نظر :  بعنوان مفالفصل الول
 يندماج فالتعود جراء ا يالمفاهيم المتعلقة بالتعريف بسالسل القيمة والفوائد التالمبحث األول:  -

 .العالم يع الدول فيلسالسل على جمهذه ا
 :عالمية ومستقبل التجارة العالمية: سالسل القيمة ال يالمبحث الثان -

 العالمية.تغير نمط التجارة  -1
 نطاق سالسل القيمة العالمية. ي، وفالدوليةتسهيل التجارة  يف ي أهمية النقل البحر  -2

 

إلى  0102في مصر خالل الفترة من )وتحليله : ويتم فيه رصد أداء صناعة المالبس الجاهزة الثانيالفصل 
 :( وذلك من خالل بيان2020

 :يمساهمة صناعة المالبس ف -1
 * القيمة المضافة الصافية لقطاع المالبس الجاهزة بالصناعية التحويلية.

 .التشغيل في ناعة المالبس الجاهزة مساهمة ص* 
 والطاقة العاطلة بقطاع الغزل والنسيج خالل فترة الدراسة. ياإلنتاج الفعل -2  
 الجاهزة.تطور التجارة الخارجية لصناعة المالبس  -3  

 

 :دراسة، وتم ذلك من خالل في مصرة لصناعة المالبس الجاهزة : بعنوان تحليل سلسلة القيمالفصل الثالث
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جميع  ييتم استخدامها ف ي* األنشطة الممتدة عبر حلقات سلسلة القيمة والت
، مينالتأ، مالبس الجاهزة )الخدمات المصرفيةمراحل سلسلة القيمة لصناعة ال

 لخ(.إالمحاسبة والمراجعة ... 
 

 وتوصيات بعنوان نتائج: الفصل الرابع
في سالسل القيمة واستخالص أهم النتائج والخروج بتوصيات متنوعة  ي ويتم فيه تقييم الوضع المصر 

 .ها تحسين وضع مصر في تلك السالسلمن شأن يبإجراءات وسياسات تساعد على اتخاذ القرارات الت
 
 
 
 
 
 
 
 

  : الكلمات الدالة
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 مقدمة البحث:
السل س في ندماج الشهدت العقود الثالث الماضية توجهات استراتيجية باالقتصادات الناشئة نحو ا

ك ، متضمنة صناعة المالبس الجاهزة.  وكانت تلالصناعة التحويليةالقيمة اإلقليمية والعالمية لمختلف فروع 
على  –التكلفة والجودة  ي من منظور  –: ارتفاع مستويات المنافسة مدفوعة بعدد من العوامل أهمها التوجهات

، ورفع وليد فرص العملالدول لتحقيق التنمية المستدامة من خالل ت ي، وسعيوالعالم اإلقليميالمستويين 
كس ، وقد انعمن التطورات التقنية واللوجيستيةعالوة على االستفادة  ،ت النمو وتعزيز تنافسية الصادراتمعدال

إطار الخطة متوسطة المدى للتنمية  يجاءت ف ي، والت2030جه االستراتيجى في  رؤية مصر هذا التو 
ناعة ص فيمة القي ، متضمنة السياسات الهادفة لتنمية سالسل(2022-2021 – 2018/2019المستدامة )

ا األكثر  يمن ستة صناعات ه اى اعتبار هذا الفرع الصناعي واحد  إل المنسوجات والمالبس الجاهزة، استناد 
 قطاع الصناعة التحويلية.   في جاهزية للتصدير 

إلى تحليل سالسل القيمة المحلية واإلقليمية والعالمية لصناعة المالبس الجاهزة  البحثويهدف هذا 
ومن استخالص  ،عليها مستويات األداء الراهن ي تنطو  يلتقييم الفرص والتحديات الت ي باالقتصاد المصر 

 :ــــــوذلك بـ ،العالميو  اإلقليميالتوصيات الرامية إلى رفع األداء وتعزيز الصادرات على المستويين 
في مصر، وأهمها ما يتصل باإلنتاج، واالستهالك دراسة المؤشرات العامة لصناعة المالبس الجاهزة  -1

 اإلقليميعلى المستويين ، والمزايا التنافسية والتجارة الخارجية، وأطر السياسات المنظمة للقطاع
 .العالميو 

ه من قبل منظمة األمم المتحدة سترشاد بنطاق العمل الم وصى بالتحليل سالل القيمة للصناعة با -2
 :بعة عناصر تتحدد على النحو اآلتي، ويشتمل هذا النطاق على سيونيدو –للتنمية الصناعية 

  لممارسة النشاط بصناعة المالبس الجاهزة االجتماعي-االقتصاديبيئة النشاط واإلطار. 
 والعالمية(، واألطراف  ،الصورة القطاعية العامة: المنتجات، األسواق )المحلية، واإلقليمية

 الرئيسة والفرعية بسالسل القيمة، والخدمات المتاحة بسالسل القيمة.
 المدخالت بأنواعها المختلفة، وأساليب التعاقد، واللوجيستيات المرتبطة بها، وعناصر البنية 

 األساسية الالزمة لها.
 ية السائدة، ومدى تنافس كارالطاقات اإلنتاجية والتقنيات المستخدمة، ومستويات التطوير واالبت

 مستويات التكاليف بالصناعة.
  .)معايير الجودة باألسواق المختلفة )المحلية، واإلقليمية، والعالمية 
 .أوضاع الحوكمة بسالسل القيمة لصناعة المالبس الجاهزة 
 .)مدى توافر التمويل لوحدات الصناعة وخصائصه )مدى الجدوى، ومستويات المخاطرة 
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حيث يجرى . SWOT Analysis يالتحليل الرباعة القيمة باستخدام لالسبع لسلس صرانالع ويتم تحليل
 العناصر.بحث نقاط القوة والضعف لكل من 

 

 منهج:الصدد سنتبع أكثر من  وفي هذا
 .ياالستقرائ يالتحليل في المنهج الوص -1
، ومصانع المالبس الجاهزة ء الصناعة والمسئولين التنفيذيين، وخبرالقاءات بعدد من المسئولين -2

، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قيمة )اإلقليمية والعالميةسالسل الفي المندمجة 
 بالصناعة(.

 ة:رئيسوعلى هذا فإن العمل بالبحث سيتم من خالل أربعة فصول 
 :، وينقسم هذا الفصل إلى مبحثينةعن سالسل القيم نظري :  مفاهيم وإطار الفصل الول

ي فندماج الجراء ا التي تعود:  المفاهيم المتعلقة بالتعريف بسالسل القيمة والفوائد المبحث األول -
 .العالم فيع الدول السالسل على جمي هذه

 .عالمية ومستقبل التجارة العالمي: سالسل القيمة الالمبحث الثاني -
 

 .2020إلى  2010ل الفترة من خالوتحليله : رصد أداء صناعة المالبس الجاهزة في مصر الثانيالفصل 
 

 .وتحليله العالمية لصناعة المالبس الجاهزة: عرض حلقات سالسل القيمة الفصل الثالث
 

في سالسل القيمة واستخالص أهم النتائج والخروج بتوصيات متنوعة  يالمصر: تقييم الوضع  الفصل الرابع
 .ها تحسين وضع مصر في تلك السالسلمن شأن التي بإجراءات وسياسات تساعد على اتخاذ القرارات 
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وصناعة المالبس الجاهزة بصفة  عامة،يفيد هذا العمل المهتمين بالصناعة التحويلية بصفة وعلى أمل أن 
 في:كذلك المسئولين  خاصة،

 التجارية.اتحاد الصناعات والغرف  -
 خبراء الصناعة . -
 .مصانع المالبس الجاهزة في نفيذين المسئولين الت -
 والمتوسطة.أصحاب المصانع والمشروعات الصغيرة  -
 .امعات والمعاهد البحثية المختلفةالج فيالباحثين  -

 
 شكر واجب 

 
 اوهادي   ،والمعاهد البحثية المختلفة الجامعات فيللباحثين  نا أمل أن تكون هذه الدراسة عون اوكل

وزيادة  يوتشجيع البحث العلم ،اتباع سياسات من شأنها تعزيز تنافسية الصادرات فيالقرار  يلمتخذ
ق ألعضاء الفري ي وتقدير  ي أتقدم بعظيم شكر كما ام التقنيات الحديثة واالبتكار. دمهارات العاملين باستخ

 .الدراسة بالشكل الالئق تصدر هذه يلك االذي لم يدخر جهد  و  ،من داخل وخارج المعهد يالبحث
 
 

 الباحث الرئيس
 )أ.د. إجالل راتب(       

        2022 
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 لفصل الولا       
 مفاهيم وإطار نظري عن سالسل القيمة العالمية       

 المبحث الول 1-1
 المفاهيم الساسية عن سالسل القيمة       

 

 ماهية سالسل القيمة  1-1-1
 :العالميأو  اإلقليميأو  يالمحلمن المعروف أن سالسل القيمة قد تكون على المستوى 

 سالسل القيمة المحلية : أوالً 
 تي ال، و النهائي للمنتج حتى خروج المنتجمرحلة التصميم  هيجميع األنشطة اإلنتاجية قبل اإلنتاج وبعده، و  هي

لواردات ااتجهت فيها الدول إلى إحالل  التي، ويرتبط المفهوم بالمرحلة الحدود الجمركية إلقليم دولة ما تتم داخل
مدت اعتت من القرن العشرين و فترة الستينيات والسبعينيا في سادت  التي و  ،باألساس بالنسبة للتجارة الخارجية

 .لخ(إ..، مالبس ومنسوجات..زراعيةالمتوسطة على األكثر )منتجات  وأمنتجات منخفضة التكنولوجيا العلى 
  سالسل القيمة اإلقليميةثانيا : 

نتاجية تكاملية بين دول تكون العملية اإل أي ينطاق إقليموعلى  ،جميع المراحلفي تقوم على تجزئة اإلنتاج 
هذا التكامل إلى التوجه إلى األسواق  يوقد تقوم على أساس أن يؤد ،، ويستهدف األسواق اإلقليمية فقطاإلقليم

 .(1)العالمية 
 سالسل القيمة العالميةثالثا: 

مهمة معينة في نمط إنتاج متوزع على عدد من البلدان حيث تتخصص كل شركة  هيسلسلة القيمة العالمية 
تخلق فرص عمل أفضل وتحد من ، وبذلك يمكن لسالسل القيمة العالمية أن تعزز النمو و وال تنتج السلعة كلها

 .الفقر
مواقع في تقوم بها شركات  التي المقام األول جميع األنشطة اإلنتاجية في تعنى  وسالسل القيمة العالمية

اجغرافية مختلفة من جميع أنحاء  بمرحلة اإلنتاج  تصميم مرور امن مرحلة ال العالم لتقديم منتج أو خدمة بدء 
سويق والتوزيع.  ، كما تشمل أنشطة البحث والتطوير والتصميم واإلنتاج والتالنهائيإلى التسليم للمستهلك  وصوال  

                                  
ي بين ، والصناعة اإللكترونية مثاال  لذلك، حيث تتم عملية اإلنتاج على مستوى إقليمي أسالسل القيمة في قطاع السيارات دتع (1)

 .، ويتم التوجه إلى السوق العالميدول اإلقليم
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ألنشطة في التوزيع الجغرافي  ام  مهدور ا  -وندرتها ك وفرة عناصر اإلنتاج كذل -وتلعب المزايا النسبية والمطلقة 
 اإلنتاج.

، السلع والمنتجات الوسيطةفي بادل سلسلة إنتاج دولية تقوم على التفي كما يمثل كل اقتصاد أو صناعة حلقة 
، كذلك األرض اإلنتاج سواء العمل أو رأس المالوتتحقق على طول السلسلة القيمة المضافة إلى عوامل 

  .في يشتمل على التكنولوجيا ورأس المال المعر  الذيوالتنظيم 

 التي وبالنظر إلى سلسلة القيمة نجد أن أطراف هذه السلسلة تحقق القيمة المضافة األعلى للمنتج أكثر من تلك 
 في أن الحصة األكبر من القيمة المضافة اإلجمالية تتحقق  أيمرحلة اإلنتاج  أيأوسط السلسلة في ع تق

أنشطة المصب  فيلخ(. و إالبحث والتطوير والتصميم .. فيتتمثل  التي و  ،(UPSTREAMأنشطة المنبع )
(DOWNSTREAM )سبق  . مما)*(العالمة التجارية والتسويق والتوزيع والخدمات اللوجستية  فيتتمثل لتي وا

والسياسات  وعلى خصائص االقتصاد ،دمهسلسلة القيمة يعتمد على درجة تق في بلد  أينؤكد على أن "تموقع" 
سلسلة ال في، وأنه على تلك الدول العمل على تحسين تموضعها تتبعها تلك الدولالتي القتصادية التنموية وا

، يسميحة جديد) : تلك السالسل عن طريق فيوتعظيم المشاركة ل على المزيد من القيمة المضافة، للحصو 
(2020): 

 (Upgradingرتقاء )ال ا -
إلى أنشطة ذات محتوى مهارات ، ومن ثم يتم االنتقال والتكنولوجيا والقدرة على التعلمويرتبط ذلك بالمهارات 

زيادة قدرة الشركات على االبتكار لزيادة القيمة المضافة للمنتجات والعمليات عن طريق رفع مستوى  أي، أعلى

                                  
 الدورة اإلنتاجية تضيف األنشطة المتعلقة بالبحث ا ما يستخدم منحنى االبتسام لشرح سالسل القيمة وتوضيح أنه فيكثير   )*(

 :Stan Shin: شكل منحنى االبتسام لـــ بينما يضيف التصنيع القيمة األقلإلى المنتج ا أعلى والتطوير والخدمات قيم  
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مراحل التصنيع إلى االنتقال إلى خدمات ما في تتخصص التي تعمل الدول  أي ،المهارات والتكنولوجيا والمعرفة
 :خطوات عدة منها في، ويتم ذلك تاجدورة اإلنفي القيمة المضافة  للحصول على مزيد منوبعده قبل التصنيع 

 تحويل المدخالت إلى مخرجات بكفاءة أفضل عن طريق إعادة هندسة  يتم فيهو  ،رفع مستوى العملية
 .متفوقةالعمليات وإدخال التكنولوجيا ال

 لوحدة.لإلى زيادة القيمة المضافة  ييؤد الذيو  ،نتقال إلى خطوط إنتاج أكثر تطور ااإلرتقاء بالمنتج واال 
  السلسلة )التصميم والتسويق(. فيالحصول على وظائف جديدة ومتفوقة  أياإلرتقاء بالوظيفة 
  قال إلى قطاع جديدوظيفة معينة لالنتفي تطوير الوظائف عن طريق تطبيق الكفاءات المكتسبة. 

 في  ببعض الدول النامية أن تستغل وتستفيد من إمكانات لم تكن مستغلة من قبل كالتنويع يكل ذلك يؤد
 .الخدمات فيا من تحرير التجارة د  وتعزيز صادرات الخدمات مما يتطلب مزي ،أنشطة الخدمات

املة رتقاء والحصول على قيمة مضافة أعلى من سلسلة القيمة العالمية تنمية القوى العكما أنه من المهم لال
ك كذلو  ،االحتياجات المحليةب ماماالهتمع ضرورة  ،كتساب القوى العاملة مهارات جديدة ومتطورةاو  ،واالبتكار
 .الدائم التطور العالميباالقتصاد المتعلقة 

 سالسل القيمة العالمية وإستراتيجيات التنافسية 1-1-2
المنشور كتابه  في حيث أشار  (1)مايكل بورترالنابه  االقتصاديإلى أفكار  مفهوم سالسل القيمةيرجع 

أكد فيه على طريقة عرض المؤسسة للعملية اإلنتاجية وفكرة اعتبار  الذي، و األكثر مبيع او  ،1985عام في 
وعمليات  ،المنظمات الصناعية )أو الخدمية( على أنها نظام مؤلف من أنظمة فرعية لكل منها مدخل ومخرج

تحويل خاصة تشمل كل المدخالت والمخرجات بما فيها األموال والعمالة والمواد والتجهيزات واألبنية واألرض 
. وهكذا ندماجالأن التكاليف تؤثر على ا مراعي اتنفيذ نشاطات سلسلة القيمة  يحدد كيفية الذياإلدارة والتوجيه و 

منذ عام  بورترطورها  التيأضيف مفهوم سالسل القيمة لدعم القرار إلى نموذج اإلستراتيجيات التنافسية 
 فيالخارجية والتسويق والمبيعات والخدمات  صنفت اللوجستيات الداخلية والعمليات واللوجستياتالتي و  1979

وتتضمن األنشطة الثانوية إدارة الموارد البشرية والتطوير  سالسل القيمة الخاصة ببورتر على أنها أنشطة أوليةـ 
 .والبنية التحتية ينالتق

                                  

 الكتاب بعنوان " الميزة التنافسية : خلق أداء عال والحفاظ عليه" . (1)
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 ي فع للتغيير السري ات القرن العشرين قدم حافز اأواخر تسعين في( GVCs) ظهور سالسل القيمة العالميةإن 
لمنتج ا في  ي، فيعتمد مفهوم سالسل القيمة العالمية على قيام الدول بالتخصص الرأساالستثمار والتجارة الدولية

 النهائيأن تصنيع المنتج  يمما يعن Vertical Specialization محددة من مراحل اإلنتاج المختلفةمرحلة  فيو 
 .بإنتاج جزء من المنتجمنها يقوم  عدد من الدول كلفي يتم 

 ، ويدعم هذاتنضم إلى سالسل القيمة العالمية إلى أن العالميوقد أدى ذلك إلى سعى كافة الدول على الصعيد 
 :التوجه

لجمركية وتحرير ة الجات ومنظمة التجارة العالمية بالعمل على تخفيض الحواجز اما نصت عليه اتفاقي -
 : ، باإلضافة إلىالتجارة العالمية

 تصاالت الناتج عن االستخدام الواسع لشبكات اإلنترنت الانخفاض تكاليف النقل والمواصالت وا
 .زيادة عدد مراحل اإلنتاج وتعددهاو  يوالتطوير التقن

 وذلك بتغيير كيفية تولد الدخل والنمو على مستوى  ،اتجاه الدول السريع نحو سالسل القيمة العالمية 
 العالم.

 لتكلفة وإنما على العمل والمهارات والخبرات وا ،فلم يعد التنافس على إنتاج السلع ،تغير طبيعة المنافسة
 المضافة.وبمعنى آخر على تجارة القيمة 

تؤدى إلى تحسين سياسات  أيو  ،انعكاس ذلك على صياغة الدول لسياستها االقتصادية والسياسات التجارية
لنمو ة ادفع عملي يوبالتال ،سالسل القيمة العالميةفي اج ، وذلك لتعظيم االستفادة من اإلندمقدرتها التنافسية

 .والتنمية االقتصادية بها
 فيوالتخصص  ،وهكذا تحاول الشركات تحسين عمليات اإلنتاج الخاصة بها عن طريق تحديد المراحل المختلفة

 ، وأصبحت سالسل القيمة العالميةألنشطة سالسل القيمة يتشتت الدول، مما أدى إلى التلك المراحل عن غيرها
 الصفة الغالبة للتجارة واالستثمار العالميين. هي

 لقيمة العالميةاتقوم عليها سالسل  التي السس  1-1-3
، ومن سالسل القيمة العالمية فيمندمجة ، ومستوى الشركات التوافر شروط خاصة على مستوى الدولبد من  ال

 :هذه الشروط
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ى وإنما تعمل على تحرير التجارة عل ،وكذا االستثمار بسياسات مقيدة ،والوارداتعدم تقييد الصادرات  -1
 واسع.نطاق 

 .(1)، كما يحدده تقرير التنافسية العالميةمؤشر التنافسية في حصول الدول على ترتيب متقدم  -2
 .ومعايير الجودة العالمية يكنولوجلتزام الشركات بالتحديث التا -3
 عالية.استخدام مواد وسيطة ذات جودة  -4
 المناسب.التوقيت في و  ،تحقيق األنشطة والمهام والعمليات المطلوبة بأعلى جودة وأقل سعر -5
 الحديثة.االقتراب من األسواق العالمية والتواصل معها من خالل األنظمة  -6
اطر عدم التأكد وذلك للحد من مخ ي؛ويتطلب تنفيذ كل هذه االشتراطات توفر االستقرار السياس -7

Uncertainty  السالسل فين جهة الدول المشاركة م. 
 سالسل القيمة العالميةفي يوفرها اإلندماج التي المنافع والفرص   1-1-4

 سالسلفي ، ودعا الشركات للمشاركة ث مّن فيه نجاح نمور شرق آسيا 1995عام في  تقرير ا الدوليالبنك أعد 
ن ، وقد انتشر مصطلح سالسل القيمة العالمية ابتداء مالتكنولوجيا والمعرفة المتقدمةن القيمة لالستفادة م

تخدمت ، واسمن الباحثين والكثير ،مات الدوليةوذلك من خالل المنظ ،من عقد التسعينات الثانيالنصف 
  يالتخصص الرأسأو  Vertical Production Network: شبكات اإلنتاج الرأسية بديلة أهمها كثيرةمصطلحات 

Vertical Specializationي، أو التوجه الخارج  External Orientation   مة العالميةن مصطلح سالسل القيإإال 
 .هو األكثر استخدام ا

 من أهمها: سالسل القيمة العالمية يحقق منافع عديدة للدول المشاركة فيإن اإلندماج 
  خالل تحقيق التنمية االقتصاديةن مواستقراره  االقتصاديزيادة معدل النمو. 
  ث يتم إنتاج سلع أحدث وأعلى ، حيدول العالم مختلففي تحسين الكفاءة االقتصادية وزيادة التطوير

 في تصميم وإنتاج وتسويق وعرض هذه المنتجات في ، وذلك التباع الدول نظم إدارة الجودة جودة
 .مناطق جغرافية مختلفة

 يإلى تطوير الشركات وتنمية قدراتها لك ياإلنتاج مما يؤدفي ولوجية االستفادة من التطورات التكن 
 .يالتبادل الدولفي زيادة قيمتها  يوبالتال ،تواكب المعايير العالمية

  القيمة المضافة لكل في إلى زيادة  يمراحل مختلفة من السالسل يؤدفي إن مشاركة دول مختلفة
 .المضافةطور وتزداد تجارة القيمة ومن ثم تت ،مرحلة

 

                                  

 .التقرير لعامين متتاليين عدم صدور هذامشكالت   (1)
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 صادية أثر سالسل القيمة العالمية على التنمية االقت 1-1-5
وحجم السوق  ،على العديد من العوامل منها الجغرافيا سالسل القيمة العالميةفي مشاركة الدول تعتمد 

تية وحماية الملكية الفكرية والبنية التح ،وجودة الخدمات اللوجستية والجمارك ،وسياسات التجارة واالستثمار
تعتمد على جودة  إنها تعتمد على توافر مزايا اقتصادية وديموجرافية وطبيعية للدول، كما أي ،والمؤسسات

 :سالسل القيمة على كل من فيندماج ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يؤثر االالسياسات العامة
 :الثر على التنمية االقتصاديةأوال : 

وذلك للتمتع  ؛تسعى إلى االنضمام إلى سالسل القيمة العالمية العالميعلى الصعيد  كافة الدولفقد بدأت 
لدول احالة تراجع وتيرة التجارة والنمو يمكن للدول وخاصة في ، وحيث إنه على اقتصادياتهاتعود  التيبالمزايا 

ك تلفي لتعزيز مشاركتها  النامية أن تحقق نتائج أفضل لمواطنيها من خالل ما تقوم به من إصالحات
 توزيع الفوائدفي يساعد  الذيإلى تحولها من تصدير السلع األولية إلى التصنيع  ي، مما يؤدالسالسل

إلى أن سالسل القيمة  الدولي، ويقرر أول تقرير تصدره مجموعة البنك االقتصادية على نطاق أوسع وأفيد
 سلم يمنذ ذلك الحين أدى إلى أن البلدان الفقيرة استطاعت أن ترتق يالعالمية أدت بالفعل إلى تحول اقتصاد

راء دون الحاجة إلى صناعات وقت أسرع حيث تمكن هذه السالسل تلك الدول من التخصص واإلثفي التنمية 
 ة:والتنمية االقتصادية لألسباب اآلتي النمو في ، كما أنها لعبت دور اكاملة
لنسبية ااستخدام ميزانياتها  تتمكن من يوبالتال ،الطاقة اإلنتاجية للسلعةال تحتاج هذه الدول بناء مجمل  -1

 .التركيز على عملية إنتاجية محددةفي 
ة سالسل القيمة العالمية كجزء من السلسلة العالمية للقيمة يمكن هذه الدول من زيادفي إن اإلندماج  -2

 .يلعلمستغالل األمثل للبحث اواال ،التكنولوجيوالتطوير  ،فرص العمل
 .ياإلجمال يفرد من الناتج المحلباإلضافة إلى ارتفاع نصيب ال -3
 متقدمة.واعدة لنقل التكنولوجيا والمهارات من دولة  امنح الدول النامية فرص   -4

موضعها لت اوإنما تبع   ي،سالسل القيمة العالمية ال تتوزع بالتساو في الناتجة عن المشاركة لمكاسب ن هذه اإإال 
مستوى تساهم فيه في أو  ،تساهم بأنشطة ذات قيمة مضافة عالية أي ،أعلى المستوى في ، إما السلسلة في

 .ن تلك المكاسب ال تتحقق تلقائيًّا، كما أخفضةبأنشطة ذات قيمة مضافة من
يمكن أن التي اآلثار اإليجابية من رغم على التواجهها الدول النامية  التي تكاليعني أن هناك بعض المشوهذا 

متقدمة على تلك ، ومن أهمها سيطرت الدول السالسل القيمة العالميةفي مشاركة تجنيها هذه الدول من ال
مما قد يثير مخاوف وقوع  يوالمعرفة واالبتكار والبحث العلم يلتملكها التقدم التكنولوج اوذلك نظر   ،السالسل

إلى أنه قد ينتج عن سالسل القيمة العالمية . باإلضافة ة التبعية والهيمنة من تلك الدولالدول النامية لسطو 
، ارنة بنمط التجارة التقليديةأكسيد الكربون مق يتأثيرات سلبية )مضرة( بالبيئة الناتج عن ارتفاع انبعاثات ثان

سالسل القيمة في ، كما يشكل االندماج الستيك( الناتج عن تغليف البضائعوزيادة النفايات )اإللكترونيات والب
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، كما أن التقنيات الجديدة )األتمتة والطباعة ثالثية األبعاد( واألساليب الحديثة للموارد الطبيعية استنزاف المية العا
ا، اإللكترونيةالتوزيع عن طريق المنصات في   التي الوقت نفسه تسبب بعض المخاطر في ولكنها  تخلق فرص 

 العمالة نتيجة األتمتة.في تجهت الدول إلى استخدام أساليب أقل كثافة ازيادة معدالت البطالة حيث  فيتتمثل 
لع ساالبتكار إلى ظهور  يعلى تعزيز التجارة حيث يؤد إلى أن هذه التقنيات تعمل عموم ا تشيرلشواهد ن اإإال 

دة زيا فيمت بدورها إلى تسريع وتيرة التجارة الدولية، كما أن هذه التقنيات ساه يوخدمات متداولة جديدة تؤد
وساعدت الشركات  ،، كما عملت المنصات الرقمية على خفض تكلفة التجارةوزيادة حجم اإلنتاج ،اإلنتاجية

 .منتجاتها إلى مختلف أنحاء العالموبيع  ي،الصغيرة على االنطالق من السوق المحل
 :االقتصادية من خالل التأثير على للسالسل على التنمية يوينعكس األثر اإليجاب

  ـــر ـــــــــــالمباش : حيث توجد عالقة تبادلية بين زيادة معدالت االستثمار األجنبىالثر على االستثمار  
     ، كما الجنسياتسالسل القيمة العالمية مع تزايد نشاط الشركات متعدية في وتعزيز المشاركة  

وحماية  ،نفتاحالشروط ا سالسل القيمة إلى زيادة االستثمار على أن تتوفرفي المشاركة  يتؤد
 .يد سياسة داعمة لالستثمار األجنبوباختصار اعتما ،ومناخ األعمال المالئم ،واالستقرار ،المستثمر

 سالسل القيمة العالمية األفراد في : حيث تجذب المشاركة التوظف توفير وظائف أفضل وزيادة
بر إيجاد فرص أك في، كما تساعد إنتاجيةالتصنيع والخدمات األكثر إلى أنشطة مختلفة فيتوجهون إلى 

 .لتوظيف عدد أكبر من النساء
  سالسل القيمة العالمية ومعدالت نمو نصيب الفرد منفي بين المشاركة  عالقة إيجابيةكما توجد 

تج حيث تزداد القيمة المضافة المحلية بحيث تسمح بزيادة نصيب الفرد من النا ياإلجمال يالناتج المحل
 .فترتفع أجورهم ؛العمال وإنتاجيتهمهذا باإلضافة إلى زيادة مهارات  ي،مالاإلج يالمحل
 جز إزالة الحوا فيإن إسهام السالسل (: 2020العالم في تقرير التنمية ) يبالنسبة للتعاون الدول

ين الجمركية بين الدول بدرجة أـكبر مقارنة بالوضع مع التجارة التقليدية يعزز من التجارة الدولية ب
 فيندماج الوكمحصلة لكل هذه اآلثار نجد أن ا. ياون الدولالعالم ويزيد من فرص التعفي الدول 

 .مل على خفض عدد الفقراءويع ،فرادتحسين مستوى معيشة األفي سالسل القيمة العالمية يسهم 
 

 :سالسل القيمة العالمية على التنمية البشرية فيا : أثر المشاركة ثانيً 
 فيإلى وجود عالقة معنوية طردية بين المشاركة  (2017، جريدىو بن نافع )تشير نتائج بعض الدراسات 

، فكلما كانت ، ومستوى المعيشةوالتعليمالصحة  في يتمثل  الذيسالسل القيمة العالمية ومؤشر التنمية البشرية 
لسلة العليا أطراف الس فيحين تكون هذه الدول تمثل حلقات  أيأعلى السلسلة  فيالدول أو المشاريع تتمركز 
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، االقتصاديوالنمو  اإلجمالي المحليعلى مؤشر التنمية البشرية، ومن ثم زيادة الناتج  األثر إيجابيًّا كان
وتغطية  ،كما يساعد على تحسين وضع الميزانية ،متوسط نصيب الفرد من الدخل وينعكس ذلك على ارتفاع

أكثر للمواطنين من  وتوفير خدمات ،وزيادة القدرة على فرض ضرائب دخل أعلى ،النفقات العامة الحكومية
السلسلة أطراف في المشروع ويتجه مؤشر التنمية البشرية إلى االنخفاض إذا كان موقع الدولة أو صحة وتعليم. 

 .السفلى
 سالسل القيمة العالمية فيمساهمة دول العالم  1-1-6

حسب يختلف ب الذيونمطه ، مع اختالف درجة ذلك اإلسهام سالسل القيمة العالميةفي الدول  تسهم كافة
التصنيع ومهارة الموارد  واالبتكار، ومستوى  التكنولوجي، ودرجة التطوير االقتصادياختالف معدل النمو 

 .القطاعات اإلنتاجية في ، والتخصص البشرية
خدمات وتنتج السلع وال ،تمتلك األنشطة االبتكارية التي الدول المتقدمة هيوهكذا نجد أن أكثر الدول مشاركة 

بان مقدمة تلك الدول الواليات المتحدة األمريكية واليا في، و العالي التكنولوجيوذات المحتوى  عالية الجودة
سلع بولكن  ،إفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا الوسطى فيدول كثيرة نفسه الوقت في ، وتشارك األوروبيواالتحاد 

 .إلفريقيةالمنتجات األولية على صادرات معظم الدول ا أولية تحتاج إلى تطوير حيث تهيمن
فقد ارتفعت نسبة  ، وتونس ومصر والمغرب والردن ولبنانالجزائر أيالمتوسط  بة لدول جنوبوبالنس

تلك  نإإال  الحاليسالسل القيمة العالمية خالل العقد األول من القرن  فيمساهمتها بالمشاركة بالسلع الوسيطة 
 من الرتفاع اعتبار اثم عادت إلى ا .2008عام في أعقاب األزمة العالمية في المشاركة اتجهت إلى االنخفاض 

ونسبة  ،هذه الدول صادرات إجمالي% من 25واستحوذت السلع الوسيطة على  ،2015حتى عام  2010عام 
 .(2020) ،ركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارم)وارداتها  إجمالي% من 30إلى  20من 

" حيث إسهامها يقيم "بالمتوسطإن سالسل القيمة العالمية إال في من أوائل الدول اإلفريقية المندمجة  مصروتعد 
 ،كيماويةالمنتجات ال ،ا، وأيض  الغاز واألحجار الكريمة والمعادنمشاركتها بالسلع األولية مثل النفط الخام و  تأتي

 .وصناعة المنسوجات ،ائية والزراعيةوالصناعات الغذ ،والمعدات الكهربائية
من شأنها العمل على تحرير التجارة وتشجيع ي التباتخاذ كثير من الجهود واإلجراءات  مصروقد قامت 

جيعها وتشوذلك بإقامة المناطق االقتصادية الخاصة لتسهيل تدفق التجارة الحرة  ،االستثمارات األجنبية المباشرة
 :.  ومن أمثلة ذلكصادرات المصريةواكتساب ميزة تنافسية لل

وأ قيمت بها بعض الصناعات  ،الصينالمنطقة االقتصادية الخاصة بالعين السخنة بالتعاون مع  -1
والمعدات الكهربائية، وصناعة  ،إنتاج األلياف الزجاجيةفي المشتركة مع الصين  اتعوالمشرو 

 .صناعة النسيجوكذلك  ،اعات الغذائيةوالصن ،السيارات والبتروكيماويات واألدوية
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وذلك لجذب  ،صة بهاعليها قوانين وتشريعات خا ي تسر  التيإنشاء منطقة قناة السويس الخاصة  -2
إلقامة كثير من الصناعات مما يحول تلك المنطقة إلى منطقة  ؛المستثمرين والشركات األجنبية

 والقارة اإلفريقية. األوروبيصناعية لوجستية تربط بين الصين ودول آسيا واالتحاد 
إلى  2018عام  فيوصلت لتي اسالسل القيمة العالمية في ارتفاع قدرة المشاركة المصرية  يعنيمما 
 :هيالسالسل و  فيتدل على مساهمة مصر  التيوهناك بعض المؤشرات ، )*(مليون دوالر  11

  الموانئ في شر مدة انتظار السفن مؤ. 
 يمؤشر األداء اللوجسيت. 
  المنتظمة.مؤشر اتصال الخطوط المالحية 
  الحدود.مؤشر التجارة عبر 

 .من هذا الفصل الثاني في المبحثل ونتعرض لهذه المؤشرات بالتفصي
، ما يقرب من مرحلة أنشطة المنبعفي  سالسل القيمة العالمية فينسبة مشاركة مصر ونخلص هنا إلى أن 

خدمات  ،%6: مواد أولية لقطاعات كاآلتيمقسمة بين ا هيو  ،2010عام في المشاركة  إجمالي% من 28
% )من ثم يمكن القول أن القطاعات 6، تصنيع متطور %7ورة ، خدمات متط%4 ي%، تصنيع أول5أولية 

 %. 13% خالل مرحلة المنبع بينما ساهمت القطاعات المتطورة بنسبة 15األولية تساهم بنسبة 
 سالسل القيمة العالمية  في مساهمة قطاع الخدمات  1-1-7
 العالمياالقتصاد  في مساهمة قطاع الخدمات  -

 مقارنة 2016عام  في %69العالمي إلى  اإلجمالي المحلي الناتج في ارتفاع مساهمة قطاع الخدمات 
 المالية السواق وعولمة الحديثة التقنيات، وهذا االرتفاع ي عزى إلى 1970عام  في % 53بنسبة 

خدمات ، األمر الذي أدى إلى تحوالت هيكلية في نموذج اقتصاد الواالتجاه عالمًيا نحو تحرير التجارة
 مية.اإلنتاج، فال يمكن لدولة أن تنتج بكفاءة بمعزل عن أسواق الخدمات التنافسية العالوتجزئة عمليات 

 مساهمة قطاع  من أعلى للبلدان المتقدمة اإلجمالي المحلي الناتج نسبة مساهمة قطاع الخدمات في
 مجتمعين. والتعدين والزراعة التصنيع

                                  

 .2018ولكنها تقف عند عام  2021لألسف ال يتوفر معلومات لسنوات أخرى رغم صدور التقارير عن عام   )*(
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 الخبز إلنتاج القيمة سلسلة لتحليل كونج ونجه في العالمي فونج معهد أجراها حديثة حالة دراسة كشفت 
الخبز، وحساب الخدمات هنا  لرغيف النهائية التكلفة ٪ من72الخدمات  حساب ، بلوغهواستهالك

 وخدمات الدعم اإلداري. ،بالتجزئة والبيع والتوزيع والنقل ،والتصنيع ،االستيراد :يشمل
 المجتمعات. الحياة في ونوعية االجتماعية الرفاهية لمستوى  مرآة  الخدمات قطاع يعد 
 ن تطبيق إإال  ،الخدمات قطاع تحريرنحو الناشئة  النامية وكذلك ،سعت االقتصاديات المتقدمة

،مع ظروف كل بلد  تقديم خدمة متناسقة سياسات  الخدمات قطاعات تجانس عدمل نظر ا لم يكن سهال 
 وغير ،الحكومية السياسات )المؤسساتإلى تعدد األطراف المشاركة في صنع  باإلضافة، هتنوع

 الحكومية(.
 يةمجال تحرير تجارة الخدمات )اتفاق في الدولي للتعاون  المؤسسية بالترتيبات الدولي المجتمع اهتمام 

 الجات على سبيل المثال(.
العقود الثالثة في ، فأصبح قطاع الخدمات اسية من ركائز القيمة االقتصاديةركيزة أس قطاع الخدماتأصبح 

تاج إلى دفع عجلة التنمية المستدامة من خالل تنويع اإلن يؤدي. حيث العالمييقود االقتصاد  الذيالماضية هو 
 .والتصدير واالبتكار والتمويل

، % من الوظائف59ولية وما يقرب من % من االستثمارات الد50 نحوشكلت الخدمات  2018عام  فيو 
  التيمن المدخالت الوسيطة  خدمات كثير اويوفر قطاع ال ،، هذاالدولي اإلجمالي المحلين الناتج % م68 نحوو 

 عملية التصنيع.في تدخل  التي، ويعمل على تنسيق العمليات اإلنتاجية يتم تجميعها
، كما أنها أكثر مرونة حتى أن السلعفي أسرع وأكبر من التجارة  الخدمات تنمو بمعدالتفي إن التجارة 

 الصادرات العالمية. إجماليالثلثين من  نحوأصبحت تقدر بمساهمتها 
في تقليل معدالت البطالة حيث يسمح بزيادة معدالت التوظيف  فيعلى المساهمة  قطاع الخدماتكما يساعد 

جميع البالد  فياالقتصاد ككل، وتشير الدراسات والمعلومات المتاحة أن قطاع الخدمات هو أكبر جهة توظيف 
البلدان  في% من القوى العاملة 70والتنمية. حيث يعمل أكثر من  االقتصادينظمة التعاون مفي األعضاء 

الواليات المتحدة  في. وكذا في اليونان% 80وتجاوزت هذه النسبة  ،قطاع الخدمات فيذات الدخل المرتفع 
هذا القطاع(، كما يساهم بما يقرب  فيمليون موظف  124يساهم قطاع الخدمات بما يقرب من ) ،األمريكية

  .2017تريليون دوالر أمريكى حتى عام  13.1القيمة المضافة البالغة  إجمالي% من 79
 .وبالتالى هيكل التجارة العالمية ،الدولي االقتصاديأن هذا القطاع قادر على تغيير الهيكل  يعنيكل هذا 
ويحقق  ،وسالسل القيمة العالمية( ،)سالسل اإلمداد دوليةالسالسل التجارية ال فيدور قطاع الخدمات ويتعاظم 

الصادرات  يوذلك نتيجة ارتفاع حصة الصادرات الخدمية من إجمال ؛الدول في ي الحساب الجار  فيفائض 
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بنت استراتيجيتها للتنمية بدال  من االعتماد على التي  البلدان وأدى هذا التطور إلى تحول كثير من الدولية.
 .، وعلى رأسهم الصين، مثال  ع الخدماتقطاو  ،التصنيعقطاع 

 فيهذا الهيكل من السفر والنقل في بحيث انخفض نصيب بعض الخدمات  ،تركيبة قطاع الخدمات وقد تغيرت
 ن هذا الإوزادت مساهمة التأمين والخدمات المالية واالتصاالت وخدمات الكمبيوتر. إال  ،صادرات الخدمات
 .اصة الصناعات التحويليةيشغلنا عن االهتمام بتطوير الصناعة وخيجب أن يلهينا أو 

ل سالسل القيمة الخاصة بقطاع التصنيع والزراعة فحسب، لكنه يشك في -فقط  - قطاع الخدماتوال يسهم 
عملية "إنتاج الخدمات" يوجد خدمات متنوعة توزع على طول السلسلة تشبه تلك في سالسل قيمة خاصة بها، ف

، يمكن تقسيم عملية إنتاج البرمجيات إلى مرحلة إلنتاج السلع، فعلى سبيل المثال لموجودةالمراحل ا
عم وخدمات الد ،والصيانة ،والتوزيع ،والتسويق ،الهندسة/التصميم، وتطوير الكود، وعملية االختبار، والتنفيذ

كما  ا،مة العالمية للخدمات تمام  ل القيمكن بعض البلدان من االنضمام إلى سالس الذيوالتدريب والتعليم، األمر 
ا أساسيًّاهو الحال مع السلع   .من سالسل القيمة العالمية التي تشكل جزء 

تمثل النسبة األكبر التي )و  ،سالسل قيمة الخدماتفي على مشاركة الدول بفاعلية  مثاالنيوجد هناك 
االتي  الهند سالسل القيمة العالمية(، همافي لمشاركتهم  الفلبين لخدمات البرمجيات ومشاركة  تقدم نموذج 

  فيندماج الا تمكن الدول من تحقيق التيالعوامل  في القسم اآلتي، ونناقش (BPOلتعهيد العمليات التجارية )
 .سالسل قيمة الخدمات

 (2019، )أشرف حلمي) سالسل القيمة العالمية في مدى مساهمة مصر  1-1-8
حرير سالسل القيمة العالمية حيث بذلت الكثير من الجهود لتفي من أوائل الدول اإلفريقية المندمجة  مصروتعد 

عقد سالسل القيمة العالمية خالل ال في مصرندماج اوقد زاد . االستثمارات األجنبية المباشرة التجارة وتشجيع
ل عام ة أعقاب األزمة المالية العالمية خالشهدته خالل األعوام األخير  الذيقبل الركود  الحالياألول من القرن 

 .2010قيمة العالمية بداية من عام سالسل الفي إال أنها ارتفعت مشاركتها مرة أخرى  2008
، حيث حصلت الصادرات صر روابط بسالسل القيمة العالميةنصف صادرات م كان لنحو 2018عام في و 

% قيمة مضافة محلية تم بيعها لبلد آخر عبر روابط 40كمدخالت أجنبية )روابط خلفية(، و% 10على 
 .(Riera& Paetzold)سالسل القيمة العالمية حيث كانت تجهز للتصدير )روابط أمامية( 

عام في  اإلجمالي المحلي% فقط من الناتج 9 نحوقد سجلت  السلعية المصرية الصادراتوتجدر اإلشارة أن 
، ويتم اندماج اإلجمالي المحلي% من الناتج 4,5 نحوبط سالسل القيمة العالمية حين سجلت روافي  2018
 ،من خالل زيادة الروابط األمامية باالعتماد على المواد الخام يسالسل القيمة العالمية بشكل أساسفي مصر 
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بأنشطة المرحلة الدول النامية  يمثل باق مصر حيث ت كلف .وصناعة المنسوجات ،يعية والغذائيةوالموارد الطب
تتعلق بمهام التصنيع والتجميع بسبب انخفاض تكلفة  التي هيو  ت القيمة المضافة المنخفضة نسبيًّا،الوسطى ذا

، وكذلك التنافس الشديد بين الدول النامية لتقديم تلك يتم إسناد التصنيع والتجميع لها التيهذه الدول في اإلنتاج 
 .الدولين زيادة التعاون والتنسيق التكنولوجيا الناتج عالخدمات مع انخفاض تكلفة نقل 

 في من خطر التبعية والهيمنة وعدم العدالة  مصر وباإلضافة إلى ما سبق ذكره من قلق الدول النامية ومنها
ذكرنا فإن  كما سبق وقد ،قد تنشأ على البيئة التيكذلك المضار  ،هذه السالسل في توزيع منافع االشتراك 

 :وف أخرى منهاهناك مخا
الدول (، أو الصراعات السياسية بين 19د تعطيل اإلمدادات مثل ما حدث نتيجة وباء الكورونا )كوفي -

 .والصينبين الواليات المتحدة األمريكية  أو الصراعات التجارية ،كما هو حادث بين روسيا وأوكرانيا
نسبية الميزة ال وبالتالى تغير ،ناميكية(يمكن استبعاد الدول من المشاركة نتيجة تغير مواقع اإلنتاج )دي -

 .الخاصة بالتكلفة
وبالتالى زيادة معدالت ، Global Business Cyclesناهيك عن التعرض لدورات األعمال العالمية  -

 .البطالة
، كما يساعد ة اإلنتاج قصيرة وبسيطة من ناحيةحالة كون سلسلفي ويمكن تخفيف وقع هذه السلبيات 

والعمل على تحسين وتطويرها، هذه السالسل في بذل الجهد من قبل الدول النامية المشتركة بتحديث دورها 
 .وبعده حلقات ما قبل اإلنتاجفي اك ميزاتها النسبية بحيث تتمكن من االشتر 

 سالسل القيمة العالميةفي  المصري  يمساهمة القطاع الصناع 1-1-9
ألن مواصفات  ونظر ا ؛% على مستوى العالم80يصل إلى نجد أن حجم الصادرات السلعية الصناعية 

، حيث إن النسبة الغالبة من الصادرات العالميالصادرات المصرية وخاصة الصناعية ال تتناسب مع الطلب 
 يف األداء التنافسنسبة متواضعة مما ينعكس على ضع العالي التكنولوجيالصناعية المصرية ذات المحتوى 

الصادرات.  ومن ثم انعكاس ذلك على القيمة المضافة للصناعات التحويلية المصرية  فيللصناعات المصرية 
التجارة الخارجية من خالل سالسل  فيتحقيق أداء جيد  في على مستوى العالم مقارنة بدول أخرى نجحت 

 .والصين ،والهند ،تركيا :مثل ،لعالميةالقيمة ا
نها ال إنها إال هناك قاعدة بيانات ع (2019، )حلمي)سالسل القيمة العالمية في المشاركة  جماليوبالنسبة إل

سالسل في ، وتستبعد الدول ذات المشاركة المتواضعة.  وللحصول على مدى مشاركة مصر تشمل جميع الدول
صادرات في لواردات من السلع الوسيطة يحدد قيمة ا الذي) الرأسيوباستخدام معيار التخصص  ،القيمة العالمية

، نجد أن هذا المعيار يحسب الصناعيالمضافة المحلية للقطاع  القيمةفي ولحساب التجارة الدولية  ،الصناعة(
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يمكن من  ان هناك مؤشر  إإال  Backward Participationسالسل القيمة العالمية  في فقط المشاركة الخلفية 
 في، حيث يعتمد على قاعدة بيانات التجارة المشاركة األمامية والخلفية أية خالله حساب المشاركة الشمولي

انات ولكن هذه القاعدة ال تشمل بي .OECDوالتنمية  االقتصاديالقيمة المضافة الم عدة بواسطة منظمة التعاون 
ومع ذلك يمكن حساب المساهمة الكلية  ،ة(على ضعف هذه المشارك اتخص مصر )وقد يكون ذلك مؤشر  

في  foreign value added: مجموع القيمة المضافة األجنبية السالسل عن طريق في لمصر  الصناعيللقطاع 
مباشرة الغير ، كذلك القيمة المحلي المصري صادرات اإلنتاج  فيقيمة الواردات األجنبية  أيصادرات الدولة 

 في عبارة عن م دخالت إنتاج محلية الصنع تستخدم  هيو ، Indirect Value added صادرات الدولفي 
 .المصرية تالصادرا إجماليذلك إلى  وينسب ،صادرات دولة أخرى 

 :قيمة العالمية من خالل المعادلةسالسل ال في وهكذا يمكن حساب مؤشر المشاركة 
GVC Participation = IVA/EXP       +    FVA/EXP 

Forward Participation Backward Participation   

 في القيمة المضافة المحلية غير المباشرة  IVAهو مؤشر المشاركة و  GVC Participationوللتوضيح فإن 
 وتصدر كمدخالت إنتاج ، والسلع الوسيطة المصنعة محليًّا،الصادرات منسوبة إلى الصادرات )مدخالت اإلنتاج

 :إليها دولة أخرى مضاف افي نتاج مرحلة أخرى من اإلفي 
FVA  (.المحليالصادرات من اإلنتاج في = القيمة المضافة األجنبية )المكون المستورد 
EXP  =الصادرات إجمالي. 

 الصناعيقطاعات اإلنتاج ويمكن حساب هذا المؤشر على مستوى الصناعة التحويلية ككل كذلك يمكن حسابه ل
 .المختلفة

 المصري االقتصاد  في مساهمة قطاع الخدمات  1-1-10
 ( 2016% في عام 55يمثل قطاع الخدمات أكثر من نصف حجم الناتج المحلي اإلجمالي المصري- 

 وفق ا لتقارير البنك الدولي(. 2000% في عام 50
 يتجلى هذا ، ياألداء االقتصادسينعكس سلب ا على  ، فإن ذلكأي قصور الخدمات قطاع إذا ما شاب

 معافي  الطازجة الخضراوات إنتاج في عالمًيا 6تصنيف مصر رقم  تم، حيث تيمر في المثال اآلاأل
حجم المعروض  في أو المصرية، الصادرات حجم فيلم تترجم  اإلنتاجية ن هذه الطاقةإ؛ إال 2011

بيعها من نقل الخضار من المزارع إلى ، )وت عزى هذه الفجوة لضعف سلسلة الخدمات ومستويات سعره.
 مباشرة للمستهلكين(.
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 مساهمة قطاع  وهو "زيادة ،وضعت الحكومة المصرية ضمن استراتيجية التنمية المستدامة هدف ا
 .% 57إلى  اإلجمالي المحلي الناتج في الخدمات

  تحول في دور الحكومة من كونها مقدم للخدمات إلى كونها  تحرير أسواق الخدماتيجب أن يتضمن
 ،قطاع كل تتناسب مع وقواعد إصالحية للمؤسسات سياسات وما ينطويه ذلك على وجود ،منظم لها

 ودعم التنافسية من خالل التحرير.، السوق  إخفاقات مع فعال بشكل كون من شأنها أن تتعامليو 
اع ر قط، فيؤثان للتنميةهما المحركان الرئيس قطاع الخدمات الدولية مع التصنيعكثير من الدول أن  تعتقد

وعلى قدرة الدول التنافسية  ،وجودة الحياة ،: مستويات الرفاهية االجتماعيةاقتصاد على أي فيالخدمات 
تقديم في وأن عدم الكفاءة  ،منتج يال يتجزأ من سلسلة القيمة أل اء  أن الخدمات تشكل جز وذلك  ،لالقتصاد

ت ودفع الشركا ،تصاد على توفير فرص عملوعلى قدرة االق ،صناعيقطاع  أيعلى أداء  الخدمات يؤثر سلب ا
 .الرأسيإلى المزيد من االندماج 

ة عند الدراسة التفصيلية لحلقات سلسلة القيمة العالمي لمصر القيمة في سالسلدور قطاع الخدمات ويتضح 
 .ثالثال في الفصلويتم ذلك  الجاهزة،لصناعة المالبس 

 هند والفلبين: نموذج الالعالميةسل القيمة سال فيمشاركة قطاع الخدمات  1-1-11
مجال صناعة البرمجيات العالمية، من خالل تقديم في سالسل القيمة العالمية في بشكل كبير  الهنداندمجت 

ت خدمات مثل البرمجة وصيانة البرامج الروتينية، هذا فضال  عن تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاال
نفت الهند بين عامإلدارة العمليات التجارية لمخت  من بين الدول الرائدة 2010و1990 يلف العمالء.  وقد ص 

وخدمات  ،تجاه الشركات متعددة الجنسيات لالستعانة بمبرمجتهاا، و مجال خدمات تكنولوجيا المعلوماتفي 
 للهند. االقتصاديالنمو  في، وقد ساهم ظهور هذه الصناعة بشكل كبير تعهيد العمليات التجارية

نتاج تقسيم عملية إ فيويتم تطوير خدمات البرمجيات من خالل تجزئة العمليات اإلنتاجية مثلما يحدث 
 خدمات البرمجيات ، ويمكن تقسيم مراحل القيمة المضافة الرئيسية لسلسلة قيمةالسيارات أو البضائع األخرى 

وتشمل مرحلة ة ما بعد التطوير. ، تليها مرحلة التطوير، ثم مرحلمرحلة التطوير المسبق :إلى ثالث مراحل
وتحليل احتياجات  ،(R&D: كالبحث والتطوير )شطة ذات القيمة المضافة الرئيسيةالتطوير مختلف األن

سويق ، والتصميم والترميز واالختبار، ويشمل مرحلة ما بعد التطوير جميع األنشطة ذات العالقة بالتالمستخدمين
 البيع.والتوزيع وخدمات ما بعد 

مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى في ، فقد مكنت االبتكارات ابه تجربة الفلبين مع تجربة الهندوتتش
الخارج للقيام بوظائف مكتبية روتينية أو غير أساسية داخل البلدان النامية، في إسناد المهام لبعض الشركات 

، وتقدم BPOأدى إلى ظهور سالسل القيمة "خدمات إسناد العمليات التجارية للجهات الخارجية"  الذياألمر 
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مع استفسارات  ، والتعاملمراكز االتصال والخدمات الصوتية ساعة تشمل 24خدمات على مدار  BPOشركات 
منهما االتصال  يتتضمن ألتي ا ، وتغطى الخدمات الصوتية معظم عمليات مركز االتصالالعمالء من الخارج

للتركيز على خدمة الفلبين في  BPOيميل ارج أو استقبال مكالمات العمالء الخ فيبالعمالء الموجودين 
 .لقيام بالوظائف الروتينية نسبيًّاوتتولى ا ،العمالء مباشرة

 -IT) األعمال الخارجية –الفلبين صناعة تكنولوجيا المعلومات  في القطاعات ديناميكية وأسرعها نمو امن أكثر 

BPO) - االستعانة بمصادر خارجية لعملية المعرفة  :هي ،وتتكون الصناعة من ثمانية قطاعات فرعية
والمكاتب الخلفية، والرسوم المتحركة، ومراكز االتصال، وتطوير البرمجيات، وتطوير األلعاب، والتصميم 

 .وتطوره نمو البلد في دورا  نسبيًّاومات ، تلعب صناعة تكنولوجيا المعلالطبي، والنسخ الهندسي
عت وإدارة الخدمات، ثم توس يخدمات االستجابة للبريد اإللكترون يكمقدم الفلبينفي مراكز االتصال وبدأت 

التشمل قدرات الصناعة لج  ،موالتعلي يوالدعم الفن ،من خدمات السفر ميع أنواع عالقات العمالء تقريب ا، بدء 
 هيصناعة مركز االتصال  وتعد نترنت،ودعم األعمال التجارية عبر اإل ،وخدمة العمالء والخدمات المالية

لعمالة  بسبب تكاليف التشغيل واا مفضال  ا موقع  أيض  الفلبين  البالد، وتعد في  واحدة من أسرع الصناعات نمو ا
 .بةلقوى العاملة الشاالذين يدخلون ا ييم جامع، والتيار المستمر من الخريجين الحاصلين على تعلقل تكلفةاأل

 الهند والفلبينفي فرص وتحديات سالسل قيمة الخدمات 
ا سالسل قيمة الخدماتلعبت  حققت  2018عام  في، فلكال البلدين االقتصاديالنمو  في دور ا رئيس 

 مليار دوالر 125، وباإليراداتالجانب الخاص في والر مليار د 167 الهندفي صناعة تكنولوجيا المعلومات 
وصلت التي و  ،اإلجمالي المحليالناتج في ، مع زيادة نسبة إيرادات تكنولوجيا المعلومات جانب الصادراتفي 
، 2018عام في ومات ذات رواتب مجزية مثلما فعل قطاع تكنولوجيا المعلأخرى صناعة وظائف و  ،%6.1إلى 

 .يين شخصالم 4 نحو جيا المعلوماتوظفت صناعة تكنولو 
دمات حققته خ الذيلإلعجاب بالقدر  مثير ا الفلبينفي تطوير صناعة تعهيد العمليات التجارية وقد كان 

ي فمليار دوالر  1.3، مقارنة بــ 2019عام في مليار دوالر  BPO 26، وتم تقدير عائدات الهندفي البرمجيات 
قيمة  - اتقريب   -وهو ما يعادل  ،اإلجمالي المحلي% من الناتج 7 نحو، وتشكل هذه اإليرادات 2004 عام

 .تحويالت العاملين بالخارج
صادرات الخدمات،  إجمالي% من 67.5بلغت صادرات تعهيد العمليات الجارية  ،2011عام  فيو 

إلى ما  2005عام في  94000ارتفع معدل التوظيف من و  ،2004عام في % 22.0من  وسجلت ارتفاع ا
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من المتوسط العام  رلى بكثيبشكل عام أع BPO، وقد بلغ متوسط أجور 2019عام في مليون  1.3يقدر بنحو 
 .لألجور

و هسالسل القيمة العالمية للخدمات، في مشاركتهما في  الهند والفلبينتواجهها التي ومن أهم التحديات 
% من عمال 46ومنخفضة القيمة المضافة، فتشير التقديرت إلى أن  ،مشاركة كل من البلدين بمهام روتينبة

 في الغالب  فيلهند المهارات المتدنية، هذا فضال  عن تخصص ا ي من ذو  لفلبينافي تكنولوجيا المعلومات 
البلدان النامية  فيخدمات البرامج الروتينية محاولة الوصول إلى منافذ عالية المستوى، وتواجه الشركات 

لسوق ا في وفجوة  ،على أداء المهام المعقدة(دم القدرة ــمية فجوة تكنولوجية )عسالسل القيمة العالفي مجة المند
شركات الرائدة (.  لذلك ليس لديهم خيار سوى االعتماد على الالنهائي)ال يوجد وصول مباشر إلى المستخدم 

ا  تحاول التيالبلدان النامية  فيو الشركات وتحديات على نم لملء هذه التغيرات، ويفرض هذا االعتماد قيود 
  سالسل القيمة العالمية. فياالندماج 
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 الثانيالمبحث 
 سالسل القيمة ومستقبل التجارة العالمية 1-2

 

قتصاد ة التسعينيات شهد االينهافي و  ،تطورات كثيرة خالل السنوات القليلة الماضية التجارة الدوليةلقد شهدت 
ا العالمي  للتجارة الدولية من خالل سالسل القيمة العالمية. نمط ا جديد 

السل نمو تلك الس فيأسهمت  التيالنقل واالتصاالت والمعلومات من أهم العوامل في  الثورة التكنولوجيةوتعد 
 أدت إلى سيطرة هذه السالسل على الجزء األكبر من التجارة الدولية. التيو وتطورها، 

 قدمة فيهاساهمت الدول المتالتي لوقت زادت سيطرة سالسل القيمة العالمية على التجارة الدولية ومع مرور ا
 .مرتفع يبنصيب نسب

جميع دول في واجهت سالسل القيمة العالمية أزمات متعددة  2019نهاية عام في  أزمة كوروناومع حدوث 
وترتب على ذلك خسائر متعددة مما أدى إلى  ،كثير من األوقات في توقف اإلنتاج حيث أدى ذلك إلى  ؛العالم

 .سالسل القيمة في الدول المشاركة في االستراتيجية المستخدمة  فيإعادة النظر  فيالتفكير 
 ،دراتوزيادة الصا ،ونموهاتعزيز التجارة الدولية في له أهمية كبيرة  سالسل القيمة العالميةفي إن االندماج 

فاءة وزيادة ك ،والبنية التحتية ،وتحسين اإلنتاج ،وخفض مستويات الفقر ،االقتصاديوزيادة استقرار معدل النمو 
حسن تنافسية وزيادة فرص االستثمار وت ،وإزالة الحواجز الجمركية ،وخفض تكلفة اإلنتاج ي،رأس المال البشر 

 .االقتصاديات النامية
عض با سالسل القيمة العالمية إال أنه يوجد أيض   فيكل هذه المزايا المتعددة ألهمية اإلندماج من رغم على الو 

نبعثات وارتفاع التكلفة البيئية نتيجة لزيادة إ ،توزيع العائد من هذا اإلندماجفي التحديات مثل عدم المساواة 
 .الستغناء عن العمالة غير الماهرةوزيادة معدالت البطالة نتيجة ل ،الكربون 

 :هيو  ،سيةخمس نقاط أسا المبحث وسوف يتناول هذا
 الدولية.مة العالمية والتجارة سالسل القي 1-2-1
 التجارة العالمية.في سالسل القيمة  ساعدت على زيادة مساهمةالتي العوامل  1-2-2
 سالسل القيمة العالمية.في لتجارة الدولية والمشاركة تغير نمط ا 1-2-3
 سالسل القيمة العالمية لتسهيل التجارة العالمية. في أهمية النقل واللوجستيات  1-2-4
 سالسل القيمة العالمية.في مؤشرات درجة مشاركة الدول  1-2-5
 لمستقبلية للتجارة العالمية.التوجهات ا 1-2-6
 .لقيمة العالمية والتجارة الدوليةأثر جائحة كورونا علي سالسل ا 1-2-7
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 .ي ر جائحة كورونا على النقل البحر أث 1-2-8
 

 سالسل القيمة العالمية والتجارة الدولية 1-2-1

لعالمية اسالسل القيمة  السنوات القليلة الماضية تطورتفي شهده العالم  الذي السريع التكنولوجيللتقدم نتيجة 
 .تجارة الدولية كما سبق وأن ذكرنا% من حجم ال50نحو ما يزيد عن  ا كبير ا حيث أصبحت تشكل حاليًّاتطور  

تختلف ونمطها سالسل القيمة العالمية إال أن درجة المساهمة  فيمن الدول  من مساهمة كثيررغم على الو 
 ،ومهارة العمالة ،ومستوى التصنيع ،واالبتكار ،التكنولوجيودرجة تطورها  ،االقتصاديباختالف معدل نموها 

 .وغيرها من العوامل األخرى  ،نتاجيةالقطاعات اإل في والتخصص 

 1990قد سجل معدالت نمو متزايدة خالل الفترة من عام  نشاط سالسل القيمة العالميةوتجدر اإلشارة إلى أن 
ا كبير اإال إ 2007حتى عام  زمة وخاصة بعد األ ،خالل السنوات القليلة الماضية ن هذا النشاط قد شهد انخفاض 

ه أداء شهد الذيالسل القيمة العالمية إلى التباطؤ معدالت نمو تجارة سفي ويرجع هذا التراجع  ،المالية العالمية
زيادة و  ،أدت إلى تأجيل خطط االستثمار التيعام والتوترات التجارية ، والتجارة العالمية بشكل العالمياالقتصاد 
ى وأثرها عل 2020بداية عام في ، هذا باإلضافة إلى ظهور جائحة كورونا مام حرية التجارة الدوليةالعوائق أ

 انخفاض حركة التجارة الدولية.

 التجارة العالميةفي  ساعدت على زيادة مساهمة سالسل القيمة التيالعوامل   1-2-2
 يعوتقنيات جديدة للتوز  ،والطباعة ثالثية األبعاد ،لقد أدى ظهور تقنيات جديدة لإلنتاج مثل األتمتة، 

 ومن وسالسل القيمة العالمية. حيث ساعدت تقنيات اإلنتاج ،مثل المنصات الرقمية إلى تعزيز التجارة
 .من ثم زيادة نمو التجارة الدوليةو  ،الجديدة على زيادة اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج

 على تنمية وفعاليتها  وحجم السوق وقدرة المؤسسات ،فيوالموقع الجغرا ،تعمل وفرة الموارد الطبيعية
 .سالسل القيم العالمية

 الخاصة  تكالي يمكن أن تحل كثير ا من المشتهدف إلى جذب االستثمار األجنبالتي سات نجاح السيا
 .والمهارات اإلدارية ،والتكنولوجيا ،بندرة رأس المال

 ود السوق من قي كثيروالتفاوض على تحرير التجارة الخارجية يساعد على حل  ،تحرير التجارة الداخلية
 .المحليطلب كذا تحرير ال المحلية وتحرير الشركات



 المصريةتنمية سالسل القيمة بصناعة المالبس الجاهزة لتعزيز تنافسية الصادرات 

22 
 

 ار، ستثموتحرير نظم التجارة واال ،، وتحسين األطر التنظيميةالبنية التحتية وتحديثها فيثمار إن االست
عوامل تساعد  هيوالتنسيق بين الدول المشاركة  ،، ومرونة أسواق العملالبشري وتطوير رأس المال 

 .وزيادة نمو التجارة الدولية ،لميةسالسل القيمة العافي تعزيز اإلنتاج  في 
تعد من األسباب  ،وانخفاض مستوى تسهيل التجارة ،والخدمات اللوجستية ،ن ضعف أداء قطاعات النقلإإال 

 .سالسل القيمة العالميةفي الدول  من تعيق انضمام كثيرالتي ة الرئيس

العالمية أن تطور من قطاع النقل سالسل القيمة في االشتراك في لذلك فإنه على الدول النامية الراغبة 
وإنما  ،البضائع فقط يال تغط التيتفاقيات التجارية المن اكثير وأن تنضم إلى  ،والخدمات اللوجستية فيها

 .يةوحقوق الملكية الفكر  ،واالستثمارات ،الخدمات :مثل ،من القطاعات األخرى  اكثير   -ا أيض   - يتغط

 عالميةسالسل القيمة ال فينمط التجارة الدولية والمشاركة تغير  1-2-3
الل زيادة ، وذلك من خمكونات التجارة الدولية المختلفةتغير األوزان النسبية ل نمط التجارة الدوليةويقصد بتغير 

ة من تغير نمط التجارة العالمي يعنينحو التجارة داخل الصناعة بدال  من التجارة بين الصناعات، مما  االتجاه
ل وبالتالى تغير هيك ؛السلع النهائيةفي األجزاء والمكونات على حساب التجارة في خالل زيادة حجم التجارة 

 .(السيدو  عطيه،و  يالمهد)الصادرات والواردات 
ا : اتجاه الدول المتقدمة إلى إعادة تشكيل نظامهر هياكلها اإلنتاجية إلى اتجاهينتغييفي  الدولوانقسمت 

نتاجية المرحلة اإلفي للميزة التنافسية  اوتجزئة العمليات اإلنتاجية وفق   ،عبر سالسل القيمة العالمية اإلنتاجي
 الحلقات اإلنتاجية وفق افي وتوزيعها على طول السلسلة مما أدى إلى تضمين االقتصاديات النامية 

 .تهالتخصصا

المهام والمراحل في سالسل القيمة من خالل التخصص العميق  فيالمقابل اتجهت الدول النامية للمشاركة في و 
والتركيز على أكثر  ،، عن طريق تطوير الميزة التنافسية التقليدية التاريخية لبعض الدول النامية(*)اإلنتاجية 

خلق ، هذا فضال  عن التوجه نحو الدولي يالتنافس حفاظ على مركزهاالفي المراحل اإلنتاجية كفاءة ما يساعدها 
ا القطاعات الجديدة مثل سالسل في عن الميزة التقليدية للدولة من خالل المشاركة  ميزة تنافسية جديدة بعيد 

القطاعات التقليدية وتطويرها بما يتناسب  في، أو الحفاظ على الميزة النسبية اإللكترونيات والسيارات والخدمات

                                  

 (*)
مة إنتاج مكونات منتجات سالسل القي في، واألرجنتين ل من الفلبين والبرازيل والمكسيك، وفيتنامعلى سبيل المثال تخصصت ك 

 تمتلك فيها ميزة تنافسية تاريخية . التي الزراعية والغذائية
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القطاعات  فيركة ، باإلضافة إلى المشاللعمليات اإلنتاجية إطار التجزئة الدوليةفي ستجدات العالمية مع الم
اكتساب الخبرات والمهارات من خالل أنظمة التعاقدات عبر  في، واالستفادة من المشاركة الجديدة الواعدة

بما يمكنها من االنتقال إلى  محليًّات القيمة المضافة المنخفضة األنشطة ذا فيسالسل القيمة والتخصص 
 .سلسلة القيمة في ألعلى المراكز ا

ل المراح في العميق  الرأسيمختلف القطاعات من خالل التخصص في  ارتفاع مشاركة الدول النامية وقد ع د  
 في  قدرتها التنافسية ودعم ،سالسل القيمة فيندماج الاإلنتاجية المتخصصة خير دليل على قدرتها على ا

واء مكونات التجارة الدولية س فيالنهاية إلى ارتفاع حجم صادراتها الوسيطة  في أفضى  الذي، األمر المشاركة
 .خدمات التعهيد الدولية في مشاركة كانت سلع أو خدمات من ال

المدخالت في على نسبة كبيرة من التجارة  ارتفاع نصيب مشاركة الدول حديثة العهد بالتصنيعوساهم 
نتاج كانت تستأثر بها الدول المتقدمة على تغير الجغرافيا االقتصادية لإل تيالوالمكونات للعديد من الصناعات 

من هذه الدول تكوين مراكز إنتاجية عالمية  كثير ، حيث استطاع(السيدو  عطيه،و المهدى ) بشكل كبير
، إال أن بعض القطاعات في الصادرات  في لها على الرغم من تواضع القيمة المضافة المحلية  ،متخصصة
 فادة من المكاسبوتتيح لها االست ،التجارة الدولية فيسالسل القيمة تزيد من حصة مشاركتها  في مشاركتها 

 .الكلية للمشاركة

ارتفاع  فيمن خالل تعزيز االتصال بسالسل القيمة العالمية ساهم  العالمياالقتصاد  فيندماج الإال أن ا
بة وتلك المترت ،تتوزع ما بين التكاليف المترتبة على نطاق االقتصاد ككل التي، و كيفف المرتبطة بالتالتكالي

بتزايد استخدام الموارد األغلب ترتبط التكاليف المترتبة على نطاق االقتصاد ككل في على القطاعات، و 
كل ، مثل التلوث وتدهور ظروف العيش، أما فيما يتعلق بالتكاليف المترتبة على القطاعات، فيتعلق بشالطبيعية

اتشهالتي أساس بعملية إعادة توجيه الموارد من القطاعات  ، ومن ثم فإن نتيجة لتعزيز التخصصية د تراجع 
ك ، شرط أن يترافق ذلاالقتصادات ية يعود بالفائدة علىإحراز تقدم على صعيد االتصال بسالسل القيمة العالم

 .(2018، النجار) مع سياسات تكيف فعالة

 لدوليةسالسل القيمة العالمية لتسهيل التجارة افي أهمية النقل واللوجستيات  1-2-4
، ويكتسب النقل أهمية خاصة ألنشطة سالسل القيمة العالمية الخدمات من المدخالت والمخرجات الساسية تعد

ومنافذ اإلنتاج. هذا باإلضافة إلى أن توفر خدمات  ،ألنه يساعد على النفاذ إلى األسواق ؛للتجارة الدوليةبالنسبة 
النقل من  ، ويعدنوع هذه المشاركة -ا أيض   -ويحدد  ،ميةالتجارة العال فيالمشاركة في النقل يحدد قدرة الدول 
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تضمن نقل المنتجات التي عبارة عن السلسلة المتكاملة من الخدمات واإلجراءات  هيو  ،الخدمات اللوجستية
نقل البرية أو البحرية أو عبر مختلف وسائل ال النهائيوصوال  إلى المستهلك  ،والبضائع بداية من مكان اإلنتاج

 من خالل:وذلك  ،االقتصاديللنشاط  البشري و  يوالزمن يالتخلص من الفاقد المادبحيث يتم  .الجوية

 عليها.تأمين نقل البضائع إلى المناطق المتفق  -
 مرتفعة.تقديم خدمات نقل رخيصة وسريعة ذات جودة  -
 متميزة.الحصول على مزايا تنافسية عن طريق تقديم خدمات  -
من القطاعات التجارية نتيجة لتأمين وسائل النقل  في كثيرتحقيق أكبر عائد ممكن من االستثمار  -

 .وتخزينها وتسويقها البضائعتلفة لشحن المخ
توفير كميات أكبر من السلع والخدمات ونقلها عبر الدول مما يساعد على توفير خيارات شرائية  -

 وجودتها.أفضل للمستهلك من حيث أسعار المنتجات 
 لة النقل، ويتحدد اختيار وسيوالسكك الحديدية ي والنقل البر  ي والجو  ي خدمات النقل بين النقل البحر وتتنوع 

 ،تاحةوالخدمات الم ،والبنية التحتية ،، والمسافة المقدرةيتم نقلهاالتي مل مثل نوع السلع المناسبة بعدة عوا
 .وغيرها من العوامل األخرى  ،ولوجياوالتكن

 وزيادة حجم ،واستخدام الحاويات ،بتطور خدمات النقل ر سالسل القيمة العالمية ارتباط ا وثيق اويرتبط تطو 
ودة د من توافرها لتأكيد جب ، باإلضافة إلى خدمات لوجستية أخرى الوتكلفة النقل ي،وطاقة الشحن الجو  ،السفن

 :هي، و الخدمة
متناسبة رتبطة بعملية التخزين والالم التراخيصلهذه الخدمات يتم الحصول على كافة  طبق ا :دمات التخزينخ - 

 .ألحكام القانون  اد تخزينها وفق امع نوعية المواد المر 
يستفيد منه القائمون على  الذي: يتم تقديم هذا النوع من الخدمات خدمات الشحن والتخليص الجمركى -

 المرخص. يإطارها القانون في عمليات االستثمار الخاصة بالصادرات والواردات حيث تتم هذه العمليات 
نواع ال تقتصر على نوع واحد من أالتي لية الخدمات اللوجستية الشمو  هي: و الخدمات اللوجستية المتكاملة -

 .غيرها من الخدمات األخرى و  ،وإنما تشمل التوزيع وخدمات الشحن وإدارة المشتريات ،الخدمات اللوجستية
تم ولكن ي ،: وهذه الخدمات تتشابه مع الخدمات اللوجستية المتكاملةمات اللوجستية الدولية المتكاملةالخد -

 التي ل الشركات .  وهذا يتطلب وجود مؤهالت خاصة من قبالعالميأو  اإلقليميعلى المستوى تطبيقها 
 .تقدم هذه الخدمات
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جود تحتاج إلى و  التيو وتوريدها وتخزينها، ويقصد بها كل ما يختص بنقل البضائع المبردة  :خدمات التبريد -
 .درجة الحرارة المطلوبة فيلبضائع ثالجات ومبردات خاصة لحفظ ا

 

ا هو وذلك ألن دوره ؛نجاح هذه الخدمات في  مهم   دارة الخدمات اللوجستية لها دور  ، يمكن القول أن إ وأخيًرا
 :مثل ،باإلضافة إلى دمج هذه األنشطة مع وظائف أخرى  ،التنسيق بين جميع األنشطة والخدمات اللوجستية

 ،نالتأمي :مثل ،ا من الوظائف األخرى وغيره ،وتكنولوجيا المعلومات ،والتمويل ،والتصنيع ،والمبيعات ،التسويق
 .واإلجراءات الجمركية

زاء توفر خدمات نقل فعالة، فالتجارة ضمن سالسل القيمة العالمية خاصة األج أنشطة التجارة الدوليةوتتطلب 
 ية. السلع النهائفي تتطلبها التجارة التي أكثر من تلك  في الوقتوالمكونات المختلفة منها تتطلب دقة وسرعة 

 .سالسل القيمة العالمية فيندماج دولة على اال أيخدمات النقل من المقومات األساسية لقدرة  ومن ثم تعد

لنقل أن ا يعنيوهذا  السلع التجارية حول العالم بحر ا، من (2019، )الدوليالبنك )% 80نحو يتم نقل نه إوحيث 
لعالمية لذلك فإن الدول المتصلة بشبكات النقل البحرية ااألكثر أهمية بالنسبة للتجارة.  هو وسيلة النقل ي البحر 

 عدسالسل القيمة العالمية، وي في وخاصة  ،الدولي التجاري التبادل  في تكون مؤهلة أكثر من غيرها للمشاركة 
 ،مؤشر االرتباط بخطوط المالحة البحرية المنتظمة هو المؤشر األساس لقياس مدى االرتباط بالشبكات البحرية

 : هما ،يدل على تحقيق عاملين أساسين يالذو 
اهو الحاجة إلى ضمان انتقال الم :البعد الول - ية على استمرار  كونات بين المواقع المختلفة حرص 

 اإلنتاج. 
ظل الترابط القائم بين في هو ضرورة توفر نظم نقل آمنة للمدخالت والمخرجات  :الثانيالبعد  -

 .المنتجين

ين وهو مؤشر مركب يجمع ما ب يبين بلد وآخر باالستناد إلى مؤشر األداء اللوجست ياللوجستالداء ويتفاوت 
ت مجاالت متعددة مثل الجمارك والبنية التحتية وعمليات الشحن الدولية ونوعية اللوجستيا فيمقاييس األداء 

 .إلى التعقب والتتبع وحسن التوقيتوكفاءتها باإلضافة 

في تحديد المشاركة  فيهولة االتصال باألسواق العالمية تعد من العوامل المؤثرة يمكن القول أن س وأخير ا
 القيمة العالمية. سالسل
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لجمركية اواإلجراءات  ،واللوجستيات ذات الكفاءة العالية ،ونظام النقل الكفؤ ،البنية التحتية السليمةكما أن 
مة مة لالنضمام لسالسل القيمهالمبسطة، وتكنولوجيا المعلومات الحديثة، وخدمات التواصل الفعالة تعد عناصر 

 العالمية.

ويعزز  ،تكلفة التجارةانخفاض إلى  يؤديهذا باإلضافة إلى أن توافر هذه العناصر وسهولة النفاذ إليها 
 ،لجستية يضعف قدرة الدولة على النقل واالتصاية أو الخدمات اللو نية التحتحين أن تدهور البفي ، التنافسية

 . السل القيمة العالمية )األسكوا(سوالمشاركة في 

 سالسل القيمة العالميةفي مؤشرات درجة مشاركة الدول  1-2-5
 سالسل القيمة العالمية نجد أربع مؤشرات أساسية: في درجة مشاركة الدول  في ومن المؤشرات المؤثرة 

 الموانئفي مؤشر مدة انتظار السفن  -
ساعة مقارنة  34,6بمتوسط  الموانئ فيفيما يتعلق بمؤشر انتظار السفن  االمركز الثامن عربي   مصراحتلت 

، ساعة 19,9المرتبة األولى بمتوسط  لبنان حين احتلتفي ، ساعة 23,3حو نيصل ل الذي العالميبالمتوسط 
 في ، ساعة 26,4المركز الثالث بمتوسط  في ، واإلمارات ساعة 24بمتوسط  الثانيالمركز في  يجيبوتوجاءت 

 .ساعة 31المركز السابع بمتوسط  لسعوديةحين احتلت ا
 في  ييتطلب األمر سرعة إحداث التحول الرقم الموانئ فيمجال انتظار السفن في  ترتيب مصرولتحسين 

انة بالموانئ واالستعورفع كفاءة العاملين  ي،والتخليص الجمرك ،المصرية لتسهيل اإلجراءات اإلدارية الموانئ
 .بالخبرات األجنبية

 يمؤشر الداء اللوجست -
هها تواجالتي لمساعدة الدول على تحديد التحديات والفرص  الدوليالبنك هو أداة قياس مرجعية تفاعلية أنشأها 

ات وما يمكنها القيام به لتحسين أدائها.  وهو المتوسط المرجح لدرج ،مجال الخدمات اللوجستيةفي أدائها في 
ة سهولو لتحتية المتعلقة بالتجارة والنقل، ، وجودة البنية اي: األداء الجمركهيو  ،الدولة على ستة أبعاد رئيسية

 .توقيت الشحناتوحسن  ،، وجودة الخدمات اللوجستية وتتبع الشحنات وتعقبهاترتيب الشحنات
اخل وإلى د ،إلى بلد ما يمكن من خاللها نقل المنتجاتالتي إلى السهولة النسبية والكفاءة  المؤشرويشير هذا 

 .هذا البلد

حين  ي ف، ثم النمسا بلجيكا ثم السويديليها  2018لهذا المؤشر خالل عام  المرتبة األولى طبق ا ألمانيا وتحتل
  المركز العاشر. وفنلندا المركز التاسع، المملكة المتحدةتحتل 
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دولة وذلك  167من أصل  يعلى مستوى العالم بالنسبة لمؤشر األداء اللوجست 67المركز  مصروقد احتلت 
 33فقد احتلت مصر المركز الثالث بعد جنوب إفريقيا )رقم  يق، أما على المستوى اإلفري2018عام في 
 .(عالميًّا 57يًّا(، ورواندا )رقم عالم

مليون طن  370مليون طن لتصبح  120من  للموانئإلى زيادة قدرة المناولة  2030لرؤية  وفق ا مصروتهدف 
وتطوير ميناء  ،البحر األحمر موانئمن قبل هيئة  الموانئوذلك عبر بناء محطات  ،2030بحلول عام 

 .مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار()األخرى  الموانئوتطوير البنية التحتية لعدد من  ،بورسعيد

 مؤشر اتصال الخطوط المالحية المنتظمة -
، لبحري اارتباطه بالنقل  أي ي،الشبكة العالمية للنقل البحر  فيما  لدولة أو ميناءفي الموقع الجغرايمثل 
 .كاليف التجارة والقدرة التنافسيةوت ،يحدد قدرته على النفاذ إلى التجارة العالمية اعامال  مهم  

ندماج امؤشر االرتباط بخطوط المالحة البحرية المنتظمة لتحديد مستوى  2004عام في  ونكتادال وقد أعد 
ا 2019عام في ، و المنتظمة ي شبكة خطوط النقل البحر  فيالدول المختلفة   استحدث األونكتاد مؤشر ا جديد 

 .ميناء 900المنتظمة يشمل أكثر من بخطوط النقل  الموانئالرتباط 

كان  ي ا، وكلما كان مستوى االرتباط عالغير مباشر لقياس النفاذ إلى التجارة العالمية هذا المؤشر معيار ا ويعد
ثم  ،هوخيارات النقل ووتيرت ،يسر من حيث السعةأ لنقل البضائع بحر ا العالمينفاذ الدولة المعنية إلى النظام 

ا التجارة الدولية،في اركة الفعالة المش لتنافسية وللقدرة ا ي،لالرتباط بالنقل البحر  لذلك يعد هذا المؤشر مقياس 
 .(2019 ،ونكتادال )وتيسير التجارة 

لمالحية ط امؤشر اتصال الخطو  في  احتلت المرتبة األولى إفريقيًّا، والثانية عربيًّا مصر وتجدر اإلشارة إلى أن
% نقطة 62,4% نقطة مقابل 66,7دولة بقيمة  178من بين  عالميًّا 17، والمرتبة 2019عام في المنتظمة 

اركة الفعالة شومن ثم الم ي،، ويعكس ارتفاع قيمة هذا المؤشر سهولة الوصول لنظام الشحن البحر 2018عام 
 .التجارة الدولية في

جاء نتيجة لتحسن خدمات النقل  2018بالمقارنة بعام  2019عام في ترتيب مصر والجدير بالذكر أن تحسن 
 ي وط الشحن البحر ة لخطرئيس المصرية محطات الموانئ ، وتعدوجهود تشغيل الخطوط المالحية الدولية ،العابر

 ،العالمية الموانئ يواالستثمارات الخاصة من كبار مشغلفي، الموقع الجغرا، واالستفادة من العالمية الكبرى 
 .موانئ القارة اإلفريقيةيعد من أهم  الذيوخاصة ميناء بورسعيد 
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 مؤشر التجارة عبر الحدود -
مؤشر التجارة عبر الحدود )أحد المؤشرات الفرعية لمؤشر سهولة ممارسة  فيمصر  الدوليالبنك يصنف 

وذلك  ،2020عام  فيدولة  190من  171مرتبة متدنية حيث احتلت مصر المرتبة  فيأنشطة األعمال( 
 من الشركات التجارية. مما يستلزم واجهها كثيريالتي لإلجراءات المطولة مع الجمارك والتكاليف المرتفعة 

 .، وخفض مدة اإلفراج الجمركياإللكترونيتطوير المنافذ الجمركية المصرية من خالل الربط  ضرورة
المية تعد من أوائل الدول اإلفريقية المنضمة لسالسل القيمة الع مصرأن من رغم على اليمكن القول أنه  وأخير ا

في ن مساهمتها إإال  الحالي هذه السالسل خالل العقد األول من القرن  فيزيادة اندماجها على الرغم من و 
افي مشاركتها   .  لذلك ال2018مليون دوالر فقط خالل عام  11حيث إنها بلغت  هذه السالسل يعد ضعيف ا جد 

 ؤثر اوم مهم ا اسالسل القيمة العالمية؛ نظر ا ألن هذه السالسل تلعب دور  في بد من العمل على زيادة مشاركتها 
وخلق  ،االقتصاديوتعزيز فرص االنفتاح  ،على مستقبل التجارة العالمية من خالل توفير فرص عمل جديدة

ورفع مستوى  ،االقتصاديمو إلى زيادة الن يؤديمما  ؛الدوليو  اإلقليميفرص أفضل لالستثمار والتكامل 
 .المعيشة

 التوجهات المستقبلية للتجارة العالمية 1-2-6
  عل العولمةمبادىء  سيطرةبعد، لحواجز والتوجه نحو إزالة القيود وا ى منظومة التجارة العالمية طويال 

 ، اتجهت بعض الدول حديث االعمل على تحرير التجارة الدوليةالجمركية بين االقتصادات المختلفة و 
 واالنسحاب من التكتالت ،السياسات الحمائية يوحرية التجارة إلى تبن ،نحو التحول عن قيم العولمة

 .، وهو ما يهدد حركة التجارة العالميةن أجل تحقيق المصالح القوميةالتجارية م
  إفريقيا  مناطق ي، كما تؤدالتجارة العالمية للسلع األساسيةفي زيادة مساهمة االقتصادات الناشئة

ا ة لطبيعيالتوافر الموارد  نظر ا المستقبل؛ وذلكفي التجارة العالمية  في وأمريكا الالتينية دور ا رئيس 
 .والبشرية بتلك الدول

  مكن نقل كثير من مراكز ، حيث يالعقد القادمفي  اعالمى تراجع   صناعيقد يشهد دور الصين كمركز
التجارة  فيلزيادة أهمية الخدمات  ؛ وذلك نظر اإلى دول إقليمية أخرى منخفضة التكلفة التصنيع
 العالمية.

  تتوقع منظمة التجارة العالمية ارتفاع نسبة تجارة الخدمات من التجارة العالمية بحيث تتمكن الدول و
 ،التكنولوجيا الرقميةفي تجارة الخدمات حال تمكنت من تعزيز إمكاناتها في النامية من زيادة حصتها 
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لى أنواع جديدة من إ يؤدي مما ؛والتغيرات المناخية ،وارتفاع مستويات الدخول ،والتغيرات الديموجرافية
 .تجارة الخدمات

  ترابط الصينية إلى تعزيز ال( 2020، كز المعلومات ودعم  اتخاذ القرارمر )تهدف مبادرة الحزام والطريق
تنشيط  في يسهم  ، ممالبنية التحتية واالتصاالت والنقلا في بين الدول من خالل تكثيف االستثمار 

 .التجارة العالمية
  البحري و  البري ل والعمل على تعزيز طرق النق ،المبادرة ربط أسواق آسيا وإفريقيا وأوروباتستهدف 

 في  اإلجمالي% من الناتج 62 ي، تغطةدول 70يتم ربط اقتصادات أكثر من ، حيث والسكك الحديدية
 .العالم

 ءات الحمائيةمن المرجح أن تستمر حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية بسبب اإلجرا 
 .لدول وخاصة الصيناتخذتها الواليات المتحدة تجاه بعض ا التي

  وسيا وأوكرانيا خير، وما يحدث بين ر العالمفي ات السياسية والتجارية من المرجح أن تستمر التوتر 
 .دليل على ذلك

  لتوترات سبب تزايد ايهدد التحول نحو تجارة عالمية تكاملية ب اجه سالسل القيمة العالمية تحدي ا كبير اتو
 واالتجاه نحو السياسات الحمائية. ،اإلقليميوالتكامل  ،رتداد عن العولمةاالالتجارية و 

 ألسواق العالميةتساعد التجارة اإللكترونية على زيادة الصادرات عن طريق تسهيل الوصول إلى ا ،
ات رونة للتغير واالستجابة بم، قيود إدارية أو تجارية أيعة دون وإبرام الصفقات التجارية بسهولة وسر 

 .: إنما لصادرات الطرود الصغيرةت، فالتوجه الجديد ليس لصادرات الحاوياطلب المستهلكينفي 
  ظلفي  اإللكترونيةيتواكب مع التحول نحو التجارة  أن تشهد التعامالت المالية تطور اومن المتوقع 

 .واالعتماد على العمالت المشفرة ،ةالتحول نحو الرقمن
 

 يةأثر جائحة كورونا على سالسل القيمة العالمية والتجارة الدول 1-2-7
ا سالسل ثر وعلى التجارة الدولية. بالنسبة لتأ ،على سالسل القيمة العالمية لقد أثرت جائحة كورونا تأثير ا شديد 

يات حتياطالمن العوامل منها ا ذه السالسل قد تأثرت نتيجة لكثيرنجد أن ه القيمة العالمية بجائحة كورونا
من  كثيروانخفاض الطلب على  ،ومخاطر توقف شبكات النقل الدولية ،االجتماعيوقواعد التباعد  ،الصحية

هذا باإلضافة إلى التأثير  ،وزيادة الطلب على المستلزمات الصحية ،بسبب انخفاض الدخل ؛السلع والخدمات
جات والتزام بعض الدول بسياسة تأمين المنت ،طر التصدير واالستيرادبسبب خ ؛المباشر على التجارة واالستثمار

 .كينللمستهل
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ثل مالدول المتقدمة  هيبجائحة كورونا على سالسل القيمة العالمية  كثر الدول تأثر اوتجدر اإلشارة إلى أن أ
 قطاعات الصناعات في وخاصة  ودول آسيا ،والصين ،والدول والوروبية ،الواليات المتحدة المريكية

والسفر  بسبب قيود النقل ؛والخدمات ،واإللكترونيات ،التحويلية ذات سالسل القيمة المعقدة مثل السيارات
 .  )منال عفان) االجتماعيوالتباعد 

ام عنهاية  في% 8إلى انكماش التجارة الدولية بنسبة  إجراءات العزل العام نتيجة لجائحة كرورناوقد أدت 
 كما أدت 2021عام  % خالل10 الدولية بنحونحو التجارة  العالميوكان من المتوقع انتعاش النشاط  ،2020

التي نتيجة لبعض القيود  2020 نفسه % خالل العام20إلى انخفاض نمو تجارة الخدمات بنسبة  الجائحة
 .(2021 التجارة العالمية،تقرير منظمة )من انتشار العدوى من جائحة كورونا  من الدول خوف ا وضعها كثير

% خالل عام 3.5بنسبة  العالميقد أدت إلى انخفاض نمو االقتصاد  جائحة كوروناهذا باإلضافة إلى أن 
 2022% خالل عام 4.9وإلى  2021% خالل عام 5.9وقد كان من المتوقع أن يرتفع هذا النمو إلى  2020

 .(2021، الدوليصندوق النقد )
، ومن 2020% خالل عام 3.8فقد أدت الجائحة إلى انخفاضه بنسبة  اإلجمالي المحليوبالنسبة للناتج 

 (.2021 ،تقرير منظمة التجارة العالمية) 2021% خالل عام 5.1المتوقع أن يرتفع نمو هذا الناتج إلى 
% إلى 20وانخفاض تجارة الخدمات بنسبة  ،%8بنسبة  2020عام في  انخفاض التجارة الدوليةوقد أدى 

لى إ، كما أدى ذلك واألنشطة الثقافية والترفيهية ،هيوإغالق المطاعم والمال ،من الرحالت الجوية كثيرإلغاء 
وهو ما يعادل  ،2019% مقارنة بعام 12بنسبة  2020إيرادات التجارة العالمية خالل عام  إجماليانخفاض 

 تريليون دوالر.
ر تريليون دوال 22 فقد بلغت هذه اإليرادات نحو 2020إيرادات التجارة العالمية خالل عام  إجمالي وفيما يخص

 .2019% عن عام 12بانخفاض قدره 

ام واستمرارها خالل ع 2020خالل عام  جائحة كورنا على التجارة الدولية العالميةتأثير  على الرغم منو 
، وصادرات %10بنسبة  2021يناير حتى أبريل  لفترة منافي ن الصادرات األوروبية زادت إإال  2021

، أما صادرات الواليات المتحدة األمريكية فزادت بنسبة %15%، وصادرات دول آسيا بنسبة 31الصين بنسبة 
 .2019من عام نفسها الفترة مقارنة بذلك بالنفسها، % فقط خالل الفترة 1

ا إلى نمو تجارة السلع الطبية نمو  وتأثرها بالجائحة فقد أدت الجائحة  القطاعات والمنتجاتفيما يخص بعض 
، كذلك زادت الصادرات 2019% خالل عام 4.7مقارنة بنسبة  2020% خالل عام 16.3 كبير ا بلغ نحو

 .2019بالمقارنة بعام  2020% خالل عام 0.9الزراعية بنسبة 
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وذلك بسبب انخفاض ؛ 2020% خالل عام 23.9بنسبة  تجارة منتجات الوقود والتعدينانخفضت  وفي المقابل
 عليها.وانخفاض الطلب  ،أسعار الطاقة

بسبب  2020% خالل عام 16.4دت الجائحة إلى انخفاضها بنسبة أفقد  صادرات السياراتوفيما يخص 
 عليها.ضعف الطلب 

تجارة  إجمالي في  فقد أدت الجائحة إلى انخفاض حصة النقل والسفر لقطاع السياحة والسفروبالنسبة 
 .2020% خالل عام 31% إلى 43ات من الخدم

ن هذا العام قد إإال  2020خالل عام  السياحة والسفر والنقلانخفاض بعض الخدمات مثل من رغم على الو 
والخدمات  ،وخدمات الكمبيوتر ،الخدمات المالية والقانونية :مثل ،شهد نمو بعض الخدمات التجارية األخرى 

 . ( (World Trade Organization,2021% 66% إلى 54حيث إنها زادت من  ،المهنية
% خالل النصف األول من 7الرئيسية بنسبة  بالموانئنقل الحاويات كذلك أدت الجائحة إلى انخفاض معدل 

 .2020عام 
الصين ارتفاع صادرات  2021فقد شهدت الفترة من يناير حتى أبريل  صادرات الخدمات التجاريةوفيما يخص 

وذلك بالمقارنة بعام  ،% فقط3حين ارتفعت الصادرات الخدمية للهند بنسبة في % 25من هذه الخدمات بنسبة 
2019 . 

ه نجد أن هذ 2021خالل الفترة من يناير حتى أبريل  الصادرات الخدمية للدول الوروبيةوإذا نظرنا إلى 
المملكة المتحدة،  وفي %9وبنسبة  ،إيطاليافي % 25ستراليا، وبنسبة أفي % 36قد انخفضت بنسبة الصادرات 

 ألمانيا. في% 5، وبنسبة فرنسا في% 7وبنسبة 

% 19ية العالمية بنسبة وبصفة عامة يمكن القول أن جائحة كورونا قد أدت إلى انخفاض تجارة الخدمات التجار 
وقد  .2019من عام نفسها الفترة بمقارنة  2021الربع األول من عام  فيوذلك  ،% للواردات18، وللصادرات

وارداتها بنسبة  حين انخفضتفي  ،%15 كان نصيب انخفاض صادرات أوروبا من هذه الخدمات التجارية
احين سجلت الو في ، 13% % لصادراتها من هذه الخدمات التجارية 19قدره  اليات المتحدة األمريكية انخفاض 

 World Trade Organization, World Trade Statistical).2019مقارنة بعام نفسها خالل الفترة 

Review, 2021). 
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 البحري أثر جائحة كورونا على النقل  1-2-8

راجع قد ت لميالعا البحري فإن النقل  2020ونكتاد( لعام )األ لتقرير مؤتمر المم المتحدة للتجارة والتنمية طبق ا
% 83بلغت  ير أن حجم التجارة المنقولة بحر ا، وأشار التقر كورونابسبب جائحة  2020خالل عام % 4 بنحو
 % من قيمتها.70وهو ما يعادل  ،حجم التجارة العالمية إجماليمن 

 نحوحيث سجلت  ،2020نهاية عام  في وزن التجارة المنقولة بحر ا إجماليإلى انخفاض  لتقريركذلك أشار ا
 .(2020 ،الونكتاد) .2019عام في مليار طن  11نحو حين أنها كانت  في  ،مليار طن 10

 ، فقد شهدترتاد الموانىء العالمية التيفن تراجعت أعداد الس بسبب جائحة كوروناوتجدر اإلشارة إلى أنه 
ا 2020النصف األول من عام  ، %10%، وسفن الصب بنسبة 6بنسبة  حركة سفن الحاوياتفي  انخفاض 

 .%23وسفن الدحرجة بنسبة 
فقد انخفضت نسبة  2020حتى نهاية شهر مايو  2020وبعبارة أخرى يمكن القول أنه خالل الفترة من فبراير 

 .2019خالل عام الفترة نفسها % بالمقارنة 15السفن البحرية بنسبة 
 2020رس بداية شهر ما في قد أدت  جائحة كورونافإن  لتقرير مؤتمر المم المتحدة للتجارة والتنميةوطبقا  

سفينة  524، ارتفعت إلى مليون حمولة نمطية 2,4 حاويات عن العمل بحمولة إجمالية سفينة 402إلى توقف 
لنقل  العالمي% من حجم األسطول 12,5 ، وهو ما يمثل أكثر منمليون حاوية نمطية 2,6حاويات بحمولة 

 وموانئشرق وجنوب شرق آسيا  موانئمجدولة بين الحاويات باإلضافة إلى إلغاء أكثر من ثلث الرحالت ال
شرق وجنوب  موانئ% من الرحالت المجدولة بين 59، وكذلك إلغاء أكثر شمال غرب أوروبا والبحر المتوسط

 .أمريكا الجنوبية وموانئشرق آسيا 

سفينة  18829بلغت  2020عبرت قناة السويس خالل عام التي سفن الحاويات  إجماليومن ناحية أخرى فإن 
 .2019سفينة حاويات خالل عام  5375سفينة منها  18880سفينة حاويات مقابل عبور  4710منها 

ل يمكن أن تؤثر على النقالتي من المخاطر  عن وجود كثير 2020لعام  تقرير "الونكتاد"فقد أشار  وأخير ا
حرية والحوادث الب ،التوترات التجارية بين الصين والواليات المتحدة األمريكية زيادة :مثل ،للحاويات البحري 
في  العالمي، والتحول 2020وخليج عدن خالل عام  ،األحمر والبحر ،الخليج العربىفي وقعت التي الكبيرة 
، هذا 2020بداية عام  فيل حيز التنفيذ دخ الذيو  ،السفن في، والحد من انبعاثات غاز الكبريت الطاقة

 العالم .في أخطر المناطق البحرية  تعد التي منطقة غرب إفريقيا في باإلضافة إلى خطر القرصنة وخاصة 
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وشركات تشغيل  ،البحري هذا باإلضافة إلى بعض األخطار األخرى مثل الهجمات السيبرانية على شركات النقل 
 .وغيرها من األخطار األخرى  ،الموانئ

 الموانئ على أن جائحة كورونا كان لها أثر ا سلبيًّا( 2020ونكتاد، ال ) 2020لعام  ونكتادتقرير "ال  كذلك أشار
 ،%35فقد أدت هذه الجائحة إلى انخفاض صادرات إفريقيا بنسبة ، 2020من عام  الثانياألفريقية خالل الربع 

تحسن قليال  بعد ذلك حيث سجلت . وإن كان الوضع 2020يوليو في % 25وكذلك انخفاض وارداتها بنسبة 
ا قدره الصادرات ان  .%17، والواردات %21خفاض 

ا وتفريغها شحن سفن الحاوياتوفيما يخص  ، كذلك 2020نهاية يونيو  في% 12,7قدره  فقد سجلت انخفاض 
 .%7,7 ت البضائع السائلة والجافة بنسبةانخفضت حركة الموانىء من قبل ناقال

إفريقية خالل الربع  موانئأن أكبر خمس إلى ( أشارت األونكتاد LSCI) البحري لمؤشر ربط الشحن  ووفق ا
، المطالن على البحر المتوسط المصري كان ميناء طنجة المغربى يليه ميناء بورسعيد  2020الثالث من عام 

 .غينيا فيميناء لومى  اغانا، وأخير  في ، وميناء تيما ريقياثم ميناء دربان بجنوب إف

نها إتمثل حصة صغيرة من تجارة البضائع العالمية من حيث القيمة إذ  إفريقياإلى أن  التقريركذلك أشار هذا 
حين أشار التقرير  في .  2020عام  فيوذلك  ،% بالنسبة للواردات3، و للصادرات % بالنسبة2,5 تبلغ نحو

ما  البحرية بتحميل الموانئفقد قامت  2019الل عام التجارة البحرية خفي إلى أن مساهمة إفريقيا بنسبة أكبر 
مما  % من التجارة العالمية )المستوردة(4,6 ، وتفريغ نحوجارة البحرية العالمية )المصدرة(% من الت7يقرب من 

استفادت من  التيوذلك على عكس آسيا  ،التجارة البحرية الدولية تدفقات فييدل على ضعف مساهمة إفريقيا 
 سالسل القيمة العالمية مع شركات التصنيع والتجارة العالمية. فيندماجها ا

لقطاع أتمتة ا فيمن فجوة االستعداد  ياإلفريقية تعان الموانئأن ى لإ 2020ونكتاد لعام أشار تقرير األ وأخير ا
النقل  ، لذلك ترى األونكتاد أنوضع ضعيف فيضع الدول اإلفريقية مما ي ؛ومستويات التكنولوجيا ،البحري 
ية التحتية تواجه االبتكار والتكنولوجيا والرقمنة وجودة البن التيإفريقيا يحتاج إلى مواجهة التحديات  في  البحري 

هذا فضال  عن االستثمار. باإلضافة إلى تحسين البنية  ،والمهارات البشري والتنظيم والحوكمة ورأس المال 
الطلب  التعامل مع الموانئوتسهيل التجارة حتى تستطيع  ،الموانئفي وتنفيذ اإلصالحات الضرورية  ،التحتية

 .المتزايد للتجارة الدولية
وارتفاع  ،عجز العمالةو  ،كورونا ظل جائحفي ، و 2021خالل عام  العالميظل تزايد الطلب في نجد أنه  وأخير ا

فقد حذرت منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( من ارتفاع أسعار المستهلك  ،البحري أسعار الشحن 
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حل سالسل اإلمداد العالمية خاصة إذا لم يتم  2023و  2022 ي% خالل عام1,5بنسبة تصل إلى حوالى 
في الصادر  ي تقريرها السنو  فين الدول النامية ستكون المتضرر األول من األزمة، كذلك أشارت األونكتاد أ

اسل اإلمدادات العالمية تواجه طلب  أن سال 2021نوفمبر  حيث زاد إنفاق  ،2021منذ منتصف عام  ا متزايد 
أثناء تفشى الجائحة مما وفي  ،أثناء عمليات اإلغالقفي المستهلكين على السلع أكثر من الخدمات خاصة 

باإلضافة إلى قوائم االنتظار  ،ونقص العمالة ،ستيعابيةوضعف قدرتها اال ،أدى إلى نقص عدد الحاويات
 (.2020 ،الونكتاد). كورونا وارتفاع أسعار الشحن وقيود جائحة الموانئ في الطويلة 

أضعاف خالل العقد الماضى، وقد أدت  4قد زادت بمقدار  البحري إلى أن أسعار الشحن التقرير وقد أشار 
ة % مقارن348جائحة كورونا إلى زيادة تكلفة نقل الحاوية من الصين إلى الواليات المتحدة األمريكية بنسبة 

عار نقل فإن استمرار ارتفاع أس الحاليلهذا التقرير فإنه مع استمرار الوضع  تكلفة نقلها قبل الجائحة.  وطبق اب
 أسعاروزيادة %، 11حو نأسعار االستيراد بنسبة تصل إلى  فيإلى زيادة كبيرة  يؤديلحاويات سوف ا

 .2023% من اآلن حتى عام 1المستهلكين بنسبة 
ضافة على من هذه الجائحة باإلفي إلى أن العودة إلى الوضع الطبيعى يستلزم التعا -ا أيض   -وقد أشار التقرير 

 .والرقمنة وتسهيل التجارةوتحسينها، التحتية تطوير البنية  فياالستثمار 
 مصر فيأثر جائحة كورونا على صناعة المالبس الجاهزة 

رئيس غرفة صناعة المالبس الجاهزة  د.محمد عبد السالمتتضح هذه اآلثار من خالل تصريحات كل من  -
 ي المجلس التصدير  يباإلضافة إلى مسئول ،كذلك وزيرة التجارة والصناعة ،والمفروشات باتحاد الصناعات

 .يرة بعض شركات التسويق اإللكترونمجالس إدا ورؤساء ،للمالبس الجاهزة
 اهناك آثار  ن إعلى مكونات التجارة العالمية وحجمها إال  لجائحة كورونااآلثار السلبية من رغم على ال -

إلى تراجع قدرة المنافسين من تركيا  إيجابية على صناعة المالبس الجاهزة المصرية حيث أدت الجائحة
 نتاج لديهاارتفاع تكلفة اإلفي ، كما أن انهيار الليرة التركية ساهم ى اإليفاء بالتزاماتهم التصديريةوالصين عل

تكلفة التصدير منها  فيارتفاعات  - مثل بنجالديش - ياكما شهدت دول شرق آس، وزيادة سعر التصدير
تضاعفت عدة  الذينتيجة الرتفاع أسعار الشحن  ؛الواليات المتحدة وأوروبا يفإلى األسواق االستهالكية 

 ومشكالتها السياسية. ،فضال  عن ضعف البنية التصنيعية إلثيوبيا ،مرات
أسعار طاقة مدخالت اإلنتاج من غزول وأقمشة ومستلزمات بمعدالت غير مسبوقة تجاوزت  فيارتفاع كبير  -

أسعار المحروقات  فيمع ارتفاع ، جنيه 102جنيه ليصل إلى  55% فزاد سعر الغزل من 100نسبة 
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 في  إلى ركود يؤدي الذيو  ،والغاز مما نبأ بارتفاع تكلفة اإلنتاج وانعكاساتها على أسعار المالبس بالسوق 
 .إلى خفض العمالة يؤديعلى األقل و % 50إلى خفض الطاقات اإلنتاجية بنسبة  يؤديو  ،المبيعات

 في ولتعويض ذلك وضعت غرفة المالبس الجاهزة استراتيجية متكاملة تعمل على تطبيقها خالل فترة الركود  -
 :تمثل محاور هذه االستراتيجية في، وتالمحليالسوق 

 .ياإللكترونجيا الحديثة والتسويق خالل االعتماد على التكنولو  إنتاجها خارجيًّام المصانع لتسويق دع .1
 .من المؤتمرات والمعارض داخليًّا وخارجيًّا كثير إقامة .2
 عليها.  الخارجييزداد الطلب  التيتصنيع الموديالت الجديدة  فيالتوسع  .3
الشركات العالمية عبر اعتماد كافة  هيالعمل على جعل الشركات والمصانع المصدرة ذات كفاءة تضا .4

ي فومن ثم رفع كفاءة الجودة  ،جميع المراحل اإلنتاجية فيتطور إنتاج المالبس  التياآلليات الحديثة 
 المحليوتسعير المنتج بشكل مناسب على المستويين  ،من ضبط تكاليف اإلنتاج المحلياإلنتاج 

 والتصدير. 
 

رفع قدرة في من خالل منظومة تدريبية تساهم  القطاع فيللعاملين  ي العمل على رفع المستوى المهار  -
 .رفع قدرات المصانع يوبالتال ي،فنالعمال على المستوى ال

ة لخلق سالسل توريد فيما بينها ليصبح قطاع صناع العمل على تشجيع العالقات بين المصانع المختلفة -
 الخارج.ستيراد من ا عن االعلى االستغناء نسبيًّ  االمالبس الجاهزة قادر  

مفر  ال اعتماد على التقنيات الرقمية أمر  ، وجعلت االتسويقية غير تقليدية رضت أنماط اف جائحة كورونان إ -
اللمصانع المحلية أن تساير التغيير الضروري وأصبح من  ،منه عن أنماط التسويق  ، وأن تتحول سريع 

ق انطالق نحو آفالإلى ا يومكاتب الجملة بالموسك ،يةالسنو  االعتماد على المعارض أي ،التجارة التقليدية
لخدمات  وقد تم بالفعل توقيع بروتوكوالت تعاون مع مجموعة "جاهزة" أوسع عبر التجارة اإللكترونية.

وذلك إلطالق أكبر منصة إلكترونية معنية بتسويق منتجات مصانع المالبس الجاهزة  ،اإللكترونيالتسويق 
 .األسواق المحلية والدولية فيشات والمفرو 

في حجم تجارة المالبس ن مع أ، للغاية ضئيال  ال يزال  قطاع المالبس فيحصة التجارة اإللكترونية  إن -
قد قامت المصانع % منها منتجات محلية الصنع، و 80، ونحو ا  مليار جنيه سنويًّ  300مصر يتخطى 

، داخل مصر وخارجها فيمع العمالء  بإطالق منصات رقمية متقدمة مكنتها من التواصل الكبرى مؤخر ا
، من هذا المنطلق فقد ألسباب مادية وفنيةنفسه المسار في بينما لم تتمكن المصانع الصغيرة من السير 

 ينتسبقررت غرفة صناعات المالبس الجاهزة التعاقد مع شركة "جاهز" لتوفير منصة رقمية تخدم جميع م
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ح حلقة وصل بين تجار التجزئة والعمالء وتمكنيهم من بالغرفة على اختالف قدراتهم المالية والفنية، لتص
 ا والوصول إلى العمالء المستهدفين دون تحمل أعباء ومصاريف باهظة.سوق منتجات المصانع إلكتروني  

اتتبنى استراتيجية تمكن أعضاءها على التحو الغرفة ن إ -  ، وذلك عبر هذااإللكترونيلتسويق نحو ا ل سريع 
مسجل عليه بيانات كل مصنع وكتالوجات تضم مواد مصورة  يالبروتوكول بما سيتيح إطالق موقع إلكترون

 إلتمامعليها والتواصل مع المصنع  االطالعلمنتجاتهم حتى يتسنى للعمالء داخل مصر أو خارجها من 
لتأسيس منصات رقمية ذاتية، ط وصغير لمائة مصنع متوســيم دعم التعاقد.  وقرر مجلس إدارة الغرفة تقد

ا واستقبال  ،ستطلقها الغرفة بالتعاون مع "جاهز" ستكون جاهزة للعمل بشكل كاملالتي أن المنصة  موضح 
 .خالل الشهر المقبل ي الموسم الشتو مع طرح منتجات  ،طلبات التجار

، الحقيقيلحجم الطلب  إلنتاج وفق اديد كميات اسيمكن المصانع من تح (*)تطبيق "جاهز إن االعتماد على -
شهرية عن  رتقاريمن أزمة المرتجعات، وسوف تلتزم "جاهز" بتقديم  يومن ثم فإن المصانع لن تعان

ا ،ت العمالءواحتياجا ،اتجاهات السوق  على تعديل خططها  ، لتساعد المصانعواألصناف األكثر مبيع 
، كما أن الشركة ستركز خالل المرحلة األولى على يتعلق بالتصدير ، وفيمايلب الفعلللط اإلنتاجية وفق ا

خطة لمساعدة المصانع على زيادة صادراتهم في تغطية السوق المحلية، وخالل العام المقبل ستبدأ 
، وأضاف أنه بالنسبة للتجار فإن الشركة من خالل آليات تصديرية غير نمطيةوالتواصل مع عمالء دوليين 

ل لقيمة مع إمكانية السداد اآلج ةبأسعار تنافسيل إلى تشكيلة متميزة من المنتجات و فرصة الوصستقدم لهم 
 .أشهر 6مدة  في المشتريات 

ا، البالد فيسوق صناعة المالبس الجاهزة ن إ - % من 80يغطى  وأصبح يتطور بصورة كبيرة جد 
اه واالتج ي،لى تلبية اإلحتياج الداخل% فقط لالستيراد مما يؤكد قدرة الصناعة ع20، واالحتياجات المحلية
 دوالر.مليار  1.5إلى التصدير بحجم 

 يموقع إلكترون 100أن الغرفة سوف تدعم  أفاد رئيس غرفة المالبس الجاهزة والمفروشات المنزلية -
ومتناهية الصغر  ،حيث إن الصناعات الصغيرة تميزة لتسويق منتجاتهم إلكترونيًّاللمصانع الصغيرة الم

، ويتم الدعم من آالف مصنع عاملين بالقطاع 10 إجمالي% من قطاع المالبس من 90ذ على نسبة تستحو 
 .مجال المالبس فيلسنوية المتخصصة خالل المنصات اإللكترونية الجديدة والمعارض ا

                                  

 يوليه فيمجال التجارة اإللكترونية لمبيعات الجملة أسست  فيشركة متخصصة  يه يشركة جاهزة لخدمات التسويق اإللكترون (*) 
 .والتحول نحو التجارة اإللكترونيةأنماط العمل  فياستجابة للمتغيرات الحديثة  2020
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دعم  وما شهده من إغالق وأثر على حركة التجارة العالمية دفع إلى ما فرضته جائحة كورنا على العالمن إ -
 كما سيتم ،بتصدير منتجاتهم التسويق خارجيًّا في  مالمواقع اإللكترونية لصغار صناع المالبس لمساعدته

 .يب عدد كبير من المصنعين الصغارتدريب الصناع على عمليات التسويق، وتم بالفعل انتهاء تدر 
بيات ا إلى إيجاأدى أيض   ذلك فإن التأثيرات السلبية لجائحة كورونالقول أنه على الرغم من إذن نستطيع ا -

مما  قطاع المالبس الجاهزة في  يكترونية والتحول الرقملاستخدام التكنولوجيا الحديثة وآليات التجارة اإل
 .أسواق تصديرية جديدة افة إلى فتحكافة أنحاء البالد إض في يمكن من الوصول إلى قاعدة عمالء كبيرة 
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 الفصل الثاني
 تحليل واقع صناعة المالبس الجاهزة في مصر:

 بالتركيز على أهم المشكالت والتحديات 
 

 مقدمة
بكات للروابط والتشا ، باعتباره القطاع األكثر تحقيق امحور التجارب التنموية الناجحة القطاع الصناعييعد 

ها أنشطة ألنشطة لم تكن قائمة تخلق بدور  ا واستحداث اوابتكار   والخلفية، بل واألكثر خلق امامية االقتصادية األ
 عملية التنمية. في  ي متوالية النهائية، وبالتالى يلعب هذا القطاع الدور المحور في أخرى مستحدثة 

ات من السياسات واآللي كثيربتضمين  2030بما تقدم فقد اهتمت استراتيجية التنمية المستدامة لمصر  وإيمان ا
 يإطار تنمية شاملة تراع فيلتحقيق انطالقة صناعية جديدة  المصري  الصناعيالمحفزة على نمو القطاع 
  (SDGs)2030وتتسق مع الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة العالمية  ،األبعاد المختلفة لالستدامة

 المتعلق "بإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع المستدام الشامل وتشجيع االبتكار" من جهة
 أخرى.
مصر لبرامج تحرير التجارة  يبالتزامن مع تبن اقد شهدت تراجع   مصرفي مسيرة التصنيع أن في وال يخ

، 1995عام في منظمة التجارة العالمية  سيما بعد اإلنضمام إلى الخارجية والتحول نحو اقتصاد السوق، وال
إلى  1996 % عام7.5مصر من  في قيمة المضافة للصناعة التحويلية لل الحقيقيحيث انخفض معدل النمو 

 . (1)2020% عام 1.4ولم يتعد  2019% عام 2.8ثم إلى   2015عام في  %3.1وإلى  2010% عام 5
مصر، نجد أن  فيكأحد أهم الصناعات التحويلية  الجاهزةقطاع المنسوجات والمالبس ولو سلطنا الضوء على 

، 1995% عام 10.2 صناعة التحويلية ككل قد بلغ نحونصيب هذا القطاع من القيمة المضافة الصافية لل
، 2015% عام 3ثم إلى  2010% عام 5.7إال إنه قد انخفض إلى  2003عام في % 13.4نحو وارتفع إلى 

  .(2)2018% عام 6.5وارتفعت إلى 

                                  

(
1

  (World Development Indicators) يولنات المتاحة لدى البنك الداعلى البي اح سب اعتماد  ( 

إلحصاء  النشرة السنوية :واإلحصاءعلى البيانات المتاحة لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة  احسبت هذه النسب اعتماد  ( 2)
منشآت  في يالصناع اإلنتاجإلحصاء  السنويةالنشرة و ، لمنشآت القطاع العام/ األعمال العام، أعداد مختلفة يالصناع اإلنتاج

 .عداد مختلفةأ القطاع الخاص، 
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للوقوف على وتحليله مصر في رصد أداء صناعة المالبس الجاهزة  وبناًء علي ما سبق يستهدف هذا الفصل
 وتقديم مقترحات لالرتقاء بقدرتها التنافسية.  ،تواجه هذه الصناعة يلتاوالتحديات  ت،كالأهم المش

 تحليل أداء صناعة بحث الولمال، يتناول نمبحثين رئيسيسيتم تقسيم الفصل إلى  ولتحقيق الهدف المبين
 تكالالمشباستعراض أهم  الثانيالمبحث (، ويهتم 2020-2010المالبس الجاهزة في مصر خالل الفترة )

ة الخارجية الناتجة عن المنافسة الشرسالمشكالت تعانى منها هذه الصناعة، وكذلك التي والمعوقات الداخلية 
أدى إلى إغراق السوق المصرية من المنسوجات والمالبس  الذي، وفتح باب االستيراد العالميالسوق في 

 .الجاهزة
 بحث الولمال

 (2018-2010مصر خالل الفترة ) في المالبس الجاهزة  أداء صناعة 2-1
 

ا2020-2010) يستهدف هذا البحث تحليل أداء صناعة المالبس الجاهزة المصرية خالل الفترة لتحديد  ( تمهيد 
 تتعرض لها هذه الصناعة. التيالداخلية والخارجية  المشكالتأوجه القصور و 

 

 عة التحويلية:القيمة المضافة الصافية بالصنا فيمساهمة صناعة المالبس الجاهزة   2-1-1
 113ارتفعت من نحو  ( أن القيمة المضافة الصافية للصناعة التحويلية ككل قد1-2يتضح من الجدول رقم )

نها إ%، إال  90 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 2014ام عفي مليار جنيه  228.8إلى  2010عام في مليار جنيه 
% مقارنة بالعام السابق 6 بنسبة انخفاض تقرب من 2015عام في مليار جنيه  214.8قد انخفضت إلى 

 (1)2010% مقارنة بعام 466.4حو نبنسبة ارتفاع  2018مليار عام  640.73مباشرة. وعاودت االرتفاع إلى 
 .(2017 المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،)الجهاز 

 

 للصناعة التحويلية ككل فبلغ نحومن القيمة المضافة  نصيب قطاع الغزل والنسيج والمالبس الجاهزةأما عن 
يناير  25بسبب تداعيات ثورة  2013% عام 3.4ثم إلى  2011% عام 5.2وانخفض إلى  2010% عام 5.7

                                  

منه قيمة جملة  االي بتكلفة عوامل اإلنتاج مطروح  قيمة اإلنتاج اإلجم Net value addedيقصد بالقيمة المضافة الصافية  (1)
نتاج اإلجمالي مستلزمات اإلنتاج واإلهالك، كما تعرف قيمة اإلنتاج اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج بأنها عبارة عن قيمة اإل

 منه الضرائب والرسوم السلعية. لمزيد من التفصيل انظر: اا إليه اإلعانات مطروح  بسعر السوق مضاف  
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% عام 7حو ن، وإلى 2014% عام 4.3تلتها، وبالرغم من ارتفاعه إلى التي واألحداث السياسية  ،2011
 .2018عام  6.5إال إنه عاود االنخفاض إلى  2017% عام 8نحو ثم إلى  2016

 

قيمة % من إجمالي ال2.3، نجد أنها بلغت وبالنظر إلى القيمة المضافة الصافية لصناعة المالبس الجاهزة
% عام 1.4ثم إلى  2011% عام 1.7، ثم انخفضت إلى2010الصافية للصناعة التحويلية عام  المضافة

ثم عاودت  2015% عام 1.5نها انخفضت إلى إإال  2014% عام 2.1وبالرغم من ارتفاعها إلى  2012
 .2018% عام 3.7ولم تتعد  2017% عام 4.5االرتفاع إلى 

القيمة المضافة الصافية لصناعة  إجمالي% من 100بنسبة وتجدر اإلشارة إلى أن القطاع الخاص يسهم 
(، حيث تعمل جميع منشآت القطاع العام/ األعمال 2017-2010مصر خالل الفترة ) فيالمالبس الجاهزة 

  (1))أحدث بيان متاح( 2017/2018صناعة الغزل والمنسوجات فقط خالل هذه الفترة، باستثناء عام  فيالعام 
 مصر خالل الفترة محل الدراسة تسهم بقدرفي ، يمكن القول أن صناعة المالبس الجاهزة وبناًء على ما سبق

% كحد 1.4القيمة المضافة الصافية للصناعة التحويلية ككل، حيث تراوحت نسبة المساهمة ما بين  فيضئيل 
والقطاع  بين مساهمة كل من القطاع العام اواضح   % كحد أقصى، كما أن هناك اختالال  4.5حو نأدنى و 

 هيكل القيمة المضافة لهذه الصناعة.في الخاص 
 
 
 
 
 

 
                                  

في قطاع الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة، وصناعة الغزول  الخاص يلعب الدور الرئيسالقطاع  ينوه الباحث إلى أن( 1)
 يالجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، ويغط ى( من تصنيف األنشطة الصناعية لد13والمنسوجات تندرج ضمن القسم رقم )

(، وال تظهر 14مالبس الجاهزة فتظهر في القسم رقم )هذا القسم بيانات القطاع الخاص والقطاع العام /األعمال، أما صناعة ال
ا في قيم األداء االقتصادي لهذه ا مذكور  بشكل منفصل في إحصاء اإلنتاج الصناعي لشركات القطاع العام )ربما ألنها ال تمثل شيئ  

 نظر في ذلك:ا)وبمنشأة واحدة(.  2018/2019و 2017/2018الشركات(، سوى لعامي 
نتاج والمخزون من اإل ،والطاقة العاطلة ،إلنتاج الفعلياالجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، الشرة السنوية إلحصاء  -

 .2021صدار نوفمبر إالتام لألنشطة الصناعية بمنشآت القطاع العام/ األعمال العام، 
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 ( 1-2)  رقم جدول
  التحويلية بالصناعة المضافة القيمة إجمالي فيالجاهزة  سبوالمال المنسوجات المساهمة النسبية لقطاع

 (2018 -2010) الفترة خالل

 البيان
 

 القيمة المضافة الصافية )مليار جنيه(

التحويلةالصناعة   
قطاع المنسوجات 
 والمالبس الجاهزة

 )قطاع عام وخاص(

% من الصناعة  
 التحويلية

صناعة المالبس الجاهزة 
 )قطاع خاص(

% من الصناعة 
 التحويلية

2010 112.99 6.43 5.69 2.63 2.33 
2011 158.96 8.28 5.21 2.82 1.77 
2012 170.45 6.61 3.88 2.45 1.44 
2013 197.03 6.60 3.35 2.86 1.45 
2014 228.83 9.89 4.32 4.80 2.10 
2015 214.76 6.75 3.14 3.21 1.49 
2016 243.97 9.67 3.96 4.63 1.90 
2017 527.50 42.02 7.96 24.01 4.55 
2018 640.73 41.61 6.55 23.88 3.73 

 .واإلحصاءللتعبئة العامة  ي على البيانات المتاحة لدى الجهاز المركز  اإعداد الباحث اعتماد   :المصدر
 .لمنشآت القطاع العام/ األعمال العام، أعداد مختلفة الصناعي اإلنتاجشرة السنوية إلحصاء نال -
 منشآت القطاع الخاص، اعداد مختلفة. في  الصناعي اإلنتاجالنشرة  السنوية إلحصاء  -

 : وظةحمل

 .فتبدأ من أول يناير إلى آخر ديسمبرالخاص يونيو من كل عام، أما بيانات القطاع  في هيبيانات القطاع العام/ األعمال العام تنت  -
  .2021 إصدارمصدرها الكتاب اإلحصائي السنوي، أحدث بيانات متاحة  هي 2018بيانات  -

 
 التشغيل: فيمساهمة صناعة المالبس الجاهزة  2-1-2

المنسوجات والمالبس الجاهزة في التشغيل خالل ( أن نسبة مساهمة قطاع 2-2يتضح من بيانات الجدول رقم )
 2010% كحد أقصى في عام 22.7و 2016% كحد أدنى عام 19.5ح ما بين (، تتراو 2017-2010الفترة )

 من إجمالي التشغيل بالصناعة التحويلية ككل.
 

 نحوو  2015أدنى في عام % كحد 7.6فتتراوح نسبتهم ما بين  المشتغلين بصناعة المالبس الجاهزةأما 
، األمر نفسها من إجمالي التشغيل بالصناعة التحويلية ككل خالل الفترة 2017% كحد أقصى في عام 12.9
ة اعات الصناعككل لكونه من أكثر قططاع المنسوجات والمالبس الجاهزة يعكس ارتفاع القدرة التشغيلية لق الذي

 للعمالة.  التحويلية استخدام ا
 

المنسوجات والمالبس الجاهزة يميل إلى تشغيل النساء بدرجة أكبر )مقارنة وتجدر اإلشارة إلى أن قطاع 
الحد من مشكلة ارتفاع البطالة بين صفوف اإلناث، والتي بلغت في بالرجال(، وبالتالى يسهم هذا القطاع 
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المركز المصري للدراسات االقتصادية، ) .نفسه الرجال في العام% لدى 4.2مقابل  2019عام في % 22.2
(2021). 

 

 التي تكالكين المرأة  والتغلب علي المشحد ذاته قد يكون من أهم سبل تمفي لذلك فإن دعم هذه الصناعة 
 هيسوق العمل، من خالل مبادرات مثل "وظيفتك جنب بيتك" أو إبرام عقود للعمل المنزلي، و في تواجهها 

 مبادرات أثبتت نجاحها بالفعل على أرض الواقع في محافظة القليوبية. 
 ( 2-2)  رقم جدول

 خالل ليةالتحوي بالصناعة المشتغلين إجماليالتشغيل من في الجاهزة  والمالبس المنسوجات المساهمة النسبية لقطاع
 (2015 -2010) الفترة

 البيان

 

 عدد المشتغلين )ألف مشتغل( 

الصناعة 

 التحويلة

قطاع المنسوجات 

 والمالبس الجاهزة

% من الصناعة 

 التحويلية

صناعة المالبس 

 الجاهزة

% من الصناعة 

 التحويلية

2010 1030.8 233.99 22.70 103.27 10.02 

2011 1003.0 222.53 22.19 96.65 9.64 

2012 984.7 204.42 20.76 78.05 7.93 

2013 1002.5 203.12 20.26 77.23 7.70 

2014 982.6 197.80 20.13 79.29 8.07 

2015 951.8 185.45 19.49 72.47 7.61 

2016 929.69 180.30 19.39 74.52 8.02 

2017 1875.59 415.51 22.15 241.08 12.85 

 :واإلحصاءللتعبئة العامة  ي على البيانات المتاحة لدى الجهاز المركز  اإعداد الباحث اعتماد   :المصدر
 .العام/ األعمال العام، أعداد مختلفةلمنشآت القطاع  الصناعي اإلنتاجشرة السنوية إلحصاء نال -
 عداد مختلفة.أ منشآت القطاع الخاص،  في  الصناعي اإلنتاجالسنوية إلحصاء  النشرة -

 : وظةحمل

 .أول يناير إلى آخر ديسمبريونيو من كل عام، أما بيانات القطاع فتبدأ من  في هيبيانات القطاع العام/ األعمال العام تنت  -
مايو  إصدارمنشآت القطاع الخاص/العام ، في  الصناعي اإلنتاجالسنوية إلحصاء  للنشرةا أحدث بيانات متاحة وفق   هي 2017بيانات  -

2021. 
 

-2010ل الفترة  )والطاقة العاطلة بقطاع الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة خال  ياإلنتاج الفعل 2-1-3
2019:) 

قد  ة المالبس الجاهزة)اإلنتاج التام بسعر البيع( لصناع يقيمة اإلنتاج الفعلأن  (3-2يتضح من الجدول رقم )
قيمة الطاقة اإلنتاجية  إجمالي% من 81.6 بنسبة تقدر بنحو 2010عام في مليار جنيه  5.8 بلغت نحو
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الطاقة  إجمالي% من 18.4 نحوهذا العام في مليار جنيه(، وبذلك بلغت قيمة الطاقة العاطلة 7المتاحة لها )
  (1).نفسه اإلنتاجية المتاحة في العام

واستقرت  2011يناير  25% بسبب تداعيات ثورة 18.5ارتفعت نسبة الطاقة العاطلة إلى  2011وخالل عام 
السياسية لهذه الثورة. إال أن نسبة الطاقة العاطلة قد  األحداثبسبب استمرار  2012% عام 17.8عند 

، 2017% عام 28.2ثم إلى  2015% عام 7.8% وعاودت االرتفاع إلى 5.3إلى  2013انخفضت في عام 
مثل رفع أسعار الفائدة  2016يعزي ذلك إلى القرارات االقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ نوفمبر و 

 ى والطاقة وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، باإلضافة إلى أن هذه الصناعة تعاني مشكالت وتحديات أخر 
، وتهالكها اآلالت والماكينات ، ونقص قطع الغيار، وتقادموتغيبهم أهمها: نقص الخامات، ونقص العمال

إلى إهدار  يؤدي الذيلخ(، األمر إوصعوبات في التمويل والتسويق، وارتفاع تكلفة استيراد مستلزمات اإلنتاج،...
وسيتم التعرض لهذه المشكالت  (2)وبالتالي تدهور قيمتها المضافة. ،الطاقات اإلنتاجية المتاحة لهذه الصناعة

 ني من هذا الفصل. والتحديات في القسم الثا
% من إجمالي القيمة المضافة الصافية لصناعة 100يسهم بنسبة  القطاع الخاصسبق اإلشارة إلى أن 

العام/ األعمال  (، حيث تعمل جميع منشآت القطاع2017-2010المالبس الجاهزة في مصر خالل الفترة )
 تندرج صناعة الغزول والمنسوجات ضمنالعام في صناعة الغزول والمنسوجات فقط خالل هذه الفترة. حيث 

، ويغطى هذا واإلحصاءالجهاز المركزي للتعبئة العامة  ى( من تصنيف األنشطة الصناعية لد13القسم رقم )
القسم بيانات القطاع الخاص والقطاع العام /األعمال، أما صناعة المالبس الجاهزة فتظهر في القسم رقم 

لشركات القطاع العام/ األعمال  الصناعي اإلنتاجشرة السنوية إلحصاء نال(، وال تظهر بشكل منفصل في 14)

                                  

(
1

(. والطاقة الفعلينتاجية المتاحة وقيمة اإلنتاج التام بسعر البيع )قيمة اإلنتاج عبارة عن الفرق بين قيمة الطاقة اإل: الطاقة اإلنتاجية العاطلة( 
خالل عام فيعرف على  ا قيمة اإلنتاج التام بسعر البيعأم ،و عملية إنتاجيةأاإلنتاجية المتاحة، عبارة عن الطاقة اإلنتاجية ألضعف مرحلة 

المنتجات  هيوالتحويالت  المخزون. في( التغير -تاج التالف + قيمة التحويالت )+أوالمبيعات من اإلنتاج التام + قيمة اإلن فينه قيمة صاأ
 ه. لمزيد من التفصيل انظر: نفس تابعة للمشروعآخر لمنشأة أخرى  صناعييتم تحويلها للتشغيل كمستلزمات إنتاج لنشاط  التي
صناعية بمنشآت والطاقة العاطلة والمخزون من اإلنتاج التام لألنشطة ال الفعليشرة السنوية لإلنتاج نللتعبئة العامة واإلحصاء، ال المركزي الجهاز 

 .1، ص2017القطاع الخاص، نوفمبر 

(
2

من عام آلخر، لمزيد من التفصيل  تتفاوت األهمية النسبية لمساهمة األسباب المسئولة عن القصور في استغالل الطاقات اإلنتاجية المتاحة( 
 نظر: ا

تام لألنشطة إلنتاج الفعلي والطاقة العاطلة والمخزون من اإلنتاج الا، "النشرة السنوية إلحصاء واإلحصاءالجهاز المركزي للتعبئة العامة   -
 (.2017-2010الصناعية بمنشآت القطاع الخاص"، األعداد من )
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و  2017/2018ا في قيم األداء االقتصادي لهذه الشركات(، سوى لعامي مذكور   االعام )ربما ألنها ال تمثل شيئ  
2018/2019 . 

 

آت القطاع العام/األعمال ( إلى أن قيمة اإلنتاج الفعلي لمنش3-2وبناء  على ما سبق تشير بيانات الجدول رقم )
% من الطاقة اإلنتاجية 100مليون جنيه، وهو ما يغطي  18.7 نحو قد بلغت 2017/2018العام في عام 

مليار جنيه في عام  23.3 اج الفعلي لهذه المنشآت إلى نحوالمتاحة لها، وبالرغم من ارتفاع قيمة اإلنت
 وهو ما يعني أن الطاقة العاطلة ،مليار جنيه 11.6بلغت ن الطاقة اإلنتاجية العاطلة قد إ، إال 2018/2019
اج % من إجمالي قيمة الطاقة اإلنتاجية المتاحة لهذه المنشآت في هذا العام. أما بيانات قيمة اإلنت33تمثل 

 2017/2018الفعلي والطاقة العاطلة لمنشآت القطاع الخاص العاملة بهذه الصناعة في عامي 
 حة.فهي غير متا 2018/2019و

 (3-2) رقم جدول
                                 (2019-2010الجاهزة خالل الفترة ) بصناعة المالبس العاطلة والطاقة الفعلى تطور اإلنتاج

 (مليون جنيه :القيمة)                                                      
 البيان

الطاقة قيمة 

 المتاحة اإلنتاجية

 الطاقة العاطلة يالفعلاإلنتاج 

 )%( القيمة )%( القيمة

2010 7098.1 5792.3 81.6 1305.8 18.4 

2011 8924.0 7275.9 81.5 1648.1 18.5 

2012 8723.6 7203.0 82.6 1520.6 17.4 

2013 8381.0 7937.3 94.7 443.6 5.3 

2014 10989.9 10168.2 92.5 821.6 7.5 

2015 9716.0 8955.1 92.2 761.0 7.8 

2016 15192.7 12151.9 80.0 3040.8 20.0 

2017 72230 51855 71 20374 28.2 

 صفر صفر 100 18.69 18.69  2018

2019 34.96 23.31 67 11.65 33 

 :واإلحصاءللتعبئة العامة  ي الجهاز المركز على البيانات المتاحة لدى  اإعداد الباحث اعتماد   :المصدر
اد والطاقة العاطلة والمخزون من اإلنتاج التام لألنشطة الصناعية بمنشآت القطاع لخاص، أعد يإلحصاء لإلنتاج الفعلالنشرة السنوية  -

 مختلفة.
عمال العام، والطاقة العاطلة والمخزون من اإلنتاج التام لألنشطة الصناعية بمنشآت القطاع العام/ األ يإلنتاج الفعلاالنشرة السنوية إلحصاء  -

 لفة.أعداد مخت

 ملحوظة:

 يونيو من كل عام، أما بيانات القطاع فتبدأ من أول يناير إلى آخر ديسمبر. في  هيبيانات القطاع العام/ األعمال العام تنت -
إلنتاج الفعلي والطاقة العاطلة والمخزون من االنشرة السنوية إلحصاء  ابيانات متاحة للقطاع الخاص وفق   حدثأهي  2017بيانات  -

 .2012ديسمبر  إصداراإلنتاج التام لألنشطة الصناعية بمنشآت القطاع الخاص، 
 تخص القطاع العام/ األعمال العام فقط، أما بيانات القطاع الخاص لهذين العامين فهي غير متاحة. 2019و  2018بيانات  -
ألنشطة لوالطاقة العاطلة والمخزون من اإلنتاج التام  يإلنتاج الفعلاا للشرة السنوية إلحصاء فق  هي أحدث بيانات متاحة و  2019 بيانات -

 .2021نوفمبر  إصدارالصناعية بمنشآت القطاع العام/ األعمال العام، 
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 (:2020-2010الوضع الخارجي لصناعة المالبس الجاهزة في مصر خالل الفترة ) 2-1-4
طور التجارة الخارجية )صادرات وواردات( للمالبس الجاهزة في مصر ووضع يتعرض هذا الجزء لتحليل ت

كية ومصنوعاتها ومعدالت التعريفة الجمر  النسيجية الميزان التجاري للمالبس الجاهزة والميزان السلعي للمواد
أهم (، وذلك للوقوف على 2020-2010المطبقة والمربوطة للمنسوجات والمالبس الجاهزة. خالل الفترة )

 العوامل واألسباب التي تؤثر علي تنافسية هذه الصناعة.
لصناعة التحويلية في مصر الهمية النسبية لصادرات المالبس الجاهزة من إجمالي صادرات ا 2-1-4-1

  (: 2020-2010) خالل الفترة
مليار دوالر  11نحو ( أن صادرات الصناعة التحويلية ككل قد تراوحت ما بين 4-2يتضح من الجدول رقم )

ادرات المالبس الجاهزة (. أما ص2020-2010مليار دوالر كحد أقصى خالل الفترة ) 14 كحد أدنى ونحو
خالل نفس الفترة. حيث  ىمليار دوالر كحد أقص  1.7ولم تتعد ،ىمليار دوالر كحد أدن 1.3فتراوحت ما بين 

 1.6) 2011اء عام ( باستثن2015-2010)مليار دوالر خالل الفترة  1.3حو ناستقرت هذه الصادرات عند 
 2020مليار دوالر عام  1.4، وعاودت االنخفاض إلى 2019عام  1.7مليار دوالر(، وارتفعت بعد ذلك إلى 

 بسبب تداعيات جائحة كورونا.
بنسبة ارتفاع  2021عام  فيمليار دوالر  2قد سجلت  صادرات المالبس الجاهزةوتجدر اإلشارة إلى أن 

وتقليل المصروفات مما  ،. ويرجع ذلك للجهد الكبير في رفع اإلنتاجية للمصانع2020نة بعام % مقار 42.8
 أدى إلى تحسين المنافسة السعرية للمالبس الجاهزة المصرية، وبالرغم من هذه الزيادة إال أن مصر في مركز

. 2021ر دوالر في عام مليا 30من المالبس الجاهزة، والتي تصل إلى تركيا وتونس متأخر مقارنة بصادرات 
الرقابة و  –)هيئة التنمية الصناعية المصدرين وهناك تعاون بين كافة الوزارات المعنية لتذليل كافة العقبات أمام 

كما ساهمت جمعية المصدرين المصريين . (2022، لويس) ووزارة التجارة والصناعة ..الخ( –على الصادرات 
مل علي زيادة عدد المصدرين الجاهزة من خالل وضع خطة تسويقية والعفي تنمية صادرات صناعة المالبس 

 في دورات تدريبية  5من الدورات التدريبية ) وتنفيذ كثير 2020مقارنة بعام  2021مصدر في عام  23 بنحو
 .(2022)الميقاتي، شهور 3( وتتراوح مدة الدورة من شهر إلى 2021عام 

، كان من المفترض أن يقابل 2016نوفمبر  في يم سعر صرف الجنيهمنذ تعو يمكن القول بأنه  وبصفة عامة
% من مستلزمات صناعة  60أن نحو ا خاصة ولكن الزيادة محدودة جدًّ  ،حجم الصادراتفي ذلك مضاعفة 

انعكس على أسعار المنتج  وبالتالي ،وهو ما ضاعف أسعار مستلزمات اإلنتاج ،المالبس مستوردة من الخارج
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سنوات فقط، بسبب التعثر أو التعامل  4% من المصدرين خرجوا من التصدير خالل 40أن نحو النهائي، كما 
 . (2019،هراملجريدة ا) وعدم تمكنهم من تحديث الماكينات ،مع البنوك

 ( 4-2جدول )

 األهمية النسبية لصادرات المالبس الجاهزة من إجمالي صادرات الصناعة التحويلية

  (.2020-2010خالل الفترة ) 

 القيمة: مليار دوالر()                                                                                                   

 
 صادرات المالبس الجاهزة صادرات الصناعة التحويلية

 النصيب من صادرات 

 الصناعة التحويلية

2010 10.97 1.28 11.6 

2011 13.45 1.55 11.5 

2012 12.78 1.26 9.8 

2013 13.59 1.37 10.0 

2014 13.44 1.29 9.6 

2015 11.29 1.35 12.0 

2016 11.12 1.28 11.5 

2017 13.06 1.46 11.2 

2018 14.07 1.62 11.5 

2019 13.83 1.70 12.3 

2020 12.83 1.36 10.6 

 على البيانات المتاحة لدى اإعداد الباحث اعتماد   المصدر:
 قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية  -

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=E  

 مصر: فيالميزان التجاري للمالبس الجاهزة  2-1-4-2
اللمالبس الجاهأن الميزان التجاري ( 5-2الجدول رقم )يتضح من  -2010خالل الفترة ) زة، كان يحقق فائض 

مليار دوالر كحد أقصى خالل  1.2 ى ونحوكحد أدنمليون دوالر  130(، تراوح هذا الفائض ما بين 2020
ثم ، 2011الر عام ى مليار دو ، وارتفع إل2010مليون دوالر عام  669 الفترة، حيث بلغ هذا الفائض نحوهذه 

 1.2ليصل إلى  2015إال أنه واصل االرتفاع التدريجي بعد عام  2015مليون دوالر عام  130انخفض إلى 
بسبب تداعيات جائحة  2020عام في مليون دوالر  990 لىإثم عاود االنخفاض  2019 فيمليار دوالر 

 لنفس التفسير المقدم من قبل.  وفق ا .اكورون
 تالية:تفسير زيادة صادرات المالبس الجاهزة عن وارداتها خالل الفترة محل الدراسة بالعوامل الويمكن 

 بروتوكول "المناطق الصناعية المؤهلة  نإ(QIZ)  قد مكن مصر من زيادة صادراتها من المالبس الجاهزة
حيث بلغ إجمالي صادرات  (،2019 -1995والمنسوجات إلى الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة )

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=E
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 (1) مليار دوالر خالل هذه الفترة. 12.3 البروتوكول نحوكية في إطار هذا مصر إلى الواليات المتحدة األمري

في قائمة أكبر  20تأتي مصر في المرتبة رقم . و مصر خالل هذه الفترة فيشركة أمريكية  49كما استثمرت 
مليون دوالر خالل عام  15لمالبس الجاهزة بإجمالي مليار والدول المصدرة للسوق األمريكي في منتجات ا

لواليات مصر المرتبة الرابعة كأكبر مصدر للبنطلونات للسوق األمريكي حيث تستورد ا وتحتل، 2019
إال أن ( وزارة الصناعة والتجارة) مليار دوالر 15مالبس جاهزة ومنسوجات بإجمالي  االمتحدة األمريكية سنوي  

ا خالل الفترة الحالية، بسبب هبوط الطلب ا ملحوظ  تشهد تراجع  هذا البروتوكول صادرات المالبس ضمن 
 (2).فيروس كورونا ينتيجة تفش الخارجي

   ة، تتمتع بميزة نسبية ظاهرة في المالبس الجاهزة ذات المواصفات المرتفعة، ولها أسواقها العالمي مصرإن
 بس )والسيما االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية(.التي يرتفع طلبها على هذه المال

  لمربوطة، االمطبقة على واردات المالبس الجاهزة واقترابها من التعريفة  ارتفاع متوسط التعريفة الجمركيةن إ
 قد يفسر انخفاض الواردات من المالبس الجاهزة، فعلى سبيل المثال بلغت التعريفة المطبقة على المالبس

 )كما سيتضح في الجزء التالي من هذا الفصل(. 2019عام في % 40% أما المربوطة 38.4 نحوالجاهزة 
   أما عن شكوى أصحاب مصانع المالبس الجاهزة في مصر من إغراق السوق المصري بالمالبس الجاهزة

تدخل مصر عن  الواردة من الصين وتركيا وغيرها، فيمكن تفسيره بأن هناك كميات كبيرة من هذه المالبس
طريق التهريب)وفقا  لشكوى المنشآت المحلية العاملة في هذه الصناعة(، كما أن نوعيات هذه المالبس تندرج 

                                  

مطلع  في، ودخل حيز التنفيذ 2004بروتوكول "المناطق الصناعية المؤهلة أبرمته مصر والواليات المتحدة وإسرائيل في ديسمبر  (1)
وينص على السماح للمنتجات المصرية بالدخول لألسواق األمريكية دون جمارك، شرط أن يكون المكون اإلسرائيلي  .2005عام 

الشركات  ى، وتعف2007% في عام 10.5%، وانخفضت النسبة إلى 11.5هذه المنتجات  من المواد الخام الداخلة في صناعة
الواقعة داخل تلك المناطق من الضرائب عند النفاذ إلي أسواق الواليات المتحدة األمريكية، وذلك بشرط استيفاء هذه المنتجات 

ية مواقع صناع 7، في 2005لة وفي أوائل عام %(، وبدأت المناطق الصناعية المؤه10.5لنسبة مدخل اإلنتاج اإلسرائيلي )
الصناعية المؤهلة بالتوسع  شركة صناعية في هذه المواقع السبع، ثم قامت المناطق 397بـ امحددة في مصر. حيث بدأت أولي  

ا . كم(2021شركة في أكتوبر  1104ؤهلة )بأكثر من ألف شركة م امنطقة صناعية محددة حالي   15من  لتشمل أكثر اسريع  
نظر: وزارة التجارة ا. لمزيد من التفصيل  .تحقق تقدم أكبر كل ربع سنوي يصل إلى أكثر من مليار دوالر من اإليرادات السنوية

  ، قطاع االتفاقات التجارية، متاح على الرابط التالي:والصناعة

http://www.qizegypt.gov.eg/Page/Overview 

" تراجع صادرات مصر من المالبس الجاهزة ضمن اتفاق الكويز  التخطيط والتنمية االقتصاديةالة السعيد، وزيرة ريح د. هتص (2)
 .2020أبريل من  26النخفاض الطلب الخارجي بسبب كورونا" ، جريدة اليوم السابع، بتاريخ 

                                                                           https://www.youm7.com/story/2020/4/26. 



 المصريةتنمية سالسل القيمة بصناعة المالبس الجاهزة لتعزيز تنافسية الصادرات 

48 
 

تحت مسمى "المالبس الشعبية أو البالة" بدرجة أكبر من المالبس ذات المواصفات القطنية والتصميمية 
 العالية "البرندات". 

 ( 5-2جدول رقم )

                   (2020-2010خالل الفترة )  مصر في للمالبس الجاهزة   التجاريالميزان 

 (يمريكأون دوالر )القيمة: ملي                                                                                   

 البيان
 للمالبس الجاهزة  التجاريالميزان 

 فائض/ عجز الصادرات الواردات

2010 608 1277 669 

2011 415 1553 1138 

2012 452 1258 806 

2013 530 1365 835 

2014 917 1292 375 

2015 1219 1349 130 

2016 566 1,284 718 

2017 457 1,463 1006 

2018 562 1,616 1054 

2019 543 1,704 1161 

2020 367 1,357 990 

  .على البيانات المتاحة لدى قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية اإعداد الباحث اعتماد   :المصدر      
- http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=E 

 مصر: في ومصنوعاتها النسيجية الميزان السلعي للمواد 2-1-4-3

يتضح  ،2018/2019عام في للمواد النسيجية ومصنوعاتها  يللميزان السلع للبيانات التفصيلية الحديثة ووفًقا
ل مقاب في مليون دوالر 170.8 بلغت نحومصر من القطن الخام قد (، أن واردات 6 -2من الجدول رقم )

 57.3مقابل في مليون دوالر  174.6 الواردات من خيوط القطن نحومليون صادرات. كما بلغت  112.9
مليار دوالر مقابل  1248.8مليار فقط صادرات. أما الواردات من األلياف التركيبية االصطناعية فقد بلغت 

 والنسيجية ومصنوعاتها عجز ا قدر بنحللمواد  يحقق الميزان السلع يمليار دوالر صادرات. ويالتال 59.1 نحو
   . 2018/2019عام في ( مليار دوالر 780.4)

                                       
 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=E
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 (6-2) رقم جدول                   

 2018/2019 ومصنوعاتها النسيجية للمواد يالسلع الميزان                                 

 القيمة: مليون دوالر()                                                                                                                                               
 الفائض/ العجز الصادرات الواردات البيان

 528.7 1001.3 472.6 منسوجات قطنية

 -117.3 57.3 174.6 خيوط القطن

 -57.9 112.9 170.8 قطن خام

 -1189.7 59.1 1248.8 لياف تركيبية اصطناعيةأ

سجاد وأغطية أرضيات من المواد 

 النسيجية
73.1 219.7 146.6 

 237.7 894.0 656.3 ألبسة وتوابع ألبسة

 -780.4 2459.7 3240.1 يالميزان السلع إجمالي

 .89 ، ديسمبر، ص273 رقم العدد الشهرية"، اإلحصائية النشرة" (،2019)المصري  المركزى  البنك: المصدر            
 

( 7-2)فيتضح من الجدول رقم  2019/2020 ومصنوعاتها النسيجية للمواد السلعي أما عن وضع الميزان
مليون دوالر،  47.5 القطن الخام بنحوفي مليون دوالر، و  107.7 القطن بنحومن خيوط  في كلعجز  وجود

للمواد النسيجية  السلعيالتالى حقق الميزان دوالر، وب مليار 1.2 أللياف التركيبية الصناعية بنحوافي و 
 (.2019/2020( مليار دوالر في هذا العام )1.3) ا قدر بنحوومصنوعاتها عجز  

 ( 7-2جدول رقم )
 2019/2020تها للمواد النسيجية ومصنوعا السلعيالميزان 

 يون دوالر()القيمة: مل                                                                                    
 الفائض/ العجز الصادرات الواردات البيان

 309.2 846.6 537.4 منسوجات قطنية
 -107.7 30.3 138.0 خيوط القطن

 -47.5 91.8 139.3 قطن خام
 -1246.7 78.9 1325.6 تركيبية اصطناعيةلياف أ

سجاد وأغطية أرضيات من المواد 
 137.4 222.3 84.9 النسيجية

 104.0 913.6 809.6 ألبسة وتوابع ألبسة
 -1254.0 2293.5 3547.5 السلعيالميزان  إجمالي

 .89 ، أكتوبر، ص295 رقم العدد الشهرية"، اإلحصائية النشرة" (،2021)المصري  المركزى  : البنكالمصدر            
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 مقارنة بعام 2019/2020 ومصنوعاتها النسيجية للمواد السلعي وتجدر اإلشارة إلى أن تزايد عجز الميزان
ا وثيق   امصر ارتباط   في يرجع إلى تداعيات أزمة كورونا، حيث ترتبط صناعة المالبس الجاهزة  2018/2019

 بالعالم الخارجي.
 

يع قاء الضوء علي التوز لإولمعرفة كيف تأثرت سلسلة قيمة هذه الصناعة بأزمة كورونا، قد يكون من المفيد 
مات وال سيما الغزل لكل من الواردات المصرية من مستلزمات اإلنتاج )حيث تمثل هذه المستلز في الجغرا

 سجد أن أزمة فيرو ن (8-2ي رقم )اآلتي(، فمن واقع بيانات الجدول % من قيمة المنتج النهائ60 والقماش نحو
ى تأثرت مصر وبالتالفي الجاهزة  بسالمالة مستلزمات اإلنتاج لصناع قد أثرت بعنف على أسواق كورونا

 سلسلة قيمة هذه الصناعة بأزمة كورونا.  
 ( 8-2جدول رقم )                       

 2020عام  في ا مصر الغزول واألقمشة أكبر خمس دول تستورد منه                             

 

 نصيبها من الواردات المصرية من الغزول واألقمشة الدولة

 %50 الصين

 %11 الهند

 %9 تركيا

 %4 إندونيسيا

 %3 الواليات المتحدة األمريكية

لعدد ا أزمة، في المنزلية"، رأي المالبس الجاهزة والمفروشات ات تكافح للبقاء: (، "صناع2020المركز المصري للدراسات االقتصادية، ): المصدر 
 .5، ص 2020(، أبريل 11)

 
أجريت عليه  التيمن خالل التعديالت  الجمركيةن تخفيض هيكل التعريفة أ، يمكن القول وبناًء على ما سبق

(، قد أدى إلى زيادة الواردات من المواد النسيجية ومصنوعاتها بدرجة تفوق 2020-2005خالل الفترة )
ال يوفر الحماية الحقيقية لقطاع الغزل والنسيج  الحاليهيكل التعريفة الجمركية ن إوبالتالي فصادرتها، 

 (1).والمالبس الجاهزة في مصر

                                  

(
1

السنوات األخيرة من غزو المنتجات النسيجية )والسيما الصينية والتركية(  فيحيث عانت مصانع المنسوجات والمالبس الجاهزة ( 
، وأدى إلى تقلص يلألسواق المصرية بأسعار شديدة التنافسية، مما أدى إلى إلحاق الضرر بإنتاج هذه المصانع للسوق المحل

 .هااإلنتاج وإفالس العديد منها وإغالقحجم 
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عدالت هل هناك إمكانية لرفع معدالت التعريفة الجمركية المطبقة إلى مستوى الم: يالتساؤل اآلت رومن ثم يثا
 المربوطة على واردات منتجات الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة أو اتخاذ تدابير أو إجراءات أخرى للحد من

 هذه الواردات؟
 :على هذا التساؤل على النحو اآلتيوسيتم اإلجابة 

 امكانية رفع معدالت التعريفة الجمركية: ىمد 2-1-4-4
في والمالبس الجاهزة  المطبقة والمربوطة للمنسوجاتكية التعريفة الجمر  ( متوسطات9-2يوضح الجدول رقم )

، ويتضح من الجدول وجود فرق بين التعريفة المطبقة والتعريفة المربوطة، حيث بلغت 2019عام في مصر 
%، وبالنسبة 27.7% أما التعريفة المربوطة فتصل إلى 11.5النسيجية  التعريفة المطبقة على المنتجات

% والمربوطة 38.4للمالبس الجاهزة فيالحظ أن التعريفة المطبقة تقترب من التعريفة المربوطة )المطبقة 
% 4%(، كما يالحظ اقتراب التعريفة المطبقة على واردات القطن الخام من التعريفة المربوطة )المطبقة 40

 %(. 5لمربوطة وا
 ( 9-2جدول رقم )

 مصرفي متوسطات التعريفة الجمركية المطبقة والمربوطة للمنسوجات والمالبس الجاهزة 
 2019عام  في  

 متوسط التعريفة النهائية المطبقة % متوسط التعريفة النهائية المربوطة% البيان

 11.5 27.7 المنسوجات
 38.4 40 المالبس الجاهزة

 4 5 قطن
 المصدر:

- World Trade Organization ( 2019). Egypt Tariff Profile, Webpage: 

        http://start.Wto.org./TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Language-E&Country-EG 

 

ا سيما المنتجات النسيجية، مم وجود فرق بين ما هو مطبق وما هو مربوط  وال كما يتضح من الجدول السابق
ن أن أنه من الناحية النظرية يمكن رفع متوسط التعريفة الجمركية المطبق إلى مستوى التعريفة المربوط دو  يعني

 تخل مصر بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، وهذا األمر يحتاج  فقط إلى تمرير قانون ويكون قابال  
 .فور ا للتطبيق
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تطبيقه على السلع  إمكانيةن المتوقع أن يحد هذا اإلجراء من الواردات المتزايدة، وذلك بسبب عدم ولكن ليس م
باإلضافة إلى اقتراب التعريفة المطبقة من . (1)عها مصر باتفاقات تجارية إقليميةالمستوردة من دول ترتبط م

كما سبق اإلشارة(، ومن ثم تصبح نسبة التعريفة المربوطة على واردات كل من المالبس الجاهزة والقطن الخام )
االستفادة من رفع معدالت التعريفة المطبقة إلى المربوطة ضعيفة )الرتباط مصر باتفاقيات تجارية على نطاق 

ال ترتبط معها مصر التي واسع من دول العالم(، وبذلك تكون االستفادة هنا مربوطة بحجم االستيراد من الدول 
 بمثل هذه االتفاقيات. 

 

الت السوق المحلية، وتتزايد معد فيحالة تطبيق هذا اإلجراء، فإن المستوى العام لألسعار سيرتفع في كما أنه 
 غير صالح المستهلك. في و  ،صالح المنتجفي التضخم، ومن ثم فإن تطبيق هذا اإلجراء سيكون 

 

بوط قد رفع معدالت التعريفة الجمركية المطبقة إلى مستوى التعريفة المر على ما سبق يمكن القول بأن  وبناءً 
 الحد من الواردات المغرقة لقطاع المنسوجات والمالبس الجاهزة. فيال يسهم بشكل فعال 

لمصرية من المنسوجات امدى إمكانية تطبيق تدابير أو إجراءات أخرى للحد من الواردات  2-1-4-5
 والمالبس الجاهزة:

للحكومة المصرية استخدام تدابير حمائية أخرى لتدعيم قطاع المنسوجات والمالبس الجاهزة بخالف رفع  يمكن
والحزم  يمعدالت التعريفة الجمركية المطبقة إلى المعدالت المربوطة، ومن هذه التدابير: الدعم الحكوم

حة اإلغراق والرسوم وكذلك رسوم مكاف، Government Subsidies and Support Packagesالتحفيزية 
التعويضية لمنع الممارسات التجارية الضارة من دول بعينها، وبشكل ال يتعارض مع التزامات مصر تجاه كل 

 لمصر.  واإلقليميةواالتفاقات التجارية الثنائية  ،من منظمة التجارة العالمية
نها لتطبيق، إذ إم الوقائية بسرعة اوتتسم إجراءات فرض رسوم مكافحة اإلغراق والرسوم التعويضية وكذلك الرسو 

 ويمكن تطبيقها على الواردات من جميع الشركاء التجاريين، وسواء رسوم مكافحة تتطلب فقط قرار ا وزاري ا،
نه أاإلغراق أو الرسوم التعويضية تتطلب إثبات وجود إغراق أو دعم للتصدير مقدم من قبل الدول المغرقة، كما 

  .(2012موسى، ) لوبة لتحريك الدعوى الخاصة بمكافحة اإلغراق أو الدعميوجد عدد من الشروط المط

                                  

(
1

، واتفاقية GAFTA)اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  :ة منهاكثير  إقليميةترتبط مصر باتفاقات تجارة ( 
فاقيات الثالثية، واتفاقية أغادير(، وغير ذلك من االت اإلفريقيةالشراكة المصرية األوروبية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة 

  من دول العالم.كثير الثنائية مع 
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سلع ال وتجدر اإلشارة إلى أن هناك حاالت تم فيها فرض رسوم وقائية تتعلق بالواردات غير المبررة من
 ( 2018، قطاع االتفاقات التجارية صناعة،وزارة التجارة وال) :النسيجية على النحو اآلتي

  والمتعلق بفرض رسوم وقائية على البطاطين المصنوعة من األلياف 2008لسنة  721رقم  ي القرار الوزار ،
كل التركيبية، والواردة من كل دول العالم )باستثناء كل من السعودية واألردن حيث تم تحديد حصة سنوية ل

من  27من  بدايةلمدة ثالث سنوات  CIFمنهما(، وتم فرض رسوم وقائية متدرجة على أساس القيمة 
جنيه/كيلو 18جنيه /كيلو جرام للسنة الثانية، و20جنيه/كيلو جرام للسنة األولى، و 22) 2008أغسطس 

 جرام للسنة الثالثة(. 
  والمتعلق بفرض رسوم وقائية على األقمشة المنسوجة القطنية 2009لسنة  20رقم  ي القرار الوزار ،

ولمدة  CIF% من القيمة 25، بقيمة 15/1/2009من  بدايةوالمخلوطة، والواردة من كل دول العالم، وذلك 
 . 2009لسنة  336عام، وبما ال يقل عن دوالر أمريكى/كيلو جرام. وتم إيقاف هذه الرسوم بالقرار رقم 

  والمتعلق بفرض رسوم وقائية على الغزول القطنية والمخلوطة )عدا 2009لسنة  19رقم  ي القرار الوزار ،
% من 25، بقيمة ولمدة عام 15/1/2009من  بداية  ن كل دول العالم، وذلك خيوط الحياكة(، والواردة م

 331، وبما ال يقل عن نصف دوالر أمريكى/كيلو جرام. وتم إيقاف هذه الرسوم بالقرار رقم CIFالقيمة 
 .2009لسنة 

  والمتعلق بفرض رسوم وقائية على الغزول القطنية والقطنية2012لسنة  589رقم  ي القرار الوزار ، 
كيلو جنيه/3.048ولمدة ثالثة سنوات، بقيمة ) 18/7/2012من  واردة من تركيا، وذلك بدايةالمخلوطة ال

الوقائع  جريدة) جنيه/كيلو جرام للسنة الثالثة(.2جنيه/كيلو جرام للسنة الثانية و 3.013جرام للسنة األولى، و

 .(2021، المصرية
  :أسواق التصدير التقليديةبالحالية أزمات التوريد فرص استفادة صناعة المالبس الجاهزة من  2-1-4-6

منحت المتغيرات الدولية في األسواق التصديرية الرئيسية بقطاع المالبس والمفروشات المصانع التصديرية 
 أزمة الطاقة فيحيث أدت  .المصرية فرصة قوية للنمو بحجم أعمالها وزياد تنافسيتها في األسواق التصديرية

أيام فقط نتيجة لقرارات خفض توريدات  3، حيث تعمل مصانعهاالصين إلى خفض طاقات التصنيع في 
 لفة اإلنتاجتراجع الكميات الموردة للعالم، كما أدت أزمة انهيار الليرة التركية إلى ارتفاع تك وبالتاليالكهرباء، 

إلى  سبة لدول شرق آسيا وبنجالديش فقد ارتفعت تكلفة التصدير منهالديها وزيادة أسعار التصدير، أما بالن
 أسعار الشحن التي تضاعفت عدةالرتفاع ة في الواليات المتحدة وأوروبا نتيجة األسواق االستهالكية الرئيس

 ا إثيوبيا نتيجة لضعف البنية التصنيعية والقالقل والمشكالت السياسية.مرات، وأخير  
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ا تعمل كل المصانع طلبات تصدير واسعة من جانب المشترين الدوليين، وحالي   المحلية المصانعتلقى وت 
الموقع ن إ حيثالتصديرية بكامل طاقاتها اإلنتاجية، بل ضاعفت ورديات العمل لتغطية التعاقدات المطلوبة، 

 .(2021، عبدالسالم) المميز لمصر يجعلها األقل تكلفة في الشحن عن مثيالتها من الدول المنافسة. الجغرافي

، «تريد»ا مع برنامج اتفاق   غرفة صناعات المالبس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعاتكما وقعت     
ي زيادة فا، ما يسهم بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية، لتأهيل المصانع المحلية الشتراطات التصدير خارجيًّ 

مدة البرنامج إلى خمس وتصل  ا.مليون دوالر سنويًّ  300والمنسوجات بنحو الصادرات المصرية من المالبس 
 250ا في كل عام، ليصل عدد المصانع المؤهلة بنهاية مدة البرنامج إلى مصنع   50سنوات، ويستهدف تأهيل 

 635ا ا ال يتجاوز عددها بأن عدد المصانع المسجلة في المجلس التصديرى للمالبس الجاهزة حالي  ا، علم  مصنع  
 في )وكان يتوقع مليار دوالر،  1.5بانتهاء مدة تنفيذ البرنامج المستهدف ترتفع الصادرات بقيمة و  ا فقط.مصنع  

، 2021بانتهاء عام مليار دوالر  2 نحو مصر في ( أن تصل قيمة صادرات المالبس الجاهزة 2021نوفمبر 
 ا بعد خمس سنوات.مليار دوالر سنويًّ  3.5 وأن تصل إلى

 

 المبحث الثاني
 والتحديات التي تواجه صناعة المالبس الجاهزة في مصر تكالالمش 2-2

 

 ي منها هذه الصناعة،والمعوقات الداخلية التي تعان وتحليلها، تكالالمشباستعراض أهم  مبحثيهتم هذا ال
لى أدى إ الذيالخارجية الناتجة عن المنافسة الشرسة في السوق العالمي، وفتح باب االستيراد  تكالوكذلك المش

بتقديم مقترحات للحد من هذه الفصل إغراق السوق المصرية من المنسوجات والمالبس الجاهزة. ويختتم 
 والتحديات وكيفية واالرتقاء بالقدرة التنافسية لهذه الصناعة. تكالالمش

 الرأسي لسلسلة القيمة لهذه الصناعة: التكامل ضعف 2-2-1
ة من اختناقات وال سيما األجزاء المتعلق upstreamلسلسلة القيمة لهذه الصناعة  ىاألولالمراحل  يتعان

 حيث يتم) الغزل والنسيج استيراد على الكبير بالنسيج وصناعة اإلكسسوار والطباعة والصباغة، واالعتماد
 والمناشف محلي ا المصنعة األسرة مالءات من حصة في فقط المحلي ELS التيلةالقطن طويل  استخدام

مها الراقية(، وقد يفسر ذلك ضعف القيمة المضافة لهذه الصناعة، حيث يتم استيراد المواد الخام وأه والمالبس
 (. ,2020Werner G.; Grohs, Hannes, Grumiller, Jan; Raza) الغزول، والقطن قصير ومتوسط التيلة.

 رغمعلى ال، و ال تزال أكثر حلقات اإلنتاج ضعف ا الغزل والمنسوجات والصباغةوبصفة عامة يمكن القول بأن 
عند إنتاج الغزول التقليدية  المصانعتوقفت حيث  ،تاريخها الطويل لم تلحق تلك الصناعة بركب التطوير من
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شهد طفرة بأنواع ودرجات وأصناف ال حصر لها وبنسب خلط مختلفة، تسمح قد أن العالم من رغم على ال، فقط
 في أن يبتكر تصميمات وموديالت بأشكال تتماشى مع خطوط الموضة العالمية، وتحقق  النهائيللم صنع 

المالبس الجاهزة إلى  مصنعيالوقت نفسه أعلى مستويات الراحة للمستهلك وبسعر مناسب، كل ما سبق يدفع 
صناعة المالبس المحلية  يعرض الذي( األمر المحليالمنسوجات من الخارج وعدم االعتماد على  استيراد

ضغوط شديدة نتيجة للمنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة من تركيا والصين، ولكى تستطيع الصناعة ل
 وتفتقد مصر لهذينس المحلية المنافسة، فاألمر يتطلب توافر مستلزمات إنتاج بجودة عالية وسعر مناف

وغير مواكبة للموضة العالمية،  ،المنسوجات، فالمنسوجات واألقمشة جودتها منخفضةصناعة في العنصرين 
 مصر من وتعد٪، 10خامات األقمشة مرتفعة تصل إلى  فيأن نسبة العيوب  باإلضافة إلىوسعرها مرتفع، 
  .(2021، عبدالسالم) .يتم إنتاجها التينوعيات الغزول  فيأفقر دول العالم 

ا   Egyptian Cotton Hubشركة وتجدر اإلشارة إلى أن  تنمية استخدام القطن المصري في في تبذل جهود 
 بدال  من االستيراد من الخارج. ويعظم هذا المحليصناعة المالبس الجاهزة في مصر، وتوفير الغزل والقماش 

لك واالعتماد علي المنتجات المحلية، وكذ ،من القيمة المضافة نتيجة الندماج مصر في سالسل القيمة العالمية
والنسيج تتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل 

سواق األ ا وكذلك التواجد بقوة فيللمنافسة محليًّ  هاوتطوير تحسين أساليب البيع والتسويق  ، وبالتاليوالمالبس
عة الشركة لتركيب ماكينات جديدة للشركات التابعة لقطاع األعمال العام العاملة في صنا ى، كما تسعالعالمية

  .(2022، رأفت) .2022المنسوجات بداية من شهر سبتمبر 
 التخليص الجمركي وتعقدها:صعوبة إجراءات  2-2-2

تعقد إجراءات التخليص الجمركي  في مصرالمجلس التصديري للمالبس الجاهزة تضمنت شكاوى 
تصدير للشحنات الواردة من مستلزمات اإلنتاج بالموانئ والمنافذ الجمركية، مما يؤثر على سرعة الوفاء بعقود ال

وتحول االستيراد من  تهاومصداقيعلى سمعة المصانع ، األمر الذي سيؤثر ينوفرض غرامات من قبل المستورد
 .من الدول المنافسة كثيرمصر إلى 

ا 90جية للمالبس الجاهزة يصل إلى ( أن الوقت المستغرق لتلبية الطلبات الخار 1-2ويوضح الشكل رقم )  يوم 
ن أن ، في حيالخام محليًّافي حالة توفر المادة فقط  يوم ا 60ة الخام من الخارج مقابل حالة استيراد المادفي 

 .يوم ا 35لتصدير المالبس الجاهزة  المتوسط العالمي
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مصر: مقترحات محددة لمواجهة في (، "صناعة المالبس الجاهزة والمفروشات 2021المركز المصري للدراسات االقتصادية، ): المصدر

  .33، ص 2021(، يونيو 2018ضوء الوضع التنافسي العالمي، ورقة عمل رقم ) في مشكالت الصناعة 
 

 ( 1-2شكل  رقم )

 Lead Timeالوقت بين تلقي الطلب وتسليمة في مصر )يوم( 
 

 :ارتفاع تكلفة العمالة ومحدودية العمالة الماهرة 2-2-3
 من ومع ذلك، الجاهزة في مصر، تقدم صناعة المالبس تعوق  ةرئيس )في حد ذاتها( مشكلة األجور تمثل ال

ترتفع أجور  المثال، سبيل فعلى. لم تعد األرخص مقارنة بمنافسيها مصر في األجور فإن النسبية، الناحية
إحدى أقل الدول على اإلطالق من حيث تكلفة العمالة، وهذه الميزة  هيالعمالة في مصر مقارنة بإثيوبيا، و 

المنسوجات اإلثيوبية بكثافة من خالل مجموعة من المناطق الصناعية دفعت الصين إلى االستثمار في صناعة 
اإخص. إال ألف ش 60يوظف  الذيالمتخصصة أشهرها مجمع أواسا  من األجور ال  ن هذا الحد المنخفض جدًّ

وأنه يقترن  ،يعد مستدام في األجل المتوسط أو الطويل كونه ال يغطي احتياجات العمالة األساسية من ناحية
 .(2021 االقتصادية، المركز المصري للدراسات). بانخفاض اإلنتاجية من ناحية أخري 

٪ 40-25 بين بنسبة تتراوح بنجالديش تنخفض أجور العاملين في هذه الصناعة في السياق نفسه، في و 
 تتراوح بينما أمريكي ا دوالر ا 76 مقارنة باألجور في مصر، حيث يصل متوسط األجر الشهري في بنجالديش

-25 بنسبة بينما تتزايد اإلنتاجية .(2013مصر )بأسعار دوالر  في أمريكي ا دوالر ا 120 و 100 بين قيمتها
 ,Ghoneim) .والهند فيتنام مثل آخرين منافسين على نفسه الشيء وينطبق مقارنة باإلنتاجية في مصر،٪ 50

(2019),). 
 والخاص العام منشآت القطاعين في بالجور المتعلقة في البيانات تبايًنا واضًحاأن هناك وتجدر اإلشارة إلى 

 العامة للتعبئة المركزي  الجهاز ىللبيانات المتاحة لد ا)وفق   العاملين بصناعة المالبس الجاهزة المصرية
 تخفيض تأثيرات عن فضال   العمالة، تصنيف في االختالفات إلى جزئي ا االختالفات هذه وتعود. واإلحصاء(

أمام  اعائق   تعد وال التكاليف هيكل من كبيرة نسبة تشكل ال األجور أن هو هنا يهم ما ذلك، ومع. العملة قيمة
 المنسوجات المملوك للقطاع قطاع في الحال هو ليس وهذا)العاملة في هذه الصناعة  الخاص القطاع منشآت
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 القطاع منشآت في عامل لكل المضافة القيمة أن سيما المنخفضة(، ال واإلنتاجية المرتفعة األجور حيث العام
 التي للمنسوجات بالنسبة الحال هو ليس وهذا تصاعدي، اتجاه في كانت العاملة في هذه الصناعة الخاص
 خالل من هذا األمر حول االلتفاف الزائدة. ومع ذلك يتم العمالة من تعاني والتي ،العام القطاع عليها يسيطر

  (1).للتجديد قابلة سنوات لخمس تمتد أن يمكن الخاص القطاع في للعاملين مؤقتة عقود إبرام
 ون د 2022في أول يوليو  عام بشكل لألجور األدنى الحد زيادة حول األخيرة إلى أن المحادثاتوينوه الباحث 

 تراجع ظل في خاصة الصناعة،لهذه  التنافسي الوضع على سلب ا ستؤثر اإلنتاجية لتعزيز مصاحبة إجراءات
 .مصر في العمل بيئة أمام المعوقات لتكرار نتيجة اإلنتاجية

  والتصاميم: (R & D) والتطوير البحث فيضعف القدرات المحلية  2-2-4
من الضروري التركيز على قطاع  أصبح، فقد سريع التغيرفي ظل التنافس بين الدول والشركات في عالم 

 والتكنولوجياالتصاميم  بهدف مراجعة وتنقيح Research and Development (R&D) البحث والتطوير
جهة الحالية وابتكار منتجات جديدة من أجل مواالمتوفرة، وزيادة كفاءة عمليات اإلنتاج وتحسين المنتجات 

  .المنافسين ومتابعة التغيرات المستمرة في رغبات المستهلكين
 

معظم المنشآت العاملة في  والتطوير وعدم حرصوتجدر اإلشارة إلي أن ضعف القدرات المحلية في البحث 
قطاع المنسوجات والمالبس الجاهزة في مصر على التوسع في إنشاء وحدات للبحث والتطوير والتصميم 

جز عإلى  ىهذا الصدد، قد أد باإلضافة إلى عدم اإلقبال على الخدمات التي تقدمها الكيانات العالمية كبيرة في
هذه المنشآت عن تحقيق ميزة تنافسية في منتجاتها. فعلي سبيل المثال نجد أن صناعة المنسوجات المصرية 

ة والقيم الدنيا في مؤشر القيمة المضافوتصديرها، المعرفي البسيط  ى على إنتاج المنتجات ذات المحتو تعتمد 
ة بسيطة متنوعة(، كما بقيت احتياجات القطاع التكنولوجية )قطع في الصناعة )قطن محلوج، وغزول، وأنسج

غيار، ومستلزمات اإلنتاج، والتصاميم( تستورد من الخارج دون أن تتمكن الصناعات المحلية من توفير هذه 
  .Hamzawy, (2021), (Said and Mamdouh,(2018),)) االحتياجات إال في ما ندر.

ضعف مساهمة مصر في سالسل القيمة  إلى( R&D) والتطوير البحث نقص ، أدىوبناء علي ما سبق
للسلسلة )كما سبق اإلشارة( حيث أدى إلى  ىالخاصة بصناعة المالبس الجاهزة وال سيما في المراحل األول

وذلك بسبب انخفاض ربحية محاصيل يقية، مقارنة بمعظم الدول األفر وإنتاجيته انخفاض جودة القطن المصري 
(,Hamzawy 2021.)السكر قصب مثل األخرى األكثر ربحية، المحاصيل إلى المزارعين وتحولالقطن 

وبالتالي  

                                  

 (
1

٪ من 10٪ من إيرادات المبيعات في المتوسط في القطاع العام وال تتجاوز 80 حونبعض التقديرات، تشكل األجور وفق ا ل( 
 .ibid, P.6 -نظر: اايرادات مبيعات القطاع الخاص العامل في هذه الصناعة، لمزيد من التفصيل 
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إجمالي  من٪  15 من يقرب ما ن يشكلو )حيث  مصرفي  واألقمشة والغزل ،المحلي الخام ترتفع تكلفة القطن
مصانع المالبس وتركيا. وبالتالي تلجأ  إندونيسيا في السائدة التصنيع( وهذه النسبة أعلي من تلك تكاليف

 الغزل شراء أرخص من والهند القطنية واإلكسسوارات من باكستان واألقمشة الخيوط استيراد الجاهزة إلى
 .(Ghoneim, 2019) .إن وجدت المحلية واألقمشة

 :وتهالكها تقادم المعدات واآلالت 2-2-5
والمالبس الجاهزة  للمنسوجات التنافسية القدرة تراجع إلى واآلالت المعدات تحديث على القدرة عدم أدى

 مقارنة مصر في اإلنتاج تكلفة وقد يفسر هذا ارتفاع  القديمة، االعتماد علي التكنولوجيا بسبب. المصرية
 المنتجون  يتمكن حتى الوضع هذا يظل أن المرجح ومن. والصين وباكستان الهند مثل األخرى  بالدول

الزمة لتوطين التكنولوجيا ال خارجية بمصادر االستعانة إلى والتطلع التكنولوجي بمسارهم االرتقاء من المصريون 
 .((Hamzawy, 2021)لالرتقاء بهذه الصناعة. 

  صعوبة الوصول إلى التمويل المناسب: 2-2-6
مصر، وال سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة في صناعة المالبس الجاهزة في تعاني معظم المنشآت العاملة 

يحد من قدرتها على  الذيمن صعوبة الوصول إلى التمويل المناسب، األمر  SMEsومتناهية الصغر 
على البحوث والتطوير ونفاذ  واإلنفاقاالستجابة لتغير حجم المنشأة ويمكنها من تحديث المعدات واآلالت 

ه، تعقد إجراءات فتح االعتماد وارتفاع تكلفتفي صادراتها إلى األسواق الخارجية، وتتمثل أهم هذه الصعوبات 
وتعقد إجراءات خطاب الضمان، وانخفاض دعم الصادرات، وارتفاع الفوائد مقابل التسهيالت البنكية، وتقلب 

لهنداوي وآخرون، ا) مصنعين والبنوك لتحقيق عائد اقتصادي محدد.سعر الصرف، وعدم وجود اتفاق بين ال
2018).  

الهنداوي وآخرون، )ن العوائق المؤقتة والدائمة م اتواجه صناعة المالبس الجاهزة عدد  وباإلضافة إلى ما سبق، 
 المعاملة الضريبية :أهمها (Safeer, A et al, (2019)(، 2021 االقتصادية المركز المصري للدراسات) (،2018

يحد من قدرته على االستجابة لتغير  الذي)التقدير الجزافي للضرائب، وعدم مرونة النظام الضريبي( األمر 
وعدم  ،حجم المنشأة ، وتغيير برنامج دعم الصادرات باستمرار مع التأخر في صرف مستحقات المصدرين

اصة، بحيث يتم خصم قيمة هذا الدعم من الضرائب وضوح القواعد الجديدة لهم، كما ترفض الحكومة إجراء مق
 (1)التي تدفعها المصانع.

 

                                  

(
1

والتحديات التي تواجه صناعة  تكالفصل "سياسات وآليات الحد من المشإلى أنه تم تضمين القسم الثالث من هذا ال ينوه الباحث( 

 المالبس الجاهزة واالرتقاء بقدرتها التنافسية" في الفصل الرابع من البحث.
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 الفصل الثالث
 مصر فيسلسلة القيمة لصناعة المالبس الجاهزة 

 

 محاور أساسية ةخمسفي  تحليل سلسلة القيمة لصناعة المالبس الجاهزةهدف هذا الجزء من الدراسة إلى ي
االعالمية لبعد خلفية عامة عن سلسلة القيمة  او  صناعة المالبس الجاهزة عموم   .في مصر خصوص 

 

 خلفية عامة
 سلسلة القيمة العالمية لصناعة المالبس الجاهزةأواًل: 
بالغ  على نطاق اا وتنظيميًّ جغرافيًّ  لسالسل القيمة الممتدة مثاال   المنسوجات والمالبس الجاهزة قطاعيعد 

ة من الكيانات على هائل ايق عبر شبكات تضم أعداد  االتساع، حيث تجرى عمليات اإلنتاج والتوزيع والتسو 
د الخام، : إمدادات الموامكونات أساسيةوتنقسم سلسلة القيمة العالمية للمالبس الجاهزة إلى أربعة  مستوى العالم.

جات الغزل والمنسوجات؛ ومنتجات المالبس الجاهزة؛ وأنشطة والتي تشتمل على مواد طبيعية ومصنعة؛ ومنت
 .ليةالتسويق والتوزيع من خالل قنوات التجارة الخارجية، وشبكات البيع بالجملة والتجزئة على المستويات المح

تي التتخذ سالسل القيمة العالمية للمالبس الجاهزة شكل األنشطة  منظور ديناميات اإلنتاج والتسويق،ومن 
لكة للعالمات التجارية الكيانات المافي األساس، وهو المتمثل في يحرك اتجاهاتها الرئيسة جانب الطلب 

ل إلى جنب مع سالسل تجارة التجزئة. وتتضمن المعايير الرئيسة لقرارات المشترين فيما يتص اجنب   العالمية،
صورة بتتسم التي تلبية الطلبات، و  فيالمرونة لتسويق ما يلي: فترات التسليم؛ و مصادر اإلنتاج وقنوات ا باختيار

كيز إطار دينامية العالقات هذه، يتجه تر  فينوعية المنتجات وكمياتها وتواريخ تسليمها. و في مستمرة بتغيرات 
 :هيو  حلقات سلسلة القيمة على عناصر ثالث تتحدد بموجبها القدرات التنافسية،

 .اإلنتاجية ومستويات األجور أ( 
 .جودة المنتجات ب( 
 .ةغير الجمركيالتعريفات الجمركية والقيود  ج( 

 

من  ، ترتفع إلى حد كبير درجة المنافسة بين كثيرللقدرات التنافسية ةوالعناصر المحدد ضوء المعايير في و 
ضوء  في . ويتأكد هذا هاوتسويق المرتبطة بإنتاج المالبس الجاهزةمجاالت األنشطة في االقتصادات الناشئة 

بس الجاهزة ضمن الركائز اتجاه الكثير من االقتصادات الناشئة إلى إدراج صناعات المال فيالمتمثلة  الحقيقة
على التنافس فيما بين الدول تزايد درجات  امجال التصنيع. ويستتبع هذا أيض  في الستراتيجياتها  األساسية

المباشر والتعاقد مع الكيانات المالكة للعالمات التجارية العالمية، وسالسل التجزئة  األجنبياجتذاب االستثمار 
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مهام البحوث والدراسات في بتزايد مطرد داخل تلك االقتصادات  –بدوره  –العالم. واقترن هذا في الكبرى 
لصناعات المالبس الجاهزة، والتخطيط والتقييم لكافة الجهود واألنشطة الرامية إلى تعزيز تنافسية سالسل القيمة 

 عن الحالة المصرية. اهذه الدراسة به تعبير   تأتي وهو ما
 مصر فيسلسلة القيمة لصناعة المالبس الجاهزة : اثانيً 

 مكونات أساسية ك  - ينذ منتصف القرن الماضم - زةـــات الغزل والنسيج والمالبس الجاهـــصناعدرج ـــتن
تعميق ل. ومنذ فترة التسعينيات، كثفت الحكومة جهودها المصري الستراتيجيات التنمية الصناعية باالقتصاد 

التنمية الصناعية على نحو يقترن بإسهامات رئيسة للقطاع الخاص. وتعد االستراتيجية الحالية للقطاعات 
بتحسين القدرة التنافسية للقطاعات على التزام الحكومة  ، حيث تركز2030رؤية مصر من  اجزء  الصناعية 

، تهدف بهذا التوجه اوارتباط   بقيادة القطاع الخاص. يوالتنظيم يالفن االقتصادية القائمة على المعرفة والتطوير
إلى  يؤديالرؤية لقطاع المنسوجات والمالبس الجاهزة إلى تلبية الطلب المحلي وزيادة الصادرات، على نحو 

 مجال أنشطة سالسل القيمة العالمية للمنسوجات والمالبس الجاهزة. في افسة مجال المن في تقدم مصر 
  

، تتضمن استراتيجية قطاع الغزل والمنسوجات إطار االستراتيجية العامة لقطاع الصناعة التحويليةوداخل 
سلسلة القيمة : تكامل أتيي قيد االعتماد( سبعة أهداف قطاعية، مؤداها ما - 2025والمالبس الجاهزة، )رؤية 

ونمو الصادرات )الهدف الخامس(؛ وتعزيز رأس المال البشري؛ وإتاحة األراضي الصناعية وتعزيز البنية 
وغيرها من مدخالت العملية اإلنتاجية؛ وإصالح  ،األساسية؛ وتحسين الخدمات اللوجيستية؛ وتوفير المواد الخام

. كما تستهدف االستراتيجية تعزيز الجهود هاوتحديث دولةوإعادة هيكلة الشركات المملوكة لل ،السياسات العامة
توسيع نطاق القاعدة الصناعية على طة إنتاج القطن، عالوة ــأنش في التباطؤالهادفة للحد من أو إنهاء اتجاهات 

 االتي تعد أيض   عن إنشاء "مدن النسيج" )و ، فضال  هاوتعزيز من خالل تطوير القدرة التنافسية للصناعة المحلية 
 .(1)بمثابة ركائز رئيسة لالستراتيجية(

تكامل سلسلة القيمة ونمو الصادرات( على أن تصبح صناعة الغزل الهدف الخامس لالستراتيجية )وينص 
فريقيا، إجهة التصدير الرئيسة في منطقة الشرق األوسط وشمال  هيوالمنسوجات والمالبس الجاهزة المصرية 

                                  

وهي شركة  - International Wernerمع شركة فيرنر إنترناشيونال  2015هذا السياق، تعاقدت مصر في عام  في( 1)
إلعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج المملوكة للدولة، والبالغ  -مجاالت النسيج والمالبس واألزياء  فياستشارات إدارية تتخصص 

لنتائج سياسة بالوضع الراهن  افي سلسلة القيمة( بيان  ويتضمن المحور الخامس بهذه الورقة )جوانب الحوكمة   شركة 25عددها 
 .2022يناير من  24 فيلما أعلنته وزارة قطاع األعمال العام  اإعادة الهيكلة، وفق  
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 متوسطة وعالية القيمة إلى أكبر سالسل التجزئة والمصنعين في العالم عبرمع التركيز على تصدير المنتجات 
وتتمثل الخطة المرتبطة بذلك  في رفع درجة التكامل الرأسي عن طريق اجتذاب االستثمار  .سلسلة قيمة متكاملة

إنشاء  األجنبي المباشر في إنتاج األلياف األولية من مصادر طبيعية وصناعية، والمنسوجات، بما في ذلك
 صندوق خاص لتحفيز االستثمارات الجديدة. 

 إلى زيادة صادرات المنتجات الوسيطة، وخاصة المنتجات التي تستخدم القطن المصري  الستراتيجيةكما تهدف ا
ومن حيث القيمة، يتمثل  والمفروشات. كمدخل، وإن كان الهدف الرئيس هو زيادة صادرات المالبس الجاهزة

 3.1، بالمقارنة ب 2025مليار دوالر أمريكي بحلول عام  12زيادة الصادرات إلى  يفالهدف االستراتيجي 
 . 2018مليار دوالر أمريكي في عام 

 

إجراء تحليل ألوضاع المصانع المستهدف تطوير وتنمية أنشطتها وقد اقتضى العمل على تحقيق هذه األهداف 
من أجل تعزيز وتحسين سالسل القيمة الخاصة بهم وتنويع منتجاتهم، فضال  عن تدعيم تواجدهم باألسواق 

 الحالية، واستهداف أسواق جديدة. 
بغرض استخالص الدروس مهام التحليل والتقييم هذه في ومن شأن التحليل المتضمن بهذه الدراسة اإلسهام 

مما تم تقديمه من صور  االقطاع الخاص، وأيض  المستفادة مما تم االضطالع به من جهود من جانب الحكومة و 
بس ، طرح التوصيات الهادفة إلى تعزيز اندماج صناعة المالوبالتاليمساندة من جانب مؤسسات التنمية الدولية 

 ة.سالسل القيمة العالمي في المصرية  الجاهزة
 

 صناعة المالبس الجاهزة في حلقات سلسلة القيمة ثالثًا: 
ناعية، من ا طبيعية أو اصطبتوريد المواد الخام، سواء كانت ألياف   لصناعة المالبس الجاهزة القيمة سلسلةتبدأ 

ى كل من قطاع الزراعة وصناعة البتروكيماويات. ويتبع ذلك توفير مكونات تشمل الغزل واألقمشة، باإلضافة إل
 هذا على وجود روابط خلفية قوية بين وينطوي ملحقات أخرى مثل األزرار والسحابات ومختلف أنواع الحلى. 

 سلسلة القيمة. في ألخرى المتضمنة وبين الصناعات ا صناعة المالبس الجاهزة
 

 المراحل الثالثة التالية: في ، يتمثل النشاط  مصانع المالبس الجاهزةوعلى مستوى 
 مرحلة ما قبل اإلنتاج: 

الجديدة؛ وأبحاث السوق والمستهلكين للتعرف على  )البحوث حول األقمشة والمواد والتطوير البحوث -أ
ر االبتكار ومصاد ،البيع لسالسل التجزئة؛ والقوى المنافسة اتجاهات الموضة والمنسوجات ومتطلبات

 .األخرى والتنبؤ بها(



 المصريةتنمية سالسل القيمة بصناعة المالبس الجاهزة لتعزيز تنافسية الصادرات 

62 
 

 )استخدام المخططات اليدوية، والرسومات الفنية، والتصميم باستخدام البرامج الرقمية؛ وشحن لتصميما  -ب
راء )ش المشتريات والمخزون ج.  ،وتكرار النماذج بجميع األحجام المناسبة( ،العينات إلى العمالء

ونقل المواد الخام والمستلزمات  ،المدخالت مادية من مصادر محلية وعالمية؛ والفحص الجمركي والتخليص
 وفحص النسيج للتأكد من مطابقته للمواصفات؛ وإدارة المخزون(.، الوسيطة

 مرحلة اإلنتاج : 
 .نتاجإلإدارة ا .أ

  .خدمات الهندسيةال .ب
 .والمعاييرمراقبة الجودة وإدارة االلتزام بالقواعد  .ج
 تفتيش السالمة والصحة المهنية. .د

 مرحلة ما بعد اإلنتاج : 
 ،ستياتوخدمات النقل واللوجي ،والتخزين ،وتجار الجملة والتجزئة ،التوزيع )شبكات الوكالء والمصدرين أ. 

  .والفحص الجمركي والتخليص(
 وتصميم وإدارة المواقع والمنصات الرقمية(. ،وتصميم الكتيبات ،ب. التسويق )العالمات التجارية والدعاية

 :ميع من األنشطة التي يتم استخدامها في ج كثيريوجد ال النشطة الممتدة عبر حلقات سلسلة القيمة
: الخدمات المصرفية والتمويلية والتأمين أتياعة المالبس الجاهزة، بينها ما يمراحل سلسلة القيمة لصن

لوجيا وتكنو  ،والخدمات القانونية ،وإدارة الموارد البشرية ،واألمن ،والخارجيةوالمحاسبة والمراجعة الداخلية 
 والخدمات االستشارية. ،واإلدارة العامة، والمرافق، واإلصالح والصيانة ،المعلومات واالتصاالت

 

 المحور الول 3-1
 مدخالت الصناعة وعوامل اإلنتاج 

 
 المدخالت من المواد الولية 3-1-1

جات الرئيسة ألنشطة إنتاج الغزول والمنسو  نقطة البيع المتفردة هو بمثابة القطن المصري ، كان اتاريخي  
 ن هذا الوضع تغير على مدى العقود األربع الماضية، حيث تضاءل إلى حد إمصر. إال  في والمالبس الجاهزة 
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يقوم على استخدام مختلف أنواع القطن  الذيمصر في من منتجات صناعة المالبس الجاهزة  لعديدكبير ا
 االوقت الراهن االعتماد أساس   في . إذ يتم (1)المصري )فائق الطول وطويل التيلة( كمدخل من المواد األولية

، ويعزى ذلك إلى أنه أكثر أنواع القطن مالءمة  للمزج مع األلياف الصناعية، (2)على استيراد القطن قصير التيلة
، يعد استخدام األلياف الطبيعية المصري بصفة أساسية. ومثلما هو الوضع بالنسبة للقطن  ومنها البوليستر

 االستخدام. فياألخرى )الكتان، والحرير، والصوف( أقل كثافة 
 جوانب القوة •

 شعيراته وطول، الطبيعية برماته وكثرة ،تيلته النتظاما نظر   العالم في القطن أنواع أجود من المصري  القطنيعد 
ا مركز   المصرية األقطان المواصفات، تحتل حيث من الممتازة لألصناف وبالنسبة .(3)تكوينها ودقة ،وتفوقها
 .اعالميًّ األقطان المنتجة  بها، مقارنة بمختلف أنواع تنفرد التي األصناف لهذه بالنسبة ااحتكاريًّ 
 جوانب الضعف •
o  استقرار أوضاع أصحاب الحيازات الصغيرة، مصر بظواهر انخفاض الدخل وعدم في إنتاج القطن يتسم

مرتفع المخاطر بالنسبة  اومن ثم، يمثل إنتاج القطن نشاط   والعمالة الموسمية، وقضايا عمل األطفال.
 عن بانخفاض اإلنتاجية، فضال   ابح وانخفاض الدخل، المقترن أساس  للمنتجين، نتيجة النخفاض هوامش الر 

 ا على استقرار دخول المزارعين.يؤثر سلب   ذيالتقلب اإلنتاج واألسعار، األمر 
o  أن القطاع يفتقر إلى  أيشكل خام أو كمنتجات وسيطة، في يتم تصدير حصة كبيرة من القطن المصري

 .التكامل الرأسي بدرجة كافية
o  مراحلها المبكرة من حيث المساحات والتجارب الفنية.في التزال زراعة القطن العضوى 

                                  

 . 2017/2018ا في عام ألف   216إلى  1996/1997عام ألف فدان في  920ا من انخفضت المساحة المزروعة  قطن  ( 1)
 .يقصير التيلة التي تمت زراعتها في الوجه القبل المصري استخدام كميات صغيرة من القطن  2018تم في عام ( 2)
  :أقسام ثالثة إلى - التيلة طول حسب - المصري  القطن تقسيم يمكن( 3)

  .مم 32و   27 بين التيلة، وتتراوح أطوالها متوسطة أ. األقطان 
  .مم 34  32 بين أطوالها وتتراوح المتوسطة، الطويلة ب. األقطان
ي مم، وه 40 و35 بين أطوالها ، وتتراوح45 جينزة س، أصنافه: اسكالريد وأهم التيلة، طويلة ج. األقطان

 .العالية المتانة الخيوط ذات إنتاج في وتستخدم دقيقة، ذات شعيرات
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o غم من عدم بمصر. وعلى الر  زراعة القطنمشكالت النشاط في مجال  احدة منو األطفال  يمثل تشغيل
تجريها التي خاصة تلك و  –هذا النشاط، فإن الدراسات في بشأن عمالة األطفال وجود مؤشرات إحصائية 

 ؤكد على انتشار هذه الممارسة.ت  -المنظمات الدولية، وبينها منظمة العمل الدولية 
 لتهديداتا •
o تتمثل التي ، و يالقطن المصري ببعض اآلثار السلبية المتصلة باستخدامات المياه واألراض يقترن إنتاج

 :أتيفيما ي
  .أ. استنزاف عناصر التربة 

  .ألسمدة الكيماوية ومبيدات اآلفاتب. كثافة استخدام ا
ء ما ضو  في اوتحديد  رص البديلة لهذا النشاط، ترتفع تكاليف الفة استخدام المياه. ونتيجة لهذا، ج.  كثاف

 يلي:
  .واألراضي الصالحة للزراعة في مصرندرة المياه   - 
مجال الطلب على استهالك في متزايدة  ايفرض ضغوط   الذيعدد السكان، األمر  فيمعدالت الزيادة  - 

 الغذاء، وعلى متطلبات استخدام األراضي ألغراض السكن.
 لفرصا •
o  ومنها  ي زيادة إنتاج القطن العضو  -مؤسسات التنمية الدولية بالتعاون مع  –تستهدف بعض البرامج ،

 –مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون -  Egyptian Cotton Projectمشروع القطن المصري 
وهي بمثابة  ، BCI – Better Cotton Initiativeمبادرة القطن األفضلتنفيذ  ي يجر هذا السياق،  في. و يونيدو

 Better Cottonمبادرة عالمية لتعزيز اإلنتاج المستدام للقطن من خالل نظام معيار القطن األفضل 

Standard System.  نهج شامل يغطي الجوانب البيئية، واالجتماعية، في  - بدوره –ويتمثل هذا النظام
مزارع من  5000تدريب نحو  –ة منها المرحلة التجريبي في  –واالقتصادية، لالستدامة. وتستهدف المبادرة 

مصر.  ويتولى يونيدو تنفيذ التدريب، بالتعاون  فيأصحاب الحيازات الصغيرة، ممن يقومون بزراعة القطن 
باإلضافة إلى عدد من المؤسسات الدولية  ،ووزارة الزراعة واستصالح األراضى ،مع وزارة التجارة والصناعة

 والجهات المعنية في القطاع الخاص.
o  ( للحد من ممارسات تشغيل األطفال ودعم أسر 2025-2018تم وضع خطة عمل وطنية )

المزارعين. وقد أعلنت منظمة العمل الدولية مساندتها لتنفيذ هذه الخطة بتطبيق برنامج تسريع المهام الهادفة 
 Accelerate Action for the Elimination of Child Labor in Africa فريقياإ في عمل األطفال  للقضاء على
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– ACCEL  ويستهدف البرنامج تسريع العمل من أجل القضاء على عمل األطفال في سالسل التوريد في .
ريقية، حيث يركز فإ( في ستة بلدان 2022 - 2018فريقيا. ويجري تنفيذ البرنامج الذي يستمر أربع سنوات )إ

 .االقتصاديعدد من قطاعات النشاط في على سالسل القيمة المختلفة 
 المدخالت من السلع الوسيطة 3-1-2

المتمثل  يالغزل والنسيج، فضال  عن عامل اإلنتاج األساس ييتولد عن اتجاهات المدخالت من نواتج صناعت
المالبس  يلى قدرة منتجع  -صور إيجابية أو سلبية ب –عنصر العمل/ الموارد البشرية، تأثيرات مباشرة  في

ل من سالس كثيرال دعلى إمكانات االستفادة من وجو  افي سلسلة القيمة العالمية، وأيض  على االندماج  الجاهزة
تلك جوانب القوة والضعف والتهديدات والفرص لهذا الشأن، تم تحديد في التجزئة العالمية في السوق المصرية. و 

 :تياآل المدخالت على النحو
 جوانب القوة •

o  ة جبدر  الرأسييوجد في مصر صناعة محلية كبيرة إلنتاج المنسوجات )وإن كانت تفتقر إلى التكامل
بحجم   -أو بصورة جزئية  اليًّ ك –شركة مملوكة للدولة  25من مصر  فيإنتاج المنسوجات  ويأتيكافية(. 

 ا بتحديث وخصخصة هذه الشركات.. وتقوم الحكومة حالي  2018عام في ألف شخص  65توظيف بلغ 
o  سلسلة القيمة في ا يتم استخدامها محليًّ  التيالغزول والمنسوجات ثمة نطاق واسع للمنتجات المصرية من

 .(1)للمالبس الجاهزة
o  صناعات في جل خلق فرصة عمل واحدة أمن التي يجرى إنفاقها تشير اإلحصاءات إلى أن االستثمارات

 مجال صناعة المالبس الجاهزةفي فرص عمل  6الغزل أو النسيج أو الصباغة يمكن أن يتولد عنها نحو 
 .هاوتسويق

 جوانب الضعف 
o من أضعف أجزاء سلسلة القيمة، وحيث  دتعصناعة الغزل، والتي  : ثمة أوجه قصور فيصناعة الغزل

 ينشأ هذا الضعف من تقادم  تكنولوجيات اإلنتاج؛ وتدهور اإلنتاجية؛ وانخفاض جودة المنتج.

                                  

(1) Egyptian knitted products: all kinds of single Jersey fabrics in all weights, starting from 90 

grams/sqm. until 260 grams (100% cotton or cotton blends): single Jersey w/Lycra; pique; pique 

w/Lycra; all kinds of Rib: 1x1; 2x2; 2x1; yarn dyed stripes; fleece and fleece Lycra. Egyptian woven 

products: all kinds of products (100% Cotton): twill; canvas; denim and non-denim.  
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o التبييض فيمتمثلة لا -في أنشطة المعالجة والتجهيز ا: تعاني الصناعة قصور  صناعة النسيج، 
اصة يدفع منتجى المالبس الجاهزة إلى استيراد األقمشة من آسيا وأوروبا، خ الذي والطباعة، األمر ،والصباغة

 ي فو  . عن قوة عاملة مدربةأن إقامة أنشطة المعالجة والتجهيز هذه يتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، فضال  
 ٪ من قيمة النسيج المعالج.35المتوسط، تمثل أنشطة التبييض والصباغة والطباعة حوالي 

o  ال يقتصر نقص مدخالت المصدر المحلي عالية الجودة على األقمشة، بل يمتد سوارات والحلىاألكس :
ا إلى األكسسوارات والحلى. ومن ثم، تقوم صناعة المالبس الجاهزة على استيراد معظم احتياجاتها من  أيض 

 األكسسوارات والحلى )األزرار، والسحابات،.....(. 
 لتهديداتا •

 اماد صناعة الغزل والنسيج اعتماد  اعتفي تزايد  في المعروض من المواد األولية ينتج عن أوجه القصور
 ا مستوردة من القطن قصير ومتوسطا على الواردات. ومن ثم، يستخدم معظم إنتاج النسيج المحلي أصناف  كبير  

ير غيتفاقم بوجود القيود  الذيالمحلي، األمر  باإلنتاجا ما تستورد بتكاليف أعلى مقارنة كثير   هيالتيلة، و 
 تتلقاها الشركات المصرية. التيأحجام الطلبيات من الخارج  في  يالجمركية، واالنخفاض النسب

 لفرصا •
 اقطاع الغزل والنسيج فرص  في  (1)تطبقها الحكومة لتطوير الشركات المملوكة للدولةالتي  ةاالستراتيجيتتيح 

تعزيز القدرات في يسهم  الذي، األمر اجودة أكثر ارتفاع  لتطوير المعروض من األقمشة المحلية بمستويات 
 في المباشر  يويقترن بخطط التطوير المشار إليها تحفيز االستثمار األجنب ،التنافسية لصناعة المالبس الجاهزة

 )التبييض والصباغة والطباعة(. أنشطة المعالجة والتجهيز
 عنصر العمل/الموارد البشرية 3-1-3

تعد صناعة المالبس الجاهزة من الصناعات كثيفة العمل. وتنطبق هذه السمة على الوحدات اإلنتاجية بغض 
 -بصورة أساسية  –ومن منظور المستويات المهارية، فإن هذه الصناعة تتطلب  عن حجم النشاط. النظر

إلى جنب مع العمالة نصف الماهرة ألغراض  امختلف مراحل النشاط، جنب   في العمالة الماهرة المتخصصة 
 فرص التوظف للنساء. في  يمصر بارتفاع نسب في األعمال المساعدة. كما تتسم هذه الصناعة 

 
                                  

الراهن لتنفيذ استراتيجية قطاع المنسوجات والمالبس، وفق  بالوضع افي سلسلة القيمة( بيان  يتضمن المحور الخامس )الحوكمة ( 1)
 .2022يناير من  24 فيوزارة قطاع األعمال العام  هما أعلنت
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 جوانب القوة •
o  ة االستجابفي صناعة المالبس الجاهزة بميزة أساسية مؤداها توافر المرونة في  عنصر العملتقترن كثافة

 .تعزيز قدرة الشركات على المنافسة في األسواق المحلية والخارجية فييسهم  الذيلديناميات الطلب، األمر 
o بما في ذلك مجموعة من األجهزة التدريب المهني الصناعيمن الكيانات المشاركة في  كثيريوجد ال ،
مج ، باإلضافة إلى المنظمات غير الحكومية )بينها برناالصناعة والتجارة، والقوى العاملة يلتابعة لوزارتا

Traintex  ي والتدريب المهن يتنفيذه بالتعاون مع برنامج دعم التعليم الفن ي الذي يجرTVETبالمشاركة مع ، 
 وبعض مقدمي الخدمات من القطاع الخاص(. األوروبياالتحاد 

 

 جوانب الضعف •
o ذ إلألزياء ومتابعة اتجاهات الموضة،  قدرات التصميم المحلية في اشهد مصانع المالبس الجاهزة قصور  ت

التي تقدم خدمات التدريب واالستشارات في مجال التصميم. ونتيجة  د من المعاهدال يوجد سوى عدد محدو 
 أو تنفيذ مؤسسات دولية، التي تقدمهاإما باالستعانة بمصادر خارجية لخدمة التصميم  لذلك، يقوم المنتجون 

ة في المائ 2.5المتوسط ما يقرب من في ت التي يقدمها العمالء. وبصفة عامة، تبلغ تكلفة التصميم التصميما
 من إجمالي تكلفة اإلنتاج.

o ة هذا النقص على العمال العمالة الماهرة. وال يقتصر في اا واضح  نقص  المالبس الجاهزة  صناعة يتعان
ا تية اللوجيس الخدمات يليشمل الموظفين اإلداريين ومسئول الفنية )القص، والحياكة، والتشطيب(، بل يمتد أيض 

صناعة المالبس الجاهزة ومن ثم،  فياإلنتاج. ويعزى هذا النقص إلى انخفاض مستويات األجور  يومسئول
لى ارتفاع معدالت دوران إ -بدوره  –تفضيل العمالة اللجوء للعمل في قطاعات نشاط أخرى. وقد أدى هذا 

في المائة، ومعه ارتفاع معدالت التغيب عن العمل  25و  20صناعة بنسب تتراوح بين هذه الفي العمالة 
القوى العاملة،  سوق يتسم بندرةفي في المائة، بسبب المنافسة بين الشركات  20و  10بنسب تتراوح بين 

 وخاصة الماهرة منها.
o  أنها حققت بعض النجاحات في ، فعلى الرغم من المزدوج الفنيالتعليم بالنسبة للمدارس التي تطبق

 البداية، إال أن مستويات أدائها انخفضت بمرور الوقت نتيجة لنقص التمويل.
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o   جامعتي حلوان في مجال صناعة النسيج سوى  فييوجد تخصص  ال ،العاليمستوى التعليم وعلى
 .واإلسكندرية

o القادرين على تقديم  المصريين خبراء النسيجأعداد  في اصناعة المالبس الجاهزة انخفاض   يكما تعان
 خدمات التدريب للمصانع.

 لتهديداتا •
لمستويات األجور في مصر، ال سيما بالمقارنة مع المنافسين الرئيسيين  يعلى الرغم من االنخفاض النسب

سيوية المنافسة تعد أكثر بعض الدول اآل فيريقيا وتركيا، فإن مستويات األجور فإفي الشرق األوسط وشمال 
مصر، والذي  فيا لنموذج األعمال السائد بصناعة المالبس الجاهزة يشكل تهديد   الذي، األمر اانخفاض  

 واالتحاد األوروبي. ،يستهدف أسواق التصدير الكبيرة، وخاصة في الواليات المتحدة
 الفرص •
o  عات المصرية الوقت الراهن تعاون بين غرفة صناعة المالبس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصنا في ي يجر

 مجالفي للدخول  امصنع   250بهدف تأهيل  )الممول من هيئة التنمية الدولية األمريكية(« تريد»مع برنامج 
إطالق برنامج تدريبي للعاملين بالشركات بهدف زيادة  مت ، هذا التعاون  إطارفي و سنوات.  5التصدير خالل 

قدرة الشركات العاملة بالقطاع على التصدير وفتح أسواق جديدة. ويتضمن هذا البرنامج رفع كفاءة عمليات 
يشمل و . (1)اإلنتاج وجودة المنتجات من خالل تدريب العاملين على مستجدات وتكنولوجيات الصناعة بالعالم

من المستهدف أن يسفر تنفيذ و  .اعام   58و 18تتراوح أعمارهم بين  آالف شخص 10 وتأهيل البرنامج تدريب
على  مليار دوالر 1.5بإجمالي يبلغ  أي، امليون دوالر سنوي   300درات بنحو برنامج التأهيل عن زيادة الصا

 .سنوات 5مدى 
o  بين  بروتوكوالت التعاون الموقعة فيمامن المستهدف توفير األيدي العاملة المدربة والماهرة خالل عدد من

إلتاحة برامج تدريبية منخفضة التكاليف بهدف تأهيل الشباب )ومنهم النساء بصفة  جنبيهأو  جهات مصرية
وصندوق األمم  ،الجهات وزارة التضامن االجتماعي خاصة( للعمل في مصانع المالبس الجاهزة. وتضم هذه

 .والدوليةبرامج المحلية وعدد من الهيئات وال ،المتحدة للسكان

                                  

المصانع  ي، وهو عدد منخفض من إجمالامصنع   356صديري للمالبس الجاهزة يبلغ عدد المصانع المسجلة في المجلس الت( 1)
 .ي ذات التوجه التصدير 
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o  ا تنفيذ برنامج العمل الالئقيجرى ومؤسسة  ILOبالتعاون مع منظمة العمل الدولية   Decent Workأيض 
 يستهدف: الذيو ،  IFCالتمويل الدولية

 .العمل في صناعة المالبس الجاهزة أ. تحسين ظروف     
  .ب. ضمان حقوق العمال في العمل     
  .ج. تعزيز القدرة التنافسية لصناعة المالبس الجاهزة    

 

 الثانيالمحور  3-2
 الطاقات اإلنتاجية والتكنولوجيا 

 
، وذلك من إجمالي يبلغ ية% من أعداد الوحدات اإلنتاج90نحو  الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغرتمثل 

، تتركز المصانع الصغيرة فيالجغراالتوزيع  ومن منظور المالبس الجاهزة. صناعةفي آالف مصنع  10
انع جمالي عدد مصإ% من 37والمتوسطة في القاهرة الكبرى )محافظتا القليوبية والقاهرة(، بما يعادل 

يها متناهية الصغر فتتواجد في محافظات القاهرة الكبرى، تل المشروعاتالمالبس الجاهزة في مصر. أما 
  .ةاإلسكندرية، ثم محافظتا الغربية والدقهلي

هو مرتفع الجودة  وبصفة عامة، تتسم المنتجات المصرية من المالبس الجاهزة بجودة مناسبة، ومنها ما
 . وينصرف الدليل على ذلك إلى تواجدها ونمو صادراتها لألسواق العالمية،العالميبشكل منافس على المستوى 

من الدول األخرى من حيث الجودة والسعر. ولكن على الجانب اآلخر، يخلص  ةعلى نحو ينافس منتجات كثير 
 مستويات جودة بعض المنتجات المصرية من المالبس الجاهزة.في عدد من عمليات التقييم إلى انخفاض 

 

بدو ت -واقع األمر  يف –اآلراء بشأن مستويات الجودة واألسعار، فإنها في ما يبدو من تناقض مرغم على الو 
 في . فمن المتفق عليه وجود مالبس مصرية تتصف بمستويات مرتفعة من الجودة، سواء ابعضها بعض  مكملة 

وجهة األغلب منتجات م في هيو  -والتغليف. والكثير من تلك المنتجات و التشطيب أو التصميم أالخامات 
دول متقدمة. ومن ناحية أخرى، توجد منتجات في ثلة عن أسعار منتجات مما اتقل أسعاره كثير   -للتصدير 

سة غير قادرة على التواجد أو المناف هيوبالتالى، ف ،الجودة بصورة نسبية محلية من المالبس الشعبية منخفضة
األسواق الخارجية. ويستهدف منتجو تلك النوعية األخيرة فئات الدخل دون المتوسط. ولكن ليس بإمكان في 

مستويات أفضل و بجودة  -جانب يعتد به   في  –تتسم  التي فسة معظم المنتجات الصينية، أولئك المنتجين منا
 .اسعرية أكثر انخفاض  
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 جوانب القوة •
o ة والتجارة الداخلي باإلنتاجوضمان الجودة للشركات العاملة  يمن كيانات الدعم الفن كثيريوجد بمصر ال

تضم مراكز لتكنولوجيا صناعة المنسوجات، ومعامل لفحص  التيوالخارجية لمنتجات المالبس الجاهزة، و 
 الجودة، وغيرها. 

o ومن ثم القدرة على تلبية الطلبات الكبيرة  ،العمليات اإلنتاجيةفي للشركات المصرية مرونة  تتوافر
 والصغيرة، على حد سواء. 

 جوانب الضعف •
o زيادة تكلفة اإلنتاج، وجيستية خدمات اللخدمات النقل وغيرها من ال في  من شأن بعض أوجه القصور

ير هذا التأث يؤدي.  و صناعيةوخاصة بالنسبة للشركات خارج القاهرة الكبرى،  وتلك الواقعة خارج التجمعات ال
ية. على القدرة التنافسية للشركات المصرية من الناحية السعرية، سواء في األسواق المحلية أو الخارج اسلب  

وضمنهم  -الستجابة السريعة لطلبات المستوردين فترات ا تباطؤصورة في  –بدوره  – يويتمثل التأثير السلب
من في المائة  3 -2 حونلنقل اتبلغ تكلفة  ،وفي المتوسط األسواق الخارجية. في  -سالسل التجزئة العالمية 

 4راوح حصتها بين مصانع المالبس الجاهزة. أما الخدمات اللوجيستية األخرى، فتتفي إجمالي تكلفة اإلنتاج 
)حيث  ضوء حقيقة أن النقل البري يعد وسيلة النقل الرئيسة في مصرفي و  .التكلفة إجماليفي المائة من  5و

ألساطيل الشاحنات من  النسبينشاط وسائل النقل(، فإن التقادم  إجماليفي المائة من  95 حونتبلغ حصته 
 .شأنه أن يجعل النقل البري أحد مصادر عدم الكفاءة التي ترفع تكلفة النقل بالنسبة للمنتجين

o للوضع  ا، خالف  دمون أحدث التكنولوجيات والمعداتتنخفض نسبة منتجي المالبس الجاهزة الذين يستخ
 لحجم اللتعامل مع عدم الكفاءة هذا تبع   تركيا. كما تتفاوت استراتيجيات الشركات فيالدول اآلسيوية و في 

 بحث والتطوير،الشركة. فبينما تسعى الشركات الصغيرة إلى تجنب عناصر التكلفة المرتفعة، ومنها أنشطة ال
توجه خاصة ذات ال -وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، تتجه الشركات المتوسطة والكبيرة وعمليات التصميم، 

 ا إلى تلك األنشطة.ه نسب يعتد بها من نفقاتهإلى توجي -التصديرى منها 
o للوضع بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن كبار المنتجين  اواالختبار: خالف   ضمان الجودة

معامل  10ومصدرى المالبس الجاهزة هم الذين يحرصون على الحصول على شهادات الجودة. ويوجد بمصر 
مجال بالمنسوجات. كما يلجأ منتجو المالبس الجاهزة أحيان ا إلى  فياختبار)خاصة وعامة( متخصصة 

إلى حقيقة أن بعض العمالء قد تكون لديهم طلبات محددة  - جزئي ا -الكيانات العالمية لالختبار. ويرجع هذا
من المعلومات في لديه القدر الكا رال يتوافأما صغار المنتجين فمعظمهم  .تتعلق بتحديد معامل االختبار
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في من انخفاض مستويات الدقة  همبعضشكوى المعتمدة في مصر؛ فضال عن الخاصة بمعامل االختبار 
نتائج االختبارات، وطول فترات االنتظار للحصول على تلك النتائج، خاصة من معامل االختبار التابعة 

ا ال يتم إجراؤه ف  ي المعامل المعتمدة محلي ا. للجهات العامة؛ وأخير ا إمكانية أن يطلب العمالء اختبار ا خاص 
 لتهديداتا •
o  2018شهدت أسعار كافة مدخالت اإلنتاج من غزول وأقمشة ومستلزمات ارتفاعات كبيرة خالل الفترة-

 أسعار المنتجات من المالبس روقات والغاز، مما أدى إلى زيادة عن ارتفاع أسعار المح، فضال  2020
، انخفاض يأحجام المبيعات وبالتالفي  يبأثار جائحة كورونا، ركود نسب االجاهزة. وترتب على هذا، مقترن  

 درجات استغالل الطاقات اإلنتاجية للمصانع.
o أدت زيادة الرسوم المفروضة على أنشطة النقل البحري )خدمات الموانئ، ورسوم المرور العابر(، مع عدم 

انئ المصرية، إلى زيادة تكاليف الشحن وجود خطوط نقل بحري متوازنة إلى مختلف الدول في جميع المو 
على قدرة المصدرين على الوفاء بتواريخ التسليم المتفق عليها مع  بذلك من تأثير طوما ارتبالبحري، 

االمستوردين. و  مدخالت العمليات اإلنتاجية، يؤثر انخفاض مستويات الكفاءة بالموانئ  ، فمن منظورأيض 
 ا لالعتماد الكبير على المدخالت المستوردة.للمالبس الجاهزة، نظر  المصرية على جميع الشركات المنتجة 

 الفرص •
o  م : دعأتيستراتيجية تتمثل محاورها فيما يتطبيق افي تبدأ غرفة صناعة المالبس الجاهزة والمفروشات

 ةقامإو  ،اإلليكترونيمن خالل االعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتسويق  االمصانع لتسويق إنتاجها خارجيًّ 
 تصنيع الموديالت الجديدة التي يزداد عليها الطلب فيوالتوسع  ،اا وخارجيًّ مؤتمرات والمعارض داخليًّ ال

ور الخارجي؛ وتطوير الشركات والمصانع المصدرة لرفع كفاءتها عبر اعتماد كافة اآلليات الحديثة التي تط
على المستويين  ل إلى تسعير مناسب للمنتجوضبط تكاليف اإلنتاج للوصو  ،إنتاج المالبس في جميع مراحله

راء وخفض فاتورة االستيراد وزيادة التصدير. وإن كان تحقيق هذه االستراتيجية يستلزم إج ،ي والتصدير  المحلي
 على مراحل التصنيع والتصدير. االوقت الراهن سلب  في اللوائح والقوانين التي تؤثر  فيبعض التعديالت 

o  بس الجاهزةصناعة المال الدولية لدعمومؤسسات التنمية  يةالتعاون فيما بين األجهزة الحكوم ي يجر 
ع رف فيالقطاع خالل منظومة تدريبية تسهم  في. ويتضمن التعاون رفع المستوىات المهارية للعاملين هاوتطوير 

لمختلفة ادة التشبيك بين المصانع اوزي ،الصناعة ادة المكون المحلي فيوزي ،قدرات الفنية واإلدارية للعاملينال
 اة جانب كبير من احتياجاتها محليًّ لتعزيز سالسل القيمة، على نحو يمكن صناعة المالبس الجاهزة من تلبي

 وعدم التوسع في االعتماد على االستيراد من الخارج.
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o  ع إعادة تدوير سلسلة نفيذ مشرو ت -التعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو( ب –يجرى
القيمة النسيجية في مصر بهدف معالجة العوادم الناتجة من صناعة النسيج، وبالتركيز على رفع كفاءة 

وير استخدامها لزيادة قيمتها. كما يركز هذا المشروع التجريبي على بواقى تصنيع الدنيم، وإدخال إعادة التد
يستهدف   تنفيذ مشروع -البنك الدولي  بالتعاون مع -. كما يتم الميكانيكية إلنتاج أقمشة الدنيم عالية الجودة

 .والطبية، والعسكرية التوسع في صناعة المالبس الرياضية، 
o دف تنمية تستهالتي تنفيذ مبادرة "وظيفتك جنب بيتك"، و  ي المسئولية االجتماعية للشركات، يجر  إطار في

الوجه القبلى. ويتم ذلك خالل إدخال إنتاج المالبس بوحدات إنتاجية داخل في خاصة المناطق الريفية، وب
 في تدعيم تلك الوحدات اإلنتاجية من جانب كبار المصنعين  فيالقرى. وتتمثل اآللية األساسية بالمبادرة 

إلى  اامين بغرض تحقيق االستدامة، جنب  مجاالت ضمان الجودة واإلدارة. كما سيتم تزويدها بالطلبات لمدة ع
 (1).جنب مع تقديم التدريب بهدف تعزيز ريادة األعمال وخلق الوظائف

 
 

 المحور الثالث 3-3
 أسواق المنتج النهائي 

 
 

 السوق المحلية 3-3-1
ص الواسع، مع هيمنة منافذ القطاع الخاباالنتشار  هاوتوزيعمصر في شبكة تسويق المالبس الجاهزة تتسم 

تخذ أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، ي فيمليون منشأة تعمل  1.23التقليدية في المتاجر الصغيرة. ومن بين نحو 
ويعمل . شركة عامة 28، وجنبيةألللشركات افقط  افرع   61كية فردية، مع وجود المائة منها شكل ملفي  87.3
وبالنسبة  مجال المالبس الجاهزة واألحذية.في ت التجزئة في القطاع الخاص ركافي المائة من ش 10.2

)عمر أفندي، وصيدناوي، وشركة بيع  1952للمتاجر الكبرى، أنشئ  بمصر عدد منها قبل ثورة 
 المصنوعات،....(. 

                                  

ر وحدة إنتاجية في محافظة القليوبية. وقد بدأت ثماني وحدات العمل منذ سبتمب 12تضمنت المرحلة األولى من المشروع إنشاء ( 1)
وظيفة غير مباشرة. وتتراوح الطاقة اإلنتاجية لهذه الوحدات بين  4000وظيفة مباشرة و 1000خلق  فيأسهم  ي، األمر الذ2016

 ا لكل وحدة إنتاجية.ألف قطعة شهريًّ  70و 60
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 ئةالتجز  ، استمرت في لعب دور كبير في تجارةتأميم هذه المتاجر الكبرى في أوائل الستينياتوبعد أن تم 
دخل ا فقدان قواعد عمالئها، وخاصة من فئات الحتى أوائل السبعينيات. ولكنها شهدت تدريجيًّ  للمالبس الجاهزة

 إلى جنب مع ما تزامن مع اعة اتجاهات الموضة، جنب  متاب في يفوق المتوسط والمرتفع، بسبب االنخفاض النسب
 ذلك من ارتفاع كبير في واردات المالبس الجاهزة مع بدء تنفيذ لسياسات السوق المفتوحة. وعالوة على هذا،

إنتاج المالبس الجاهزة، أخفقت المتاجر الكبرى بالقطاع   فيومع ما صاحب ذلك من توسع للقطاع الخاص 
 لتي كان يتطلبها القطاع الصناعي الناشئ. العام في التكيف مع شبكات البيع بالتجزئة ا

في مصر. إذ ترتب على رفع حظر استيراد  للمالبس الجاهزة مجال تجارة التجزئةفي تحوال   2004عام ثم شهد 
من العالمات التجارية العالمية إلى أسواق التجزئة  ما اقترن به من دخول عدد كبيرو  –المالبس في ذلك العام 

 إلى ارتفاع  -دوره ب –أدى ذلك . وقد اهوتسويق نشاط إنتاج المالبس الجاهزة فيلمنافسة اشتداد ا -المصرية 
الوقت الراهن تضم  فيو  . عن تحسن الكفاءة من حيث التكلفةجودة صناعة المالبس المحلية، فضال   مستويات

التي و من فروع سالسل التجزئة للعالمات التجارية العالمية،  اكبير   ابمصر عدد   المحليشبكة التسويق والتوزيع 
للشركات الدولية  ام يكن مسموح  ل -السابق في  –بأنه  اغلب على األصناف المستوردة، علم  تعتمد في األ

 .العاملة في قطاع التجزئة بالمشاركة في أنشطة االستيراد
 جوانب القوة 
o مجاال  العائد واألرباح مجال في هوامش أعلى قليال   -ا أيض   -الداخلية الكبيرة، التي توفر السوق  دتع ،

ابالنسبة للشركات غير المصدرة، وإن كانت تنطوى  اأساسيًّ  كات على أهمية يعتد بها بالنسبة لمعظم الشر  أيض 
 .ي ذات التوجه التصدير 

o  من 80يغطي  المصري صناعة المالبس الجاهزة في مصر بدرجة كبيرة، وأصبح اإلنتاج تطورت %
 (.2019/2020 فيمليار جنيه  300بلغ  إجماليمليار جنيه من  240احتياجات السوق المحلية )

 جوانب الضعف 
o بالمقارنة بمثيالتها من المالبس المستوردة، خاصة المالبس المستوردة من الصين. ارتفاع األسعار 
o والواليات المتحدة.بالمقارنة بالمالبس المستوردة من أوروبا  الجودة مستوى  تراجع 
o األذواق.  فيوالتطور  ضة العالميةمسايرة أحدث خطوط المو  للتصميمات، وعدم يالجمود النسب 
o  سوق المالبس الجاهزة. فيانخفاض حصة التجارة اإللكترونية 

 لتهديداتا 
o تتوافر  أنفي المطلب المتمثل في لصناعة المالبس الجاهزة  تتحدد االتجاهات الجديدة في سلسلة القيمة

بدوره  –يستلزم  الذيالقدرة على االستجابة على نحو سريع لطلبات تجار الجملة والتجزئة، األمر الموردين  لدى
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ارتفاع كفاءة إدارة المخزون لدى حلقات سلسلة التوزيع. وبناء على ذلك، يرتبط هذا بضرورة أن تتوافر لدى   -
يل عدة مراحل على طول سلسلة القيمة. ويقترن هذا بأهمية المالبس الجاهزة القدرة على التنسيق وتشغ يمنتج

ومن المتوقع أن تمتد هذه االتجاهات في المستقبل لتشمل  .استخدام تقنيات متطورة وسجالت إدارية محددة
لتعزيز قدراتهم  ؛ا أكبر على المنتجين وكبار الموزعينا، مما يشكل ضغط  تجار التجزئة المحليين أيض  

 التنافسية.
o  عن جائحة كورونا مزيد من العقبات أمام أنشطة إنتاج وتسويق المالبس الجاهزة حول العالم بسبب نتج

اج من البلدان على مدخالت اإلنت كثيرفي حد كبير في ظل اعتمادها العولمة إلى  ارتباط هذه األنشطة بظواهر
يد العالمية، مع اضطراب حركات يل سالسل التور إلى تعط -بالصين  ابدء   -الصينية. إذ أدى انتشار الجائحة 

الذي اقترن بانتشار  Domino effect هذا على مفهوم تأثير الدومينو ي الشحن الجوي والبحري والبري. وينطو 
تضررت صناعة وتجارة المالبس الجاهزة نتيجة لحاالت اإلغالق التي شهدتها المصانع ومتاجر   الجائحة. إذ

 من الدول لطلبياتها من الموردين. أّما كثيرو تأجيل الإلى إلغاء أالتجوال، إضافة  التجزئة، ومعها حظر
المستهلكون، فقد لجأ قطاع عريض منهم بشكل كبير إلى االقتصار على شراء السلع األساسية كالغذاء، مع 

 تأجيل شراء مالبس جديدة، خاصة في ضوء انخفاض معدالت الخروج والتجوال. 
 المالبس تتسم بأنها صناعة ذات دورة حياة قصيرة بسبب تغير أذواق، فإن صناعة إضافة إلى كل ما سبق

 المستهلكين بشكل سريع، فضال  عن ارتباط كل موسم بمنتجات معينة من المالبس.
 لفرصا 
o  تعمل المنصة الرقمية لغرفة المالبس الجاهزة والمفروشات المنزلية التابعة التحاد الصناعات المصرية على

هذا  فيو  (1)على التسويق اإللكتروني والتحول الرقمي.ها وتسويقالمالبس الجاهزة مساعدة شركات إنتاج 
 .اموقع إلكتروني للمصانع الصغيرة المتميزة لتسويق منتجاتهم إلكترونيًّ  100 إنشاءالسياق، سوف تدعم الغرفة 

مواقع إلكترونية للمواقع مقابل  إنشاءكما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة جاهز ماركت، بهدف تسهيل 

                                  

بحيث يتضمن  عضاء بالغرفة،ألالشركات اتدشين منصة وموقع إلكتروني يضم كافة  لك خالل مشروعين، يستهدف أولهمايتم ذ( 1)
مساعدة الشركات على إنشاء مواقع للتجارة اإللكترونية  يكل المعلومات الخاصة بالشركات ومنتجاتها، بينما يستهدف المشروع الثان

سواق الدولية من خالل تصوير ألدوات ترويجية جديدة لجذب المشترين والعمالء من كافة اأإعداد  ي بتكاليف منخفضة. كما يجر 
 .هتمكن جهات االستيراد من معرفة تفاصيل اإلنتاج المصري ومواصفاتت يالمنتجات ك
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ونتيجة لهذه الجهود، صار باإلمكان تخفيف حدة تداعيات  (1).تويات تكلفة تقل عن مثيالتها في األسواقـمس
خالل سعي المصانع والمتاجر إلى استخدام أساليب  هاوأسواقالمالبس الجاهزة جائحة كورونا على صناعة 

 ماد على التجارة اإللكترونية بشكل أوسع مراعاة لإلجراءات االحترازية. غير تقليدية لزيادة المبيعات، واالعت
o تشجيع المصانع إلعادة  ي تحفيزية مباشرة لهذا القطاع، حيث يجر  كما تعمل الحكومة على إتاحة حزم

ما أنه ك .خالل الفترة الراهنة، كالكمامات والرداء الطبي تصنيع منتجات يتزايد الطلب عليهاتوجيه مواردها نحو 
صناعة وتجارة المالبس الجاهزة من نواح  فيإعادة تشكيل مالمح النشاط في من المرّجح أن تسهم الجائحة 

متعددة. إذ تنصرف التوقعات إلى اتجاه الحكومات إلى االعتماد على سالسل توريد أقل طوال  وفي نطاق 
ض خف إلى ياإلقليمية على النحو المؤد حلية أواإلقليم الجغرافي، مع زيادة التركيز على مستلزمات اإلنتاج الم

المالبس نحو تصنيع  ياألزياء ومنتج ياتجاه مصمم المدد الزمنية لعمليات اإلنتاج، كما بات من المتوقع
 منتجات ال ترتبط بموسم محدد.

 أسواق التصدير 3-3-2
شركات المالبس ذات العالمات  هاوتوزيعمن المالبس الجاهزة  المصري تشمل شبكة تسويق صادرات اإلنتاج 

ن ومكاتب الشراء الخارجية. ولكن، على الرغم من اتساع وتنوع شبكات التوزيع التي يمك ،والوكالء ،التجارية
من الشركات،  هذه تعد محدودة بالنسب لعدد كبير ن قدرات الوصولإوصول إليها، إال للشركات المصرية ال

تركيز الشركات التجارية المحلية بالقطاع الخاص يتجه نحو أنشطة خاصة المتوسطة والصغيرة منها. كما أن 
تركز على مجال التصدير. ومن  التيمن الشركات  انسبي   يوجد سوى عدد محدود المقابل، الفي االستيراد. و 

ات اليالخبرة الكافية لتلبية احتياجات أسواق االتحاد األوروبي والو  يمتلك سوى عدد قليل بين تلك الشركات، ال
 المتحدة. 

 

 مع%، 22(، تمثل التجارة اإللكترونية منها نحو 2019مليار دوالر ) 759نحو ب اسوق المالبس عالمي  وتقدر 
  .ا% سنويًّ 10تزايد حجم تلك التجارة اإللكترونية بنسبة 

                                  

سيمكن المصانع من  - B2Bمجال التجارة اإللكترونية  فيوهى شركة متخصصة  -” جاهز“ثمة توقعات بأن  استخدام تطبيق ( 1)
ا، هذا الشأن أيض   فيزمة المرتجعات، و ا لحجم الطلب الحقيقي، ومن ثم، تقل حدة معاناة المصانع نتيجة ألوفق   اإلنتاجتحديد كميات 

ا ،واحتياجات العمالء ،بتقديم تقارير شهرية عن اتجاهات السوق ” جاهز“تعهدت  لتساعد المصانع على  ،واألصناف األكثر مبيع 
على تغطية  -خالل مرحلته األولى  -مشروع تعزيز التجارة اإللكترونية  ا للطلب الفعلي. كما يركزتعديل خططها اإلنتاجية وفق  

خطة لمساعدة المصانع على زيادة صادراتها خالل التواصل المباشر مع عمالء  في تنفيذالسوق المحلية، ويستتبع ذلك البدء 
  .باألسواق الخارجية من خالل آليات تصديرية غير نمطية



 المصريةتنمية سالسل القيمة بصناعة المالبس الجاهزة لتعزيز تنافسية الصادرات 

76 
 

جانب منتجات الدول األسيوية )الصين،  نوفيما يتصل بالمنافسة العالمية، تواجه المنتجات المصرية منافسة م
المغرب وتونس من في ما يعد منتجو المالبس الجاهزة وباكستان(. ك وبنجالديش، وكمبوديا، وفيتنام، والهند،

السوق. ا الندماجهم في سالسل القيمة اإلقليمية المماثلة في االتحاد األوروبي وقطاعات ، نظر  المنافسين
أكثر  ،منتجات مرتفعة الجودة يجعلها بمثابة نموذج مستهدف لتطوير القطاعفي فتخصصها وبالنسبة لتركيا، 

 (1) امباشر   امنها منافس  
 جوانب القوة 
o  بميزة نسبية ظاهرةتتمتع الصادرات المصرية من المالبس الجاهزة Revealed Comparative Advantage 

)RCA( ومن العوامل المرتبطة بتحليل الميزة النسبية الظاهرة: التطور (2) السوق العالمية للمالبس الجاهزة في .
 ،من األسواق األوروبية فيوالقرب الجغرا ،وتوافر البنية األساسية الداعمة ،الصناعة فيلسالسل القيمة  النسبي

س، المصرية من المالبس الجاهزة مقارنة بدول اتفاق أغادير )تون ستويات المناسبة ألسعار المنتجاتوالم
المتميز لمصر من منظور عدد من المعايير  النسبيوالمغرب، واألردن(. وعلى وجه التحديد، يتبين الوضع 

 ،ودعم السياسات الحكومية ،وعوامل اإلنتاج )عنصر العمل( ،يةأهمها: القدرة على النفاذ إلى األسواق العالم
هذا الشأن، يتضمن الجدول في يجرى تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات التنمية الدولية. و  التيوبرامج المساندة 

عدد في مصر و في  تى شيرت( –بليزر  –اهزة )بنطلون مقارنة قيم الوحدات من منتجات المالبس الج يتاآل
  يا، وفيتنام(. بنجالديش، وكمبوديا، والصين، والهند، والمغرب، وباكستان، وتونس، وترك( من الدول المنافسة

 
 
 

                                  

والبنطلونات  ،رةدالمص اتشرتيوالت، (610910: القمصان )البندأتيي تتمثل أهم صادرات المالبس الجاهزة المصرية فيما( 1)
باإلضافة إلى ألبسة أخرى للرجال والصبيان والبنات  ،، ....الخ(620342، 610349،6204691، 620462، 620349)البنود

...الخ(. وفي هذا الصدد، نمت قيمة الصادرات من بعض المنتجات  6210401، 6210409،6210509والسيدات )البنود 
 ( .630291لجاهزة، مثل مفروشات األسرة )البندالمصنفة توابع للمالبس ا

المالبس التريكو: القمصان  تأتى المنتجات التالية في مقدمة الصادرات التي تظهر أعلى مستويات الميزة النسبية الظاهرة:( 2)
ومنتجات الجينز  ؛الرجالى؛ والمالبس الداخلية؛ والتيشيرت/قمصان البولو؛ والبدل الرجالية؛ والفساتين؛ والمالبس الرياضية

والبنطلونات؛ ومالبس األطفال )مواد تريكو ومنسوجة(، وال سيما مالبس األطفال الراقية التي تحمل عالمة تجارية  تبرز استخدام 
 القطن المصري.
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   tradeeCom 2019 :المصدر

 :(1-3شكل رقم )
 مقارنة قيم الوحدات من منتجات المالبس الجاهزة

 عدد من الدول المنافسة في مصر و  فيى شيرت( ت –بليزر  –)بنطلون 
 

o ع ميسهل التكامل  الذيتقع مصر بالقرب من االتحاد األوروبي، األمر   لموقع والخدمات اللوجيستية:ا
ة وتيسر سالسل القيمة اإلقليمية لالتحاد األوروبي. كما أن البنية التحتية والخدمات اللوجيستية المصرية متطور 

 هذا التكامل، على سبيل المثال، من خالل مطار القاهرة وبورسعيد. ويتم شحن معظم اإلنتاج عن طريق البحر
ى االتحاد األوروبي. ويستخدم النقل الجوي فقط للعينات أو ويستغرق ثمانية أيام كحد أقصى للوصول إل

  الطلبات صغيرة الحجم.
o  مقدمتها أسواق الواليات المتحدة في و  الخارجية، السواقفي ارتفاع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

المصرية من المالبس  للصادرات النسبيالتوزيع  يتهذا الشأن، يوضح الجدول اآلفي . و األوروبيواالتحاد 
 .(1)2020و 2019 يالجاهزة للمناطق المختلفة خالل الربع األول من كل من عام

 
 
 
 
 
 

                                  

% 40.3لبيان صادر من المجلس التصديري للمالبس الجاهزة، ارتفعت قيمة صادرات مصر من المالبس الجاهزة بنسبة  اوفق   (1)
مليار دوالر في  1.457مقابل  2021مليار دوالر في عام  2.049، حيث بلغت القيمة 2020، مقارنة بعام 2021خالل 
2020. 
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 (1-3جدول رقم )
 للصادرات المصرية من المالبس الجاهزة للمناطق المختلفة  النسبيالتوزيع 

 2020و 2019 يخالل الربع الول من كل من عام

 
 cometrade 2019,2021 : المصدر

 
o أتيي مقدمة هذه االتفاقيات مافي ويأتى  ستفادة أعداد كبيرة من الشركات من اتفاقات التجارة الحرة.ا :

واتفاقية  ،(2)األوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع االتحاد، (1)بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة )الكويز(

                                  

نتجات المصنعة سواء كانت غذائية أو منسوجات أو منتجات صناعات معدنية، الكويز االستفادة من جميع الميتيح بروتوكول  (1)
ن المصدرين يفضلون تصدير المنتجات التي ترتفع الرسوم الجمركية المفروضة عليها بدرجة كبيرة من جانب الواليات المتحدة  إإال 

يتم  التي% من المنتجات 98المالبس والمنسوجات، ويمثالن نحو  ي، مثل قطاعحتى يستفيدوا بشكل كبير من تطبيق البروتوكول
صادرات المالبس الجاهزة إلى السوق ، سجلت 2020ن يناير إلى نوفمبر خالل الفترة بي .تصديرها من خالل هذه المناطق

من العام السابق  هانفس مليون دوالر خالل الفترة 867مليون دوالر، مقابل نحو  722األمريكية من خالل بروتوكول الكويز نحو 
% منذ 11.5ا، بعد أن كانت % حالي  10.5% مقارنة بنحو 8.5وتسعى مصر إلى خفض نسبة المكون اإلسرائيلى إلى  .عليه

رفع القدرات التنافسية للمنتجات والشركات المصرية، بما دفع  فيوقد أسهم البروتوكول بشكل كبير  .دخول االتفاقية حيز التنفيذ
مليون دوالر بنهاية عام  822لتصل لنحو  2005مليون دوالر عام  288درات المصرية للسوق األمريكي من مؤشرات الصا

مليار دوالر منذ عام  12.3، لتصل بذلك القيمة اإلجمالية لحجم الصادرات المصرية للسوق األمريكي عبر الكويز لنحو2018
 . 2019وحتى نهاية  2005

 فيمقدمة الشركات المصدرة للمالبس الجاهزة  فيالشركات المصرية التالية  ي، تأت2018عام  فيإلحصاءات التصدير  اوفق  ( 2) 
 :األوروبيتفاقية التجارة الحرة مع االتحاد اظل 
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واالتفاقات الثنائية مع الدول العربية )سوريا ولبنان والعراق  ،واتفاق أغادير ،واتفاقية الميركيسور ،الكوميسا
 وتونس والمغرب وليبيا(.

 (2-3جدول رقم )
  (1)ظل بروتوكول الكويز في صادرات مصر من المالبس الجاهزة 

 ( 2017-2011)خالل الفترة 
 مليون دوالر                                   

 الجاهزةصادرات مصر من المالبس  السنة
2011 924 
2012 881 
2013 820 

2014 816 
2015 842 
2016 664 
2017 726 
 .المجلس التصديرى للمالبس الجاهزة: المصدر

 

 
 2012خالل الفترة  (2)ظل االتفاقات التجارية )عدا الكويز( فيصادرات مصر  يتكما يتضمن الشكل اآل

 .)مليون دوالر( 2017 –
 

                                                                                                     
Swiss Garment Company ; Eroglu Egypt ; Dice Sport And Casual Wear Factory; Eurotex for Garments ; C R 

S Denim Garments Egypt; Velocity Apparels ;  Jade-Apparel-Industries ; Espranto Jeans Co.; Plaza Ready 

Made Garments Ind.; and Iemco Garments Company.  

 فيمقدمة الشركات المصدرة للمالبس الجاهزة  فيالشركات المصرية التالية  ي، تأت2018عام  فيإلحصاءات التصدير  اوفق   (1)
 :ظل بروتوكول الكويز

 Lotus Garments; Alex Apparels For Readymade Garments; Giza Spinning & Weaving Co.; T & C 

GARMENTS  Jade-Apparel-Industries; Lotus High TECH Garments; Embee International Ind.;  Firestone 

Apparel Factory;  Delta Textile Egypt Factory; and C R S Denim Garments Egypt 
لدول ؛ واتفاقيات تجارية ثنائية مع عدد من ايمع االتحاد األوروب ي : االتفاق التجار أتيي تشتمل االتفاقيات التجارية على ما( 2)

 . اسكندنافيةالعربية، واتفاق أغادير؛  واتفاقية الكوميسا؛ واتفاقيات تجارية مع دول 
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.ouncil o Egypt (2018), Sourcing Opportunities in Egypt, p.22Cments Export arG made-Ready :Source 

 (2-3شكل رقم )
 2017 – 2012ظل االتفاقات التجارية )عدا الكويز( خالل الفترة  في صادرات مصر  

 
o  في على شهادات للجودة  -سبيلها للحصول في ومعها شركات  –حصول عدد من شركات التصدير 

 ISO -Worldwide Responsible Accredited تتضمن الشهادات التالية:التي السوق العالمية، و 
Production WRAP; ؛OEKO-TEXومعايير المحتوى العضوي  ؛(Organic Content Standard - 

OCS)، والمعيار العالمي للمنسوجات العضوية (Global Organic Textiles Standard - GOTS) . 
  الضعفجوانب 
o وال تزال تواجه  الخارجية التي كانت تكالأكبر المشالمنافسة العالمية من  تعد :تأثيرات المنافسة العالمية

الجمركية  فعلى سبيل المثال، رغم اإلعفاءاتالعالمية.  األسواقفي صادرات المنسوجات والمالبس المصرية 
ت الكبير بين صادرات الدول اآلسيوية وبين الصادرافارق التكلفة ن إالممنوحة بموجب إتفاقية الكويز. إال 

 ، وذلك 2004من يناير  بدايةمركية األمريكية السارية كثير من الحاالت قيمة الرسوم الجفي ب المصرية يج  
 في معدالت اإلنتاجية، بالمقارنة مع المنتجين  في النسبيواالنخفاض  المصري بسب ارتفاع أسعار المنتج 

 في ية للتجارة الدول األساسيأصبحت المنظم  التيو   إن قواعد منظمة التجارة العالميةف آخر،سيا. وعلى جانب آ
 في ومنها قطاع المالبس الجاهزة، تعد من أهم القواعد الحاكمة لتواجد المالبس المصرية  ،كافة القطاعات

األسواق الدولية. فنتيجة لتلك القواعد، أسفر تحرير تجارة المالبس الجاهزة وإلغاء نظام الحصص والدعم 
 في مواجهة المنافسة الحادة مع المنتجات المماثلة، سواء  في المصري والمعامالت التفضيلية، وضع المنتج 

 السوق المحلية أو األسواق العالمية.
 التهديدات 
o  استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة صناعة  2019األعمال العام في سبتمبرأصدرت وزارة قطاع

النسيج المصرية محلي ا وعالمي ا. وتضمنت الخطة تقليل خسائر الشركات وزيادة األرباح بتكلفة استثمارية 
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أضعاف  مليار جنيه. كما خططت الحكومة لزيادة صادرات المنسوجات والمالبس إلى أربعة 21إجمالية تبلغ 
تتضمن حسابات تأخذ بعين  لم هيلوضع االستراتيجية قبل ظهور الجائحة، ف اولكن نظر   .2025بحلول عام 

وفق المعدالت المخططة  اقدم   يذه النوعية من المخاطر. ولهذا من الممكن أن تهدد الجائحة المضه هتماماال
 ،والهند ،لتنفيذ االستراتيجية، ال سّيما في ضوء استيراد مصر المواد األولية من خمس دول كبرى، هي: الصين

ا، هي: الواليات المتحدة ،وإندونيسيا ،وتركيا  ،والواليات المتحدة، فيما تتركز صادراتها في خمس دول أيض 
وتركيا. ومع اضطراب حركة التجارة الدولية بشكل عام، فمن المتوقع أن  ،ةوالمملكة المتحد ،وألمانيا ،سبانياإو 

 .خالل الفترة المقبلة اوحجم صادراته سلب  تتأثر معدالت إنتاج هذا القطاع 
 (3-3جدول رقم )            

 قيمة صادرات المالبس الجاهزة 
 (2018/2019 – 2010/2011خالل العوام المالية )

المصرية من المالبس الجاهزة )مليون قيمة الصادرات 
 دوالر(

 يالعام المال

771.2 2010/2011 
739.1 2011/2012 
717.7 2012/2013 
774.5 2013/2014 
810.5 2014/2015 
690.9 2015/2016 
649.8 2016/2017 
716.2 2017/2018 

748 2018/2019 
 .والوارداتالهيئة العامة للرقابة على الصادرات : المصدر

 
o   ا -واتصاال بأوضاع صادرات المالبس الجاهزة في ظل انتشار الجائحة، فإنه من المتوقع أن  - أيض 

% خالل عام 40% و30تنكمش صادرات قطاع المالبس الجاهزة والمفروشات المنزلية بنسبة تتراوح بين 
وواقع األمر،  في األسواق العالمية نتيجة لتداعيات الجائحة وتأثيراتها السلبية على حجم الطلب 2021/2022

اتترتب فحسب على انتشار كورونا بداخل مصر، ولكنه تنجم  أن اإلضرار بصناعة المالبس المحلية ال  أيض 
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. ويوضح الجدول (1)كافة أرجاء العالم نتيجة للتأثيرات السلبية على سالسل اإلمداد العالمية. في عن انتشارها 
 (.2018/2019 – 2010/2011قيمة صادرات المالبس الجاهزة خالل األعوام المالية ) يتاآل

 الفرص 
  :أتيي فيما تمثلت ،األوروبي االتحاد أسواق في الجاهزة المالبس منتجاتل كبيرة فرص ثمة

 .التسليم فترات لتقصير اجغرافيًّ  قريبة توريد مصادر تبحث التي ةياألوروب األسواق استعادة  .أ
 

 المنتجات صناعة  في القائمة االختناقات معالجة طريق عن التسليم فترات تقليل إمكانات من االستفادة .ب
  .القيمة سلسلة  في التكامل يحقق نحو على

 

 .هونمو  األوروبي االتحاد داخل األسواق نطاق اتساع .ج
 

 أنواع استخدام في التوسع فرص على تنطوى  التيو  ،االستدامة واتجاهات الطلب أنماط  في التغيرات .د
 يتاآل لجدولا يشير بهذا، اارتباط  و  العضوى. القطن لكذ في بما البيئة، صديقة والمنسوجات ،القطن

 المالبس منتجات من لمختلفةا األنواع لتصدير المتوسطةو  الصغيرة اتللمشروع لمتاحةا لفرصا إلى
 :األوروبي االتحاد أسواق إلى الجاهزة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

ات بتراجع ، مع وجود توقع2020% خالل الربع األول من عام 3أسفرت الجائحة عن انخفاض حركة التجارة العالمية بنحو  (1)
تضررت على نحو بالغ نتيجة  التيالجاهزة ضمن القطاعات صناعة المالبس  د. وتع2021% في عام 20حو نالسلعية بالتجارة 

المخزون  في فوائض اإلنتاج، وارتفاع كميات اا كبير  تشهد تزايد   -قبل الجائحة –كانت الجائحة، خاصة وأن هذه الصناعة 
  .بالمصانع
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 (4-3) رقم جدول
  المختلفة النواع لتصدير المتوسطةو  الصغيرة المصرية لمشروعاتل المتاحة الفرص

 الوروبي االتحاد أسواق إلى لجاهزةا المالبس منتجات من
 المنتج السوق  شريحة لمتاحةا الفرص مستوى 

 المصري  لقطنا من نساء مالبس عمرتف إلى متوسط مرتفع
 اصةخ ،المصري  لقطنا من رجال  مالبس عمرتف إلى متوسط مرتفع

 المنسوجة القمصان
 المصري  لقطنا من داخلية مالبس عمرتف إلى متوسط مرتفع
 للنساء إسالمية مالبس متنوع متوسط
 الطفالو  والنساء للرجال  casualمالبس طمتوس إلى منخفض متوسط
 وللنساء للرجال بدل طمتوس إلى منخفض متوسط

 

Source: Center for Promotion of Imports from Developing Countries-CBI (2020), Value Chain Analysis for 

Apparel from Egypt. 

 
o  على الرغم من اآلثار السلبية للجائحة، كانت هناك بعض التأثيرات اإليجابية، حيث طرأت زيادة في

ارتفاع الطلب  ين الدوليين. ويأتالطلب على المالبس المصرية من جانب بعض المستوردين والمشتري
المعروض من  في التصديري على المالبس المصرية نتيجة لما شهدته بعض الدول المصدرة من قصور

 في أسفر عن الحد من قدرة المنافسين، وخاصة  الذيأسعار الخامات، األمر  فيمصادر الطاقة، وارتفاعات 
رتفاعات ا -ش مثل بنجالدي -سيا آكما شهدت دول شرق  .تركيا والصين، على الوفاء بالتزاماتهم التصديرية

ة نتيج األوروبيواالتحاد  ،ة في الواليات المتحدةإلى األسواق االستهالكية الرئيس في تكلفة التصدير منها
 طرأت على أسعار الشحن.التي للزيادات الكبيرة 

o في  ي يجر   (1)فريقيةإلفي السوق اع ـللمالبس الجاهزة التركيز على التوس ي تصدير يستهدف المجلس ال 
هذا السياق،  في. و هوتعميق المالبس الجاهزةلصناعة السل القيمة ـالوقت الراهن العمل على دعم تنافسية س

للمالبس الجاهزة على إعداد مشروع تنمية سالسل القيمة  ي بالمجلس التصدير  الصناعةتعمل لجنة تعميق 

                                  

وذلك  ،األعمال المصريين األفارقةللمالبس الجاهزة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال  ي أعلن أن المجلس التصدير ( 1)
دولة إفريقية، ومن خالل مكاتبهم، مع البدء في التعاون مع وكالء لتصدير المالبس المصرية إلى  22لالستفادة من تواجدهم في 

 عومة، الفريقية. واتصاال  بهذا الهدف، سيتم توفير خدمات االستشارات الفنية والمشاركة في المعارض الخارجية المدإلاألسواق ا
 .اإلفريقيةمع الخطة الحكومية التي تستهدف النفاذ بالصادرات المصرية بدرجة أكبر الي األسواق  ا، اتساق  اإلفريقيةسيما في الدول 
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بالصناعات المغذية )االكسسوارات(، حيث يهدف هذا المشروع الى تخفيض حجم الواردات وإحاللها بمنتجات 
 مباشرة لهذه األنشطة. أجنبيةعالوة على اجتذاب استثمارات  ،محلية
o  المشاركة في  رسمية ومنظمات األعمال نحو تكثيفالسياسات المتبعة من جانب األجهزة ال في ثمة توجه

ويضاف إلى  (1)تضم معظم المشترين من مختلف األسواق العالمية. التيالمعارض العالمية عن بعد، و 
كبريات المعارض العالمية بالواليات المتحدة في المشاركة عن بعد االتجاه نحو تدعيم اشتراك شركات مصرية 

 (2)ودول االتحاد األوروبي.
o  توجد مساع النضمام كندا التفاقية الكويز بهدف خفض الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات

 المالبس الجاهزة المصرية.
o   مجال التصميم، تم توقيع بروتوكول تعاون فيما بينفي للتغلب على قصور القدرات والكفاءات  ااستهداف 

ار للمالبس الجاهزة ومركز التصميمات والموضة التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتك ي المجلس التصدير 
واالستعانة بمصممين من التصميمات  كثيرإعداد الف مساعدة الشركات في بوزارة التجارة والصناعة، بهد

 .مؤهلين للعمل في المصانع
o  نظيم ت -لتنمية الدولية ومؤسسات ا ،ومنظمات األعمال ،ألجهزة الرسميةخالل التعاون بين ا – ي يجر
 المنسوجات والمالبس الجاهزة يصنعتستهدف تدعيم القدرات التنافسية لم التيمن تنظيم ورش العمل  كثيرال

مناقشة طرق اإلنتاج الحديثة والتكنولوجيا المطلوبة لتشغيلها. كما تركز ورش العمل  ي مصر، حيث تجر في 
ليب التعرف علي أنواع العادم وكيفية الوصول للمواصفات القياسية للتصدير، مع تحديد على استعراض أسا

 .االحتياجات الفعلية للمصانع
o  مكاتب تجارية  5ظل افتتاح في أحد أهم األسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، فريقية إلالقارة اتمثل

عالوة على افتتاح أول مركز لوجيستي وكوت ديفوار،  ،وجيبوتي ،داوأوغن ،وغانا ،دول تنزانيافي جديدة لمصر 

                                  

علي “ اإللكترونيةللمالبس الجاهزة للتعاون مع المنصة التجارة  ي ترتيبات من جانب المجلس التصدير  - اأيض   -يرتبط بهذا ( 1)
 األسواق العالمية. فيللصادرات المصرية   بهدف الترويج”  بابا
خالل  األمريكيةقيم في الس فيجاس بالواليات المتحدة أالذي ” ماجيك شو“مصانع مصرية بفعاليات معرض  9تمت مشاركة ( 2)

وكانت المشاركة بفعاليات  .رونا، في أول دورة فعلية من المعرض تنعقد منذ ظهور جائحة كو 2021أغسطس  11إلى 8الفترة من 
  .ITC ي التابع لمركز التجارة الدول GTEX MENATEX Egypt المعرض بالتنسيق والتعاون مع برنامج
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 في فريقيا. ويتوافق مع هذا االتجاه عضوية مصر إشرق  بين مصر ودول كينيا لتسهيل حركة التجارة مافي 
 .اإلفريقيةالعديد من االتفاقيات التجارية 

o  والخاص بتسجيل المصانع الموردة 2016لسنة  43تراجعت الواردات من المالبس الجاهزة نتيجة القرار ،
، على المصانع المحلية اإيجابيًّ ينعكس  ما وهو الرقابة على الصادرات والواردات،للسوق المصرية في هيئة 

ا –ويقترن هذا  .صنع من قبلوإنتاج مالبس رجالية ونسائية لم تكن ت ،والتي بدأت في تطوير منتجاتها  - أيض 
 بارتفاع الجودة.

 المحور الرابع 3-4
 سلسلة القيمة في الجوانب المالية  

لحجم  امصر تبع  في تتفاوت المسائل المرتبطة بالجوانب المالية لسلسلة القيمة لصناعة المالبس الجاهزة 
ل مجال توفير التمويفي المشروع. فبالنسبة للمشروعات الصغيرة، تتركز القضايا المرتبطة بالجوانب المالية 

لقيمة.  ابسلسلة  تتصلالتي من الخدمات  أيب ارتبط  أم م ،اا، أم تجاريًّ لممارسة النشاط، سواء كان صناعيًّ الالزم 
 بيرة، بحيث تشمل المسائلجابهها المشروعات المتوسطة والكتالتي المقابل، تتنوع بدرجة أكبر القضايا في و 

 بأنشطة التصدير، ومنها الجمارك، والمساندة التصديرية، وضمانات مخاطر التصدير، وغيرها. ولهذا، المتصلة
 نطاق سلسلة القيمة.  فيلمشروعات ا يلكل من فئت - على حدة –يجرى تناول الجوانب المالية 

 الصغيرة حالة المشروعات 3-4-1
 – المصري  ي المركز  البنك مقدمتها وفي - يالمال والتنظيم اإلشراف جهات ومعهاتتبنى الحكومة المصرية، 

تيسير  المبادرات على تلك وتشتمل تها،ومساند الصغيرة المشروعات تستهدف تشجيع التيالمبادرات  منر ا يكث
 تحت على ممارسة أنشطتها الحجم الصغير ذات المنشآت انضمام تشجيع إلى تكلفته، وصوال   ودعم التمويل

 البنوك بإلزام ي المركز  البنك إدارة مجلس سياق تلك المبادرات، صدرت قراراتفي و  .الرسمي مظلة االقتصاد
 ضمنها من يكون  أن على محافظها، إجمالي من %25إلى والمتوسطة المشروعات الصغيرة تمويل نسبة بزيادة

  .الصغيرة للمنشآتاألقل  على المحفظة من % 10
 

 عام به ، وبدأ العمل( 2015/ 115 رقم القانون  (مصر في الضمانات المنقولة لتنظيم قانون  أول صدركما 
 حقوق الملكية، حفظ في نوعية ةنقل يمثل الذيالضمانات المنقولة، األمر  لقيد يالكترون بإنشاء سجل 2017

 إلى إضافة مصر في البنوك منه ما استفادت وهو ،ي الحياز  الرهن عن كبديل التمويل مخاطر وتخفيض
 من أبريل في و  .جنيه مليار 700المسجلة  الضمانات قيمة تعدت حيث المصرفية، غير المالية المؤسسات

 الهاتف محفظة الدفع باستخدام خدمة قواعد من الثالث اإلصدار المصري  المركزي  البنك ، اعتمد2021 عام
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 محفظة خالل من مصر في  مرة ألول الرقمي واالدخار اإلقراض خدمتي تقديمقواعد  إلى المحمول، إضافة
 المجتمع، فئات احتياجات في تلبية والتوسع ،يالمال والشمول ،الرقمي التحول تعزيز بهدف ؛المحمول الهاتف

  .(1)والمصرفية الرقمية المالية الخدمات ، منوضمنهم أصحاب المشروعات الصغيرة
مختلف قطاعات في تزال المشروعات الصغيرة  ال –المبادرات والمساندة الحكومية والعامة من رغم الب –ولكن 

تواجه  -جاهزة مختلف فروع سلسلة القيمة للمالبس الفي وضمنها بطبيعة األمر، المشروعات العاملة  –النشاط 
لقضايا تمويل المشروعات الصغيرة على  يتيل أنشطتها. ويعتمد التحليل اآلمن المعوقات المرتبطة بتمو  كثيرال

وقد استخلصت من نتائج  (2)ي، على التوال2021و  2011 يعامفي نتائج دراستين ميدانيتين تم إجراؤهما 
 –مجال تمويل المشروعات الصغيرة  في والطلب العرض  يتمثل جانبينات عاللتين اشتملتا على  –الدراستين 

مصر،  في تنطوى عليها جوانب التمويل للمشروعات الصغيرة  التي الفرص جوانب القوة والضعف والتهديدات و 
 :يتعلى النحو اآل

 جوانب القوة 
 ااستناد   مصر، في الصغر ومتناهية والصغيرة المتوسطة المشروعات وتنمية دعم وبرامج مبادرات تتعدد

  في.الجغراعمل، واتساع نطاق توزيعها  فرص من توفره ، ومااإلجمالي المحلي الناتج في إلى مساهماتها
 

 

                                  

للعمالء  السلوكي التقييم على باالعتماد للبنوك تسمح حيث المصرفي، العمل في نوعية نقلة الجديدة القواعد تلك تمثل (1)
 والمياه والغاز الكهرباء فواتير دفع في انتظامه ومدى، المحمول للهاتف العميل استخدامات معدل مثل( القروض منح في
 في اللحظي، وخاصة االئتمان منح قرار على الموافقة في للعمالء االئتمانية الجدارة لتقييم التقليدية الطرق  نم بديال   )إلخ

  .المصرفي القطاع مع مسبقة تعامالت أو ،ائتماني تاريخ أي اليمتلكون  الذين العمالء حالة
 EBI  –Egyptian Banking Instituteبعنوان  ي المصر  فياألولى بواسطة المعهد المصر جريت الدراسة أ (2)

(2011). Access to Finance: Forms of Financing for SMEs in Egypt. ، أما الدراسة الثانية فقد أجريت
 الخدمات من الصغيرة المنشآت استفادة ( بعنوان: مدى2021للدراسات االقتصادية )أكتوبر  ي بواسطة المركز المصر 

 . 220 رقم  العمل ورقة - )ميدانية دراسة(  مصر في المالية
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 جوانب الضعف 
o  النظم ضعتو  للخصائص المميزة للمشروعات الصغيرة، ومن ثم، ال عدد من البنوك إلى التفهم الالزميفتقر 

ا أساس   الالزمة لخدمتها على نحو يتسم بالفعالية. وعلى سبيل المثال، تعتمد قرارات التمويل التي تتخذها البنوك
 يالتحد إمكانات نمو أنشطتهم. ويلخص هذا الوضع دات أساسية لدى عمالئها، ال علىوجود مستنعلى 

 من تتمكن المشروعات ال التي والضمانات المستندات من كثيرالبنوك بتوفير ال مطالبة في المتمثل  األساس
 توفيرها..

o ية ريت معها مقابالت أساسية للغاكشفت الدراسات أن النظم المحاسبية لغالبية األعمال التجارية التي أج
، قيام ا، يستلزم األمرولهذ .وليس لإلدارة السليمة للمؤسسة ،ا ألغراض ضريبيةوأن بياناتها المالية تنتج أساس  

الصغيرة بتحسين نظمها المالية والمحاسبية إلتاحة بيانات مالية سليمة وموثوقة تمثل بوضوح  المشروعات
المشروعات  ترى البنوك أن تطويرمع هذا،  امكانات نموها. واتفاق  وتقدم أدلة قوية على إ ،وضعها الحقيقي

 .البيئة التنظيمية كى يتسنى تسهيل الحصول على التمويل في االصغيرة يتطلب  تحسن  
o  نيالتعاو  القطاع المالي يبرز والقطاع األعمال جانب مجتمع من اا كافي  تلقى اهتمام   ال التيمن القطاعات 

 عدد منظم إلى على نحو الوصول شبكات تستهدف أو صغيرة يعد منشآت ما كياناته من الكثير يمثل الذي
  .(1)الصغيرة من المنشآت كبير
o لدى المشروعات الصغيرة فيما يتصل بالمنتجات الوعي /المعرفة درجة انخفاض الدراسات نتائج أظهرت 

 34%  بنسب بلغت يجاءت درجة المعرفة/الوع عامة، إذ بصفة تمويل كأدوات المصرفية غير المالية
 .ي العقار  للتمويل64% ويالتمويل للتأجير 55%  و للتخصيم

 
 

 

                                  

 2800 نحو إضافة إلى زراعية تعاونية 6600 و إنتاجية تعاونية جمعية 400 من أكثر اليوم مصر في يوجد( 1)
 تحت ي و طتن وتلك التعاونيات ،استهالكية تعاونية ألفي من أكثر بخالف هذا المائية للثروة 100 و يإسكان تعاون  جمعية
 أرقام وتشير ،مواط مليون 12  يتعدى بما أعضائها عدد إجمالي يقدر حيث نوعية، مركزية تعاونية اتحادات خمسة

  .جنيه مليار 50 عن يزيد ي السنو  أعمالها حجم أن للتعاونيات العام االتحاد
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 التهديدات 
o المالية مجال الخدماتفي ن التسارع الهائل إمجال التشريعات بمصر، إال في التطور من رغم على ال 

 والتعليمات التشريعات تسبقه أو أن تالحقه يصعب الصناعي والذكاء المعلومات تكنولوجيا تطبيقات بواسطة
 . فيوالمصر  يالمال اإلشراف جهات من الرقابية

o  يتمثل واحد من التهديدات المتصلة بالجوانب المالية لممارسة أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة
للدراسات  المصري إجرائه المركز قام ب الذيلنتائج المسح  ات السائدة بالنسبة للتأمين. فوفق  التوجهافي التمويلية 

 تكلفة التغطية ارتفاع يلى: االقتصادية، وجد أن ثمة توجهات سائدة لدى أصحاب تلك المشروعات مؤداها ما
م وعدم العل ،وعدم توافق عمليات التأمين مع الشريعة اإلسالمية ،التأمين شركات فيالثقة  وعدم ،التأمينية

التأمين من حيث القيام بسداد  شركات في وعدم الثقة ،المنشأة تناسب أن يمكن التي التأمينية بالتغطيات
 التعويضات المناسبة حال وقوع خسائر للمنشأة. 

o يةاإللكترون الدفع ونظم الرقمية التطبيقات التحول الستخدام في المبذولة الكبيرة الجهود من الرغم على 
  .النسبيهذا السياق تتسم بالبطء في ، فإن عمليات التطوير يالنقد التعامل عن ابعيد  
 الفرص 
o الصغيرة المشروعات تمويل بزيادة نسبة البنوك بإلزام المركزي  البنك قرارات تؤدي أن المتوقع من 

 من10%  ضمنها يكون من أن على 2020 ديسمبرمن 31  في محافظها إجمالي من 25% إلى والمتوسطة
 مبتكرة حلول الجهد إليجاد من لمزيد مصر في العاملة البنوك دفع إلى الصغيرة للمنشآت األقل على المحفظة
 أو تيسير اإلجراءات، أو التكلفة تخفيض أو التسويق حيث من سواء الصغيرة، الكيانات تلك إلى للوصول
 مصداقية بدرجات تتسم ال التي( المالية القوائم على فقط تعتمد ال المخاطر لتقييم جديدة أساليب استخدام
 وغير ةالمالي ومعامالتهم العمالء سلوكيات إلى ااستناد   يالرقم التقييم ونماذج البيانات تحليل ومنها )مرتفعة
 المؤشرات. من وغيرها ،المالية

o  تستهدف رفع تدريبية وبرامج حمالت القيام بها من جانب مؤسسات األعمال لتنظيم ي ثمة جهود يجر 
 بهدف وذلك البنوك، مع بفعالية للتعامل الالزمة بالمهارات وتزويدهم الصغيرة المشروعات أصحاب لدى الوعي

مجال التمويل. كما تتضمن البرامج التدريب على إعداد  فيالعرض والطلب  يجانب بين القائمة الفجوة سد
 .التمويل علي للحصول الكافية الضمانات توفير يتسنىي خطط النشاط ودراسات الجدوى، ك
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 المتوسطة والكبيرةالمشروعات حالة  3-4-2
والقيود غير مسائل التعريفات في تتمثل القضايا المتصلة بالجوانب المالية للمشروعات المتوسطة والكبيرة 

 الجمركية، والمساندة الحكومية للصادرات، ومكافحة عمليات التهريب، ونظم السماح المؤقت، واألسعار
 ي يجر  هذا السياق، يشار فيما يلى إلى مافي و  يستية،...االسترشادية للواردات، ورسوم النقل والخدمات اللوج

تأثير تداعيات الجائحة على  مع مراعاة، والخاص بشأن تلك المسائل يعرضه من مواقف للقطاعين الحكوم
  .صناعة المالبس الجاهزةفي أوضاع الحلقات المختلفة لسلسلة القيمة 

o  ضوء آثار الجائحة، وضعت غرفة صناعة المالبس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات  في
اء المصرية مقترحات وتوصيات تتمثل في مد فتره الشحن مع السماح المؤقت بالرجوع للنظام القديم حتي االنته

علي الشركات مثل  اعبئ   بعض الرسوم التي أصبحت تمثل من تداعيات فترة الجائحة، باإلضافة إلى تخفيض
وتطالب  .رسوم الخدمات اللوجيستية الجديدة بقطاع الجمارك، ورسوم عبور الطرق الخاصة بالحاويات

ا -االقتراحات  تفاق عليها في اللتي كان قد تم اا -بإعفاء كافة الشحنات الواردة إلي الموانئ المصرية  - أيض 
تتضمن كما  .بضائعض عليها نتيجة تأخر تخليص المن كافة الرسوم التي سوف تفر  -فترات سابقة 

حرة المصانع العاملة في المناطق ال إعفاءاالقتراحات تطبيق آلية لتأجيل سداد ضريبة المبيعات، و تخفيض أو 
رد ضريبة القيمة  فيالعامة من الرسوم المقررة لحين انتهاء فترة تداعيات الجائحة، عالوة على اإلسراع 

 ع المصدرة للمنتجين، ورد المبالغ الضريبية المحتجزة للمصدرين.المضافة علي السل
o  وضع أسعار في شاركت غرفة صناعة المالبس الجاهزة والمفروشات المنزلية مع مصلحة الجمارك

ر ذلك صدور قرا ىوتل أدى إلى الحد من عمليات التهريب وتزوير الفواتير. الذياسترشادية للواردات، األمر 
خلق بيئة   وقد أسهم هذا القرار في .، المعني بتنظيم االستيراد2016لسنة  43وزارة التجارة والصناعة رقم 

 % من السوق المحلية.80زيادة حصة المصانع المحلية إلى نحو  في تنافسية عادلة، ومن ثم، 
o  يلتجارة والصناعة بهدف التصدللمالبس الجاهزة ووزارة ا ي المشاورات بين المجلس التصدير  ي تجر 

الناجمة عن زيادة نولون الشحن للخامات  تواجه المصدرين، ومنها تعويض الخسائر التي للمعوقات
  .صورة منتجات نهائية في يتم تصنيعها ألغراض التصدير التيالمستوردة، و 

o  إجراء تعديل على الالئحة  -للمالبس الجاهزة  ي خالل التشاور بين وزارة المالية والمجلس التصدير  –تم
التنفيذية لقانون الجمارك )بشأن الرسوم الجمركية لجميع الخامات المستوردة تحت نظام السماح المؤقت(. إذ 

% من قيمة الضريبة 60يتيح قبول الضمانات بنسبة ال تقل عن  الذي 2021لسنة  475أصدر القرار رقم 
وم المستحقة، وذلك بالنسبة لألقمشة الجاهزة أو توابع األلبسة، على أن تكون نسبة وغيرها من الرس ،الجمركية
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ئحة التنفيذية قبل التعديل كان سيضع عبئ ا كبير ا على ال% منها ضمانات نقدية أو مصرفية. وكان نص ال30
 .%100طاب ضمان بنكي بنسبة كاهل الشركات المصدرة بتقديم خ

o  مية الصادرات القطاعية، تم إقرار نسب مساندة في المنظومة الجديدة إطار الجهود الحكومية لتنفي
% من تكلفة المشاركة، وفق حجم الصادرات لكل  80% و 60المعارض بما يتراوح بين في لتدعيم المشاركة 

 على فوائد مرتفعة للمصدرين.  ي ينطو  الذيشركة، األمر 
 

 الخامس المحور 3-5
 سلسلة القيمةفي جوانب الحوكمة 

 
 

 يمصر داخل إطار مؤسسفي تمارس أنشطة الحلقات المختلفة لسلسلة القيمة لصناعة المالبس الجاهزة 
 ة.االت المعنيالملزمة لكافة المشروعات العاملة بالمج واإلجراءاتيقوم على تنظيم القواعد واللوائح  يوتشريع

يضمه هذا اإلطار، ويشمل األجهزة ، فثمة عدد كبير من الكيانات ييشار إليه بالعرض التال وعلى نحو ما
ي التعلى المشاركة بين القطاعين، ومعها المبادرات المختلفة  العامة والخاصة، عالوة على المؤسسات القائمة

 تجرى بالتعاون مع مؤسسات التنمية الدولية.
 

جوانب الحوكمة عليه من تكامل ل ي ينطو  ما قدرب –اإلشارة إلى أن التعدد الكبير للكيانات المعنية  وتجدر
بعض األحيان  في  ييفض الذيل بين األدوار، األمر من قدر من مخاطر التداخ يخلو فإنه ال -لسلسلة القيمة 

بهذا  ى تطوير سلسلة القيمة. وارتباط اظهور نتائج بعض السياسات أو المبادرات الهادفة إل في تباطؤإلى 
ا رؤية  –المعالم األساسية الستراتيجية قطاع النسيج والمالبس  يالمؤسس ، نعرض إلى جانب اإلطارأيض 

، إضافة 2019عام في يشار إلى كونها قيد االعتماد، رغم صدورها عن وزارة الصناعة والتجارة  التي، و 2025
تلك الشركات أنشطة  وضع، بمال العام للغزل والنسيجإلى إبراز أحدث نتائج سياسات تطوير شركات قطاع األع

 قدمة حلقات سلسلة القيمة لصناعة المالبس الجاهزة بمصر.مفي 
 ة للمالبس الجاهزةللبيئة التشريعية والتنظيمية لسلسلة القيمة لصناع ياإلطار المؤسس 3-5-1

 :وزارة الصناعة والتجارة والجهزة التابعة لها .1
  مركز تحديث  :االقتصاديأجهزة تابعة للوزارة وتختص أدوارها بعدد من قطاعات النشاط

مصلحة الكفاية اإلنتاجية و  ،ومركز تدريب التجارة الخارجية ،وهيئة تنمية الصادرات ،الصناعة
 .يوالتدريب المهن

  أجهزة تابعة للوزارة وتختص أدوارها بقطاع الغزل والنسيج: صندوق دعم صناعة الغزل
 والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.  ،والمنسوجات
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  والهيئة المصرية ،هيئة التنمية الصناعية؛ وهيئة الرقابة الصناعية :تابعة للوزارةأجهزة أخرى 
 ووحدة المناطق الصناعية المؤهلة  ،المصري  التجاري جهاز التمثيل و  ،العامة للمواصفات والجودة

 )الكويز(.
 ،راعيالبحوث الز مركز و  ،معهد بحوث القطنالتابعة لها:  ةوالجهز  الراضيوزارة الزراعة واستصالح  .2

  والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمالبس. ،للزراعة الحيوية المركزي والمعمل 
 جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. .3
وبرنامج  يوالتدريب المهن يبرنامج دعم إصالح التعليم الفنأجهزة ومشروعات حكومية أخرى:  .4

ارة التعليم التابعة لوز  ي؛ ووحدة التعليم الفنFuture Fashion؛ وبرنامج TVET – Traintexترينتكس 
 .يوالتعليم الفن

 وشركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات. ،بنك تنمية الصادراتمؤسسات مالية:  .5
  :والخاص يمؤسسات خاصة ومؤسسات مشاركة بين القطاعين الحكوم .6

 للمالبس الجاهزة ي المجلس التصدير و  ،للمنسوجات ي المجلس التصدير ( المجالس التصديرية ،
 للمفروشات المنزلية(. ي والمجلس التصدير 

  رفة صناعة المالبس الجاهزة والمفروشاتغ –اتحاد الصناعات المصرية. 
  إكسبولينك -هيئة المصدرين المصريين . 
 الهيئة المصرية لتنمية صادرات النسيج. 
  ألكوتيكسا – باإلسكندريةاتحاد مصدرى القطن. 
  المصري وشعار القطن  المصري هيئة القطن. 

 مبادرات بمساندة مؤسسات التنمية الدولية: .7
  المصري مشروع القطن  –يونيدو. 
 BCI - مبادرة القطن األفضل. 
  مشروع جي تكس  – العالميمركز التجارةGTEX. 
  ئقبرنامج عمل ال –منظمة العمل الدولية. 
  لإلنشاء والتعمير األوروبيالبنك. 

 

 (2019 –وزارة الصناعة والتجارة  ) 2025رؤية  -استراتيجية صناعة النسيج والمالبس  3-5-2
 المصري الهدف الول: زيادة اإلنتاجية ونوعية اإلنتاج من القطن 
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  قنطار 10-9وصول إنتاجية الفدان إلى. 
 إنتاج ألياف خالية من الملوثات وذات جودة مرتفعة. 
  اإلنتاج إلى مستويات تواكب متطلبات األسواق المحلية وأسواق التصديرزيادة. 
 تقوم على  المصري إنتاجيتها مرتفعة لمختلف أنواع القطن  تها،وتنمي إنشاء مزارع كبيرة

 .ياستخدام أساليب اإلنتاج اآلل
 تعزيز سلسلة قيمة للقطن تتسم باالستدامة وبالقدرة على الرصد والتتبع. 

 ، وتطوير الجودة واإلنتاجيةيتنمية المهارات اإلدارية ومهارات العمل الفن :الثانيالهدف 
  مجال النسيج. في  يوالتعليم والتدريب الفن العاليتطوير برامج التعليم 
  تعليم وتدريب الموارد البشرية مرتفعة المهارات والمستدامة، والموارد البشرية مرتفعة

 اإلنتاجية )نحو مليون شخص(.
 تهموكفاء المنسوجات يات إنتاجية مصنعرفع مستوي. 
  لصناعة النسيج. االجتماعيوالتوافق  البيئيالتمكين من تحقيق التوافق 

 

 الهدف الثالث: تعزيز التنمية الصناعية ونمو سلسلة القيمة للمنسوجات والمالبس
 .إعداد خريطة عمل للصناعة تتسم بالدقة والمصداقية 
   مليارات دوالر للمراحل األولى من صناعة النسيج والمالبس 6القيام باستثمارات قيمتها. 
 )مليون متر مربع، 20بمساحة تقارب  تنمية مناطق ومجمعات صناعية )مدن للنسيج 

 المباشر. األجنبيواجتذاب  االستثمار 
 

 الهدف الرابع: تعزيز أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 في المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة  من يزيادة األعداد المنضمة للقطاع الرسم 

 صناعة النسيج والمالبس.
  في إنشاء منصات رقمية لتكوين شبكات عنقودية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 صناعة النسيج والمالبس
  إطار في  يمشروع صغير يتسم بالقدرة التنافسية من منظور عالم 500تنمية وتطوير

 النسيج والمالبس.سلسلة القيمة لصناعة 
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  النسيج والمالبس وتنمية الصادراتلسلسة القيمة لصناعة  الرأسيالهدف الخامس: تحقيق التكامل 
 :من منتجاتها                

 امليار دوالر سنويًّ  12لمالبس إلى زيادة صادرات المنسوجات وا. 
 ادوالر سنويًّ  اتمليار  6تتجاوز  الحد من واردات المنسوجات والمالبس بحيث ال. 
  والواليات المتحدة األوروبيأسواق االتحاد  فيإنشاء مراكز لعرض المنتجات وتوزيعها. 
  األسواق العالمية. في المصري العمل على زيادة حجم الطلب على القطن 

 

 صناعة المنسوجات والمالبس في الهدف السادس: تعزيز أنشطة البحوث  واالبتكار والتطوير 
  للمعلومات والبيانات باللغة العربية لمختلف فروع صناعة المنسوجات إنشاء مركز

 والمالبس.
  القطاع. فيتشجيع ابتكارات الشركات الناشئة 
 المصري تجزئة لعناقيد القطن  ذإنشاء مناف. 
 للقطاع. يتطوير عمليات التحول الرقم 

 :وعمليات الرصد والتقييم؛ وإصالح السياسات )البيئة الداعمة( ،يالهدف السابع: تطوير الدعم المؤسس
 .تنفيذ توصيات السياسات العامة 
 .صياغة سياسة وطنية لتصنيع األلياف بأنواعها المختلفة 
 عن  طريق زيادة أعداد المسجلين من المشغلين يتعزيز أنشطة التخليص الجمرك. 

 (.Authorized Economic Operators AEO)االقتصاديين المعتمدين 
  بناء قدرات المؤسسات الحكومية لدعم تنفيذ مكونات االستراتيجية الوطنية لصناعة

 المنسوجات والمالبس.
  (1)مكونات سياسات تطوير شركات الغزل والنسيج والمالبس بقطاع االعمال العام 3-5-3

كما تم إنشاء  .والتجهيز في العالم تم اإلعالن عن قرب االنتهاء من بناء أكبر مصنع للغزل والنسيج والصباغة
حدة. وعالوة على شركات للتجارة والحلج، في شركة وا 9شركة غزل ونسيج، و 23منظومة إدارية جديدة، ودمج 

تركز شركات الغزل والنسيج على  يك ؛هاوتسويق شركة تختص ببيع منتجات جميع الشركاتإنشاء  هذا، تم

                                  
 .مال العامعمن جانب وزير قطاع األ 2022ناير ي 24 فيأعلنت   1
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وسيكون اسم  .أماكن لفروع تلك الشركة في جميع محافظات الجمهورية عمليات اإلنتاج. ويجرى حالي ا اختيار
العالمة التجارية الجديد للشركة المسئولة عن التسويق للمنتجات المصرية من الغزل والنسيج هو "نت" ، وهو 

 .دولة حول العالم 14رمز مصري مقدس مرتبط بالنسيج، وتم تسجيله في 
 

 :يتفقد تم تحديدها على النحو اآل إحياء صناعة الغزل والنسيج بمصرالمكونات التفصيلية لبرنامج أما 
 ة اختارت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمالبس، التابعة لوزارة قطاع األعمال العام، شرك

 .«إحياء صناعات الغزل والنسيج»السويسرية كشريك أساسي في مشروع « ريتر»
  إقامة مصانع في مختلف أنحاء الجمهورية« والنسيجإحياء صناعة الغزل »يتضمن برنامج. 
 ن، تتضمن األماكن التي سيتم إنشاء مصانع فيها كال  من المحلة الكبرى، وكفر الدوار، والدلتا، وحلوا

 .ودمياط، وشبين الكوم، والوجه القبلي
 و ما تحدث تشتمل جوانب المشروع إنشاء أكبر مصنع للغزل على مستوى العالم في المحلة الكبرى، وه

 .، بمشيئة هللا2022عنه وزير قطاع األعمال عن افتتاحه خالل مارس 
  في العالم« غزل كومباتك»، ويضم أكفأ ماكينة «خيط طرف مفتوح»يضم المشروع خط إنتاج. 
  يشتمل المشروع على خطوط تفتيح وتنظيف وكرد وسحب وتمشيط وبرم ت قدر بعشرات من تلك

 .الماكينات
 100ذولة من قطن مصري غى إنتاج خيوط رفيعة عالية الجودة ميقوم المشروع عل.% 
   عالية الجودة الستخدامها في المنسوجات الفاخرة مثل القمصان ومالءات السرير اينتج المشروع خيوط 

 .وغيرها
  ا« غزل الطرف المفتوح»يتم العمل على الستخدام عوادم عمليات التصنيع السابقة في إنتاج  أيض 

 .خيوط مخزولة
 ألكبر استفادة من المواد الخام ا، تحقيق  «الجينز»لخيوط في تصنيع يتم استخدام تلك ا. 
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 الفصل الرابع
 أهم النتائج والتوصيات

 
ليل سلسلة القيمة لصناعة ، وبعد تحالمصري االقتصاد في بعد رصد وضع صناعة المالبس الجاهزة  

نتائج وال ،اإلنتاج توصلت الدراسة إلى النتائج العامةالجاهزة بجميع مراحلها ما قبل أو بعد المالبس 
 هذا الفصل من الدراسةفي والتوصيات الخاصة بهذه الصناعة 

 المبحث الول
 نتائج عامة  4-1

  ن كثير من البلدافي نتج عنه تسريع وتيرة التنمية  يإلى تحول اقتصاد سالسل القيمة العالميةأدت
 نواتجها المحلية .في وبالتالى زيادة  ،الفقيرة ، كما مكنتها من التخصص

 وتحولت من تصدير الموادةاإلنتاجي فين تحقيق مكاسب كبيرة البلدان الفقيرة مفي  لشركاتتمكنت ا ، 
يمكن لجميع الدول أن تستفيد من  عصر سالسل القيمة العالميةفي ، فياساألولية إلى التصنيع األس

 وقد زادت بالفعل إنتاجيةتزيد من التجارة وتعزز النمو. التي و  ،اإلصالحات وتيرةفي خالل اإلسراع 
 .العالمية في التجارية تشاركالتي الشركات في الشركات نتيجة تلك المشاركة إلى ضعف اإلنتاجية 

  تزيد من%1إلى أن زيادة المشاركة بنسبة  ، وتشير الدراسات والتقاريرتعزيز اإلنتاجية والنمو ، 
 .%1بأكثر من نصيب الفرد من الدخل 

  كثر إنتاجية وزيادة توظيف النساءأنشطة التصنيع والخدمات األ فيزيادة التوظيف. 
  تقوم الذي االقتصاديتحقيق نتيجة اإلصالح في البلدان النامية والمساعدة  في  يدعم التحول الهيكل 

 .به معظم هذه الدول
 منظومة االقتصاد العالمي عبر سالسل القيمة المحلية واإلقليمية العالمية، من شأنه في االنخراط ن إ

 .)*(أن يضمن تحقيق استثمارات ناجحة وتكاملية 

                                  

ج ، وتجميع المنتبين عدد من الدول اإقليميًّ توزيع عمليات التصنيع  فيالناجح النموذج  داآلسيوية تعالصناعات  )*(
 .ابق  سمموجه لبلد محدد  ي، ويكون المنتج النهائحدى تلك الدولإ في يالنهائ
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  هياكل االقتصاد، فنجد دوال  في فجوات  أيلمعالجة  اأسلوب   العالمية يعدسالسل القيمة في االندماج
وتحقيق نمو ووظائف للمواطنين في تلك الدول  ،صاديةإفريقية كثيرة استطاعت تجاوز فجواتها االقت

ح االندماج وضمن ذلك نجا ،مجرد فتح مصانع لحساب الصين ،دون امتالك بنية اقتصادية متطورة
مار تستطيع استقطاب شركات أن وزارة االستث المصري ويرى خبراء االقتصاد  .العالمياالقتصاد في 

شركات وطنية قائمة أو جديدة على أساس في ، أو يستثمر صندوق االستثمارات العامة أجنبية
وكذا التجارة  ،إلى تحويل الصناعة الوطنية يؤدياستراتيجية سالسل القيمة المحلية والعالمية مما 

ج االندما يؤدي، وهكذا بشكل دائم ياألجنبومولدة للنقد  ،والخدمات إلى صناعات متكاملة مع العالم
سالسل القيمة اإلقليمية والعالمية إلى تحقيق أرباح استثمارية تساعد على خلق وظائف نوعية في 

، وتعمل فيف فاتورة الواردات االستهالكية، وتخقق ميزة تنافسية للشركات الوطنيةوتح ،جديدة للمواطنين
سالسل القيمة في دماج نالل على جاهزية األسواق الداخلية مع مجهودات لتحفيز محيطنا اإلقليمي معنا

 .*(*)العالمية 
 

ى تناولت جوانب مختلفة من الموضوع تم التوصل إل التيومن خالل مراجعة عدد من الدراسات السابقة 
 التالية:النتائج 
 – سالسل القيمة العالمية غير تلقائية وتتطلب من البلدان في اآلثار التنموية الناجمة عن المشاركة  .1

ية ، فتخصص البلدان النامجاه أنشطة مرتفعة القيمة المضافةجهودا  لالرتقاء بات –خاصة النامية منها 
سالسل  في أنشطة التجميع والتركيب وإنتاج األجزاء والمكونات حرمها من مكاسب االندماج  في 

 .وشبكات اإلنتاج الدولية
صناعية على عدد من سالسل القيمة العالمية على التنمية ال فييتوقف التأثير المحتمل للمشاركة  .2

في المستوردة  مدى تطور مهارات اليد العاملة المحلية وقدرتها على استغالل التكنولوجيا :العوامل منها
تطوير مهارات جديدة وتحسين قدراتها في ، ومدى استعداد الشركات لالستثمار إنتاج منتجات أخرى 

، وأيضا قدرتها ل إلى سالسل القيمةتها على الوصو حيث تحدد قدرات وكفاءات الشركات المحلية قدر 
الصناعية أهمية بالغة،  هذا الصدد تكتسب السياساتفي ، و ضمن سلسلة القيمةرتقاء الواتعلم على ال

                                  

بهدف  2025ا حتى عام مليار جنيه سنويًّ  150يمكن تحقيق هذا االندماج من خالل توجيه جزء من بالنسبة لمصر  *(*)
 .ةعدد من المجاالت الصناعية والخدمية والتجاري فيوبناء سالسل محلية جديدة  ،حليةمتحسين سالسل القيمة ال
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ات الصناعية ، أو السياستستهدف البنية التحتية األساسيةالتي واء السياسات الصناعية األفقية سـ
أو السياسات الصناعية الموجهة لدخول سالسل القيمة  ،تستهدف قطاعات معينةالتي ـية الرأس

، كما يوجد جانب آخر مهم يتعلق سلسلة اإلنتاجفي ومراحل محددة  تستهدف أنشطة التيو  ،العالمية
ا  يقليماإليمثل التكامل ، حيث يمكن أن روابط اإلقليمية مع بلدان الجواربال في للتقارب  اومحرك  دافع 

 .برز على ذلك بلدان شرق آسيال األالدخل والنمو والمثا
 في دمج خالل مراحل مختلفة في السلع أو الخدمات الوسيطة ت  % من التجارة العالمية سواء 60إن  .3

ذلك إلى  يؤديعلى مستوى العالم. و  النهائيعملية إنتاج السلع والخدمات الموجهه إلى االستهالك 
صادرات  إجماليفي ت عديدة ألن المنتجات الوسيطة تحسب مرا ؛التجارة فيكثرة الحساب المزدوج 

منتجات في ألنها تدخل وتدمج  ؛التجارةفي قيمة مضافة  ، والمفروض حسابها مرة واحدة لكونهاالعالم
 أو خدمات تصدر بدورها فيما بعد.

قيمة فيها سالسل الأسهل تنتشر  فصال   يمكن الفصل فيها بين األنشطةالتي ن بعض الصناعات إ .4
 والسيارات وصناعة المالبس من تلك الصناعات. اإللكترونياتصناعات مثل  ، وتعدأوسع انتشار ا

ين ادية الجانب بين الواليات المتحدة األمريكية والصغذتها التعريفات أحالتي أدت الصدمات التجارية  .5
 التي  بالنسبة للبالدنوات سالسل القيمة العالمية بما بين ثالث وخمس سفي إلى تراجع النمو 

القيمة العالمية بعد وباء يتابع مستقبل سالسل  الذي ي، ويقر تقرير األمم المتحدة اإلنمائتضررت
 :كورونا
 تقلصت.ن التجارة داخل خطوط التوريد إ 
  كل الحروب التجارية بين في تطبق على سلع بمليارات الدوالرات التي الرسوم الجمركية و

 عهد ترامب( أحدثت "صدمة السياسة التجارية الحمائية". في ين )بدأت الواليات المتحدة والص
ة فإنه وبصفة عامة السياسات التجاري الواليات المتحدة المريكية والصينوبصرف النظر عن ما يجرى بين 

 التقييدية )الحمائية( خالل جائحة كورونا أضعفت من روابط سالسل القيمة العالمية.
 ،يرجميع أنحاء العالم بشكل كبفي هذا باإلضافة إلى مشكالت اإلمداد الراجعة إلى ارتفاع تكلفة شحن البضائع 

 األسواق العالمية من موجة تضخم آتية . فيوزيادة المخاوف  ،بدوره يهدد أسعار المستهلكين الذيو 
 المصري و  يتوى العربالمسسالسل القيمة العالمية على  فيات المحفزة لالندماج بعض التوصي 4-1-1

على الرغم من أن معظم دول شمال إفريقيا بذلت الكثير من الجهود المتعلقة بتسهيل التبادل  الدراسةأوضحت 
، وتحسين مستويات البنية التحتية زيادة مستويات التكامل اإلقليميةمن أجل  يومراجعة اإلطار المؤسس التجاري 

سالسل القيمة  فيهذه الدول ندماج ال االقتصادي، إال أن هناك حاجة لتعزيز األثر طاع النقلالخاصة بق



 المصريةتنمية سالسل القيمة بصناعة المالبس الجاهزة لتعزيز تنافسية الصادرات 

98 
 

، سالسل القيمة العالميةفي  خراط االبلدان النامية األكثر ان فيالعالمية ليصل إلى المستويات المثيلة المحققة 
ود رغبة قوية لدى ، ويحتاج إلى وجية المستفيضة على المستوى القطاعوهو ما يتطلب المزيد من الدراس

 أكثر عمق ا، يسالسل القيمة العالمية بهدف تحقيق تكامل إقليميفي حكومات تلك الدول لالندماج بشكل مؤثر 
 .وتحسين األحوال والظروف الداخلية

 بينها:من لتوصيات يمكن اإلشارة إلى عدد من ا
 الوسيطة والرأسمالية. التركيز على إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية على واردات السلع -1
 ، االتصاالت(ة يركز على تجارة الخدمات )النقل، التأمين، الشحنتحرير التجار في تبنى منهج متكامل  -2

 زيادة مستويات القيمة المضافة في، حيث تساهم تجارة الخدمات إلى جنب مع تحرير تجارة السلع اجنب  
ير إلى أن جهود الدول العربية على صعيد تحر ، ي شار سالسل القيمة العالميةوهو ما يعزز من أداء 

بية قة التجارة الحرة العر مستقلة عن منط كاتفاقيةبين الدول العربية  تجارة الخدمات قد ت وجت مؤخر ا
 في ، ومن شأن تفعيل العمل بهذه االتفاقية أن تساعد على المزيد من اندماج الدول العربية الكبرى 

 سالسل القيمة العالمية.
نهج محاولة توجيه مفاوضات تحرير التجارة الدولية واالتفاقيات  فيسبق التركيز  مع ما يتكامل -3

زيز تعفيما بين الدول العربية وبعضها من ناحية أخرى بهدف  الرأسيالتجارية الثنائية إلى دعم التكامل 
 .دور سالسل القيمة العالمية

دف جذب المزيد من التدفقات الواردة من ، بهالدول العربيةفي تحسين البيئة والمناخ االستثمارى  -4
سالسل  فيندماج تستهدف تعميق اال التي االستثمار األجنبى المباشر لدول المنطقة السيما تلك 

 .القيمة العالمية
، إلى التمويل يواألجنب المحليثمر اتباع السياسات الهادفة والداعمة لتحسين مستويات وصول المست -5

 .الصغر والصغيرة والمتوسطةتناهية وكذلك المشروعات م
 .أسعار الصرففي حد من االختالالت اتباع السياسات الرامية إلى ال -6
ين ية واالبتكار لدى الخريجبهدف تحسين مستويات المهارة الفن ؛البشري رأس المال في أهمية االستثمار  -7

، من خالل اتباع سياسات تعليمية تهدف إلى رفع مستويات جودة التعليم والتدريب واالنفتاح العرب
 .لخريجين مع احتياجات أسواق العملحتى تتماشى قدرات ا الخارجيعلى العالم 



 يمعهد التخطيط القوم - (327)سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم 

99 

، إضافة إلى تحسين بيق أحدث أساليب التقنية الحديثةإصالح المنافذ الجمركية من خالل تط -8
إلى خفض مستويات  يؤدي الذي، األمر وإدارتها الموانئ، وتعزيز هيكل نافذفي تلك الماإلجراءات 

 .الوقت والتكلفة
 .خص قبول السلع بالمنافذ الجمركيةتبنى المعايير والمقاييس الدولية فيما ي -9

ل سالس في ندماج لها من دور كبير فيما يتعلق باال، وذلك لما وتفعيلهاسن قوانين الملكية الفكرية  -10
 .القيمة العالمية

سالسل القيمة الزراعية في اتباع السياسات الزراعية الهادفة نحو دمج أصحاب الحيازات الصغيرة  -11
 .والحصول على التمويل يشاد الزراعمجال اإلر  في وخاصة  ،من خالل منحهم بعض الدعم

وليس مجرد  ،لىحتى يتم االستفادة من حلقات السلسلة األع المحليسياسات تعميق التصنيع  -12
 الذيوتقسيم العمل  ،وإال سيتم تكريس نظام التخصص ،االعتماد على المواد الخام أو السلع الوسيطة

 سابقة. حقبفي ساد 
العالمية  سالسل القيمةفي دعم مشاركة الوحدات اإلنتاجية العاملة بها في الدولة لها دور كبير  -13

 :األول، حيث يجب في المراحلخاصة 
 (.Export Processing Zonesالتركيز على خلق مناطق تجهيز الصادرات )أن يكون  -
 زيادة االلتحاق بسالسل القيمة العالمية. فيتساهم  التيمنح كافة التسهيالت الجمركية  -
 الدولة. فيتكلف بها الوحدات اإلنتاجية  التيتوفير بنية تحتية تساعد على إتمام المهام  -
 هذا الشأن . فيالعمل على ضمان تنفيذ العقود التجارية وإنفاذ قوانين رادعة  -
 .يعد من أخطر صور الفساد الذيو  ،ينالقضاء على صور الفساد بما فيها البيروقراطية والروت -
سالسل في زيادة مشاركة الدول في يساهم  الذيالعمل على جذب االستثمار األجنبى المباشر  -

سالسل القيمة العالمية مزايا ضريبية في منح كافة الوحدات اإلنتاجية المشاركة  القيمة العالمية مع
 المراحل المتقدمة في ، أما تطبيق نظام الضريبة التنازليةثل ، موقيمتها لصادراتترتبط بحجم ا
 في مشاركة سالسل القيمة العالمية يجب أن تعمل الدولة على اتساع نطاق الفي من المشاركة 

، وضمان تحقيق االستدامة سالسل القيمة فيالمهام المنفذة  ، بزيادة عددسالسل القيمة العالمية
الحصول على الفرص واالستفادة من خالل إلزام الوحدات في والعدالة  االجتماعيواالستقرار 

ز واكتسبت خبرة فيها من إنشاء مراك ،سالسل القيمة العالمية في احققت نجاح  التي اإلنتاجية 
سلسلة في بهدف تعظيم مشاركة الوحدة اإلنتاجية  ؛ومعاهد ملحقة بهذه الوحدات اإلنتاجية ،تدريب
 تعمل بها.التي القيمة 
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 الثانيالمبحث 
 أهم النتائج والتوصيات الخاصة بصناعة المالبس الجاهزة 2 -4

 

 أهم النتائج 4-2-1
 القيمة المضافة الصافية للصناعة التحويلية في تسهم بقدر ضئيل  مصرفي صناعة المالبس الجاهزة ن إ

% كحد أقصى خالل الفترة محل 4.5 كحد أدنى ونحو %1.4ككل، حيث تراوحت نسبة المساهمة ما بين 
هيكل القيمة في بين مساهمة كل من القطاع العام والقطاع الخاص  اواضح   هناك اختالال  الدراسة، كما أن 

 المضافة لهذه الصناعة.

 ين بحيث تراوحت نسبة المشتغلين بهذه الصناعة ما  رة التشغيلية لصناعة المالبس الجاهزة،ارتفاع القد
% كحد أقصى من إجمالي التشغيل بالصناعة التحويلية ككل خالل الفترة محل 13 ونحو ،% كحد أدنى7.6

ن الحد م فيسهم الدراسة. وتميل هذه الصناعة إلى تشغيل النساء بدرجة أكبر )مقارنة بالرجال(، وبالتالي ت
% لدى الرجال 4.2مقابل  2019عام في % 22.2مشكلة ارتفاع البطالة بين صفوف اإلناث، والتي بلغت 

ي ،  والتغلب علحد ذاته قد يكون من أهم سبل تمكين المرأة في . لذلك فإن دعم هذه الصناعة هنفس العامفي 
 سوق العمل. في التي تواجهها  تكالالمش

  لفترة ا% خالل 20% إلى 5.3، تتراوح ما بين اإلنتاجية العاطلة بصناعة المالبس الجاهزةارتفاع الطاقات
 محل الدراسة.

  نقص  فيتتمثل أهم األسباب المسئولة عن القصور في استغالل الطاقات اإلنتاجية المتاحة بهذه الصناعة
الت والصعوبات التسويقية والتمويلية، وتقادم اآل ،ونقص العمالة الماهرة، ونقص قطع الغيار ،المواد الخام

طاع. على هذا الق اإلنتاج مما يمثل عبئ ا كبير ا، وكذلك ارتفاع تكلفة استيراد مستلزمات وتهالكها والمعدات
 إلى إهدار الطاقات اإلنتاجية وتدهور القيمة المضافة لهذا القطاع. يؤدي الذياألمر 

 جمالي صادرات الصناعة إ%( فقط من 12-% 10ما بين ) الجاهزةنصيب صادرات المالبس  تراوح
 التحويلية خالل الفترة محل الدراسة. 

 ان الميزان التجاري إ هذا الفائض ما  (، تراوح2020-2010خالل الفترة ) للمالبس الجاهزة، كان يحقق فائض 
 الفترة.مليار دوالر كحد أقصى خالل هذه  1.2 مليون دوالر كحد أدني ونحو 130 بين

 بروتوكول "المناطق الصناعية المؤهلة ن إ(QIZ) من زيادة صادراتها من المالبس الجاهزة  قد مكن مصر
مليون دوالر  288.3(، حيث بلغت 2019-1995والمنسوجات إلى الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة )
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مليار  2.1ثم إلى  2018 فيمليار دوالر  1.6، وإلى 2015في مليون دوالر  842وارتفعت إلى  2005 في
 .2019عام في دوالر 

  دوالر  مليار 12.3إطار اتفاق الكويز قد بلغ في  إجمالي صادرات مصر إلى الواليات المتحدة المريكيةإن
ي تأتي مصر ف. و مصر خالل هذه الفترةفي شركة أمريكية  49كما استثمرت  (2019 -1995خالل الفترة )

ار في قائمة أكبر الدول المصدرة للسوق األمريكي في منتجات المالبس الجاهزة بإجمالي ملي 20المرتبة رقم 
مصر المرتبة الرابعة كأكبر مصدر للبنطلونات للسوق  وتحتل، 2019مليون دوالر خالل عام  15و

مليار  115وجات بإجمالي البس جاهزة ومنسم االواليات المتحدة األمريكية سنويًّ األمريكي حيث تستورد 
 .دوالر

  ة، تتمتع بميزة نسبية ظاهرة في المالبس الجاهزة ذات المواصفات المرتفعة، ولها أسواقها العالميمصر إن
 والواليات المتحدة األمريكية(. األوروبيسيما االتحاد  يرتفع طلبها على هذه المالبس )والالتي 

  لمربوطة، اعلى واردات المالبس الجاهزة واقترابها من التعريفة  المطبقةارتفاع متوسط التعريفة الجمركية إن
قد يفسر انخفاض الواردات من المالبس الجاهزة، فعلى سبيل المثال بلغت التعريفة المطبقة على المالبس 

 .2019عام في % 40% أما المربوطة 38.4الجاهزة حوالى 

  صر من إغراق السوق المصري بالمالبس الجاهزة مفي أما عن شكوى أصحاب مصانع المالبس الجاهزة
 ، فيمكن تفسيره بأن هناك كميات كبيرة من هذه المالبس تدخل مصر عنالواردة من الصين وتركيا وغيرها

طريق التهريب، كما أن نوعيات هذه المالبس تندرج تحت مسمى "المالبس الشعبية" بدرجة أكبر من 
 صميمية العالية. المالبس ذات المواصفات القطنية والت

  في زة ال يوفر الحماية الحقيقية لقطاع الغزل والنسيج والمالبس الجاه هيكل التعريفة الجمركية الحاليإن 
أجريت عليه خالل الفترة  التيمصر، حيث أدي تخفيض هيكل التعريفة الجمركية من خالل التعديالت 

 (، قد أدى إلى زيادة الواردات من المواد النسيجية ومصنوعاتها بدرجة تفوق صادرتها.2005-2020)

  أدت إلى تدهور  التيوالمعوقات  تكالمن كثير من المش يتعان مصر فيصناعة المالبس الجاهزة إن
يمة العالمية وتدهور صادراتها، لعل سالسل القفي الداخل، وضعف مساهمتها في القيمة المضافة لها 

الرأسي لسلسلة القيمة لهذه الصناعة، وصعوبة إجراءات التخليص الجمركي وتعقدها،  التكامل أهمها: ضعف
 (R & D) والتطوير البحثفي وارتفاع تكلفة العمالة ومحدودية العمالة الماهرة، وضعف القدرات المحلية 

التمويل المناسب، وغيرها من ، وصعوبة الوصول إلى هاوتهالك والتصاميم، وتقادم المعدات واآلالت
 والمعوقات. تكالالمش
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 :أهم التوصيات 4-2-2

 يةاآلت النقاط على التركيز خالل المصري من القطن زراعة عودة ضرورة: 
 جيةاإلنتا عالية أصناف جديدة باستنباط المتعلقة البحوث إلجراء الالزمة االستثمارات توفير على العمل -

 .لألمراض ومقاومة

 العالمية األسواق احتياجات يكفي بما التيلة طويلة باألقطان زراعتها المطلوب المساحة توفير ضمان -

 المحسنة كالتقاوي  اإلنتاج ومدهم بمستلزمات الفالحين تشجيع طريق عن المصري، القطن إلى التقليدية

 .حديث ا والمستنبطة

 .والتحديث ومشروعات التطوير األساسية للبنية الالزمة باالستثمارات ومده القطن قطاع دعم -

 وكبار التعاونية الجمعيات مع جنب إلى جنب ا القطن لمحصول التسويق عملية في الدولة دور استمرار -

 حملت في اإليجابية مشاركتهم عن هذا فضال   إنتاجهم، بيع من تمكنهم عدم حال الفالحين، لمساعدة التجار

 .االقتصادية أو الطبيعية نتيجة للظروف القطن محصول تصيب التي الخسارة

 في التيلة قصيرة األصناف زراعة في والتوسع المختلفة، الحكومية السياسات في القصور نواحي عالج -

 .الخارج من من استيرادها والحد المحلية  المصانع احتياجات لتغطية الجديدة األراضي

 نجاح لضمان القطن تجار محل لتحل الحالية، المرحلة في القطن لتسويق التعاونية الجمعيات دور تفعيل -

 .الحر النظام ظل في تسويقه
 

 ية: كويز(، يمكن تقديم التوصيات اآلتالمؤهلة )ال الصناعية المناطق فيما يتعلق ببروتوكول 

 تالصادرا أمام جديدة أسواق فتح نحو من هذا البروتوكول والسعي المنتظرة التوقعات على االعتماد عدم -
 نيةالمتأ الدراسات إجراء مع .مصر إليها المنضمة االقتصادية من التكتالت واالستفادة الصناعة، هذه من

 طنيةالو  الصناعة على سلبية نتائج المؤهلة )الكويز( من الصناعية المناطق اتفاقية عن ينشأ قد ما لتجنب

 .لها المغذية الصناعات على أو المناطق هذه والخارجة عن والمنسوجات للغزول

 يعجم وإزالة هذه الحاجات، وتلبية المؤهلة الصناعية المناطق في الصناعي القطاع احتياجات على التعرف -

 مالةالع عدد وزيادة الجاهزة، والمالبس الغزل والنسيج صناعة قطاع وخاصة ،الصناعي القطاع أمام العوائق

 .اإلنتاججميع مراحل  خالل والمدربة الماهرة المصرية

 هذه وتقديم الصناعية المؤهلة، بالمناطق الخاصة المعلومات بتقديم متخصصة مؤسسة أو إدارة إيجاد -

 من مةالمقد   والحوافز المناطق، هذهفي  االستثمار مزايا خاللها من وتبرز اإلنترنت، شبكة عبر المعلومات

 االستثمارات. جذب أجل
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 عدد زيادة أجل وذلك من مصر، صعيد لتشمل المؤهلة الصناعية للمناطق الجغرافي التوزيع في التوسع -

 ثم ومن األسواق، من غيرها أو، األمريكية للسوق  سواء المصرية الصادرات في  التوسع وبالتالي المصانع،

 .الكويز من االستفادة
 اتفاقيةفي  أسوة بنظيرتها ٪٨ إلى المصرية الكويز منتجات في اإلسرائيلي المكون  نسبة تخفيض محاولة -

 تستغل أن من المصرية بعض المصانع لدى تخوف هناك ألن ؛أسعارها ارتفاع لتجنب األردنية الكويز

 ضري مما ،العالمية المواصفات مع تتفق ال خام توريد مواد أو األسعار، رفع في المقررة النسبة إسرائيل

 ذهه الستيراد المصري  الجانب لجوء إمكانية على االتفاقية تشتمل أن كان يجب ولهذا المصرية، بالصناعة

 ريكاإلسرائيلي لش الجانب تحديد أو المحلية، المصادر من أو نفسها المتحدة الواليات من المكونات إما

 بالمواصفات. اإلخالل تم إذا إليه اللجوء يمكن
 المناطقفي  ونشرها Technology Access Community Centers تكنولوجية مجتمعية مراكز إنشاء -

 االقتصاد في وإدماجها الصغيرة والمتوسطة المشروعات استخدام في يساعد أن شأنه من الصناعية،

 العالمي.

 فتحوب الغزول والمنسوجات، صناعة بتطوير المعنية القائمة والتنظيمات للمؤسسات المخطط تفعيل الدور 

 .والمنسوجات الغزل صناعة دعم الصناعة، وصندوق  تحديث مركز :مثل صادراتها، أمام الخارجية األسواق

 بلق من الكافي الكبرى االهتمام بالمحلة والنسيج الغزل صناعات تنال أن يجب حيث الصناعة تحديث ضرورة 

 لىع النسجية للصناعات اقتصادية قاعدة تشكّ ل أكبر الكبرى  المحلة مدينة أن خاصة الصناعة، تحديث برنامج

 .الجمهورية مستوى 

 ى الكبر  المحلة بمدينة النسجية الصناعات لدعم فاعلية أكثر بصورة المصانع أصحاب مع التعاون  ضرورة 
 .طويرللت الالزمة الكوادر لتوفير الصناعات هذه لتدريب مركز ودعم إنشاء ،الميسرة القروض وتوفير ،وتطويرها

 اعد تضم ، والتيهاوتطوير  الكبرى  المحلة بمدينة والنسيج للغزل اإلنتاجية التعاونية الجمعية دعم أهمية  كبير ا د 

ا أو لتصبح كيان ا مصنع( ألف )نحو والمتوسطة الصغيرة المصانع من  لجهودا تنسيق على قادر ا تعاوني ا اتحاد 

 .الخارجية في األسواق للمنافسة قابل منتج إيجاد بهدف

 هذه  تطوير للتمكن من ،النسجية بالصناعات المرتبطة التخصصات لجميع التأكيد علي إنشاء مراكز تدريب
 .المحلية والعالمية األسواق احتياجات يطابق للمنتجات متميز مستوى  إلى وصوال   الصناعات،

 األعباء وتقليل الصناعات النسجية، في والمتوسطة الصغيرة المشروعات إلقامة اإلدارية اإلجراءات تبسيط 

 الرعاية وتوفير الرسمية، غير اإلنتاجية أعداد األنشطة تقليص بهدف وغيرها، وجمارك ضرائب من اإلدارية

 .تحديثها وتطويرها أجل من الفني والدعم
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  بتيسير اإلنترنت يختص شبكة على موقع وكذلك ،النسجية للصناعات بيانات قاعدة إنشاءالتأكيد علي 

 نشطةاأل من وغيرها ،والمالبس الغزل والنسيج لمصانع التسويقية الفرص وخلق التجارية، واالتفاقات االتصاالت

  .القطاع بهذا المرتبطة اإلنتاجية
 لآلخرين تهاخدما مقابل والكتان القطن من الطبيعية الخام اللياف تجهيز منشآت تتقاضاه فيما النظر إعادة 

 .والنسيج الغزل في صناعة المختلفة المراحل بين العائد توزيع في العدالة يحقق نحو على

  ا يجوالنس صناعة الغزل داخل المختلفة والتصنيع اإلنتاج حلقات بين فيما السعار لموازنة صندوق  إنشاء  بدء 

 .والمالبس الجاهزة المنسوجات بإنتاج وانتهاء الخام األلياف إنتاج مرحلة من

 مع ازليةتن يجعلها بما المنسقةالجمركية  التعريفة على تمت التي األخيرة الجمركية التخفيضات في النظر إعادة 

 اإلنتاجو  الوطنية، الصناعة من اإلنتاج بين فيما وجود المنافسة لتجنب الصناعة هذه داخل التصنيع مراحل تقدم

 .الوطنية في السوق  المستورد المماثل

  لعمالا بقطاع الغزل والنسيج شركات في والتطوير التاريخية والعباء الديون  مشكالت من االنتهاء عةسر 

 وبمعدالت المنافس االقتصادي اإلنتاج جديدة من مستويات إلى الصناعية القالع بهذه والوصول العام،

 .متسارعة

 والتجهيز ةوالنسيج والصباغ الغزل صناعة في الحديثة التكنولوجيا إلدخال االستثمارات توجيه على التشجيع 

 .لذلك خاصة ميزات ومنح ،الخصوص وجه على

 لطاقاتا في وذلك بالتوسع المجتمع، الحتياجات النوعي التوازن  تحقق التي لالستثمارات الولوية إعطاء 

 إلكريلكوا بالبوليستير المخلوطة والغزول المستمرة  والمتضخمة الصناعية والخيوط الصناعية لأللياف اإلنتاجية

بما و  والتريكو، المنسوجة األقمشة من الجاهزة للمالبس اإلنتاجية والطاقات المواصفات الخاصة، ذات والغزول
 .استهالك المجتمع أنماط على طرأت التي المتغيرات مع ويتفق العالمية االتجاهات مع يتواكب

 يةالمغذ مجال الصناعات في خاصة الواردات إحالل سياسة تحقق التي االستثمارات تنفيذ على التركيز 

 اتجاهات وتشجيع ، )وغيرها  –الكلف  – البطانة أقمشة – الحياكة خيوط (الجاهزة المالبس لصناعة

 لها توفر والتي النسجية، للصناعة الالزمة ومستلزمات اإلنتاج، الغيار قطع تصنيع مجاالت في االستثمار

 البوبين(. الحلق، الدرق، )النير، وتكلفة اقتصادية عالية بجودة اإلنتاج مقومات

 جذب إلى واقعية، تهدف تسويقية وبرامج خطط بوضع باالستثمار المعنية المؤسسات قيام ضرورة 

 حفت على المؤهلة الصناعية التابعة للمناطق والشركات المصانع تشجع برامج وإيجاد مصر، إلى االستثمارات
 .فقط السوق األمريكية على التركيز وعدم لها، جديدة أسواق
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  التركيز على قطاع البحث والتطويرمن الضروري Research and Development  (R&D)   بهدف
 ،حاليةوتحسين المنتجات ال ،، وزيادة كفاءة عمليات اإلنتاجهامراجعة التصاميم والتكنولوجيا المتوفرة وتنقيح

 .ومتابعة التغيرات المستمرة في رغبات المستهلكين ،من أجل مواجهة المنافسين ؛وابتكار منتجات جديدة
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 حقــــــمل
 

 أهم الدراسات السابقة
 – ، سالسل القيمة العالمية(2020) المصري مجس الوزراء  –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  -1

 : آفاق التجارة العالميةفي مصر والتحوالت 
لمتزايد االتجاه افي خالل العقدين الماضيين والمتمثلة  العالميشهدها االقتصاد  التيالتطورات تناول الدراسة ت

 في من الدول والشركات  جاهات العولمة، حيث يتشارك كثيرظل اتفي عبر مراحل عدة  اإلنتاجنحو تجزئة 
 في  ةتحققها المشارك التيعن طريق سالسل القيمة العالمية.  كما تبرز الدراسة المزايا  النهائيتوليد المنتج 

ها يكون من شأن التي، وتستعرض الشروط والسياسيات سواء للدول المتقدمة أو النامية سالسل القيمة العالمية،
ف مصر من االستعداد على موق الدراسةهذا الشأن تركز في سالسل القيمة العالمية، و في دعم المشاركة 

حليل ت، وألغراض تجاهالهذا افي لحكومية المبذولة يعزز الجهود ا الذيللتطورات الراهنة والمستقبلية على النحو 
 : تتضمن الدراسة القسام التاليةالقضايا لمشار إليها، 

  التعريف وآلية العمل . –سالسل القيمة العالمية 
  لسالسل القيمة العالمية . االقتصاديالتأثير 
 تأثيرات سالسل القيمة على التجارة العالمية. 
  هذه السالسل.في الفرص والتحديات الماثلة أمام سالسل القيمة العالمية، ومشاركة مصر 
 ها ، وسبل تعزيز مشاركة االقتصادات الناشئة، ومن بينمستقبلية لسالسل القيمة العالميةالتوجهات ال

 .قيمة العالميةسالسل الفي مصر 
 

حمد م)إعداد  سالسل القيمة العالميةفي ، موجز سياسات االندماج (2019صندوق النقد العربى ) -2
  سماعيل(إ

% من حجم التجارة العالمية، كما 50نحو  التي تشكل حالي اأهمية سالسل القيمة العالمية و  الدراسةتستعرض 
الفقر ورفع  القيمة العالمية، من حيث رفع معدالت النمو وخفضسالسل في تستعرض أثر اندماج الدول النامية 

، ومن سالسل القيمة العالميةفي لعربية ارتفاع نسبة مساهمة بعض الدول االدراسة وتبرز مستويات اإلنتاجية. 
في إدماج الشركات ز يأن تعز ، كما تشير تحليالت الدراسة إلى غرب: مصر واألردن ولبنان وتونس والمبينها

أمثلة  الدراسة ، والتنمية الشاملة المستدامة.  كما تقدماالقتصاديسالسل القيمة العالمية يستهدف تحقيق التنوع 
السياسات ومن بينها  سالسل القيمة العالمية،في مجاالت المشاركة في على السياسات الوطنية الداعمة للتقدم 
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، ومعايير الجودة، والخدمات اللوجستية، األسواق إلى الحصول على المدخالت، والوصول :أتيي المتصلة بما
التوصية  إلىوالحوكمة. وتخلص الدراسة  وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وحقوق الملكية الفكرية،

سالسل القيمة في المباشرة المرتبطة بزيادة االندماج  األجنبيةبتركيز الدول العربية على جذب االستثمارات 
 العالمية.

3- EGYPTIAN CENTER FOR ECONOMIC STUDIES-ECES (2018), SERVICES 

CONTRBUTION TO VALUE CHAINS: CASE STUDY OF THE EGYPTIAN 

READY-MADE GARMENTS SECTOR BY: RAMA SAID AND ABDEL-HAMID 

MAMDOUH, WORKING PAPER NO.191 

قطاع الصناعة التحولية بمصر، مع التركيز على صناعة المالبس الجاهزة.  فيدور الخدمات  الدراسةتتناول 
سالسل القيمة خالل ثالثة من دراسات الحالة، حيث تستخلص ثمة في وتتضمن الدراسة تحليال للخدمات 

مصر.  في ا على أداء صناعة المالبس الجاهزة تقديم الخدمات بتلك السالسل من شأنه التأثير سلب  في قصور 
مجاالت البحث والتطوير والتصميم، عالوة على محدودية  في ضعف القدرات المحلية  فإنلى وجه التحديد، وع

درة قالى الحد من  اض  يأزيادة تكلفة الخدمات بدرجة كبيرة، و  إلىجميعها  ياالتصال المباشر مع المشترين، تؤد
سالسل القيمة العالمية،  فية االندماج كبر من القيمة المضافة، وضعف فعاليأالصناعة على المساهمة بحصة 

هزة من ا على القدرة التنافسية لصناعة المالبس الجاسلب   التأثير فيوتتمثل النتيجة الحتمية ألوجه القصور تلك 
تاحة البنية األساسية الم فيومعايير الجودة. كما تستعرض للدراسة أوجه القصور  واألسعارحيث فترات التوريد، 

وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة بصناعة المالبس الجاهزة وتخلص  ،المحافظات المصريةفي للشركات 
 . مة لصنعة المالبس الجاهزة في مصرلي توصيات تستهدف تعزيز الخدمات بسالسل القيإالدراسة 

 

4- Center for Promotion of Imports from Developing Countries- C 81(2020), Value 

Chain Analysis for Apparel from Egypt. 

تتناول الدراسة مختلف جوانب سالسل القيمة المضافة في صناعة المالبس الجاهزة بمصر بالتركيز علي 
 ية: التحليل التفصيلي للموضوعات اآلت

 المصرية.لسوق األوروبية للمالبس الجاهزة مع التركيز علي الصادرات ا -1
 . تدامةوعناصر االس ،هيكل، والحوكمة: الالمصري لمالبس الجاهزة باالقتصاد صناعة ا -2
 . صادرات المالبس الجاهزة المصرية تجابه التي الفرص المتاحة والمعوقات  -3
 زة المصرية في سالسل الرامية الي تعزيز اندماج صناعة المالبس الجاه واإلجراءاتالسياسات  -4

  العالمية.القيمة     
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ نوان السلسلةع م

1 
دراسة الهيكل اإلقليمي للعمالة 
فى القطاع العام فى جمهورية 

 مصر العربية
 1977ديسمبر 

د. محمد حسن فج 
 ................ النور

2     

3 
الدراسات التفصيلية لمقومات 

التنمية اإلقليمية  بمنطقة جنوب 
 مصر

   1978أبريل 

دراسة تحليلية لمقومات التنمية  4
 اإلقليمية  بمنطقة جنوب مصر

   1978يوليو 

5 

دراسة إقتصادية فنية ألفاق 
صناعة األسمدة والتنمية الزراعية 
فى جمهورية مصر العربية حتى 

 1985عام 

   1978أبريل 

6 
التغذية والتنمية الزراعية فى 

 البالد العربية
   1978أكتوبر 

7 

تطوير التنجارة وميزان 
المدفوعات ومشكلة تفاقم العجز 
الخارجى وسلبيات مواجهته ) 

69/1970 – 1975) 

د.رمزى ذكي، د. عبد القادر  د. الفونس عزيز 1978أكتوبر 
 حمزة وأخرون 

8 

Improving the position of 
third world countries in 
the international cotton 

economy, 

  1979يونيو 
 

 

9 
دراسة تحليلية لتفسير التضخم 

 ................ د.رمزى ذكي 1979أغسطس  (1976  1970فى مصر )

10 
حوار حول مصر فى مواجهة 

 ................ د. على نصار 1980فبراير  القرن الحادى والعشرون 
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ نوان السلسلةع م

11 

تطوير أساليب وضع الخطط 
الخمسية باستخدام نماذج 

جمهورية البرمجة الرياضية فى 
 مصر العربية

 ................ د. محرم الحداد 1980مارس 

12 
دراسة تحليلية للنظام الضريبى 

 (1978-1970/71فى مصر )
 1980مارس 

أ. عبد اللطيف 
 حافظ،

 د.أحمد الشرقاوي وأخرون 

13 
تقييم سياسات التجارة الخارجية 

 د. أفونس عزيز 1980يوليو  والنقد االجنبى وسبل ترشيدها
د. صقر أحمد صقر 

 وأخرون 

14 
التنمية الزراعية فى مصر 
ماضيها وحاضرها ) ثالثة 

 أجزاء(
 د. سعد عالم وأخرون  د. موريس مكرم هللا 1980يوليو 

15 
A study on Development 

of Egyptian National 
fleet/ 

June 1985 ................ ................ 

16 
واإلستقرار اإلنفاق العام 

 – 1970االقتصادى فى مصر 
1979 

 ................ د. رمزي ذكي 1981ابريل 

17 
األبعاد الرئيسية لتطوير وتنمية 

 القرى المصرية
 د. سليمان حزين وأخرون  أ. لبيب زمزم 1981يونيو 

18 
الصناعات الصغيرة والتنمية 
الصناعية ) التطبيق على 

 صناعة الغزل والنسيج فى مصر
 1981يوليو 

د. ممدوح فهمي 
 الشرقاوي 

د.رأفت شفيق، د. ثروت 
 محمد علي وأخرون 

19 
ترشيد اإلدارة االقتصادية للتجارة 

 الخارجية والنقدية األجنبية
 د.سيد دحية وأخرون  د. فونس عزيز 1981ديسمبر 

الصناعات التحويلية فى  20
 المصري. )ثالثة أجزاء(

د. محمد عبد  1982أبريل 
 منجيالفتاح 

د.ثروت محمد على، 
د.راجية عابدين خير هللا 

 وأخرون 
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ نوان السلسلةع م

21 
       التنمية الزراعية فى مصر

 د. موريس مكرم هللا 1982سبتمبر  ) جزئين(
د. عبد القادر دياب، د. 
أحمد عبد الوهاب برانية 

 وأخرون 

مشاكل إنتاج اللحوم والسياسات  22
 المقترحة للتغلب عليها

عبد د. محمد  1983أكتوبر 
 الفتاح منجى

د. سعد عالم، د. عبد القادر 
 دياب وأخرين

د. محمد عبد  1983نوفمبر  دور القطاع الخاص فى التنمية 23
 الفتاح منجى

د. فوزي رياض، د. ممدوح 
 فهي الشرقاوي واخرين

24 
تطوير معدالت االستهالك من 

السلع الغذائية وأثارها على 
 السياسات الزراعية فى مصر

 د. سعد طه عالم 1985مارس 
د. عبدالقادردياب، د. عبد 

 العزيز إبراهيم

25 
البحيرات الشمالية بين االستغالل 

 1985أكتوبر  النباتى واالستغالل السمكى
ا.د. احمد عبد 

 الوهاب برانيه
ا.د بركات أحمد الفرا، ا.د 

 عبد العزيز إبراهيم

26 
تقييم االتفاقية التوسع التجارى 

االقتصادى بين مصر والتعاون 
 والهند ويوغوسالفيا

 1985أكتوبر 
د. أحمد عبد 
 العزيز الشرقاوي 

د. محمود عبد الحى 
صالح، د. محمد قاسم عبد 

 الحي وأخرون 
 

27 
سياسات وإمكانيات تخطيط 
 الصادرات من السلع الزراعية

 د. سعد طه عالم 1985نوفمبر 
د. عبد القادر دياب،د. 
 محمد نصر فريد وأخرون 

 

اإلنفاق المستقبلية فى صناعة  28
 الغزل والنسيج فى مصر

د. فوزى رياض  1985نوفمبر 
 فهمى

د. محمد عبد المجيد 
الخلوى، د. مصطفي أحمد 

 مصطفي وأخرون 
 

29 
دراسة تمهيدية الستكشاف أفاق 
االستثمار الصناعى فى إطار 

 التكامل بين مصر والسودان
د. محمد عبد  1985نوفمبر 

 الفتاح منجي

د. فتحي الحسيني خليل، د. 
 رأفت شفيق وأخرون 

 
 ................د. السيد عبد  1985ديسمبر دراسة تحليلية عن تطوير  30
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ نوان السلسلةع م
االستثمار فى ج.م.ع مع اإلشارة 

للطاقة االستيعابية لإلقتصاد 
 القومى

 العزيز دحيه

31 
دور المؤسسات الوطنية فى 

تنمية األساليب الفنية لإلنتاج فى 
 جزئين( مصر )

 1985ديسمبر 
د. الفونس عزيز 

 قديس
................ 

32 

حدود وإمكانات مساهمة ضريبية 
على الدخل الزراعى فى مواجهة 
مشكلة العجز فى الموازنة العامة 

للدولة واصالح هيكل توزيع 
 الدخل القومى

 1986يوليو 
د. رجاء عبد 
 الرسول حسن

................ 

33 

اإلقليمية  للنمو التفاوتات 
االقتصادى واالجتماعى وطرق 

فياسها فى جمهورية مصر 
 العربية

د.عال سليمان  1986يوليو 
 الحكيم

................ 

34 
مدى إمكانية تحقيق اكتفاء ذاتى 

 1986يوليو  من القمح
د. رجاء عبد 
 ................ الرسول حسن

35 
Integrated Methodology 
for Energy planning in 

Egypt. 
د.عماد الشرقاوى  1986سبتمبر 

 امين
 د. راجيه عابدين

36 

المالمح الرئيسية للطلب على 
تملك االراضى الزراعية الجديدة 

والسياسات المتصلة 
 باستصالحها واستزراعها

 ................  1986نوفمبر 

37 
دراسة بعنوان مشكالت صناعة 

 1988مارس  األلبان فى مصر
د.هدى محمد 

 ................ صالح

د. مجدي محمد خليفة، د.مصطفى أحمد  1988مارس دراسة بعنوان آفاق االستثمارات  38
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ نوان السلسلةع م
العربية ودورها فى خطط التنمية 

 المصرية
 حامد إبراهيم وأخرون  مصطفى

39 

تقدير اإليجار االقتصادى 
لألراضى الزراعية لزراعة 

المحاصيل الزراعية الحقلية على 
المستوى اإلقليمي لجمهورية 

 80/1985مصر العربية عامى 

 1988مارس 
د.احمد حسن 

 ابراهيم
................ 

40 
السياسات التسويقية لبعض 

السلع الزراعية وآثارها 
 االقتصادية

 د. سعد طه عالم 1988يونيو 
د. بركات الفرا، د. هدى 

 محمد صالح وأخرون 

41 
بحث االستزراع السمكى فى 

 1988أكتوبر  ومحددات تنميته مصر
د.على ابراهيم 

 ................ عرابي

42 
نظم توزيع الغذاء فى مصر بين 

 1988أكتوبر  الترشيد واإللغاء
د.محمد سمير 

 ................ مصطفى

43 
دور الصناعات الصغيرة فى 

التنمية دراسة استطالعية لدورها 
 االستيعاب العمإلى

 1988أكتوبر 
حسام محمد د. 

 مندور

د. محمد عبد المجيد 
 طه الخلوى، د. حسين
 الخبيروأخرون 

44 
دراسة تحليلية لبعض المؤشرات 
المالية للقطاع العام الصناعى 

 التابع لوزارة الصناعة
 1988أكتوبر 

د. ثروت محمد 
 ................ على

45 
الجوانب التكاملية وتحليل القطاع 

الزراعى فى خطط التنمية 
 االقتصادية واالجتماعية

 ................ د.سيد حسين احمد 1989فبراير 

46 
إمكانيات تطوير الضرائب 

العقارية لزيادة مساهمتها فى 
 اإليرادات العامة للدول فى مصر

د.احمد حسن  1989فبراير 
 ابراهيم

................ 

  طه عالمد. سعد  1989سبتمبر مدى إمكانية تحقيق ذاتى من  47
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ نوان السلسلةع م
د. هدى محمد صالح  السكر

 وأخرون 

48 
دراسة تحليلية الثار السياسات 

االقتصادية والمالية والنقدية على 
 تطوير وتنمية القطاع الزراعى

 د.سيد حسين احمد 1990فبراير 
د. سيد عزب، د. بركات 

 الفرا وأخرون 
 

49 

اإلنتاجية واألجور واألسعار 
الوضع الراهن للمعرفة النظرية 

والتطبيقية مع إشارة خاصة 
 للدراسات السابقة عن مصر

 1990مارس 
د.ابراهيم حسن 

 العيسوى 

د. عثمان محمد عثمان، د. 
 سهير أبو العنين وأخرون 

 

50 

المسح االقتصادى واالجتماعى 
والعمرانى لمحافظة البحر 
األحمر وفرص االستثمار 

 المتاحة للتنمية

 ................ د.احمد برانية 1990مارس 

51 
سياسات إصالح ميزان 

المدفوعات المصرية للمرحلة 
 اآلولى

 1990مايو 
د.السيد عبد 
 المعبود ناصف

د. فادية محمد عبد السالم، 
د. مجدى محمد خليفة 

 وأخرون 

52 
بحث صناعة السكر وإمكانية 
تصنيع المعدات الرأسمالية فى 

 مصر
 1990سبتمبر 

د.حسام محمد 
 مندور
 

محمد عبد المجيبد د. 
الخلوى، د.  حامد إبراهيم 

 وأخرون 

53 
بحث اإلعتماد على الذات فى 

مجال الطاقة من منظور تنموى 
 وتكنولوجى

 1990سبتمبر 
د.راجية عابدين 

 خير هللا
 

د. عماد الشرقاوي أمين، د. 
 فائق فريد فرج هللا وأخرون 

 

 1990أكتوبر  التخطيط االجتماعى واإلنتاجية 54
د.وفاء احمد عبد 

 هللا

د. خضر عبد العظيم أبو 
قورة،   د. محمد عبد العزيز 

 عيد وأخرون 

مستقبل استصالح االراضى فى  55
مصر فى ظل محددات 

د.محمد سمير  1990أكتوبر 
 مصطفى

د. عبد الرحيم مبارك هاشم،       
 د. صالح اسماعيل
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ نوان السلسلةع م
  األراضى والمياه والطاقة

قضايا دراسات تطبيقية لبعض  56
 اإلنتاجية فى االقتصاد المصري 

د.عثمان محمد  1990نوفمبر 
 عثمان

د. أحمد حسن إبراهيم، د. 
هدي محمد صبحي 

 مصطفي وأخرون 

57 
بنوك التنمية الصناعية فى 
بعض دول مجلس التعاون 

 العربي
 د. حسام محمد المندور د.رأفت شفيق بسادة 1990نوفمبر 

بعض آفاق التنسيق الصناعى  58
 بين دول مجلس التعاون العربي

د. فتحي الحسين  1990نوفمبر 
 خليل

د. ثروت محمد على 
 وأخرون 

59 
سياسات إصالح ميزان 

المدفوعات المصري) مرحلة 
 ثانية(

 1990نوفمبر 
د.السيد عبد 
 المعبود ناصف

................ 

60 
بحث اثر تغيرات سعر الصرف 

على القطاع الزراعى وانعكاساتها 
 االقتصادية

د.محمد سمير  1990ديسمبر 
 مصطفى

د. محمود عالء عبد العزيز، 
 د. عبد القادر دياب

 

61 

اإلمكانيات واألفاق المستقبلية 
للتكامل االقتصادى بين دول 

مجلس التعاون العربي فى ضوء 
 هياكل اإلنتاج والتوزيع

د.مجدي محمد  1991يناير 
 خليفه

................ 

62 
التكامل الزراعى بين إمكانية 

 مجلس التعاون العربي
 د. سعد طه عالم 1991يناير 

د. هدى صالح النمر، د. 
 عماد الدين مصطفي 

دور الصناديق العربية فى تمويل  63
 القطاع الزراعى

 د.سيد حسين احمد 1991أبريل 
د. محمد نصر فريد، د. 
 بركات أحمد الفرا وأخرون 

 

64 
بعض القطاعات اإلنتاجية 

والخدميه بمحافظة 
مطروح)جزئين( الجزء األول: 

د.صالح حسين  1991أكتوبر 
 مغيب

 د. فريد أحمد عبد العال
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ نوان السلسلةع م
 القطاعات اإلنتاجية

 د. سعد طه عالم 1991أكتوبر  مستقبل إنتاج الزيوت فى مصر 65
د. براكات أحمد الفرا، د. 
 هدي صالح النمر وأخرون 

66 

فى االقتصاد القومى  اإلنتاجية
المصري وسبل تحسينها مع 

ة ـــــــــــالتركيز على قطاع الصناع
) الجزء األول( األسس 

 والدراسات النظرية

 د.محرم الحداد 1991أكتوبر 

 
د. أماني عمر زكي، د. 
محمد ابو الفتح الكفراوي 

 وأخرون 
 

66 

اإلنتاجية فى االقتصاد القومى 
المصري وسبل تحسينها مع 
التركيز على قطاع الصناعة 

)الجزء الثانى( الدراسات 
 التطبيقية

 د.محرم الحداد 1991أكتوبر 
د. أماني عمر زكي، د. 
محمد ابو الفتح الكفراوي 

 وأخرون 

67 

خلفية ومضمون النظريات 
االقتصادية الحالية والمتوقعة 

بشرق أوروبا. ومحددات 
انعكاساتها الشاملة على مستقبل 

 ر والعالم العربيالتنمية فى مص

 د. على نصار د.سعد حافظ 1991ديسمبر 

68 
ميكنة األنشطة والخدمات فى 

 مركز التوثيق والنشر
 د.اماني عمر 1991ديسمبر 

د. رمضان عبد المعطي، د. 
 امال حسن الحريري وأخرون 

69 
إدارة الطاقة فى مصر فى ضوء 
أزمة الخليج وانعكاساتها جوليا 

 وإقليميا ومحليا
 1992 يناير

د.راجيه عابدين 
 ................ خير هللا

واقع آفاق التنمية فى محافظات  70
 الوادى الجديد

د. عزه عبد العزيز  1992يناير 
 سليمان

د. فريد أحمد عبد العال 
 وأخرون 

انعكاسات أزمة  71
( على 90/1991الخليج)

د.مصطفى أحمد  1992يناير 
 مصطفى

مرسي، د.  د. سلوي محمد
 مجدى محمد خليفة وأخرون 



 المصريةتنمية سالسل القيمة بصناعة المالبس الجاهزة لتعزيز تنافسية الصادرات 

122 
 

 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ نوان السلسلةع م
  االقتصاد المصري 

72 
الوضع الراهن والمستقبلى 
 د.عبد القادر دياب 1992مايو  إلقتصاديات القطن المصري 

د. عبد الفتاح حسين، د. 
 هدى صالح النمر وأخرون 

73 
خبرات التنمية فى الدول 

األسيوية حديثة التصنيع وامكانية 
 االستفادة منها فى مصر

د.ابراهيم حسن  1992يوليو 
 العيسوي 

د. رمزي زكي، د. حسين 
 الفقير

74 
بعض قضايا تنمية الصادرات 

 الصناعية المصرية
 1992سبتمبر 

د.فتحى الحسيني 
 خليل

................ 

75 

تطوير مناهج التخطيط وإدارة 
التنمية فى االقتصاد المصري 
فى ضوء المتغيرات الدولية 

 المعاصرة

محمد  د.عثمان 1992سبتمبر 
 عثمان

د. رافت شفيق بسادة، د. 
 سهير أبو العنين وأخرون 

76 

السياسات النقدية فى مصر 
خالل الثمانينات " المرحلة 
االولى" ميكانيكية وفاعلية 
السياسة النقدية فى الجانب 
 المالي واالقتصادى المصري 

 1992سبتمبر 
د.السيد عبد 
 المعبود ناصف

 عبدالسالم محمد فادية
 

77 
التحرير االقتصادى وقطاع 

 الزراعة
 1993يناير 

 سعد طه عالم
 

د. سيد حسين أحمد، د. 
 بركات أحمد الفرا وأخرون 

78 

احتياجات المرحلة المقبلة 
لإلقتصاد المصري ونماذج 

التخطيط واقتراح بناء نموذج 
إقتصادى قومى للتخطيط 

 التأشيرى المرحلة االولى

 د.محرم الحداد 1993يناير 
نصار، د. ماجدة  د. على

 إبراهيم وأخرون 
 

79 
بعض قضايا التصنيع فى مصر 

 1993مايو  منظور تنموى تكنولوجى
راجيه عابدين خير 

 هللا
د. فتحية زغلول، د. نوال 

 على حله وأخرون 
د. سالم عبد العزيز محمود،  د.محمد عبد العزيز  1993مايو  تقويم التعليم االساسى فى مصر 80
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الجليل د. دسوقي عبد 
 وأخرون 

81 

اآلثار المتوقعة لتحرير سوق 
النقد االجنبى على بعض 
مكونات ميزان المدفوعات 

 المصري 

د. اجالل راتب  1993مايو 
 العقيلي

د. الفونس عزيز ، د.  فادية 
 عبد السالم وأخرون 

 

82 

The Current 
development in the 
methodology and 
applications of 

operations research 
obstacles and prospects 
in developing countries 

Nov 1993 د عفاف فؤاد، د صالح  د.اماني عمر
 العدوي وأخرون 

  د. سعد طه عالم 1993نوفمبر  اآلثار البيئية الزراعية 83

84 
تقييم البرامج للنهوض باإلنتاجية 

 الزراعية
 1993ديسمبر 

د.محمد سمير 
 مصطفى

النمر د. هدى صالح 
وأخرون، د. عبد القادر 

 محمد دياب

85 
اثر قيام السوق األوربية 

 1994يناير  المشتركة على مصر والمنطقة
د. إجالل راتب 

 العقيلي
د. أحمد هاشم، د. مجدي 

 خليفة وأخرون 

86 
مشروع إنشاء قاعدة بيانات 

األنشطة البحثية بمعهد التخطيط 
 القومى" المرحلة االولى"

 د.محرم الحداد 1994يونيو 
د. عبد القادر محمد دياب، 
 د. أماني عمر زكي وأخرون 

 

87 

الكوارث الطبيعية وتخطيط 
الخدمات فى ج.م.ع )دراسة 

 1992ميدانية عن زلزال أكتوبر 
 فى مدينة السالم(

 

 1994سبتمبر 
د.وفاء احمد عبد 

 هللا
................ 
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88 
تحرير القطاع الصناعى العام 

المتغيرات  فى مصر فى ظل
 المحلية والعالمية

 1994سبتمبر 
راجيه عابدين خير 

 هللا

د. فتحية زعلول، د. ثروت 
 محمد على وأخرون 

 

89 
إستشراف  بعض اآلثار المتوقعة 

لسياسة اإلصالح االقتصادى 
 بمصر  ) مجلدان(

 د. رمزي زكي 1994سبتمبر 
د. عثمان محمد عثمان 
وأخرون، د. أحمد حسن 

 إبراهيم

90 
واقع التعليم االعدادى وكيفية 

 1994نوفمبر  تطويره
د.محمد عبد العزيز 

 ................ عيد

91 
تجربة تشغيل الخريجين 

بالمشروعات الزراعية وافق 
 تطويرها

 ................ د.عبد القادر دياب 1994ديسمبر 

92 
دور الدولة فى القطاع الزراعى 
 فى مرحلة التحرير االقتصادى

 د.سعد طه عالم 1994ديسمبر 
د. محمد محمود رزق، د. 
 نجوان سعد الدين وأخرون 

93 

األبعاد االقتصادية واالجتماعية 
لتحرير القطاع الصناعى 

المصري فى ظل اإلصالح 
 االقتصادى

د.راجيه عابدين  1995يناير 
 خير هللا

د. فتحية زغلول، د. نفسية 
 سيد أبو السعود وأخرون 

94 
قاعدة بيانات  مشروع انشاء

االنشطة البحثية بمعهد التخطيط 
 القومى ) المرحلة الثانية(

 د.محرم الحداد 1995فبراير 
د. أماني عمر زكي عمر،          

 د. حسين صالح وأخرون 

السياسات القطاعية فى ظل  95
 التكيف الهيكلى

د.محمود عبد الحى  1995أبريل 
 صالح

................ 

96 
العامة للدولة فى ضوء الموازنة 

 سياسة اإلصالح االقتصادى
 د.ثروت محمد على 1995يونية 

د. محمد نصر فريد، د. 
نبيل عبد العليم صالح 

 وأخرون 

97 
المستجدات العالمية ) الجات 

 د.إجالل راتب 1995أغسطس وأوروبا الموحدة( وتأثيراتها على 
د. مصطفي أحمد مصطفي،       

د. سلوى محمد مرسي 
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تدفقات رؤوس األموال والعمالة 

 والتجارة السلعية والخدمية 
 )دراسة حالة مصر(

 وأخرون 
 

98 
تقييم البدائل اإلجرائية لتوسع 

قاعدة الملكية فى قطاع األعمال 
 العام

 1996يناير 
فتحي الحسينى 

 خليل
 

د. صالح حسين مغيب، د. 
محمد عبد المجيد الخلوى 

 وأخرون 

99 
االقتصادية الدولية أثر التكتالت 

 د.سعد طه عالم 1996يناير  على قطاع الزراعى
د. محمود مرعى، د. منى 

 الدسوقي

100 
مشروع إنشاء قاعدة بيانات 

األنشطة البحثية بمعهد التخطيط 
 القومى )المرحلة الثالثة(

 د.محرم الحداد 1996مايو 
د. أماني عمر زكي، د. 
ماجدة إبراهيم سيد فراج 

 وأخرون 

101 
دراسة تحليلية مقارنة لواقع 

القطاعات اإلنتاجية والخدمية 
 بمحافظات الحدود

   1996مايو 

التعليم الثانوى فى مصر: واقعة  102
 ومشاكله واتجاهات تطويره

د.محمد عبد العزيز  1996مايو 
 عيد

د. لطف هللا إمام صالح، د. 
 دسوقي عبد الجليل وأخرون 

103 
القرية التنمية الريفية ومستقبل 

 المصرية: المتطلبات والسياسات
 د.سعد طه عالم 1996سبتمبر 

د. بركات احمد الفرا، د. 
أحمد عبد الوهاب برانية 

 وأخرون 

104 
دور المناطق الحرة فى تنمية 

 الصادرات
 د.اجالل راتب 1996أكتوبر 

د. محمود عبد الحي، د. 
 حسين صالح وأخرون 

105 
تطوير أساليب وقواعد المعلومات 
فى إدارة األزمات المهددة ألطراد 

 التنمية) المرحلة األولى(
د. حسام مندرة وأخرون، د.  د.محرم الحداد 1996نوفمبر 

 ماجدة إبراهيم سيد فراج

106 
المنظمات غير الحكومية 

 والتنمية فى مصر 
 ) دراسة حاالت(

د. وفيق أشرف حسونة، د.  د.نادرة وهدان 1996ديسمبر 
 وأخرون وفاء عبد هللا 
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107 
بعاد البيئية المستدامة فى األ

 مصر
 1996ديسمبر 

د.راجية عابدين 
 خير هللا

د. نفيسة سيد محمد أبو 
 السعود

108 

التغيرات الهيكلية فى مؤسسات 
التمويل الزراعى: مصادر 

ومستقبل التمويل الزراعى فى 
 مصر

د.محمد عبد العزيز  1997مارس 
 عيد

د. وفيق أشرف حسونة، د. 
هللا إمام صالح لطف 

 وأخرون 

109 

التغيرات الهيكلية فى مؤسسات 
التمويل الزراعى ومصادر 

ومستقبل التمويل الزراعى فى 
 مصر

 د.ثروت محمد على 1997أغسطس 
إبراهيم صديق على، د. بهاء 

 مرسي وأخرون 

110 
مالمح الصناعة المصرية فى 

ظل العوامل الرئيسية المؤثرة فى 
 والعشرينمطلع القرن الحادى 

د.ممدوح فهمي  1997ديسمبر 
 الشرقاوى 

د. فتحي الحسن خليل، د. 
 ثروت محمد على وأخرون 

111 
آفاق التصنيع وتدعيم األنشطة 
غير المزرعية من اجل تنمية 

 ريفية مستدامة فى مصر
 1998فبراير 

 د.سعد طه عالم
 

د. هدي النمر، د. منى 
 الدسوقي وأخرون 

112 
والسياسية الزراعة المصرية 

الزراعية فى اطار نظام السوق 
 الحرة

 1998فبراير 
د.هدي صالح 

 النمر
 

     د. عبد القادر دياب، 
 د. محمد سمير مصطفي

113 
الزراعة المصرية فى مواجهة 

 د.سعد طه عالم 1998فبراير  القرن الواحد والعشرين
د. هدي النمر، د. منى 

 الدسوقي وأخرون 

114 
األوسط التعاون بين الشرق 

 د.اجالل راتب 1998مايو  وشمال أفريقيا
     د. محمود عبد الحي، 

 د. فادية عبد السالم وأخرون 

115 

تطوير أساليب وقواعد المعلومات 
فى إدارة األزمات المهددة بطرد 

 التنمية ) المرحلة الثالثة(
 

 د.محرم الحداد 1998يونيو 
د. حسام مندرة، د. اماني 

 عمر زكي عمر وأخرون 
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116 
حول أهم التحديات االجتماعية 

 21فى مواجهة القرن 
 1998يونية 

د.وفاء احمد عبد 
 هللا

د. عبد العزيز عيد، د. نادرة 
 وهدان وأخرون 

117 
محددات الطاقة االدخارية فى 

 مصر دراسة نظرية وتطبيقية
 د.ابراهيم العيسوى  1998يونية 

د. أحمد حسن إبراهيم، د. 
 سهير أبو العنين وأخرون 

118 
تصور حول تطوير نظام 

 د.عبد القادر دياب 1998يوليو  المعلومات الزراعية
د. محمد سمير مصطفي، 
د. أحمد عبد الوهاب برانية 

 وأخرون 

119 
التوقعات المستقبلية إلمكانيات 
االستصالح واالستزراع بجنوب 

 الوادى
 د.سعد طه عالم 1998سبتمبر 

د. عبد القادر دياب، د. 
 وأخرون هدي النمر 

120 
إستراتيجية استغالل البعد الحيزى 

فى مصر فى ظل االصالح 
 االقتصادى

د.سيد محمد عبد  1998ديسمبر 
 المقصود

د. السيد محمد الكيالني، د. 
 عال سليمان الحكيم وأخرون 

121 
حولت إلى مذكرة خارجية رقم 

(1601) 
 1998ديسمبر 

د.ايمان احمد 
 الشربيني

.................... 

122 

Artificial Neural 
Networks Usage for 
Underground Water 

storage &   River Nile in 
Toshoku Area 

 1998ديسمبر 
د.عبد هللا 
 الداعوشى

سمير  .د.أماني عمر، د
 ناصر وأخرون 

 

123 
بناء وتطبيق نموذج 

متعددالقطاعات للتخطيط 
 التأشيرى فى مصر

 د.ماجدة ابراهيم 1998ديسمبر 
عبد القادر حمزة ، د.  د. 

 سهير أبو العينين وأخرون 

124 
إقتصاديات القطاع السياحى فى 
مصروانعكاساتها على االقتصاد 

 القومى
د. محمود عبد الحي، د.  د.اجالل راتب 1998ديسمبر

 فادية عبد السالم وأخرون 

 ....................د.سيد محمد عبد  1999فبراير تحديات التنمية الراهنة فى بعض  125
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 المقصود محافظات جنوب مصر

126 
اآلفاق واإلمكانيات التكنولوجية 

 د.سعد طه عالم 1999سبتمبر  فى الزراعة المصرية
د. هدى النمر ، د.  عماد 

 مصطفي وأخرون 

127 
إدارة التجارة الخارجية فى ظل 

 د.اجالل راتب 1999سبتمبر  سياسات التحرير االقتصادى
عبد الحي، د. د. محمود 

 فادية عبد السالم وأخرون 

128 
قواعد ونظم معلومات التفاوض 

 د.محرم الحداد 1999سبتمبر  فى المجاالت المختلفة
د. حسام مندور، د. محمد 
 يحيى عبد الرحمن وأخرون 

129 
اتجاهات تطوير نموذج إلختيار 
السياسات االقتصادية لإلقتصاد 

 المصري 
د. عبد القادر حمزة، د.  ابراهيمد.ماجدة  2000يناير 

 سهير أبو العنين وأخرون 

130 
دراسة الفجوة النوعية لقوة العمل 
فى محافظات مصر وتطورها 

 1996-1986خالل الفترة  
 2000يناير 

د.عزه عبد العزيز 
 سليمان

د. سيد محمد عبد المقصود 
د.  السيد محمد الكيالني 

 وأخرون 

131 
القرن التعليم الفنى وتحديات 
 الحادى والعشرون 

 2000يناير 
د.محمد عبد العزيز 

 عيد

د. دسوقي حسين عبد 
د.  زينات محمد -الجليل

 طبالة وأخرون 

132 
أنماط االستيطان فى منطقة 

 2000يونيو  جنوب الوادى " توشكى "
د.سيد محمد عبد 

 المقصود
د. السيد محمد الكيالني، د. 
 عال سليمان الحكيم وأخرون 

133 
ومجاالت التعاون بين فرص 

 2000يونيو  مصر ومجموعات دول الكوميسا
د.محمد محمود 

 وأخرون  الشرقاوي  د. ممدوح رزق 

 د.نادرة وهدان 2000يونيو  اإلعاقة والتنمية فى مصر 134
د. وفيق اشرف حسونة، د. 
 وفاء أحمد عبد هللا وأخرون 

135 
تقويم رياض األطفال فى القاهرة 

 2001يناير  الكبرى 
د.محمد عبد العزيز 

 عيد
د. دسوقي عبد الجليل، د. 

 إيمان منجي وأخرون 

136 
الجمعيات األهلية وآوليات 

التنمية بمحافظات جمهورية 
 مصر العربية

د.عزه عبد العزيز  2001يناير 
 سليمان

د. محاسن مصطفى. 
حسنين، د. خفاجى، محمد 

 عبد اللطيف.
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137 
آفاق ومستقبل التعاون الزراعى 

 المرحلة القادمةفى 
 2001يناير 

د.احمد عبد الوهاب 
 برانيه

  -د. مصطفي عماد الدين
 د. سعد الدين، نجوان.

138 
تقويم التعليم الصحى الفنى فى 

 مصر
 د.نادرة وهدان 2001يناير 

   د. وفيق اشرف حسونة، 
 د. عزة الفندري وأخرون 

139 
منهجية جديدة لإلستخدام األمثل 

التركيز على للمياه فى مصر مع 
 مياه الرى الزراعى مرحلة أولى

 2001يناير 
د.محمد محمد 

 الكفراوي 
د. أماني عمر زكي، د. 

 فتحية زغلول وأخرون 

140 
التعاون االقتصادى المصري 

الدولي _ دراسة بعض حاالت 
 الشراكه

 د.اجالل راتب 2001يناير 
د. محمود عبد الحي، د. 

 مجدي خليفة وأخرون 

141 
وترتيب المدن تصنيف 

المصرية) حسب بيانات تعداد 
1996) 

د.السيد محمد  2001يناير 
 كيالني

د. سيد محمد عبد المقصود، 
د. عال سليمان الحكيم 

 وأخرون 

142 
الميزة النسبية ومعدالت الحماية 

للبعض من السلع الزراعية 
 والصناعية

 د.عبد القادر دياب 2001يناير 
د. ممدوح الشرقاوي، د. 

 محمود رزق وأخرون محمد 

سبل تنمية الصادرات من  143
 الخضر

د.هدى صالح  2001ديسمبر 
 النمر

د. سيد حسين، د. بركات 
 أحمد الفرا وأخرون 

تحديد االحتياجات التدريبية  144
 لمعلمى المرحلة الثانوية

د.محمد عبد العزيز  2001ديسمبر 
 عيد

محرم الحداد، د. ماجدة 
 إبراهيم وأخرون 

145 

التخطيط بالمشاركة بين 
المخططين والجمعيات األهلية 

على المستويين المركزى 
 والمحافظات

 2002فبراير 
د.عزه عبد العزيز 

 سليمان

د. محاسن مصطفي 
حسنين، د. يمن حافظ 

 الحماقي وأخرون 

146 
أثر البعد المؤسسى والمعوقات 
اإلدارية والتسويق على تنمية 
 الصادرات الصناعية المصرية

د.ممدوح فهمي  2002رس ما
 الشرقاوى 

د. محمد حمدي سالم، د. 
محمد يحي عبد الرحمن 

 وأخرون 
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147 
قياس استجابة مجتمع المنتجين 

 د.عبد القادر دياب 2002مارس  الزراعيين للسياسات الزراعية
د. نجوان سعد الدين، د. 
أحمد عبد الوهاب برانية 

 وأخرون 

148 
تطوير منهجية جديدة لحساب 
االستخدام األمثل للمياه فى 

 مصر ) مرحلة ثانية(
 2002مارس 

د.محمد محمد 
 الكفراوي 

د. أماني عمر زكي، د. عبد 
 القادر حمزة وأخرون 

149 

رؤية مستقبلية لعالقات ودوائر 
التعاون االقتصادى المصري 
الخارجى" الجزء األول" حلفية 

 أساسية "

 2002مارس 
د.محمود محمد 

 عبد الحى
إجالل راتب العقيلي،            د. 

 د. مصطفي أحمد مصطفي

150 

المشاركة الشعبية ودورها فى 
تعاظم أهداف خطط التنمية 
المعاصرة المحلية الريفية 

 والحضرية

 2002ابريل 
د.وفاء احمد عبد 

 هللا
د. نادرة عبد الحليم وهدان، 

 د. عزة الفندري وأخرون 

151 
تقدير مصفوفة حسابات 

لإلقتصاد المصري اجتماعية 
 1999 – 1998عام 

 2002أبريل 
د. سهير ابو 

 العينين
.............. 

152 

األشكال التنظيمية وصيغ وأليات 
تفعيل المشاركة فى عمليات 

التخطيط على مستوى القطاع 
 الزراعى

 2002يوليو 
د.هدى صالح 

 النمر

د. عبد القادر محمد دياب، 
د. محمد سمير مصطفي 

 وأخرون 

نحو استراتيجية لالستفادة من  153
 التجارة اإللكترونية فى مصر

د. حسام مندرة، د. فادية  د.محرم الحداد 2002يوليو 
 عبد العزيز وأخرون 

154 

صناعة األغذية والمنتجات 
 الجلدية فى مصر 
 )الواقع والمستقبل(

 

 2002يوليو 
د.ممدوح فهمي 

 الشرقاوى 
  د. إيمان أحمد الشربيني، 

 حسن توفيقد. محمد 
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155 
تقدير االحتياجات التمويلية 

لتطوير التعليم ما قبل الجامعى 
 وفقا  إلستراتيجية متعددة األبعاد

 2002يوليو 
د.محمد عبد العزيز 

 عيد
د. ماجدة إبراهيم، د. زينات 

 طبالة وأخرون 

156 
االحتياجات العملية واإلستراتيجية 

للمرأة المرية وأولوياتها على 
 فظاتمستوى المحا

 2002يوليو 
د.عزه عبد العزيز 

 سليمان

د. اجالل راتب العقيلي، د. 
محاسن مصطفي حسنين 

 وأخرون 

157 
موقف مصر فى التجمعات 

 2002يوليو  اإلقليمية
د.سلوى مرسي 

 محمد فهمي
 خليفة محمد د. مجدي

 وأخرون 

158 
إدارة الدين العام المحلى وتمويل 

 2002يوليو  االستثمارات العامة فى مصر
د.السيد عبد العزيز 

 دحيه
د. نفين كمال، د. سهير أبو 

 العنين وأخرون 

التأمين الصحى فى واقع النظام  159
 الصحى المعاصر

 د.عزه عمر الفندري  2002يوليو 
د. وفاء أحمد عبد هللا، د.  

نادرة عبد الحليم وهدان 
 وأخرون 

160 
تطبيق الشبكات العصبية فى 

 قطاع الزراعة
 2002يوليو 

د.محمد محمد 
 الكفراوي 

د. اماني عمر زكي، د. عبد 
 القادر حمزة وأخرون 

161 

اإلنتاج والصادرات المصرية من 
مجمدات وعصائر الخضر 

والفاكهة ومقترحات زيادة القدرة 
التنافسية لها باألسواق المحلية 

 والعالمية

 د.سمير عريقات 2002يوليو 
د. مني عبد العال الدسوقي،        

 محمد مرعي وأخرون د.  

 2003يناير  تقسيم مصر إلى أقاليم تخطيطية 162
د.سيد محمد عبد 

 المقصود

 د. السيد محمد الكيالني، 
د. فريد أحمد عبد العال 

 وأخرون 

163 
تقييم وتحسين أداء بعض المرافق 
 د.محرم الحداد 2003يوليو  " مياه الشرب والصرف الصحى"

     د. حسام مندور، 
 السعود وأخرون  أود.نفيسة 

164 
تصورات حول خصخصة بعض 

 د.عبد القادر دياب 2003يوليو  مرافق الخدمات العامة
     د. سيد حسين أحمد، 

 د. ياسر كمال السيد وأخرون 
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165 
تحديد االحتياجات التمويلية 
للتعليم العإلى " دراسة نظرية 

 تحليلية ميدانية "
 2003يوليو 

د.محمد عبد العزيز 
 عيد

ماجدة إبراهيم، د. زينات  د.
 محمد طلبة وأخرون 

166 

دراسة أهمية اآلثار البيئية 
لألنشطة السياحة فى محافظة 
البحر األحمر " بالتركيز على 

 مدينة الغردقة"

 2003يوليو 
د.سلوى مرسي 

 محمد فهمي
د. وفاء أحمد عبد هللا، د. 

 أحمد برانية وأخرون 

167 
العوامل المحددة للنمو 

االقتصادى فى الفكر النظرى 
 وواقع االقتصاد المصري 

 2003يوليو 
د. سهير ابو 

 العينين

د. نيفين كمال حامد 
وأخرون، د. فتحية زغلول 

 وأخرون 

168 

العدالة فى توزيع ثمار التنمية 
فى بعض المجاالت االقتصادية 

واالجتماعية فى محافظات 
 مصر " دراسة تحليلية"

 2003يوليو 
العزيز د.عزه عبد 

 سليمان

د. سيد محمد عبد المقصود 
، د.  السيد محمد الكيالني 

 وأخرون 

169 

تقييم وتحسين جودة أداء بعض 
الخدمات العامة لقطاعى التعليم 

والصحة باستخدام شبكات 
 األعمال

 د.عبد القادر حمزه 2003يوليو 
د. أماني عمر، د. ماجدة 

 إبراهيم وأخرون 

170 
ة وسبل دراسة األسواق الخارجي

 النفاذ اليها
 د.فادية عبد السالم 2003يوليو 

د. مصطفي أحمد مصطفي 
 وأخرون، د. اجالل راتب

171 
أولويات االستثمار فى قطاع 

 الزراعة
 2003يوليو 

د.هدي صالح 
 النمر

أحمد عبد الوهاب برانية، د. 
 سيد حسين

172 

دراسة ميدانية للمشاكل 
والمعوقات التى تواجه صناعة 

الجديدة فى مصر "  األحذية
التطبيق على محافظة القاهرة 

 ومدينة العاشر من رمضان"

 2003يوليو 
د.ممدوح فهمي 

 الشرقاوى 

د. حسام محمد مندور، د. 
إيمان أحمد الشربيني 

 وأخرون 
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173 
قضية التشغيل والبطالة على 

المستوى العالمي والقومى 
 والمحلى

 2003يوليو 
د.عزيزة على عبد 

 الرازق 
اجالل راتب، د. محرم د. 

 الحداد وأخرون 

174 
بناء وتنمية القدرات البشرية 

المصرية " القضايا والمعوقات 
 الحاكمة"

 2003يوليو 
د.مصطفى احمد 

 مصطفى

د. إبراهيم حسن العيسوي، 
د. محمد على نصار 

 وأخرون 

175 

بناء قواعد التقدم التكنولوجى فى 
الصناعة المصرية من منظور 

التنافسية والتشغيل مداخل 
 والتركيب القطاعى

 د.محرم الحداد 2004يوليو 
د. قتحية زغلول، د. إيمان 

 الشربيني وأخرون 

176 
استراتيجية قومية مقترحة لإلدارة 
المتكاملة للمخلفات الخطرة فى 

 مصر
د. خالد محمد قهمي، د.  د.نفيسه ابو السعود 2004يوليو 

 حنان رجائي وأخرون 

177 
الجودة الشاملة لبعض تحسين 

 مجاالت اقطاع الصحى
 د.عبد القادر حمزه 2004يوليو 

د. أماني عمر، د. محمد 
 الكفراوي وأخرون 

178 

مخاطر األسواق الدولية للسلع 
الغذائية للسلع الغذائية 

اإلستراتيجية  وإمكانيات 
 وسياسات وأدوات مواجهتها

الشرقاوي، د. سيد د. ممدوح  د.عبد القادر دياب 2004يوليو 
 حسين وأخرون 

179 

إمكانيات وأثار قيام منطقة حره 
بين مصر والواليات المتحدة 

األمريكية والمناطق الصناعية 
المؤهلة ) ودروس مستفادة 

 لإلقتصاد المصري(

 د.فادية عبد السالم 2004يوليو 
د. اجالل راتب العقيلي،            

د. سلوى محمد مرسي 
 وأخرون 

د.محمد سمير  2004يوليو  هواء نظيف لمدينة عمالقة نحو 180
 مصطفى

د. السيد محمد الكيالني، د. 
عبد الحميد القصاص 

 وأخرون 
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181 

تحديد االحتياجات بقاعات 
التعليم ما قبل  –الصرف 
  العالىلتعليم ا –الجامعى 

 )عدد خاص(

د.زينات محمد  2004يوليو 
 طباله

  د. لطف هللا إمام صالح،          
 د. عزة عمر الفنردي

182 

تحديد االحتياجات بقطاعى 
الصرف الصحى والطرق 

 والكبارى لمواجهة العشوائيات
 ) عدد خاص(

  د. نفيسة أبو السعود،               د.محرم الحداد 2004يوليو 
 د. نعيمة رمضان وأخرون 

183 

خصائص ومتغيرات السوق 
المصري _ دراسة تحليلية لبعض 

المصرية الجزء األول " األسواق 
 اإلطار النظرى والتحليلى "

 د.محرم الحداد 2005يناير 
 د. حسام مندور

 د. فادية عبد السالم وأخرون 

184 

خصائص ومتغيرات السوق 
المصري ) دراسة تحليلية لبعض 
األسواق المصرية( الجزء الثانى: 

اإلطار التطبيقى " سوق 
وق س –الخدمات التعليمية 

وق س –السياحة الخدمات 
 البرمجيات"

 د.محرم الحداد 2005يناير 
 د. حسام المندور

د. فادية عبد السالم  
 وأخرون 

185 

خصائص ومتغيرات السوق 
المصري ) دراسة تحليلية لبعض 
األسواق المصرية الجزء الثالث: 
اإلطار التطبيقى " يوق األدوية 

وق السلع الغذائية والزراعية س –
 ألسمنت"ح واسوق حديد التسلي –

 ................... د.محرم الحداد 2005يناير 

186 
الملكية الفكرية والتنمية فى 

 مصر
 2005أغسطس

د. لطف هللا امام 
 صالح

..................... 



 يمعهد التخطيط القوم - (327)سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم 

135 

 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ نوان السلسلةع م

187 
قوة  –تقدير الطلب على العمالة 

البطالة فى ظل  –العمل 
 سيناريوهات بديلة

 2006يونية 
د.عبد الحميد 

 القصاصسامى 
      د. ماجدة إبراهيم سيد

 د. زينات طبالة وأخرون 

188 
الحاسبات اإلقليمية  كمدخل 

 لالمركزية المالية
 2006يونية 

د.عال سليمان 
 الحكيم

   د. السيد محمد الكيالني
د. فريد أحمد عبد العال 

 وأخرون 

189 
المعاشات والتأمينات فى 

جمهورية مصر العربية ) الواقع 
 التطوير( وإمكانيات

  د. زينات طبالة د.محمود عبد الحى 2006يونيه 
 د. سمير رمضان وأخرون  

190 
بعض القضايا المتصلة 
بالصادرات) دراسة حالة 

 الصناعات الكيماوية(
 2006يونيه 

د.فاديه محمد عبد 
 السالم

 د. اجالل راتب العقيلي 
د. مصطفي أحمد مصطفي 

 وأخرون 

191 
"  مشروع تنمية جنوب الوادى
توشكى " بين األهداف 

 واإلنجازات
د.هدى صالح  2006يونية 

 النمر
 د. عبد القادر دياب

 د. سيد حسين وأخرون  

192 

الالمركزية كمدخل لمواجهة 
بعض القضايا البيئية فى مصر 
) التوزيع اإلقليمي لالستثمارات 

الحكومية وارتباطها ببعض 
 قضايا البيئة(

 د.نفيسه ابو السعود 2006يونية 
د. أحمد حسام الدين نجاتي        

 د. عزة يحيي وأخرون 

193 

نحو تطبيق نظام اإلدارة البيئية 
( " على معهد 14000)األيزو 

التخطيط القومى" كنموذج 
 لمؤسسة بحثية حكومية

د. أحمد حسام الدين نجاتي،         د.نفيسه ابو السعود 2006يونية 
 د. زينب محمد نبيل

194 
 

أهداف األلفية  تكاليف تحقيق
 الثالثة بمصر

 د. حسام مندور  د.محرم الحداد 2006يونية 
 د. حنان رجائي وأخرون 
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 د.عبد القادر دياب 2006يونية  السوق المصرية للغزل 195
 د. عبد القادر حمزة 

 د. محمد الكفراوي وأخرون 

196 
المعايير البيئية والقدرة التنافسية 

 للصادرات المصرية
 2007أغسطس 

د.سلوى مرسي 
 محمد فهمي

 د. سمير مصطفي
 د. فادية عبد السالم وأخرون 

197 
استخدام أسلوب البرمجة الخطية 
والنقل فى البرمجة الرياضية لحل 

 مشاكل اإلنتاج والمخزون 
 2007أغسطس 

د.محمد محمد 
 الكفراوي 

 د. عبد القادر حمزة
 د. أماني عمر وأخرون 

تقييم موقف مصر فى بعض  198
 االتفاقيات الثنائية

 د. نجالء عالم  د.اجالل راتب 2007أغسطس 
 د. نبيل الشيمي وأخرون 

199 

التضخم فى مصر بحث فى 
أسباب التضخم، وتقييم مؤشراته، 

وجدوى استهدافه مع أسلوب 
 مقترح باتجاهاته

 د. إبراهيم العيسوى  2007أغسطس
 د. سيد عبد العزيز دحية

د. سهير أبو العنين  
 وأخرون 

200 

سبل تنمية مصادر اإلنتاج 
الحيوانى فى ضوء اآلثار 
الناجمة عن مرض أنفلونزا 

 الطيور فى مصر

د. صادق رياض  2007أغسطس 
 ابو العطا

 د. هدي النمر 
 د. محمد مرعي وأخرون 

201 
مستقبل التنمية فى محافظات 
الحدود ) مع التطبيق على 

 سيناء(
 2007أغسطس

د.فريد احمد عبد 
 العال

  السيد محمد الكيالني            د. 
د.  عال سليمان الحكيم 

 وأخرون 

202 
سياسات إدارة الطاقة فى مصر 

فى ظل المتغيرات المحلية 
 واإلقليمية  والعالمية

 2007أغسطس
د.راجيه عابدين 

 خير هللا

 د. فتحية زغلول
د. نجوان سعد الدين  

 وأخرون 

203 

 
جدوى إعادة هيكلة قطاع التأمين 

 دراسة تحليلية ميدانية
 

 د. محرم الحداد 2007أكتوبر 
 د. حسام مندور

د. إيمان أحمد الشربيني 
 وأخرون 
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204 
حول تقدير االحتياجات ألهم 

خدمات رعاية المسنين )بالتركيز 
 على محافظة القاهرة(

 د.عزه عمر الفندري  2007أكتوبر 
 د. وفاء أحمد عبد هللا 
 د. نادرة وهدان وأخرون 

205 

خدمات ما بعد البيع فى السوق 
المصري )دراسة حالة للسلع 

الهندسية والكهربائية( )بالتطبيق 
على صناعة األجهزة المنزلية 

 وصناعة السيارات(

 2007أكتوبر 
د. محمد عبد 
 الشفيع عيسى

 د. نجالء عالم
د. عبد السالم محمد السيد 

 وأخرون 

206 

العناقيد الصناعية والتحالفات 
اإلستراتيجية لتدعيم القدرة 

التنافسية للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة فى جمهورية مصر 

 العربية

 2008فبراير 
د.ايمان احمد 

 الشربيني
د. سحر عبد الحليم البهائي       

 د. أحمد سليمان وأخرون 

207 
تقييم فاعلية الخطة اإلستراتيجية 

 2008سبتمبر  القومية للسكان فى مصر
ابراهيم د. محمود 
 فرج

 د. عبد الغني محمد
 د. نادية فهمي وأخرون 

208 
اإلسقاطات القومية للسكان فى 

 مصر خالل الفترة 
(2006 – 2031) 

د.فريال عبد القادر  2008سبتمبر 
 احمد

 د. سعاد أحمد الضوي 
د. عبد الغني محمد عبد  

 الغني وأخرون 

209 
إدارة الجودة الشاملة وتطبيقها فى 

بعض قطاعات تقييم أداء 
 المرافق العامة فى مصر

 د. محرم الحداد 2008سبتمبر 
 د. حسام المندور

 د. اجالل راتب وأخرون 

الخصائص السكانية وانعكاساتها  210
 على القيم االجتماعية

 د. زينات طبالة  د.نادرة وهدان 2008نوفمبر 
 د. عزة الفندري وأخرون  

211 

التجارب التنموية فى كوريا 
الجنوبية، ماليزيا والصين: 

  -اإلستراتيجيات والسياسات 
 الدروس المستفاده

 د.فاديه عبد السالم 2008نوفمبر 
 د. محمد عبد الشفيع

د.  لطف هللا إمام صالح 
 وأخرون 
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212 

مستوى المعيشة المفهوم 
والمؤشرات والمعلومات والتحليل 

دليل قياس وتحليل معيشة 
 المصريين

 د. السيد دحية اهيم العيسوي د.ابر  2008نوفمبر 
 د. سيد حسين وأخرون 

213 
أولويات زراعة المحاصيل 
المستهلكة للمياه وسياسات 

 وأدوات تنفيذها
 د. عبد القادر دياب 2009فبراير 

 د. هدي صالح النمر 
 د. سيد حسين

214 
السياسات الزراعية المستقبلية 
لمصر فى ضوء المتغيرات 

 المحلية واإلقليمية
 2009 أغسطس

د. نجوان سعد 
 الدين عبد الوهاب

 د. سعد طه عالم 
 د. ممدوح الشرقاوي وأخرون 

215 
اتجاهات ومحددات الطلب على 

 اإلنجاب فى مصر 
(1988 – 2005) 

د. محمود ابراهيم  2009أغسطس 
 فرج

د. فادية محمد عبد السالم 
د. مني توفيق يوسف 

 وأخرون 

216 
آليات تحقيق الالمركزية فى 

وتنفيذ ومتابعة وتقييم  تخطيط
 البرنامج السكانى فى مصر

 2009أغسطس 
د. عبد الغنى محمد 

 عبد الغنى
 د. شحاته محمد شحاته

 د. كامل البشار وأخرون  

217 

نظم اإلنذار المبكر واإلستعداد 
والوقاية لمواجهة بعض األزمات 

 االقتصادية
 واالجتماعية المختلفة

 د. محرم الحداد 2009أكتوبر 
 حسام مندورةد. 

 د. إجالل راتب وأخرون  

218 
الشراكة بين الدولة والفاعلين 

الرئيسيين لتحفيز النمو والعدالة 
 فى مصر

 2010فبراير 
د.ايمان احمد 

 الشربيني

 د. عزة عمر الفندري 
د. زينات محمد طلبة 

 وأخرون 

219 

 

التغيرات االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية فى خريطة المحافظات 

 وآثارها على التنمية
 2010فبراير 

د. سيد محمد عبد 
 المقصود

 فريد أحمد عبد العال
د. خضر عبد العظيم أبو  

 قورة وأخرون 
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220 
بعض االختالالت الهيكلية فى 

االقتصاد المصري " من الجوانب 
 القطاعية والنوعية والدولية"

 2010مارس 
د. محمد عبد 
 الشفيع عيسى

      د. ممدوح فهمي الشرقاوي 
د. لطف هللا إمام صالح 

 وأخرون 

221 

اإلسقاطات السكانية وأهم المعالم 
الديموجرافية على مستوى 

 – 2012المحافظات فى مصر 
2032 

 2010يولية 
د.مجدي عبد 

 القادر
د. محمود إبراهيم فراج           

 د. منى توفيق

222 
المواءمة المهنية لخريجى التعليم 

" الفنى الصناعى فى مصر 
 دراسة ميدانية "

 2010يوليه 
د.دسوقى عبد 

 الجليل
 د. زينات طبالة

 د. إيمان الشربيني وأخرون  

223 
المشروعات القومية للتنمية 

 2010يوليه  الزراعية فى األراضى الصحراوية
د. عبد القادر 

 محمد دياب
 د. ممدوح شرقاوي 

 د. هدي النمر وأخرون  

نحو إصالح نظم الحماية  224
 االجتماعية فـى مصـر

د.خضر عبد  2010سبتمبر
 العظيم ابو قوره

د. على عبد الـــــــــــرازق جلبى 
د. زينات محمد طبـــــــــــالة 

 وأخرون 

225 
متطلبات مواجهة األخطار 
المحتملة على مصر نتيجة 

 للتغير المناخى العالمي
 د. محرم الحداد 2010أكتوبر 

 د. حسام مندور
السعود  د. نفيسة أبو

 وأخرون 

226 
آفاق النمو االقتصادي فى مصر 
بعد األزمة المالية واالقتصادية 

 العالمية
 د.ابراهيم العيسوي  2011يناير 

 د. السيد دحية
د. سهير أبو العنين  

 وأخرون 

227 
نحو مزيج أمثل للطاقة فى 

 د. نفين كمال 2011يناير  مصر"
 د. على نصار

 د. محمود صالح وأخرون  

228 

 

مجتمع المعرفة وإدارة قطاع 
المعلومات واإلتصاالت فى 

 مصر

 د. محرم الحداد 2011أغسطس 
 د. سيد دحية

 د. حسام مندور وأخرون  
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229 
المدن الجديدة فى إعادة التوزيع 

 2011أغسطس  الجغرافى للسكان فى مصر
د.مجدي عبد 

 القادر

 عزيزة على عبد الرزاق
د. مني عبد العال الرزاق  

 وأخرون 

230 

تحقيق التنمية المستدامة فى ظل 
إقتصاديات السوق من خالل 
إدارة الصادرات والواردات فى 

حتى عام  2000الفترة من عام 
2010/2011 

 د.اجالل راتب 2011أكتوبر 
 د. عبد العزيز إبراهيم

د. محمد عبد الشفيع  
 عيسي  وأخرون 

231 
تجديد علم االقتصاد نظرة نقدية 

االقتصادى السائد إلى الفكر 
 وعرض لبعض مقاربات تطوير

 د. سهير أبو العينين د.ابراهيم العيسوي  2012يونيه 

232 

مقتضيات واتجاهات تطوير 
إستراتيجية التنمية فى مصر فى 

ضوء الدروس المستفاده من 
الفكر االقتصادى ومن تجارب 

الدول فى مواجهة األزمة 
 االقتصادية العالمية

 د.ابراهيم العيسوي  2012يونيه 
 د. السيد دحية

 ن كمال وأخرون يد. نفي

 2012مارس  تطوير جودة البيانات فى مصر 233
د.اماني حلمى 

 الريس
 د. على نصار

 د. زينات طبالة وأخرون  

234 
مالمح التغيرات االجتماعية 
المعاصرة ومردوداتها على  

 التنمية البشرية
 2012يونيه 

د.وفاء احمد عبد 
 هللا

خضر عبد العظيم أبو د. 
 قورة

 د. لطف هللا إمام صالح

 2012يونيه  السوق المحلية للقمح ومنتجاته 235
د. عبد القادر 

 محمد دياب
 د. ممدوح الشرقاوي 

 د. هدى النمر وأخرون 

236 
أثر تطبيق الالمركزية على تنمية 
المحافظات المصرية )بالتطبيق 

 على قطاع التنمية المحلية(
د.فريد احمد عبد  2012يونيه 

 العال

د. سيد عبد المقصود               
د. عال سليمان الحكيم 

 وأخرون 
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237 
إدارة الموارد الطبيعية فى ضوء 

استدامة البيئة واألهداف 
 اإلنمائية لأللفية

 2012يونيه 
د.نفيسه سيد ابو 

 السعود
د. سحر البهائي، د. أحمد 
 عبد الوهاب برانية وأخرون 

238 

مستقبلية لألدوار المتوقعة رؤية 
للجهات الممولة للمشروعات 

متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة فى مصر فى ظل 

 التغيرات الراهنة

 2012يونيه 
د. ايمان أحمد 

 الشربينى
 د. نجوان سعد الدين

 د. محمد حسن توفيق 

239 
تطوير النظام القومى إلدارة 

الدولة بالمعلومات وتكنولوجياتها 
 أساسية لتنمية مصر كركيزة

 د. زلفي شلبي د. محرم الحداد 2012سبتمبر 
 د. سيد دياب وأخرون  

240 

)الرؤية المستقبلية للعالقات 
االقتصادية الخارجية ودوائر 

التعاون االقتصادى المصري فى 
ضوء المستجدات العالمية 

 واإلقليمية  والمحلية(

 د.اجالل راتب 2012سبتمبر 
 د. فادية عبد السالم

د. محمد عبد الشفيع  
 وأخرون 

241 
المجتمع المدنى ومستقبل التنمية 

 فى مصر
 2012سبتمبر 

د.وفاء احمد عبد 
 هللا

 

242 
التغيرات الهيكلية للقوة العمل 
على مستوى المحافظات فى 

 مصر وآفاق المستقبل
 2012سبتمبر 

د.مجدي عبد 
 القادر

 د. زينات طبالة
 د. عزت زيان وأخرون  

243 
تطوير إستراتيجية التنمية 

الصناعية بمصر مع التركيز 
 على قطاع الغزل

 د. محرم الحداد 2013نوفمبر 
 د. زلفي شلبي

د. محمد عبد الشفيع 
 وأخرون 

244 
أثر المناطق الصناعية على 

 ريةــــتنمية المحافظات المص
) بالتطبيق على محافظات إقليم 

عبد د.فريد احمد  2013نوفمبر 
 العال

 د. سيد عبد المقصود 
د. عال سليمان الحكيم 

 وأخرون 
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 قناة السويس(

245 
نموذج رياضى احصائى للتنبؤ 
باألحمال الكهربائية باستخدام 

 الشبكات العصبية
د.محمد محمد ابو  2013نوفمبر 

 الفتوح الكفراوي 
 

246 
دور الجمعيات األهلية فى دعم 
 2013نوفمبر  التعليم األساسى " دراسة ميدانية"

د.دسوقى عبد 
 الجليل

د. خضر عبد العظيم أبو 
قورة، د. لطف هللا إمام 

 صالح وأخرون 

247 

" دور السياسات المالية فى 
تحقيق النمو والعدالة فى مصر" 

مع التركيز على الضرائب 
 واالستثمار العام

 د.سهير ابو العينين 2013نوفمبر 
 د. نفين كمال

 د. هبة الباز وأخرون  

248 
قواعد تصديرية صناعية "بناء 

 لإلقتصاد المصري"
 د.اجالل راتب 2013نوفمبر 

 د. فادية عبد السالم
د. محمد عبد الشفيع 

 وأخرون 

249 
الصناعات التحويلية والتنمية 

 المستدامة فى مصر
 2013ديسمبر 

د. ممدوح فهمي 
 الشرقاوى 

 د. نجوان سعد الدين
د. إيمان احمد الشربيني  

 وأخرون 

250 
الصناديق والحسابات 
 –الخاصة"فلسفة اإلنشاء 

 دواها ومستقبلها"ج –األسباب 
 2013ديسمبر 

د.ايمان احمد 
 الشربيني

 د. عزيزة عبد الرزاق
 د. محمد حسن توفيق 

251 
االقتصاد األخضر ودورة فى 

 التنمية المستدامة
 2014فبراير 

د. حسام الدين 
 نجاتى

د. محمد سمير مصطفى، 
السعود  د.  نفيسة أبو

 وأخرون 

252 
إدارة الزراعة المصرية فى اطار 

 2014فبراير  التعيرات المحلية والدولية
د. عبد القادر 

  محمد دياب

253 
تفعيل العالقات االقتصادية 
 د.اجالل راتب 2014ديسمبر المصرية مع دول مجموعة 

 د. فادية عبد السالم 
د. مصطفى أحمد مصطفى  
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 وأخرون  البريكس

254 
التخطيط للتنمية المهنية 

للمعلمين فى مصر" معلم التعليم 
 األساسى نموذجا"

د.دسوقى عبد  2014ديسمبر 
 الجليل

د. خضر عبد العظيم أبو 
د. لطف هللا إمام  -قورة

 صالح وأخرون 

255 
استكشاف فرص النمو من خالل 

الخدمات اللوجستية بالتطبيق 
 على الموانئ المصرية

 2014ديسمبر 
عبد العال د.منى 

 دسوقى
 د. علي نصار

 د. أحمد فرحات وأخرون  

256 
التغيرات االقتصادية واالجتماعية 

في الريف المصري بعد ثورة 
 2011يناير 

 2015يناير 
د.حنان رجائي عبد 

 اللطيف

 د. سعد طه عالم
د. عبد الفتاح حسين 

 وأخرون 

التدهور البيئى فى مصر منهج  257
 دليلى لتقدير تكاليف الضرر

د.محمد سمير  2015ابريل 
 مصطفى

د. أحمد عبد الوهاب برانية 
د. نفيسة سيد أبو السعود 

 وأخرون 

258 

بطاقة األداء المتوازن كأداة 
إلعادة هندسة القطاع الحكومى 

 فى مصر
"دراسة حالة" " معهد التخطيط 

 القومى"

 2015مايو 
د.ايمان احمد 

 الشربيني
 

259 
بعد  تقييم األهداف اإلنمائية لما

فى سياق توجهات  2015
 التنمية فى مصر

 2015يوليو 
د. هدى صالح 

 النمر

د. عالء الدين محمود 
زهران، د. خالد عبد العزيز 

 عطية وأخرون 

260 
العالقات االقتصادية المصرية 

التركية بالتركيز على تقييم 
 اتفاقية التجارة الحرة

 د. أجالل راتب 2015أغسطس 
 د. فادية عبد السالم 

د.  سلوى محمد مرسي  
 وأخرون 

261 
إطار لرؤية مستقبلية الستخدام 

مصادر الطاقة الجديدة 
 والمتجددة فى مصر

 د. نفين كمال 2015أكتوبر 
 د. سهير أبو العينين

د. نفيسة أبو السعود  
 وأخرون 
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262 
السوق المحلية للسلع الغذائية" 

 2014سبتمبر جوانب القصور، والتطوير "
 د. عبد القادر
 محمد دياب

 د. هدى صالح النمر
د. أحمد عبد الوهاب برانية  

 وأخرون 

263 
المرصد الحضرى لمدينة 
 األقصر محافظة األقصر

 2016ابريل 
د. سيد عبد 

 المقصود

 د. فريد أحمد عبد العال
د. محمود عبد العزيز عليوه  

 وأخرون 

264 

الطاقة المتجددة بين نتائج 
وإبتكارات البحث العلمى 

والتطبيق الميدانى فى الريف 
 المصري 

 2016إبريل 
د. عبد القادر 

 محمد دياب

 د. هدي صالح النمر
د. أحمد عبد الوهاب برانية  

 وأخرون 

265 

نحو تحسين أوضاع األمن 
الغذائى والزراعة المستدامة والحد 

 –من الجوع والفقر فى مصر 
سبل وآليات تحقيق الثانى من 

 -المستدامةأهداف التنمية 
(2016 – 2030) 

أ.د. هدى صالح  2016يوليو 
 النمر

 د. عبد العزيز إبراهيم
د. بركات أحمد الفرا  

 وأخرون 

266 
التغيرات فى أسعار النفط وأثارها 

على االقتصاد ) العالمي 
 والعربي والمصري(

 د.  حسن صالح 2016يوليو 
 د. إجالل راتب

د. فادية عبد السالم  
 وأخرون 

267 
مستقبل التنمية فى المنطقة 

الجنوبية لمحافظة البحر االحمر 
 ) الشالتين وحاليب(

 أ.د. منى دسوقى 2016يوليو 
 د. سيد عبد المقصود

د. فريد أحمد عبد العال  
 وأخرون 

268 

نحو إطار متكامل لقياس ودراسة 
أثر أهداف التنمية المستدامة لما 

على أوضاع التنمية  2015بعد 
مصر خالل الفترة  المستدامة فى

2015/ 2030 

 د. ماجد  خشبة 2016يوليو 
 د. على نصار

 د. هدى النمر وأخرون  
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269 
متطلبات تطوير الحاسبات 

 القومية فى مصر
 2016يوليو 

د. سهير أبو 
 العينين

 د. عبد الفتاح حسين
 د. أمل زكريا

 العالد. فريد عبد  2016أغسطس آليات التنمية اإلقليمية  المتوازنة 270
د. سيد محمد عبد المقصود 
د. أحمد عبد العزيز البقلى 

 وأخرون 

271 
تفاعالت المياه والمناخ واالنسان 

فى مصر )اعادة التشكيل من 
 أجل إقتصاد متواصل(

 د سمير مصطفى 2016أغسطس
د. نفيسة سيد محمد أبو 
السعود، د. أحمد حسام 

 الدين محمد نجاتي وأخرون 

272 
الذكاء تفعيإلستراتيجية 

االقتصادى على المستوى 
 المؤسسىوالقومى فى مصر

 د محرم الحداد 2016أغسطس
د. محمد عبد الشفيع 

عيسي، د. زلفي عبد الفتاح 
 شلبي وأخرون 

273 
 –اشكالية المواطنة فى مصر 

 الحقوق والوجبات
 2016أغسطس

د.دسوقى عبد 
 الجليل

د. خضر عبد العظيم أبو 
قورة، د. لطف هللا إمام 

 وأخرون  صالح

274 
كفاءة االستثمار العام فىمصر 
)المحددات والفرص وامكانيات 

 التحسين(
 د.أمل زكريا 2016سبتمبر

 د. هدى صالح النمر
د. هبة صالح مغيب  

 وأخرون 

275 

اإلجراءات الداعمة الندماج 
المشروعات الصغيرة والمتناهية 
الصغر غير الرسمية فى القطاع 

 الرسمى فى مصر

 د. ممدوح الشرقاوى  د.إيمان الشربينى 2016أكتوبر
 وأخرون  شلبىد. زلفى  

276 
اإلدارة المتكاملة للمخلفات 
الصلبة ودورها فى دعم 

 االقتصاد القومى
د. نفيسة أبو  2017يوليو

 السعود
 مصطفى سمير د. محمد

 الشال وأخرون د. مها  

متطلبات التحول إلقتصاد قائم  277
 د.عالء زهران 2017يوليو على المعرفة فى مصر

 د. محمد ماجد خشبة
د. خالد عبد العزيز عطية  

 وأخرون 
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278 
آليات وسبل اصالح 

قطاعاألعمال العام فى جمهورية 
 مصر العربية

 د. أحمد عاشور 2017يوليو
 د. أمل زكريا عامر 

د.  سهير أبو العينين 
 وأخرون 

279 
سبل وآليات تحقيق أنماط 

 مصر االستهالك المستدام فى
 2017أغسطس

د.هدى صالح 
 النمر

 د. عالء الدين زهران
د. خالد عبد العزيز عطية  

 وأخرون 

280 
الخيارات اإلستراتيجية الصالح 
منظومة التعليم ما قبل الجامعى 

 فى مصر
ا.د. دسوقى عبد  2017أغسطس

 الجليل

د. خضر عبد العظيم أبو 
د. محرم صالح  - قورة

 الحداد وأخرون 

281 
المسئولية المجتمعية للشركات 

ودورها فى تحقيق التنمية المحلية 
 فى مصر

 2017سبتمبر
د.حنان رجائى عبد 

 اللطيف
 د. سعد طه عالم

 د. نجوان سعد الدين وأخرون 

تنمية وترشيد استخدامات المياه  282
 فى مصر

 2017سبتمبر
 د عبد القادر دياب

 
 

 د. أحمد برانية
 د. بركات الفرا وأخرون 

283 

اتفاقية منطقة التجارة الحرة 
اإلفريقية وآثارها على 

االقتصادات االفريقية عموما 
 واالقتصاد المصري خصوصا

 د. اجالل راتب د محمد عبد الشفيع 2017سبتمبر 
 د. فادية عبد السالم 

284 
دراسة مدى تطبيق الحوكمة على 

اإلنتاج واإلستهالك المستدام 
 للموارد الطبيعية فى مصر

 د. سحر البهائي د.حسام نجاتى 2017أكتوبر
 د. حنان رجائي وأخرون  

285 
صناعة الرخامفىمصر "الواقع 

والمأمول" بالتطبيق على المنطقة 
 الصناعية بشق الثعبان

 2017ديسمبر
د إيمان أحمد 

 الشؤبينى

 د. ممدوح الشرقاوى 
د. محمد نصر فريد  

 وأخرون 

تطوير منظومة التعليم  العإلى  286
 مصر فى

د.محرم صالح  2017ديسمبر 
 الحداد

 د. دسوقى عبد الجليل
 د.  محمد عبد الشفيع  
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287 
الطاقة المحتملة للصحارى 

المصرية بين تخمة الوادىوقحالة 
 البيئة

 2017ديسمبر
د.محمد سمير 

 مصطفى
 د. عبد القادر دياب

 د. أحمد عبد العزيز البقلي 

288 
نحو تحسين أنماط االنتاج 

بقطاع الزراعة فى  المستدام
 مصر

 2018يونيو
د هدى صالح 

 النمر

د. عالء الدين محمد زهران، 
د. خالد عبد العزيز عطية 

 وأخرون 

289 
مبادرة الحزام والطريق وانعكساتها 
المستقبلية االقتصادية والسياسية 

 على مصر
د محمد ماجد  2018يونيو

 خشبة

 د. محمد على نصار
د. هبة جمال الدين  

 وأخرون 

290 
دراسة تحليلية لموقع مصر فى 

التجارة البينية بين الدول العربية  
 باستخدام  تحليل الشبكات

 2018يونيو
د أمانى حلمى 

 الريس

د. فادية محمد عبد السالم، 
د. حسن محمد ربيع حسن 

 وأخرون 

سعر الصرف وعالقته  291
 باالستثمارات األجنبية فى مصر

 د فادية عبد السالم 2018يوليو
 حجازى الجزار د.

د. محمود عبد الحى صالح 
 وأخرون 

292 
التغير الهيكلى لقطاع المعلومات 

 فى مصر 
 )بالتركيز على العمالة(

 د محرم الحداد 2018يوليو 
 د. اجالل راتب

د. محمد عبد الشفيع  
 عيسى وأخرون 

التأمين وإدارة المخاطر فى  293
 الزراعة المصرية

سعد طه عالم، د. أحمد  د. د سمير عريقات 2018يوليو 
 عبد الوهاب برانية وأخرون 

294 

اهمية المشكالت النفسية 
واالجتماعية لدى الشباب 

دراسة  -سنة  35-18المصري 
 تطبيقية على محافظة القاهرة

 2018أغسطس
د. دسوقى عبد 

 الجليل

د. خضر عبد العظيـم أبو 
قورة، د. لطف هللا إمام 

 صالح وأخرون 

295 
المصري االفريقى فى التعاون 

مجال استئجار األراضى 
 والتصنيع الغذائى

 د. نفيسة سيد أبو السعود،           د. سمير مصطفى 2018سبتمبر
 د. حمداوى بكري وأخرون 
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296 
ال مركزية اإلدارة البيئية فى 

 د.نفيسة أبو السعود 2018سبتمبر مصر وسبل دعمها
د. محمد سمير مصطفي، 

البهائي د. سحر إبراهيم 
 وأخرون 

297 

تقييم السياسات النقدية المصرية 
مع إهتمام خاص 2003منذ عام 

بدورها فى مساندة أهداف خطط 
 التنمية

 2018سبتمبر
د.حجازى عبد 
 الحميد الجزار

 د. علي فتحي البجالتي
 د. أحمد عاشور وأخرون  

298 
الممارسات االحتكارية فى أسواق 

السلع الغذائية األساسية فى 
 مصر

 د. عبد القادر دياب 2018أسبتمبر 
د. أحمد عبد الوهاب برانية، 

د. هدى صالح النمر 
 وأخرون 

299 
سياسات تنمية الصادرات فى 
مصر فى ضوء المستجدات 

 اإلقليمية  والعالمية
 د. محمد عبد الشفيع د. نجالء عالم 2018أكتوبر 

 د. مجدى خليفة وأخرون  

300 

التصدير تفعيل منظومة جودة 
فى المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة فى مصر بالتطبيق 
 على قطاع المنسوجات

 د. إيمان الشربينى 2018ديسمبر 
 د. زلفى شلبى

د. محمد حسن توفيق  
 وأخرون 

301 

دور العناقيد الصناعيةفى تنمية 
القدرة التنافسية لصناعة األثاث 

التطبيق على ب –فى مصر 
 محافظة دمياط

 2019فبراير
د. محمد حسن 

 توفيق
 د. إيمان الشربيني

 د. سمير عريقات وأخرون  

302 
سياحة التراث الثقافى المستدامة 

مع التطبيق على القاهرة 
 التاريخية

 2019يونيو 
د. سلوى محمد 

 مرسى

 د. إجالل راتب العقيلى
د. زينب محمد نبيل  

 الصادى وأخرون 

303 
تطور منهجية جداول المدخالت 

ومقتضيات تفعيل والمخرجات 
 استخدامها فى مصر

د. حجازى عبد  2019يوليو 
 الحميد الجزار

د. سهير ابوالعيىين ، د.  
 أحمد ناصر وأخرون 
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304 
مستقبل القطن المصري فى 

سياق إستراتيجية التنمية الزراعية 
 فى مصر

 د. سعد طه عالم 2019يوليو 
د. سمير عبد الحميد 

عريقات، د. نجوان سعد 
 وأخرون الدين 

305 
التغير الهيكلى لقطاع المعلومات 

فى مصر بالنركيز على 
 الصادرات

  د. محرم الحداد 2019أغسطس

منافع وأعباء التمويل الخارجى  306
 فى مصر

د. فادية عبد  2019أغسطس
 السالم

 د. محمود عبد الحى
د. محمد عبد الشفيع  

 عيسى وأخرون 

307 

نحو منهجيه لقياس المؤشرات 
متكامل لنمذجة وتصور 

السيناريوهات البديلة لتحقيق 
أهداف اأمم المتحدة للتنمية 

 الة مصرح – 2030المستدامة 

 
 2019أغسطس

د عبد الحميد 
 القصاص

 سليماند. أحمد 
 د. عال عاطف وأخرون  

308 
تطوير التعليم األساسى فى 
مصر فى ضوء االتجاهات 

 التربوية الحديثة
 2019سبتمبر 

د. دسوقى عبد 
 الجليل

د. خضر عبد العظيم أبو 
قورة،   د. لطف هللا محمد 

 طبالة وأخرون 

309 

النمو السكانى والتغيرات 
االجتماعية واالقتصادية 

والعمرانية فى مصر خالل 
2006-2017 

 د. عزت زيان 2019سبتمبر 
د. أحمد عبد العزيز البقلي،        

 د. حامد هطل وأخرون 

كمدخل للتنمية الزراعة التعاقدية  310
 الزراعية المستدامة فى مصر

د. بركات أحمد الفرا د.  د. هدى النمر 2019أكتوبر 
 محمد ماجد خشبة وأخرون 

311 
 فرص ومجاالت التعاون الزراعي

 د. هدى النمر 2020مارس  األفريقي وآليات تفعيله  المصري 

 د. أحمـد عبد الوهاب برانيه
د. بركات أحمـــد الفـرا و 

 أخرون 
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312 
 متطلبات تنمية القرية المصرية

 2030في إطار رؤية مصر 
 

 2020مارس 
د. حنان رجائي 

 عبد اللطيف

 د. سعد طه عالم
د. سمير عبد الحميد 

 عريقات واخرون 

313 
االسرة المصرية وادوار جديده 

 فى مجتمع يتغير
 )بالتركيز على منظومة القيم(

 2020يونيو 
أ.د/ زينات محمد 

 طبالة
 دسوقى عبد الجليلأ.د 

 أ.د عزة  عمرالفندرى واخرون 

314 
االستثمار في المشروعات البيئية 

 في مصر وفرص تنميتها
 

 2020يونيو 
أ.د. نفيسة سيد 

 أبوالسعود

 .د. خالد محمد فهميأ
د. منى سامي أبو طالب 

 واخرون 

315 

"إستشراف  اآلثار المتوقعة 
لبعض التطورات التكنولوجية 

مصر وبدائل  على التنمية في
 سياسات التعامل معها"
)بالتطبيق على الذكاء 

سلسلة و  - AIاالصطناعي: 
 (Blockchainالكتل: 

 2020يونيو 
 
 
 
 

 
أ.د. محمد ماجد 

 خشبة

 
أ.د. عبد الحميد القصاص     

 أ.د امانى الريس
 واخرون 

316 
التغير الهيكلى لقطاع المعلومات 

في مصر بالتركيز  على 
 االستثمارات

 
 

2020يونيو   د. محرم الحداد 

 
 أ.د. محمد عبد الشفيع 
 أ.د. زلفى شلبى واخرون 

317 
سياسات وآليات تعميق 

الصناعات التحويلية المصرية 
 فى ظل الثورة الصناعية الرابعة

 
 

2020يونيو   د. مها الشال 

 

 أ.د. عزت النمر
 د. حجازى الجزار واخرون 

دور الخدمات الدولية فى تنمية  318
 صادرات مصر من وإلى أفريقيا

 

2020يونيو   د. إجالل راتب 
 أ.د. سلوى مرسى

أ.د. فادية عبد السالم 
 واخرون 
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319 
سياسات اإلصالح االقتصادى 
وأثارها على هيكل تجارة مصر 

 الخارجية

 
2020يونيو   د. حسين صالح 

 

 أ.د. محمود عبد الحى
أ.د. محمد عبد الشفيع 

 واخرون 

320 
اإلجتماعية وتنمية المسئولية 

المجتمعات المحلية ) بالتطبيق 
 على محافظة المنوفية (

 
 

2020يوليو   د. فريد عبد العالأ. 

 

 أ.د. سيد عبد المقصود
 أ.د. عزة يحيى واخرون 

321 
الشراكة بين القطاعين العام 

لتحديات واآلفاق ا –والخاص
 المستقبلية

 
2020أغسطس  د. فادية عبد أ. 

 السالم

 

 سهير أبو العنيينأ.د. 
 د. أحمد رشاد واخرون 

322 
التغير الهيكلي لقطاع المعلومات 

 في مصر 
 )بالتركيز على القيمة المضافة(

 
 

2021أغسطس   
 

 أ.د. محرم الحداد

 

 أ.د. محمد عبد الشفيع
 أ.د. زلفى شلبى واخرون 

323 
أولويات االستثمار وعالقتها 
بميزان المدفوعات المصرى 

 (2019-2003)خالل الفترة 

 
 

2021أغسطس  د. محمود عبد أ. 
 الحى

 

 د. حجازى الجزار
د. عبد السالم محمد 

 واخرون 

324 

تجارة مصر الخارجية وأهمية 
النفاذ إلى أسواق دول غرب 

 أفريقيا
اإلمكانات  –)الواقع الحالى 

 والتحديات(

 
 

2021أغسطس  .د. محمد عبد أ 
 الشفيع

 
 

أ.د. محمود عبد الحى 
 واخرون 
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325 
 -ثقافة التنمية فى مصر 

محاولة لقياس األداء التنموي 
 الثقافي

 
2021أغسطس  د. دسوقى عبد أ. 

 الجليل

 

 أ.د. لطف هللا إمام
 أ.د. زينات طبالة واخرون 

326 

األبعاد التنموية واالستراتيجية 
لألمن السيبرانى ودوره في دعم 

 –االقتصادات الرقمية والمشفرة 
المصرية في مسارات التجربة 

 ضوء التجارب العالمية

 
 

2021أغسطس   د. ماجد خشبةأ. 

 
 

 أ.د. أمانى الريس 
 واخرون 

 
327 
 

تعزيز سالسل القيمة بصناعة 
المالبس الجاهزة لدعم تنافسية 

 الصادرات المصرية.

 
 

2022يوليو   أ.د. إجالل راتب 

 

 أ.د. سلوى مرسى
 د. أحمد رشاد 

 واخرون 
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Abstract 

The main purpose of this study is to analysis the national regional and international 

value chain for the Egyptian ready – made garments, industry.  

 

To reach this object we concentrate on   the following main aspects: 

1- Concepts and theoretical framework of the international value chain. 

2- Impacts of the international value chain on international trade. 

3- Analysis of the general indicators of the ready – made garment's industry in 

Egypt.  

4- Analysis of international value chain stages before, during and after the 

production process.   

 

The study concludes with the most important results and recommendations and 

polices to improve the Egyptian position of the garment's industry in the 

international value chain in the international value chain.  

Changing Internahonal Trade Pahern Impoct op Couid. 

Matitime Transport and Services  

 

 

 

 

 

Key words: 

- Value chain: National , Regional , International 

- The industry of the ready – made garment's - Value chain 

- Changing International Trade Pattern 

- Impact of Coved19 on: 

      Maritime Transsport and Services 
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