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 قطاعية قاريرتسلسلة 
 

 

لالستثمار هي سلسلة دورية تصدر عن اإلدارة املركزية للدعم الفني         
 بنك االستثمار القومي. -قطاع االستثمار واملوارد 

تواجه جدات التي تعلى أهم املسبإلقاء الضوء هذه السلسلة  وتهتم       
القطاعات الصناعية املختلفة يف االقتصاد املصري، وأهم املشكالت التي 

    تعرتضها.التي  املشكالتية حل وكيفتواجهها، 
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 دمةــــــــــمق
  عرفتها مصر التيالصناعات  أعرقتعد صناعة الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة من 

 ميالدية بإنشاء الشركة األهلية للغزل والنسيج 1898القرن التاسع عشر عام  فيبدأت  -

من شركة مصر للغزل والنسيج  بدأ بنك مصر بإنشاء مجموعة من الشركات بدءا   -

  1927عام بالمحلة الكبرى 

 .دولة مصدرة لهلتحولت مصر من دولة مستوردة للغزل  1949في عام  -

  مصر من المواد الخام والعمالة كما تتسم بتكامل  فيوتتميز هذه الصناعة بتوافر مقوماتها

طاقاتها بدءا من حلج القطن ثم الغزل والنسيج والتبييض والطباعة والتجهيز وحتى 

 األخرى.المالبس الجاهزة فضال عن ارتباطها رأسيا وأفقيا بكثير من الصناعات 

  قطاع الغزل وقطاع النسيج والتجهيز وقطاع التريكو  هيوتشمل أربعة قطاعات رئيسية

وتتوزع الطاقات اإلنتاجية لهذه القطاعات  الجاهزة،والمشغوالت الوبرية وقطاع المالبس 

 واالستثماري، ويهيمن القطاع الخاص واالستثماريما بين قطاع األعمال العام والخاص 

وقد  الجاهزة،مجال إنتاج المالبس  فيجية خاصة يالصناعات النس فيعلى اإلنتاج 

 المصريالركائز األساسية لالقتصاد  أحدأصبحت  والنسيج حتى الغزل صناعةتطورت 

 -التالية: وذلك لألسباب 

مصر بعد قطاع  في صناعيكبر قطاع أقطاع صناعة الغزل والنسيج  تبريع -

 الصناعات الغذائية. 

 جنيه.مليار  50الي عام "  –حجم االستثمارات فيه "خاص  يصل -

 المصرية.% من حجم العمالة  25على  لغزل والنسيجايستحوذ قطاع  -

 .% 26.4 الصناعيالناتج  في تهتبلغ نسبة مساهم -

  جنيه.مليار  7إلى ه يصل حجم صادرات -

  كالتالي موزعةشركات عدة يضم قطاع الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة: 

 قطاع عام

 جميعها شرررررركة "33"عدد شرررررركات قطاع األعمال العام يبلغ اجمالي  -

شررركات مشررتركة  "4" ، عدد1991لسررنة  203تابعة ألحكام القانون 

 .159خاضعة للقانون 

 القطنفي مجال تجارة وتصدير وحلج وكبس تعمل شركات  "9"عدد  -

 مجال صناعة وتجارة الغزل والنسيج  فيشركة تعمل  "21"عدد -

 مجال صناعة معدات الغزل  فيشركة واحدة تعمل عدد و -

 العمل.شركتان متوقفتان عن  عدد -

 قطاع خاص

مجال صرررناعة الغزل  فيمنشرررتة تعمل  11149عدد المنشررر ت  أجمالي -

 والنسيج 

 مجال إنتاج المالبس الجاهزة. فيمنشتة تعمل  58521 عدد -

 مسجلة.عدد كبير من الورش متفاوتة الحجم والغير  بخالف -

القررراهرة والقليوبيرررة  فيمصررررررررررانع الغزل والنسررررررريج  معظموتتركز  -

 واإلسكندرية والغربية والجيزة
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  تعد صناعة المالبس الجاهزة الصناعة األقدر على المنافسة وتحقيق العوائد المرجوة من

منشتة(  58521مصر وتتركز في القطاع الخاص )عدد فيجية يمجموعة الصناعات النس

تضمن تحقيق أعلى ربح عن طريق تقليل تكلفة اإلنتاج، واالستغالل  التيالصناعة  فهي، 

والمتمثلة في المواد الخام، والعمالة الماهرة )والتي تمتد خبرتها " األمثل للموارد المتاحة

مجال  فيلعقود طويلة( واآلالت الحديثة الالزمة لإلنتاج، إضافة الى إمكانيات ال بتس بها 

عن توافر إمكانيات تدعيم قدرتها  فضال  ايرة خطوط الموضة العالمية "، التصميم ومس

التنافسية في األسواق العالمية عن طريق إنتاج السلع المطلوبة وبالكمية المطلوبة في 

لذا ،  الوقت المحدد وبمستوى جودة يرضى العميل وذلك بتفضل الوسائل وأقل التكاليف

 .لقطاع سيتم التركيز في الدراسة علي هذا ا
 

 سوق غزول القطن يف مصر
 

 الجاهزة،والنسيج والمالبس  صناعة الغزل لكافة قطاعات االوليةهو المادة الخام  القطن 
يتميز بتنه  حيث له شهرة عالمية في مجال التصديرالقطن المصري بصفة خاصة و
صناعة المنسوجات عالية الجودة بخالف  في لذا يستخدم (النعومةفائق و /طويل التيلة)

للدخل  الرئيسييمثل المصدر  كما انه ،  العالم فياألخرى من القطن المنتشرة األنواع 
الجودة فيما  عاليمحصول ال، يتم تصدير غالبية  ألكثر من نصف مليون أسرة النقدي

نبية يحتاجها ملة أجيساهم في توفير عا متُستخدم نسبة قليلة منه للتصنيع المحلى، م
 . خالل الفترة الحالية والقادمة المصرياالقتصاد 

  كانت مصر تحتل الصدارة في انتاج االقطان الطويلة وفائقة الطول عالميا  عندما كانت
% من هذه المساحة نظرا  النخفاض  10الي  مؤخرا   خفضتانالتي ومليون فدان  2تزرع 

 الطلب العالمي على المالبس الجاهزة والمفروشات المصنعة من القطن طويل التيلة
 التالية: لألسبابالمصري 
  تراجع خصائص وجودة القطن المصري كنتيجة لتطوير بعض الدول لقطنها

 األمريكي.لينافس القطن المصري في خصائصه وانتاجية الفدان مثل البيما 
  تدهور شركات القطاع العام وعدم وجود قطاع خاص واستثمارات اجنبية

 قوية لتمتص اإلنتاج المحلي من القطن.
  وصعوبة المنافسة مع الجني والنقل وااليدي العاملة وزراعة الارتفاع تكاليف

الدعم المقدم من الصين والهند وباكستان لصناعة الغزل والنسيج القائمة على 
 دولة.القطن بكل زراعة 

 

  بالقنطار شعر 12/2/2017حتى  2016/2017حركة االقطان المصرية لموسم 
قنطار شعر  889022حتى تاريخه بلغ  اجمالي الموزع من االقطان بتنواعها بلغ -

% من اجمالي المعروض من االقطان، وبلغ المشحون  58.2بنسبة 
 % من اجمالي المعروض. 20.6قنطار شعر بنسبة نحو 315184تصديرلل

 95نحو ،الممتازمن القطن الطويل  % 4.7حتى تاريخه نحوبلغ اجمالي المعروض  -
، بلغ اجمالي المشحون % 0.3القطن المخلوط نحو  الطويلة،اجمالي االقطان من  %

% من القطن  0.8نحو  الطويلة،% من االقطان  99.2نحوتاريخه  حتىللتصدير 
، االمر الذي يتضح منه أهمية االقطان الطويلة حيث تمثل غالبية الممتازالطويل 

   الصادرات من كافة أنواع القطن المصري.
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حتى  2016/2017حركة االقطان المصرية لموسم والجدول التالي يوضح  -

 قنطار شعر( 20الطن = ) شعر بالقنطار 12/2/2017
                                

                                                                             

 الصنف

 جملة المعروض

 )مخزون + محصول العام(

 جملة الموزع

 +ارتباطات تصدير()المغازل

للتصدير المشحون 

 2016/2017لعام 

 60 255 304 45جيزة 
 0 0 11 70جيزة 
 1552 8291 47090 87جيزة 
 990 12778 14896 88جيزة 
 0 0 3854 92جيزة 
 0 0 46 93جيزة 

 0 0 5354 هجين رباعي بحري
 2602 21324 71555 طويل ممتازاالقطان جملة 

 247120 720683 1150095 86جيزة 
 28302 65522 155652 94 جيزة

 275422 786205 1305747 جملة اقطان طويلة بحري
 0 0 0 80جيزة 
 25030 54973 101484 90 جيزة
 12130 25283 45098 95 جيزة

 37160 80256 146582 جملة اقطان طويلة قبلي
 312582 866461 1452329 جملة االقطان الطويلة

 315184 887785 1523884 اإلجمالي العام ألصناف القطن
 0 1237 3651 المخلوط نموذج مصدرالقطن 

 315184 889022 1527535 العاماإلجمالي 

 الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن  –المصدر: مركز المعلومات والتوثيق 
 

  حتى 1/9/2016حركة ارتباطات صادرات القطن المصري في السوق العالمي من 
  ( بالطن 2016/2017)موسم 11/2/2017

 

بلغت ارتباطات صادرات القطن المصري في السوق العالمي خالل عام  -
فائقة الطول طن تتضمن أصناف  28477.2نحو تاريخه حتى 2016/2017

واصناف طويلة  التصديرية،% من اجمالي االرتباطات  3.1بنسبة طن  890.6
 %. 0.2طن بنسبة نحو  58.0نموذج مصدر  %، 96.7طن بنسبة  27528.60

 
 17عدد  2017فبراير  حتىبلغ عدد الدول الخارجية المستوردة لالقطان المصرية  -

% من  53.8وبنسبة نحو طن  15328.7 كميةتحتل الهند المركز األول بـ دولة،
طن بنسبة  3082.5اجمالي الصادرات، وتحتل المنطقة الحرة المركز الثاني بكمية 

 %. 9.3طن بنسبة  2647وباكستان المركز الثالث بكمية  %، 10.8
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 )المعروض العالمي من االقطان فائقة النعومة )الدول المنتجة 
 

الصين  2015/2016الدول المنتجة للقطن فائق النعومة خالل العامين  أكبرمن  -
تقوم الصين والهند باستهالك معظم انتاجها باإلضافة الي  المتحدة،والهند والواليات 

االستيراد لتغطية االستهالك الزائد أما الواليات المتحدة االمريكية فتقوم بتصدير 
وتحتل المرتبة االولي في التصدير حيث بلغت  معظم انتاجها من القطن فائق النعومة،

يليها مصر  ،2016عام  % 55.6%، نحو  49نحو  2015نسبة صادراتها منه عام 
الصين  يليهاالتوالي،  على 2016-2015% خالل عامي  13.8 %، 14.7بنسبة 
 التوالي. على% خالل نفس العامين  8.9 %، 7.6بنسبة 

خالل  والجدول التالي يوضح المعروض العالمي للدول المنتجة للقطن فائق النعومة -
 ألف طن ( )                                                 2016- 2015عامي 

 الدول
2015* 2016* 

 الصادرات االستهالك اإلنتاج الصادرات االستهالك اإلنتاج

 20 135 144 18 120 125 الصين

 7 0 8 3 1 2 مصر فائق الطول

 24 47 36 32 52 82 مصر طويل

 3 147 77 3 146 94 الهند 

 0 13 9 0 13 19 بيرو / دول اخرياستراليا / 

 1 0 1 1 0 0 السودان

 0 0 1 0 0 1 طاجكستان

 22 2 24 37 1 23 تركمنستان

 125 5 122 116 5 94 الواليات المتحدة

 0 0 0 1 1 1 أوزبكستان

 23 6 25 26 6 20 دول اخري

 225 355 447 237 345 461 االجمالي

 بيان متوقع *                الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن  –المصدر: مركز المعلومات والتوثيق 
 
 

 بعض مقترحات تطوير المحصول وزيادة الحصة السوقية للتصدير 
 

للنهوض بزراعة المحصول، ومناقشة  جدا ،ان حصة مصر السوقية متدنية  بينمما سبق يت
يستلزم ذلك العمل على  تحول دون زيادة التنافسية داخليا  وخارجيا   التيالمعوقات والتحديات 

 مجموعة متكاملة من اإلجراءات واهمها: 
جديدة للتعامل مع وإدارة منظومة القطن المصري لزيادة حجم صادراته  اتباع استراتيجية -

واستعادة حصته السوقية ومكانته العالمية من خالل دراسة التغير في السلوك السوقي 
لالقطان المصرية في األسواق العالمية للتصدير وكذا التغيرات التكنولوجية في صناعة 

 جديدة. الغزل والنسيج واقتراح أساليب تسويقية
تنشيط االرشاد بالقطن المصري وتطويره مما يساعد على تسويقه عالميا االهتمام بجودة  -

 وزارة الزراعة.من خالل الزراعي وتحسين السالالت 
 ازدهار الزراعة. علىللتشجيع دراسة أساليب تحسين إنتاجية الفدان من االقطان المصرية  -
 لدعم الفالح وتشجيعه على الزراعةتفعيل وصياغة عالقة جديدة بين الدولة والمزارع  -

تذليل العقبات وتقديم الدعم والمشورة للنهوض بالزراعة وتحسين إنتاجية وجودة من خالل 
  المحصول.
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وكذلك تطوير الزراعة من خالل تفعيل البحث العلمي لزراعة أصناف جديدة من االقطان  -
ومحاكاة الدول األخرى عالية اإلنتاجية  لتلبية احتياجات السوق المحلىاالقطان العضوية 

 .مثل الواليات المتحدة
 

 مصر يفواقع قطاع املالبس اجلاهزة 
  والقيمة  %، 7.7 نحو مرتفعةبنسبة تساهم صناعة المالبس الجاهزة في التوظيف

عدد المنش ت  %، 1.44نحو  منخفضةالمضافة )الناتج الصناعي الكلي( بنسبة 

مقارنة  2013من اجمالي الصناعات التحويلية عام %  4.16بنسبة ثبات نحو 

اإلحصاء الصناعي  المصدر:% ) 4.17 نحو بمتوسط الصناعات التحويلية البالغ

 ( .الجهاز المركزي للتعبئة واالحصاء –السنوي 

 2015ار دوالر في عام ملي 1.35نحو  بلغت قيمة صادرات المالبس الجاهزة ،

والشكل التالي %  4.6سبة ارتفاع نحو بن 2014مليار دوالر عام  1.29 ونح

يوضح تطور قيمة ومعدل نمو الصادرات المصرية من المالبس الجاهزة خالل 

  .الخمس سنوات الماضية

 

 Trade map , ITCالمصدر :              

 
 
 
 
 
 

1.551.261.371.291.35

21.6

-19.03

8.75

-5.4

4.6

20112012201320142015

2015حتي 2011قيمة ومعدل نموالصادرات المصرية من المالبس الجاهزة خالل الفترة من 

قيمة الصادرات بالمليار دوالر %معدل نمو الصادرات 
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 لقطاع املالبس اجلاهزة مبصر   SWOTحتليل 
 

 نقاط الضعف

قدم اآلالت والتقنيات لمستوى الجودة  تراجع -

المستخدمة وعدم مواكبة التطورات العالمية في 

مجال التصميم وتنمية وتطوير الخبرات العلمية 

 البشرية المتعلقة بالصناعة

 ارتفاع أسعار المنتجات المحلية عن المستوردة-

الصينية والتركية( التي تتميز )خاصة المنتجات 

 بانخفاض أسعارها وارتفاع جودتها

عدم مواكبة التطور العلمي وـ جمود التصاميم 

والتكنولوجي لزيادة تنافسية المنتجات المصرية 

 .من المالبس الجاهزة

عدم االلتزام بمواعيد التسليم وتتخير الطلبيات -

 مما يؤدي الي فقد جزء من الحصة السوقية.

 القوةنقاط 

جميع المنتجات تنافس المنتجات المصرية  -

المقبولة  المستوردة من حيث السعر والجودة

 عالميا.

  .األسعار متفاوتة وتناسب جميع المستويات -

وسعر  بجودة عاليةتتمتع  انواع حيث يوجد

في ، في اورباعن اسعار مثيالتها المنتجة  منخفض

قليلة الجودة ال تستطيع  حين يوجد أنواع شعبية

فضل األ خاصة الصينية()االجنبي المنتج منافسة 

 قل سعر.االجودة و

 الفرص

ايدي  –)مواد خام توافر مقومات الصناعة  -

 تمكنهاالتي  مصادر طاقة للتشغيل( –عاملة 

 .ان تكون أكبر منافس للدول المتقدمة

يمكن رفع الحصة السوقية العالمية لمصر  -

االهتمام وتطوير التتثير التنافسي من خالل 

 .والتخصص السلعي

تسير مصر الي األفضل في هذا المجال  -

حيث لم تكن مصنفة كدولة مصدرة 

للمنسوجات من قبل منظمة التجارة العالمية 

 2009تحولت في عام  ثم 2006عام  في

إلى مصدر مهم لجذب صناعة المنسوجات 

الحال في العالم كما كان  والمالبس الجاهزة

من قبل مع المنتجات القطنية المصرية التي 

 كانت تطلب باالسم في جميع أنحاء العالم.

 

 التحديات

وتتمثل في االتفاقيات الدولية التي تبرمها مصر 

والتي قد تفتح لها اسواقا  جديدة ولكنها في المقابل 

تضعها في مواجهة شرسة مع المنتجات المثيلة 

 العالمي مثل:سواء في السوق المحلي او 

 اتفاقية منظمة التجارة العالمية    .1

World Trade Organization 

 "" الكويز لةاتفاقية المناطق الصناعية المؤه  .2

Qualified Industrial Zones (QIZ) 

 .االتفاقيات الدولية والثنائية األخرى .3
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 والواردات( )الصادراتلتجارة العاملية للمالبس اجلاهزة ا
  اهم الدول المستوردة للمالبس الجاهزة 

 الواليات المتحدة  -

 اليابان -

 دول االتحاد االوربي -

  اهم الدول المصدرة للمالبس الجاهزة 

 الصين  -

 ايطاليا -

 المانيا -

 تركيا -

 من الدول العربية تونس والمغرب -

 من الدول االفريقية بنجالديش وكينيا ومدغشقر -

  انها:وسوف نتخذ في هذه الدراسة بعض دول المقارنة التي تم اختيارها على أساس 

          تصدر نفس السلعة 

 هم األسواق التصديرية لمصر أل تشارك في التصدير 

 وسوف يتم تقسيمها الي ثالث مجموعات على النحو التالي: 

 تركيا الدول التي يحتذي بها المجموعة االولي

 فيتنام -كمبوديا  –بنجالديش  الدول المنافسة الثانيةالمجموعة 

 دول الجوار المجموعة الثالثة
 -تونس  –مدغشقر  –ليسوتو  –كينيا 

 المغرب

 

  والشكل التالي يوضح مساهمة قطاع المالبس الجاهزة في القيمة المضافة لمصر ودول

 المقارنة 

 

 World Bank , World development indicatorsالمصدر :              

 

 

17.75

51.04

10.81

4.36
9.00

3.57

تركيا  بنجالديش فيتنام كينيا المغرب مصر

)%(2012مساهمة صناعة المالبس الجاهزة في القيمة المضافة عام 
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  ارتفعت نسبة صادرات المالبس الجاهزة من اجمالي صادرات مصر خالل الفترة من

اال انها اقل من مستوياتها في كل دول المقارنة، في حين ان صادرات  2015:2011

% من اجمالي صادراتها حيث انها  85بنجالديش من المالبس الجاهزة تمثل حوالي 

 الرئيسية والجدول التالي يوضح ذلك:الصناعة 

 نسبة صادرات المالبس الجاهزة من إجمالي صادرات كل دولة

 2015 2014 2013 2012 2011 الدولة

 10.34 10.34 9.87 9.1 10.03 تركيا

 84.82 84.82 84.49 83.8 79.01 بنجالديش

 69.43 49.95 54.26 54.72 59.55 كمبوديا

 13.29 13.29 12.85 12.47 13.42 فيتنام

 6.48 6.48 5.1 4.31 4.31 كينيا

 39.9 39.9 36.23 55.68 55.81 ليسوتو

 19.15 20.58 22.95 24.82 23.05 مدغشقر

 15.32 16.41 16.28 15.87 18.43 تونس

 12.61 13.80 14.25 14.91 14.98 المغرب

 6.16 4.82 4.75 4.27 4.92 مصر

 Trade map , ITCالمصدر :              

  الحصة السوقية العالمية لمصر ودول المقارنة من صادرات المالبس الجاهزة 
تراجعت حصة مصر السوقية العالمية من صادرات قطاع المالبس الجاهزة خالل عامي 

% من اجمالي صادرات  0.5اال انها مازالت اقل من  2015وارتفعت عام  2014، 2013
المنافسة في السوق العالمي وزيادة  علىالمقدرة  ضعفيعكس االمر الذي  العالمية،القطاع 

 (.التاليالشكل  )انظرالحصة السوقية 

 

 Trade map , ITC المصدر:

 

 

20112012201320142015

0.37

0.300.30
0.270.29

%حصة مصر السوقية العالمية من صادرات قطاع المالبس الجاهزة 
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  وبمقارنة حصة مصر السوقية العالمية بباقي دول المقارنة نجدها األقل فيما عدا دول

فرصة لزيادة الحصة السوقية لمصر دون الجوار بجنوب افريقيا، االمر الذي ينبئ بوجود 

ان تشكل خطورة علي الدول المنافسة مما يتيح فرصة اكبر للمنتجات المصرية في السوق 

والجدول التالي يوضح الحصة السوقية العالمية لمصر ودول المقارنة من  العالمي،

 .2015صادرات قطاع المالبس الجاهزة خالل عام 

 

 Trade map , ITC المصدر:      

  فمثال  %، 1من دول مستوردة للمالبس الجاهزة اقل  10 أكبرحصة مصر السوقية في

في حين ان صادرات مصر الي الواليات %  0.75 المتحدة تبلغالواليات حصة مصر في 

لكل %  0.01من المالبس الجاهزة وتبلغ  ها% من اجمالي صادرات 50المتحدة تمثل 

التالي يوضح الحصة السوقية  الشكلمنخفضة جدا  ) كونج وهي نسبةاليابان وهونج من 

دول مستوردة لقطاع المالبس الجاهزة ونصيب تلك الدول من اجمالي  10 أكبرفي لمصر 

 (2014صادرات العالم لعام 

 

 Trade map , ITC لمصدر:ا

 

 

 

 

 

المغربتونسمدغشقرليسوتوكينيافيتنامكمبوديا بنجالديشتركيا 

التي يحتذي
بها

مصردول الجواردول المنافسة

3.24

6.04

1.29

4.16

0.090.100.090.470.600.29

%2015الحصة السوقية العالمية من صادرات قطاع المالبس الجاهزة لمصر ودول المقارنة عام 

الواليات 
المتحدة 
االمريكية

المملكة اليابانالمانيا
المتحدة

كنداهولنداهونج كونجإيطاليااسبانيافرنسا

20.8

9.167.076.635.643.913.913.62.722.25 0.750.210.010.470.130.480.220.010.130.12

2014دول مستوردة للمالبس الجاهزة من صادرات العالم وحصة مصر السوقية فيها لنفس القطاع لعام 10نصيب اكبر 

%نصيب الدولة من اجمالي صادرات العالم  %الحصة السوقية لمصر
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  أقل بكثير  2014دول مستوردة للمالبس الجاهزة لعام  10حصة مصر السوقية في أكبر

 الشكل التالي يوضح ذلك()من حصة كل من كمبوديا وفيتنام في هذا السوق 

 

 Trade map , ITC المصدر:

 مؤشر األداء التجاري 
هو مؤشر يعكس مستوي أداء الدول وترتيب تنافسيتها في الصادرات باإلضافة الي التغير في 

دولة وفقا للمؤشر العام  184مستوي  علىقطاع  14األداء التجاري، ويتم حسابه لعدد 
 التالية:والمؤشر الخاص بتغير األداء والمؤشرات الفرعية 

  الحصة  –فرد من الصادرات نصيب ال –الصادرات  )صافيالمؤشر العام ويقيس
 السلع(تركز  –تركز األسواق  –السوقية العالمية 

  أسباب التغير  –في الحصة السوقية العالمية  )التغيراألداء ويقيس مؤشر التغير في
  العالمي(التطابق مع ديناميكية الطلب  –

مراعاة انه كلما  )معمصر ودول المقارنة وفيما يلي نستعرض مؤشرات األداء التجاري ل
 :واالفضلية(التحسن  علىانخفض الترتيب دل ذلك 

 

 
 Trade map , ITC المصدر:

ن كينيا وليسوتو فقط، حيث ع 2015يتضح من الشكل السابق تحسن ترتيب مصر في عام 
 التحسن. علىكلما انخفض الترتيب دل ذلك 

 

الواليات 
المتحدة 
االمريكية

المملكة اليابانالمانيا
المتحدة

كنداهولنداهونج كونجإيطاليااسبانيافرنسا

2.1
1.4

0.9

2.3

0.5
1.20.9

0.3
1.1

5.0

11.3

2.0

8.1

2.1

0.8

4.2

1.21.0
3.4

5.2

0.8
0.20.0

0.50.1
0.50.20.00.10.1

2014دول مستوردة للمالبس الجاهزة عام 10الحصة السوقية لكل من مصر ودول المنافسة كمبوديا وفيتنام  في اكبر 

فيتنام كمبوديا  مصر

3713
4

96

7166
57

3746

94

62
5258

مدغشقرليسوتوكينيافيتنامكمبوديا بنجالديشتركيا 

مصردول الجواردول المنافسةالتي يحتذي بها

2015، 2011دولة خالل عامي 124مؤشر االداء التجاري لمصر ودول المقارنة من اجمالي 

2011 2015
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  من الدول  أفضلترتيب مصر وفقا لمؤشر التغير في األداء التجاري خالل الفترتين يعد
ويوضح المؤشر عدم  كافة،وبنجالديش( وادني من تركيا ودول الجوار  )كمبودياالمنافسة 

 السوقية.مواكبة ديناميكية الطلب وتدهور التغير النسبي للحصة 
 

 
 Trade map , ITCلمصدر : ا

 

  ،يعتبر ترتيب مصر صافي الصادرات يقصد به الصادرات مطروحا منها الواردات
المنافسة ولكنها مقاربة جدا  ألداء ليسوتو ومدغشقر دول الومنخفضا مقارنة بتركيا 

 .2015المقارنة وفقا لصافي الصادرات بمؤشر األداء التجاري لعام 
 

 
 Trade map , ITCلمصدر : ا

 
 
 
 
 
 
 

79

56

76
69

104

95

77

27

3

29

3

102
107

96

87

37

65
6159

95

المغربتونسمدغشقرليسوتوكينيافيتنامكمبوديا بنجالديشتركيا 

مصردول الجواردول المنافسةهاالتي يحتذي ب

(2015-2011، 2011-2007)مؤشر التغير في االداء التجاري لمصر ودول المقارنة خالل الفترتين 

2011:2007 2015:2011

52
63

93

3432

1314

33

المغربتونسمدغشقرليسوتوكينيافيتنامكمبوديا بنجالديشتركيا 

مصردول الجواردول المنافسةهاالتي يحتذي ب

2015الترتيب وفقا لصافي الصادرات بمؤشر األداء التجاري لعام 
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  ترتيب مصر وفقا لمؤشر نصيب الفرد من الصادرات ضمن مؤشر األداء التجاري لعام
من كل من كينيا ومدغشقر اال انه منخفضا عن تونس ودول المنافسة وتركيا  أفضل 2015

 العالمية.ليسوتو االمر الذي يعكس ضعف أداء مصر في مواجهة المنافسة 
 

 
 Trade map , ITC المصدر:

 

  2015ترتيب مصر وفقا لمؤشر الحصة السوقية العالمية ضمن مؤشر األداء التجاري لعام 
من كل من كينيا وليسوتو ومدغشقر اال انه منخفضا عن تركيا ودول المنافسة ومقارب  أفضل

 لكل من تونس والمغرب.
 

 
 Trade map , ITC المصدر:

 
 
 
 
 
 
 
 

2528

413

93

27

80

11

46

74

المغربتونسمدغشقرليسوتوكينيافيتنامكمبوديا بنجالديشتركيا 

مصردول الجواردول المنافسةالتي يحتذي بها

2015الترتيب وفقا لنصيب الفرد من  الصادرات بمؤشر األداء التجاري لعام 

7

2

10

3

6261
63

24
26

34

المغربتونسمدغشقرليسوتوكينيافيتنامكمبوديا بنجالديشتركيا 

مصردول الجواردول المنافسةهاالتي يحتذي ب

2015الحصة السوقية العالمية لمصر ودول المقارنة في مؤشر األداء التجاري  لعام 
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  من  أفضل 2015ترتيب مصر وفقا لمؤشر تركز االسواق ضمن مؤشر األداء التجاري لعام
 وكمبوديا وتونسوبنجالديش اال انه منخفضا عن تركيا المغرب كل من كينيا وليسوتو و

اما بالنسبة لترتيب مصر وفقا لمؤشر تركز السلع ضمن  وفيتنام،مدغشقر ومقارب لكل من 
عن تركيا  وليسوتو ومنخفضمن كل من كينيا  أفضل فهي 2015مؤشر األداء التجاري لعام 

 وبنجالديش.وفيتنام وكمبوديا والمغرب ومقارب لكل من تونس 
 

 
 Trade map , ITC المصدر:

 

 األداء التجاريمؤشر في الحصة السوقية العالمية في  يترتيب مصر وفقا لمؤشر التغير النسب 
( وادني من تركيا المغرب وتونس وليسوتو)الجوار دول من  أفضليعد األداء التغير في  –

 التالي.ه الجدول ويوضحومدغشقر، المنافسة وكينيا ودول 

دول 

 المقارنة
 الدولة

قيمة التغير 

% 

 أسباب التغير في الحصة السوقية

التأثير 

 التنافسي

التخصص 

 الجغرافي

التخصص 

 السلعي
 تأثير التكييف

الدول التي 

 يحتذي بها
 1.3- 1.9 0.0 0.8- 0.2- تركيا

دول 

 المنافسة

 3.6 2.5- 0.2- 8.2 9.0 بنجالديش 

 11.7 6.2- 1.1 15.9 22.5 كمبوديا

 3.9 0.2 1.4 7.8 13.3 فيتنام

 دول الجوار

 2.5 0.1- 4.5 1.7 8.7 كينيا 

 2.7- 4.0 1.2 4.9- 2.4- ليسوتو

 2.1- 0.1 1.9- 8.1 4.1 مدغشقر

 4.1 3.5- 1.8- 2.6- 3.9- تونس

 0.8 0.7 1.3- 4.9- 4.8- المغرب

 4.8 6.2- 3.9 3.18- 0.6- مصر

 Trade map , ITC المصدر:

5
10

25

65

116

98

58

40

76

62

41

68

40

16

75
89

6066

24

72

المغربتونسمدغشقرليسوتوكينيافيتنامكمبوديا بنجالديشتركيا 

التي يحتذي 
بها

مصردول الجواردول المنافسة

2015تركز االسواق  والسلع لمصر ودول المقارنة في مؤشر األداء التجاري  لعام 

2015تركز االسواق لمصر ودول المقارنة في مؤشر األداء التجاري  لعام 

2015تركز السلع لمصر ودول المقارنة في مؤشر األداء التجاري  لعام 
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التتثير  من الجدول السابق يتضح ان أساس تدهور المؤشر بالنسبة لمصر يرجع لكل من
التنافسي والتخصص السلعي وهما بحاجة الي اهتمام وتطوير لتحسين أداء مصر من خالل 

 رفع الحصة السوقية العالمية.
 

  ترتيب مصر وفقا لمؤشر التطابق مع ديناميكية الطلب العالمي ضمن مؤشر األداء التجاري
من كل من كينيا وليسوتو والمغرب اال انه منخفضا عن تركيا  األداء أفضلالتغير في  –

اما بالنسبة لترتيب مصر  وفيتنام،ومقارب لكل من مدغشقر  وكمبوديا وتونسوبنجالديش 
من كل من كينيا  أفضل فهي 2015وفقا لمؤشر تركز السلع ضمن مؤشر األداء التجاري لعام 

 وبنجالديش.والمغرب ومقارب لكل من تونس عن تركيا وفيتنام وكمبوديا  وليسوتو، ومنخفض

 
 Trade map , ITC المصدر:

 

 نتائج حتليل أداء مصر مقارنة بدول املقارنة يف مؤشرات األداء التجاري
 

 لمؤشرا
الدول التي 

 يحتذي بها
 دول الجوار دول المنافسة

 التجاري ءمؤشر األدا 

اقل على كافة 

 المؤشرات

 

 صافي الصادرات

كافة اقل على 

 المؤشرات

 مقاربة من ليسوتو ومدغشقر واقل من الباقي

 أعلي من كينيا ومدغشقر واقل من الباقي نصيب الفرد من الصادرات

 أعلي من ليسوتو ومدغشقر وكينيا ومقاربة للمغرب وتونس الحصة السوقية العالمية

 أعلي من المغرب وليسوتو وفيتنام واقل من الباقي تركز االسواق

 أعلي من كينيا وليسوتو واقل من الباقي تركز السلع

 مؤشر التغير في األداء التجاري  

 أعلي من ليسوتو والمغرب وتونس قلأ التغير في الحصة السوقية

 أعلي من كينيا وأقل من الباقي أعلي التطابق مع ديناميكية الطلب العالمي

 
 
 

7
2

10

3

626163

2426

34

المغربتونسمدغشقرليسوتوكينيافيتنامكمبوديا بنجالديشتركيا 

التي يحتذي
بها

مصردول الجواردول المنافسة

مؤشر األداء التجاري-التغير في األداء -التطابق مع ديناميكية الطلب العالمي 
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 مقرتحات تطوير الصناعة
 

بتفعيل األنشطة المختلفة لصناعة المالبس الجاهزة وخاصة نشاط اإلنتاج االهتمام   -
المنتجات األجنبية سواء في  للزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية أمام غزو

السرروق المحلي أو في األسررواق العالمية المسررتوردة للمالبس الجاهزة وذلك لزيادة 
رقاب  علىدولة وعدم جعلها سررريف مسرررلط برمتها الأاالسرررتفادة من االتفاقيات التي 

 المصنعين المصريين.
لزيادة تنافسية المنتجات المصرية من  والتكنولوجي العلمياالهتمام بالجانب   -

خالل ربط  منالعالمي السوق  في المصريإعادة دمج المنتج والجاهزة المالبس 
الكليات الموجودة لتعليم فن  فيالتعليم الفني بالصناعة وإنشاء كليات أو أقسام 

عمل مصانع المالبس  فيالموضة ودراسة األذواق العالمية، واألساليب الحديثة 
صناعة  فيإنشاء المدارس الصناعية المتخصصة  فيالجاهزة، أو من خالل التوسع 

 .المالبس
التدريب المستمر، من خالل ترشيد العمالة ورفع الكفاءة اإلنتاجية ومعدالت األداء   -

لة  فاءة العما اكسررررررررابهم المهارات المطلوبة وهذا القطاع  فيوالعمل على رفع ك
 لتحسين كفاءة العمل وخاصة التي يكون إنتاجها موجها  للتصدير.

تحليل عناصرررررررر تكاليف وحدة من خالل وضرررررررع الحلول الممكنة لخفض التكلفة   -
 الدول المنافسة. فياإلنتاج ومقارنتها بمثيلتها 

يدة - جد مار المطلوب من خالل  خلق فرص عمل  جال االسرررررررتث يد نوع وم حد  فيت
 .هذا القطاع فيالمجاالت المختلفة 

تطوير المنتجات واالرتقاء بمسرررررررتوى الجودة لمواكبة التطورات العالمية والقدرة   -
 على المنافسة.

لمتغيرات العالمية ا خاصررررررة األسررررررواق األوروبية مع مالحقةفتح أسررررررواق جديدة   -
 .فيهاشباع رغبة المستهلك إل وبتسعار مقبولة

جميع الواردات للسرروق المصررري من األقمشررة  علىتطبيق مواصررفات الجودة بدقة   -
 .ومستلزمات اإلنتاج الخاصة بصناعة المالبس الجاهزة

إجراء المزيد من البحوث الفنية واإلدارية األخرى والتي تؤثر علي تحسررين األداء   -
وزيادة القدرات التنافسرررررية للصرررررناعة المصررررررية وزيادة اإلنتاجية مثل المشررررراكل 

 اإلنتاج.خطوط  علىالمتعلقة بدراسة الحركة والزمن 
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  إدارة التخطيط والبحوث  –دراسة عن سوق غزول القطن في مصر

 بنك التنمية الصناعية والعمال المصري. –والتطوير 

 مركز المعلومات والتوثيق. -اختبارات القطن الهيئة العامة للتحكيم و 

  صناعة المالبس  –مرصد التنافسية للقطاعات اإلنتاجية والخدمية

 .2016الجاهزة 

 المركز المصري للدراسات االقتصادية.

  دراسة تحليلية حول صادرات المالبس الجاهزة المصرية الواقع وآمال

 المستقبل.


