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 ملخص البحث:

المٗبس الجاهزة فٍ مصر من  النٗا ابنتبَا  مَندانٍ تنم بوابن ت   َتم فٍ هذا البحث رصد المعوقات التصدَرَة لصناعة

تشالَص حالة المصانع موضع الدرابة، كما تنم تسبنَم المعوقنات  لنً معوقنات داالتَنة اتالنص صناح  العمنا  ومعوقنات 

رة الارجَة. أظهرت النتابج مدي تأثر المصانع بننوعٍ المعوقنات التنٍ كنا  من  أبرزهنا تنأثر الجنودة ونسنص تندرَ  ومهنا

العننامتَ  منن  المعوقننات الداالتَننة والتشننرَعات والبَبننة المحَ ننة منن  المعوقننات الالارجَننة. وقنند أفننرز البحننث العدَنند منن  

التوصَات التٍ َج  وضعها فٍ اٖعتبار عتً المدي السصَر والبعَد لتتغت  عتً هذه المعوقات.بأضنافة  لنً  َجناد ةلَنة 

المٗبننس الجنناهزة المصننرَة وتوابعهننا، ورفننع درجننة تنافبننَنها فننٍ اْبننوا  تبنناهم فننٍ زَننادة السنندرة التصنندَرَة لمنتجننات 

 العالمَة وذلك م  الٗا درابة المشاكا والصعوبات التٍ تواج  صناعة المٗبس الجاهزة وتوابعها فٍ مصر.

Abstract: 

Export is a national strategy so we have to work together facing any challenges or obstacals.In 

this work the export obstacles of clothing industry in Egypt were assigned through a 

questionnaire. The questionnaire was used to determine the position of the factories in the 

study. The obstacles was divided into internal obstacles(refers to owner of work) and external 

obstacles(refers to either governmental decrees or deficiency in regulations).results show how 

far the obstacles effect on factories specially the quality and operators training\skills shortage 

as internal obstacles and regulations and work surroundings as external obstacles. Many 

recommendations were concluded and should be considered in both short and long term to 

overcome obstacles    . 

 مقدمة:

عتننً التصنندَر لٓبننوا  أصننبا التصنندَر اِ  قضننَة حَنناة أو مننوت ٖ  ابننتمرار جهننود التنمَننة َعتمنند عتننً زَننادة قنندرتنا 

الالارجَة وبدو  نجاح التصدَر فا  ةفا  التنمَة تسا وتسا أَضا فرص العمالة وتضعف اِماا فٍ  حداث تحبَ  جناد فنٍ 

مبتوَات حَاة اْفراد وتتك هٍ اال ر التحدَات التٍ تواج  مصر.والصناعات النبجَة بأكمتها تعتبر أولً الصناعات فنٍ 

عمالة وأكثرها تحسَسا لتعابد السومٍ فهٍ م  أهم الصناعات التصدَرَة وَعما بها نببة كبَنرة من  مصر وأكبرها ابتَعابا لت

من    %90  جمالٍ العمالنة المصرَة.وتصنا صنادرات مصنر من  المٗبنس  لنٍ الوَٖنات المتحندة واٖتحناد اْوروبنٍ  لنٍ

وتعند   . ف الصنادرات المصنرَة من  المنبنوجات جمالٍ صادرتها م  المٗبس بَنما تبتورد الوَٖات المتحدة وأوروبا نص

تتنك الندوا   . ، َتَها برَ انَا ثنم  َ الَنا الوَٖات المتحدة اكبر بو  لتصادرات المصرَة م  المنبوجات والمٗبس الجاهزة

وتعنند ةبننَا بننوقا مهمننا أَضننا لتس نن    ، الننثٗث تبننتورد ثتثننٍ الصننادرات المصننرَة منن  المنبننوجات والمٗبننس الجنناهزة

WORK
Typewritten Text
10.12816/0046910

WORK
Typewritten Text

WORK
Typewritten Text



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

666 

مصرٌ.فبعض المشكٗت التٍ تواج  صناعة النبَج تعد مشكٗت تواج  الصناعة المصرَة بوج  عنام و أالنرٌ الاصنة ال

تكو  النتَجة زَادة فنٍ التكتةنة أنتاجَنة و من  ثنم زَنادة فنٍ أبنعار المنتجنات   ، فٍ كتتا الحالتَ   . بصناعة المنبوجات فس 

صنناعة المٗبنس الجناهزة تعند الصنناعة اْقندر عتنً المنافبنة وتحسَن  ف . وتستَص فنرص منافبنتها فنٍ اْبنوا  الالارجَنة

العوابد المرجوة م  مجموعة الصناعات النبجَة فٍ مصر، فهٍ الصناعة التٍ تضم  تحسَ  أعتً ربا ع   رَ  تستَنا 

َة فنٍ اْبنوا  العالمَنة تكتةة أنتاج، واٖبتغٗا اْمثا لتموارد المتاحة،ناهَك ع  توافر  مكانَنات تندعَم قندرتها التنافبن

ع   رَ   نتاج البتع الم توبة وبالكمَة الم توبة فٍ الوقت المحدد وبمبتوي جودة َرضً العمَا وذلك بأفضا الوبابا 

وأقا التكالَف. فغنً ع  السوا أ  اٖقتصاد المصرٌ َتمتع بنوفرة فنٍ المنوارد المتمثتنة فَنالمواد الالنام، والعمالنة المناهرة 

برتها لعسود  وَتة  واِٖت الحدَثة الٗزمنة لٕنتناج،  ضنافة  لنً  مكانَنات ٖ بنأس بهنا فنٍ مجناا التصنمَم اوالتٍ تمتد ال

 ومباَرة ال و  الموضة العالمَة.

فالتصدَر ل  دور هام فٍ اقتصاد الدولة بجان  أنة َحس  فوابد عظَمة مثا المباهمة فٍ ابتسرار اٖقتصناد والنتالتص من  

جارٌ والمباهمة فٍ تموَا المشروعات أنتاجَة والالدمَة بأضافة  لً المباهمة فٍ تموَا العمتة العجز فٍ المَزا  الت

 الصعبة الٗزمة لس اع اٖبتَراد ونسا التكنولوجَا.

 وتركز قضٌة التصدٌر على عدة عناصر رئٌسٌة:

 الةرص التصدَرَة فٍ اْبوا  العالمَة.-1

 المنتجات التٍ تحتاجها اْبوا .-2

 لالبرات والمهارات السادرة عتً التعاما مع اْبوا .ا-3

 التشرَعات السانونَة والالدمات.-4

والصناعات النسجٌة وصناعة المالبس من الصناعات التً تتناسب مع إمكانٌات الدول النامٌة وهى تقووم بحول مشوكلتٌن 

 رئٌسٌتٌن وهما:

 .نسص رأس الماا الٗزم ٔقامة مشروع 

  واٖحتَاج  لً صناعات تحتوي اكبر عدد م  العماا بأقا مبتغ مالٍ مبتثمر والصناعات ارتةاع معدا الب الة

 النبجَة بوج  عام أكثر الصناعات كثافة عمالَة.

 
 تعددت العقبات التً تواجه تدفق االستثمار األجنبً المباشر لمصر ومنها:

  ٌوالمتمثا فٍ تحبَ  أداء الس اع العام، وتحبَ  الب ء فٍ تنةَذ أجراءات المرتب ة بإعادة هَكتة اٖقتصاد المصر

 كةاءة الس اع المالٍ والمصرفٍ وتحبَ  النظام الضرَبٍ وأدارة الضرَبَة.

  اقتصار اٖبتثمار اْجنبٍ المباشر المتج   لً مصر عتً نوعَات محددة م  الس اعات مثا ق اع البتروا والغاز

 والبَاحة دو  الس اعات اْالري.

 وحدوث اٖض رابات وأحداث العنف 2011َناَر لعام 25اْوضاع البَابَة فٍ مصر عس  انتةاضة  عدم ابتسرار

واٖنةٗت اْمنٍ مما كا  ل  أثر كبَر عتً هرو  الكثَر م  اٖبتثمارات اْجنبَة م  التدف  لمصر وتعد تتك العسبة م  

 أال ر وأهم العسبات التٍ تواج  تدف  اٖبتثمار اْجنبٍ لمصر.

 وحتً اِ  والوف المبتثمر اْجنبٍ م  تجربة اٖبتثمار فٍ مصر فٍ ظا ذلك 2011د الحكومات م  عام تعد

التعدد وأ احة ب  وبابتثمارات  فٍ أَة وقت فٍ ضوء عدم قدرت  عتً تنبؤ بَابة كا حكومة وعدم قدرت  عتً التَس  

 .جنبٍ و لً تهَبة المنا  الٗزم لجذب  وتدفس  لتبٗدم  كو  الربَس المصرٌ السادم بَبعً  لً اٖهتمام باٖبتثمار اْ
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فنري كثَر م  التكتٗت اٖقتصادَة أقتَمَة مثا اٖتحاد اْوروبٍ ، وراب ة جنو  شر  أبَا ، اتةاقَة النافتا واتةاقَة 

الجات بهدف تدوَا اٖقتصاد العالمٍ و زالة الحواجز بَ  اْبوا  ومما ٖ شك فَ  أ  وجود التكتٗت بما بإع اء 

مزَد م  الربوم الجمركَة والسَود الكمَة والنسدَة عتً البتع المبتوردة م  معامت  تةضَتَة لتدوا اْعضاء / وفرض ال

 والتصدٌر لٌس عمال منفردا بال إعداد أو تخطٌط بل ٌتطلب ما ٌلً: الدوا اْالري. 

 .تعاو  جمَع الجهات المعنَة وأصحا  اْعماا 

 .اٖرتساء بإبتراتَجَة التصدَر لَصبا مشروعا قومَا 

  لتتصدَر.ت بَ  بَابة محةزة 

 .ٌزالة السَود عتً النشا  التصدَر  

 . َالت  نوع م  تبادا المعتومات بَ  المصدر 

وبنظرة ببَ ة  لً بو  المٗبس الجاهزة نتمس ما تواجه  صناعة المٗبس الجاهزة المصرَة م  قوة المنافبة فٍ 

ا الواقعٍ ل بَعة اٖقتصاد المصرٌ أن  الالارج مما َحد م  مدي انتشارها وصعوبة وجود أبوا  جدَدة لها.وَؤكد التحتَ

َدالا فٍ عداد اٖقتصادَات النامَة التٍ تتبم بانةتاحها عتً اٖقتصاد العالمٍ فٍ مجاا التجارة الالارجَة الاصة بالنببة 

اباً، لتواردات، لذلك فإ  الت ورات العالمَة اٖقتصادَة وغَرها لها تأثَرها المباشر عتً اٖقتصاد المصرٌ بتباً أو  َج

 . )الجات(وم  أهم هذه الت ورات اتةاقَة تحرَر التجارة الدولَة والتٍ أ ت  عتَها اٖتةاقَة العامة لتتعرَةات الجمركَة 

 مشكلة البحث:

أشارت اْبحاث والدرابات البابسة  لً وجود معوقات فٍ عمتَات التصدَر الالاصة بصناعة المٗبس الجاهزة منها 

الارجَة، ومازالت هناك معوقات تصدَرَة حتً بعد الجهود المبذولة و صدارات السوانَ  معوقات داالتَة ومعوقات 

 الداعمة لتتصدَر.

 هدف البحث:

 تهدف هذه الدرابة  لٍ:

 رصد معوقات تصدَر المٗبس الجاهزة ووضع حتوا مسترحة. -1

 تنافبَنها فٍ اْبوا  العالمَة.وضع  بتراتَجَة لرفع السدرة التصدَرَة لمصانع المٗبس الجاهزة ورفع درجة  -2

 أدوات البحث:

قابمة ابتبَا  تشما العناصر المراد درابتها و تمامها م  الٗا عدد م  مصانع المٗبس الجاهزة الصغَرة والمتوب ة 

 والتٍ تتمتع بسدرة عتً التصدَر مع تحتَا هذه البَانات.

 -فرض البحث:

 ر فٍ مجاا تصدَر المٗبس الجاهزة.َمك  وضع  بتراتَجَة لتحد م  معوقات التصدَ

 -حدود البحث:

  مصانع المٗبس المشاركة فٍ عمتَات التصدَر والتٍ َج  أ  تكو  لدَها قدرات  نتاجَة وفنَة وتصدَرَة بمبتوَات

 .متةاوتة

  مصنعا فٍ منا   جغرافَة مالتتةة. 18وعدد المصانع التٍ تم اقتراحها 

 ٍالمصانع. تمت الدرابة بالزَارة والمسابٗت ف 
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 -منهج البحث: 

 ابتالدام المنهج الوصةٍ التحتَتٍ لتمعتومات والبَانات المتاحة لتوصوا  لً النتابج والتوصَات.

م  الٗا اٖبتبَا  واالتبار العناصر المالتتةة ب  والمناقشة أثناء الزَارات المتعددة والحوارات مع أصحا  المشروعات 

   عناصر اٖبتبَا  المبتالدمة و تم التوصا  لً ما َتٍ:1ااالتٍ شاركت فٍ تتك الدرابة وَوضا شك

 حصر جمَع المعوقات التٍ َعانً منها أصحا  المشروعات باالتٗف أنواعها ومصادرها.-

 تصنَف المعوقات  لً قبمَ  ربَبََ  هما:-

 وهً ما َالص صاح  العما نةب  االمنتج  والمنشأة.معوقات داخلٌة : -أ

 معوقات خارجٌة. -ب

 معوقات داخلٌة:

 مشكلة الجودة:

 وتتركز هذه المشكتة فٍ  مكانَة الحصوا عتً جودة فٍ المنتج لتكو  بصورة كامتة ومبتدَمة.

 وفشا المصانع أثناء التسََم فٍ  مكانَة الحصوا عتً الجودة َرجع  لً أببا  تتعت  بـــ :

  دارة المصنع. -

 نسا مت تبات العمَا  لً حَز التنةَذ. -

 الجودة. نظم -

 ظروف التشغَا التٍ تؤثر عتً الجودة. -

 جودة المصنعَة. -

 تناقص اٖهتمام بأعماا مراقبة الجودة المتتالَة مما َؤثر بتبَاً عتً أنتاج وبالتالٍ عتً المنتج النهابٍ. -

 عدم المعرفة بالمواصفات :

 لمواصةات ومبتوَات الجودة العالمَة وتتمثا فٍ:    عدم السدرة عتً تسدَم ما َت تب  البو  الالارجٍ هو عدم معرفة با

 نسص المعرفة بالمواصةات السَابَة المحتَة والعالمَة ا بدوا أوروبا وأمرَكا وغَرها   -

عدم  -عدم ت بَ  برامج الجودة المتعتسة بالمواصةات التٍ َحتاجها العمَا بواء قبا التشغَا وأثناء أو بعد أنتاج. -

 م ابسة الجودة. الحصوا عتً شهادات

 التكنولوجٌا القائمة وتتمثل فى :

 مدي توافر الماكَنات التٍ تكو  ال و  أنتاج لتحسَ  ال اقة أنتاجَة الم توبة. -

 نوعَة الماكَنات المبتالدمة ها ماكَنات قدَمة / تستَدَة / أو حدَثة. -

 توفر الماكَنات المتالصصة لتتواف  مع نوع المنتج. -

 وماتَكَة فٍ مراحا التشغَا ا الباترو  / الةرش / السص / التعببة والتغتَف  . دالاا اْوت -

عمتَات التال َ  لٕنتاج ونظم التشغَا وحبابات وتحمَا الماكَنات وتوافر أمكانَات :القدرة الفنٌة وتتمثل فً

 المَكانَكَة وعمتَات الصَانة.

ضعف المهارة الةنَة لتعمالة، عدم اٖهتمام بالتدرَ  وارتةاع تكالَة ، ارتةاع نببة غَا   التدرٌب ومهارة األفراد وٌشمل

العماا، نسص الوعٍ بأهمَة التصدَر لدي العامتَ ، نسص فٍ الضواب  التٍ تحكم العٗقة بَ  العاما وصاح  العما، 

 نظراً لعدة عواما. وعدم شعور العامتَ  الكافٍ باْم  واْما  داالا مصانع المٗبس الجاهزة
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 مشاكل اإلنتاج 

 ارتةاع تكتةة أنتاج نظراً لتزاَد أبعار مبتتزمات أنتاج دو  أ  َسابت  تغَر مناظر فٍ أبعار بَع غالبَة المنتجات.-

ابتَراد بعض الالامات ومبتتزمات أنتاج م  الالارج والتعرض لسَود و جراءات النشا  اٌبترادي مما َؤدي  لً -

 وتأالَر تورَدها.نسصها 

قصور المالصصات المالَة م  النسد اْجنبٍ وعجزها ع  الوفاء بكافة الحاجات لبعض مبتتزمات أنتاج فضًٗ ع  -

  وا  جراءات الصرف.

 معوقات خارجٌة :

 وتتركز هذه المشكتة فٍ: التشرٌعات الصادرة من الجهات الحكومٌة :

تعسَد  جراءات  –التسدَر الجزافٍ  –قواعد لتسََم البتع الوبَ ة عدم وجود  –م  حَث اارتةاع الربوم الجمارك:

نظام البماح المؤقت مع  – تٗف العَنات أو فرض ربوم عالَة عتَها  –فرض جمارك عتً الامات العَنات  –التالتَص 

 –الضما  مشكتة ابترداد  –ب ا  جراءات البماح المؤقت  –ال ا  الضما  بسَمة الربوم فٍ حالة ابتَراد الالامات 

 قصور فٍ الكوادر البشرَة  . –عدم مراعاة اتةاقَة الجات  –االتٗف معامتة الواردات باالتٗف منافذ الدالوا 

الةوابد مسابا  –تموَا الصادرات  – جراءات ال ا  الضما   –م  حَث ا تعسَد أجراءات فٍ فتا اٖعتماد البنوك :

اد وتكتةة ال ا  الضما  زَادة التبهَٗت فٍ النشا  الصناعٍ عن  فٍ ارتةاع تكتةة فتا اٖعتم –التبهَٗت البنكَة 

عدم وجود اتةا  بَ  المصنعَ  والبنوك لتحسَ  عابد  –تست  أبعار صرف العمٗت اْجنبَة  –بعر الةابدة  –التجارٌ 

 اقتصادٌ  . 

التسدَر  –ضرَبة العامة الضوع أرباح التصدَر لت –م  حَث ا ضرَبة المبَعات عتً اِٖت والمعدات الضرائب:

 –كثرة اْعباء الضرَبَة المةروضة عتً الشركات  –مالا ر فٍ  ر  تحصَا ضرَبة المبَعات  –الجزافٍ لتضرَبة 

 غَا  الرؤَة لدي الكوادر البشرَة  .

 البٌئة المحٌطة بالتصدٌر :

سدَر الجزافٍ لتجنة الةسد تكرار انس اع الت –ال اقة ا الكهرباء و المازوت   م  حَث ا ارتةاع قَم فواتَر الكهرباء  -

 ارتةاع أبعار المازوت  . –التَار 

 رفع تكتةة نصَ  صاح  العما  . –التأمَنات م  حَث ا ارتةاع تكتةة العمالة  -

 اْراضٍ م  حَث اارتةاع أبعار اْراضٍ عموماً وفً المنا   الحرة بشكا الاص . -
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 الدراسة التطبٌقٌة:

 :Benchmarking--  أوالا 

هٍ عمتَة تحدَد الت بَ  اْمثا لعمتَة ما فٍ مراحا أنتاج ومحاولة الوصوا لهذا الت بَ  اْمثا لهذه العمتَة وذلك م  

 الٗا الشركات والمؤببات العالمَة لمباعدة احد الشركات أو المؤببات فٍ تحبَ  كةاءتها.

َسها فٍ هذا البحث وذلك لتحدَد اوجة السصور داالا مصانع وتبتالدم هذه العمتَة فٍ جمَع الصناعات وبَتم ت ب

 المٗبساالمعوقات الداالتَة لتتصدَر .

تصنَف ربَبٍ  11وم  اجا تحدَد مؤشرات اْداء الربَبَة وتسََم العمتَات الموجودة فٍ صناعة المٗبس تم تحدَد 

 -لتسََم العمتَات أنتاجَة داالا المصانع وهم :

أنتاجَة  –تنظَم عمتَات التجهَز النهابٍ  –تنظَم عمتَات الحَاكات  –تنظَم صالة السص  –نتجات الم -تال َ  أنتاج

 جودة المنتج النهابٍ. -رقابة الجودة –مهارات أدارة  –الماكَنات  –نظام الجودة  –

 -ولتوصوا لتحسَ  أفضا الت بَسات البابسة َج  اٖلتزام بالتالٍ:

 تكرار العمتَة  ذا لزم اْمر. –المراجعة  –ةَذ التن –التحتَا  –التال َ  
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 التصنَف

  X       تال َ  أنتاج 

 X        المنتجات 

 X        تنظَم صاٖت السص 

   X      تنظَم الحَاكات 

   X      ٍتنظَم عمتَات التجهَز النهاب 

     X    أنتاجَة العامة 

 X        تنظَم نظم  دارة الجودة 

 X        الماكَنات 

  X       مهارات أدارة 

  X       تنظَم رقابة الجودة 

 X        ٍجودة المنتج النهاب 

ولك  تضعف أنتاجَة فٍ قبم الحَاكة وذلك ببب  كثرة نسا   م  الدرابة التٍ تمت تبَ  أ  المصنع ذو  مكانَات ممتازة

الجودة التٍ بدورها تؤدي  لً  هدار بعض الوقت وزَادة التكالَف ببب  زَادة عدد المببولَ  فٍ كا نس ة وتبَ  أَضا 

 ما.عدم وجود نظام رب  الحوافز بأنتاج اي عدم وجود الحوافز لتعماا عتً أباس الكةاءة الةردَة لكا عا

 -مجاالت التحسٌن:

 َنبغٍ  دالاا نظام الحوافز لتكةاءات الةردَة.  -1 

 فرَ  درابة العما َج  أ  َكونوا أكثر متابعة لٕنتاج ومتابعة لتعامتَ  المتبببَ  فٍ الةض أنتاج. - 2 

 -(:2مصنع)
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 التصنَف

    X     تال َ  أنتاج 

      X   المنتجات 

    X     تنظَم صاٖت السص 

     X    تنظَم الحَاكات 

   X      ٍتنظَم عمتَات التجهَز النهاب 

     X    أنتاجَة العامة 

    X     تنظَم نظم  دارة الجودة 

   X      الماكَنات 

      X    أدارةمهارات 

   X      تنظَم رقابة الجودة 

  X       ٍجودة المنتج النهاب 

م  الدرابة تبَ  أ  هناك الكثَر م  اٖهتمام بالجودة وتعدد نسا  الجودة فٍ صاٖت الحَاكات وذلك َعتبر أمر جَد ولك  

 أدارة الالاصة بالمصنع ٖ تدرك أ  ذلك َؤدي  لً انالةاض أنتاجَة.

أَضا  لً نسص فٍ العمالة ولك   ذا تم تدرَ  العامتَ  الحالََ  بوف َتم الحصوا عتً نتابج أفضا فٍ بأضافة 

 أنتاجَة.
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 -مجاالت التحسٌن:

 َج  مراجعة نظام مراقبة الجودة وتأثَر ذلك عتً أنتاج وتدرَ  عامتٍ الجودة لَصبحوا أكثر كةاءة.- 1

مراقبة  –درابة العما ودرابة  ر  اْداء و درابة الوقت -الجودة تدرَ  مشرفٍ أنتاج عتً أنظمة ارقابة -2

 التوصَف الوظَةٍ ومهام المشرفَ . –الكةاءات م  العامتَ  

تحدَد وقت أثناء العمتَات أنتاجَة ولَك  باعتَ  مثٗ لمراقبة أنتاج فٍ جمَع مراحت  لضما  تواز  أفضا فٍ  -3

 ال و  أنتاج.

ة العما لحبا  متوب ات أنتاج فٍ الوردَة ومتابعة العامتَ  ذات الالبرات الببَ ة والعماا  دالاا فرَ  دراب - 4

 الجدد لمباعدتهم فٍ زَادة أنتاج وزَادة الالبرات أثناء عمتَات التشغَا المالتتةة.

 ثانٌا: استبٌان معوقات التصدٌر الخاص بالشركات محل الدراسة:

 عناصر االستبٌان:

معوقات  دارة -معوقات تال َ  أنتاج والعمالة لتتصدَر-معوقات  دارة المصنع لتتصدَر-الشركة بَانات أبابَة فٍ

معوقات  دارة البَع  -معوقات البٗمة والصحة المهنَة لتتصدَر-معوقات  دارة الجودة لتتصدَر -التبوَ  لتصادرات

معوقات  -ررة لتمصنع بصورت  الحالَةمعوقات الرب  الالاص بالضراب  المس -معوقات تموَا الصـادرات -لتتصدَر

معوقات الكةاءة التصدَرَة. م  الٗا اٖبتبَا  واالتبار العناصر المالتتةة ب  -ترتب  بالالامات ومبتتزمات أنتاج

والمناقشة أثناء الزَارات المتعددة والحوارات مع أصحا  المشروعات التٍ شاركت فٍ تتك الدرابة تم التوصا  لً 

 قات التٍ َعانً منها أصحا  المشروعات باالتٗف أنواعها ومصادرها.حصر جمَع المعو

 ( التوزٌع النسبً للشركات موضع الدراسة وفقا التدرٌب العاملٌن.1جدول )

 النسبة المئوٌة )%( عدد الشركات التدرٌب

 %100 18 داالا الشركة

 - - الارج الشركة

 %33.33 6 داالا والارج الشركة

لشركات المٗبس الجاهزة موضع الدرابة وفسا ًلتدرَ  العامتَ  حَث تبَ  أ  جمَع الشركات َتم تدرَ  التوزَع النببٍ 

%  م  هذه الشركات َتم تدرَ  العامتَ  بها داالا والارج 33.33العامتَ  بها داالا الشركة، فٍ حَ  أ  نببة ا

 الشركة.

 
 لتدرٌب العاملٌن( التوزٌع النسبً للشركات موضع الدراسة وفقا ا2شكل )

نسص التدرَ  المهنٍ الالارجٍ الالاص بالعامتَ  حَث وصتت أ  جمَع المصانع تكتةٍ بتدرَ  العمالة داالتَا فٍ حَ  

 % م  المصانع تسوم بالتدرَ  داالتَا والارجَا.33أ  
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 ( التوزٌع النسبً للشركات موضع الدراسة وفقاا للتكنولوجٌا المستخدمة فً اإلنتاج.2جدول )

 النسبة المئوٌة )%( عدد الشركات التكنولوجٌا المستخدمة فً اإلنتاج

 - - قدَمة

 %66.67 12 حدَثة

 %33.33 6 قدَمة وحدَثة

 %100 18 اإلجمالى

التوزَع النببٍ لشركات المٗبس الجاهزة موضع الدرابة وفسا ًلتتكنولوجَا المبتالدمة فٍ أنتاج حَث تبَ  أ  نببة  

%  م  هذه الشركات 33.33%  م  الشركات تبتالدم التكنولوجَا الحدَثة فٍ أنتاج، فٍ حَ  أ  نببة ا66.67ا

 تبتالدم تكنولوجَا قدَمة وحدَثة فٍ أنتاج.

 
 ( التوزٌع النسبً للشركات موضع الدراسة وفقاا للتكنولوجٌا المستخدمة فً اإلنتاج3)شكل 

 

 ( التوزٌع النسبً للشركات موضع الدراسة وفقاا لنسبة دوران العمالة سنوٌاا )%(.3جدول )

 نسبة دوران العمالة سنوٌاا 

 

 

)%( 

 النسبة المئوٌة )%( عدد الشركات

 %38.89 7 %30أقا م  

 %61.11 11 %50 لً % 30م  

 - - %50أكثر م  

 %100 18 اإلجمالً

التوزَع النببٍ لشركات المٗبس الجاهزة موضع الدرابة وفسا ًلنببة دورا  العمالة بنوَا ًحَث تبَ  أ  نببة  

%  م  هذه الشركات تتراوح 61.11% ، فٍ حَ  أ  نببة ا30%  م  َسا نببة دورا  العمالة بها ع  ا38.89ا

 % .50 -%30نببة دورا  العمالة بها ما بَ  ا

 
 النسبً للشركات موضع الدراسة وفقاا لنسبة دوران العمالة سنوٌاا )%(.( ٌوضح 4شكل )

 

% م  اجمالً العامتَ  الٗا العام 61.11شركة تبتغ  11َتضا أ  نببة دورا  العمالة لبعض الشركات وعددهم 

أجور مرضَة لتعامتَ  وتعتبر هذه النببة لَبت بالستَا وببؤاا المببولَ  أفادوا بعدم قدرة الشركات حالَا عتً توفَر 

 وذلك ٖرتةاع مبتوي المعَشة ووجود ركود فٍ اٖقتصاد.
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 (التوزٌع النسبً للشركات موضع الدراسة وفقاا للجهة القائمة بالصٌانة.4جدول )

 فنٌون متخصصون شركات متخصصة الصٌانة

النببة  عدد الشركات

المبوَة 

 ا% 

عدد 

 الشركات

النببة 

المبوَة 

 ا% 

 %100 18 - - نعم

ٖ 18 100% - - 

 %100 18 %100 18 اإلجمالً

َبَ  التوزَع النببٍ لشركات المٗبس الجاهزة موضع الدرابة وفسا ًلتجهة السابمة بالصَانة حَث تبَ  أ  جمَع الشركات 

 تتم الصَانة بها بواب ة فنَو  متالصصَ  بدو  اٖبتعانة بشركات متالصصة.

 
 النسبً للشركات موضع الدراسة وفقاا للجهة القائمة بالصٌانة( ٌوضح التوزٌع 5شكل )

 

 المعوقات الخارجٌة:

 ( التوزٌع النسبً للشركات موضع الدراسة وفقاا للربط الخاص بالضرائب المقررة للمصنع بصورته الحالٌة.5جدول )

الربط الخاص بالضرائب المقررة للمصنع 

 بصورته الحالٌة

 المئوٌة )%(النسبة  عدد الشركات

 %0 0 مناب 

 %0 0 غَر مناب 

 %38.89 7 َشجع عتً التصدَر

 %61.11 11 َزَد اْحماا عتً المصدرَ 

 %100 18 اإلجمالً

التوزَع النببٍ لشركات المٗبس الجاهزة موضع الدرابة وفسا لترب  الالاص بالضراب  المسررة لتمصنع بصورت  الحالَة 

م  الشركات أفادت بأ  الرب  الالاص بالضراب  المسررة لتمصنع بصورت  الحالَة %  38.89حَث تبَ  أ  نببة ا

%  م  هذه الشركات أفادت بأ  الرب  الالاص بالضراب  المسررة 61.11َشجع عتً التصدَر، فٍ حَ  أ  نببة ا

 لتمصنع بصورت  الحالَة َزَد اْحماا عتً المصدرَ .

 
 الدراسة وفقاا للربط الخاص بالضرائب المقررة للمصنع بصورته الحالٌة.( التوزٌع النسبً للشركات موضع 6شكل )
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(: التوزٌع النسبً للشركات موضع الدراسة وفقا اللفوائد البنكٌة.6جدول )  

 النسبة المئوٌة )%( عدد الشركات الفوائد البنكٌة

 %100 18 مسبولة

 - -  لً حد ما

 - - غَر مسبولة

 %100 18 اإلجمالً

النببٍ لشركات المٗبس الجاهزة موضع الدرابة وفساً لتةوابد البنكَة حَث تبَ  أ  جمَع الشركات أفادت بأ  التوزَع 

 الةوابد البنكَة مسبولة.

 
 والشكل البٌانً التالً ٌوضح ذلك:

 
 (: التوزٌع النسبً للشركات موضع الدراسة وفقا اللفوائد البنكٌة7شكل )

 

للشركات موضع الدراسة وفقا التعنت من الجهات الرقابٌة( التوزٌع النسبً 7جدول )  

هل ٌوجد تعنت من الجهات الرقابٌة على 

 استٌراد الخامات ومستلزماتها

 النسبة المئوٌة )%( عدد الشركات

 %44.44 8 نعم

 %22.22 4 أحَاناً 

ٖ 6 33.33% 

 %100 18 اإلجمالً

%  44.44الدرابة وفسا لتعنت م  الجهات الرقابَةحَث تبَ  أ  نببة االتوزَع النببٍ لشركات المٗبس الجاهزة موضع 

%  م  الشركات 22.22م  الشركات أفادت بتعنت م  الجهات الرقابَة عتً ابتَراد الالامات ومبتتزماتها ، ونببة ا

%  م  هذه 33.33أفادت أحَاناً بتعنت م  الجهات الرقابَة عتً ابتَراد الالامات ومبتتزماتها، فٍ حَ  أ  نببة ا

 الشركات أفادت بعدم تعنت م  الجهات الرقابَة عتً ابتَراد الالامات ومبتتزماتها.

 
( التوزٌع النسبً للشركات موضع الدراسة وفقا التعنت من الجهات الرقابٌة8شكل )  
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االستمرار فً ( التوزٌع النسبً للشركات موضع الدراسة وفقاألسعار الطاقة الحالٌة ومساعدتها على 8جدول )

 التصدٌر.

 النسبة المئوٌة )%( عدد الشركات أسعار الطاقة الحالٌة تساعد على االستمرار فً التصدٌر

 - - نعم

 - -  لً حد ما

ٖ 18 100% 

 %100 18 اإلجمالً

التوزَع النببٍ لشركات المٗبس الجاهزة موضع الدرابة وفساً ْبعار ال اقة الحالَة ومباعدتها عتً اٖبتمرار فٍ  

 التصدَر حَث تبَ  أ  جمَع الشركات أفادت بأ  أبعار ال اقة الحالَة ٖ تباعد عتً اٖبتمرار فٍ التصدَر.

 

.ألسعار الطاقة الحالٌة ومساعدتها على االستمرار فً التصدٌر ( التوزٌع النسبً للشركات موضع الدراسة وفقا9شكل )  

 

 الخاتمة: 

هناك العدَد م  أجراءات الواج  اتالاذها عتً وج  البرعة لٗبتةادة م  اْوضاع العتمَة الحالَة التٍ تمثا فرصة 

 كبَرة لدالوا البتع المصرَة  لً اْبوا  العالمَة منها:

كافة المشاكا عتً مبتوي اٖقتصاد المصرٌ وعتً مبتوي المصدرَ  بصةة  تدالا الحكومة بشكا برَع لحا -

الاصة و اتالاذ أجراءات التٍ م  شانها أ  تباهم فٍ تنشَ  ال اقات العا تة فٍ مصر ووضع هذه ال اقات فٍ عجتة 

 أنتاج و نعاش الدورة اٖقتصادَة.

  عادة النظر فٍ رب  الجنَة المصرٌ بالعمٗت اْالري. -

الالتا الموجود حالَا والناتج ع  قصور وعدم الحبم فٍ مواجهة المشكٗت السابمة مثا التهرَ  وهً مشكتة  عٗج -

تؤثر عتً أنتاج المحتً وتضع  فٍ موقف غَر منافس مع أنتاج المبتورد الذٌ ٖ َدفع عتَة جمارك بَنما أنتاج 

 تكتةة أنتاج والتٍ ٖ َتحمتها المنتج فٍ الدوا اْالري.المحتً َتحما أعباء الضراب  والجمارك وغَرها م  أعباء و

ضرورة اتالاذ عدد م  أجراءات لتنشَ  ال ت  المحتً كبدَا ع  التصدَر واتالاذ حزمة قرارات تؤدي  لً ضخ  -

 اْمواا فٍ البو  مثا تالةَض الضراب  وتالةَض بعر الةابدة.

فٍ الضراب  وضراب  المبَعات والجمارك وزَادة أعةاءات العما عتً حا كافة المشاكا التٍ تواج  المنتج الاصة  -

التٍ م  المةترض أ  َتمتع بها المبتثمرو  مع  لغاء كافة الربوم التٍ عتً البتع الرأبمالَة والبتع الوبَ ة المبتوردة 

 والتٍ َةرض عتً المبتثمر تحمتها بحجة برعة التالتَص وأفراج ع  البتعة.

نشاء شركات متالصصة فٍ التصدَر ٖ تمارس غَر نشا  التصدَر بدعم الدولة ولسد فعتت مباندة ق اع التصدَر و  -

 تونس ذلك وابت اعت الت  كَانات قوَة فٍ اْبوا  الالارجَة.

تأبَس ةلَة تحدد ما َمك  أ  َسدم  ق اع اْعماا العام والس اع الالاص لتدالوا  لً اْبوا  الدولَة وتسدَم المنتج  -

 بالشكا المناب .
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ضع نظام لتتصدَر واٖبتَراد َمثا نوعا م  الصةسات المتكافبة وهذا النظام تتجا ل  معظم الدوا حَث تشتر  الدوا و -

فٍ مسابا مشروع َبند تنةَذه لدولة ما أ  تع ً هذه الدولة مَزة فٍ مسابتها وا  تحدد نببة م  عسود اٖبتثمار با  تأالذ 

 بسَمتها بتعة منتجة لتتك الدولة.

وزارة السوي العامتة والهجرة عتً توفَر المعتومات ذات الصتة لرب  البو  عتً ببَا المثاا. درابات تشجَع  -

 .العما، والدمات التوظَف

تشجَع وزارة التعتَم عتً السَام بدور باعتبارها مببولة ع  التعتَم العام، الذٌ َشما المدارس الثانوَة الةنَة والتدرَ   -

تعمل ورٌ أ  لضرالتعتُم بالصناعة . من ابط ورلمهنٍ التعتُم اتنةُذ لنظام الجامعٍ. المهنٍ المتالصص، فضًٗ ع  ا

ت حتُاجاافق مع التٍ تتىابُة رالدالمناهج ت واجارلدامج ابروبُة رالدورات الدالصناعة لتصمُم امع اكة بالشرت لجامعاا

   أ  تتحما الحكومة الع ء وحده.وتشجَع مشاركة الس اع الالاص فٍ تعزَز دوره فٍ التدرَ  بدًٖ ملصناعة.ا

 توفَر بناء السدرات عتً جمَع مبتوَات التبتبا الهرمٍ، بما فٍ ذلك العماا والمشرفَ  و دارة أنتاج. -

التأكد م  أ  تدرَ  المشرفَ  شاما، معالجة قضاَا مثا مراقبة الجودة، درابة العما اال ر ، درابة الوقت ،  -

 ما.التحكم فٍ الكةاءة، موازنة الع

ا لزَادة  - ًَ مراجعة نظام مراقبة الجودة وأثره عتً أنتاج. َعد التدرَ  المناب  لةرَ  مراقبة الجودة أمًرا ضرور

الكةاءة وجمع المعتومات فٍ جمَع نسا  أنتاج، و نتاج تسرَر أببوعٍ َتتبع النتابج. َج  تحدَد مواصةات الجودة 

 .وتببَ  أنظمة مراقبة الجودة لجمَع العمتَات

 الموارد البشرٌة:

 تنةَذ أقبام الموارد البشرَة لمعالجة معدٖت الدورا  العالَة والمشاكا المتعتسة بالعمالة. -

تحدَد وتحتَا كَةَة  دارة الموارد البشرَة وعٗقات  دارة العما فٍ مصر والت تع لتحبَ  العٗقات بَ  العماا  -

 وأدارة المتوب ة.

لتٍ تتحدث نَابة ع  الصناعة وتعما كسناة اتصاا بَ  الحكومة أو البو  الالارجَة  نشاء راب ة لمصنعٍ المٗبس ا -

 والعضوَة.

ت اظلمٗحم اَدلتسر َسة تعبَ ربا لعمااحتی َتمتع وي  لشکاالَة   ةمري الألَة ا اأو أٌ ةعم  مکاس مجلء نشا  -

 ا.لعمافٍ بَبة م علَهر ثؤلتٍ تالسضاَا   ابشأم فهومالادا تباو

 البٌئة:

 ز ظروف العما والمماربات الجَدة فٍ بَبة العما.تعزَ -

توعَة الموظةَ  بشأ  المماربات التٍ قد تكو  ضارة، أٌ وجود نبَج فضةاض أو  وَا الشعر بالسر  م   -

 الماكَنة.

 نظم أضاءة والتهوَة الجَدة . -

 توفَر  مكانَة الوصوا  لً مصدر ذو جودة غذابَة نظَةة وصحَة. -

 الغَار لّٖت.تنظَم توافر ق ع  -
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 الخالصة والتوصٌات:  

 من خالل الدراسة ٌمكن القول بان معوقات التصدٌر الداخلٌة فً مصانع إنتاج المالبس الجاهزة تتلخص فً االتى:

  عدم وجود فرَ  متالصص لدرابة العما ودرابة  ر  اْداء ودرابة الوقت ورب ة بأنتاج فٍ معظم

 المصانع.

  المصانع التٍ تدالا نظام الحوافر لتكةاءات الةردَة م  العماا.قتة 

o .عدم الت ور فٍ  دالاا اِٖت اْوتوماتَكَة الالاصة بصاٖت الحَاكة وصاٖت السص 

 وغَا  التكنولوجَا الحدَثة و نسص التدرَ  المهنٍ م  المشكٗت المهمة التٍ   ، عدم وجود الصَانة الٗزمة

 . فم  شأ  تتك المكونات أ  ترفع أو تالةض م  جودة المنتجات  . الصناعةتواج  المبتثمرَ  بتتك 

  زَادة أبعار المنتجات المصرَة ع  مثَٗتها فٍ الدوا اْالري االاصة المنتجات الصَنَة التٍ تتمَز بانالةاض

عدم اٖبتغٗا أبعارها لزَادة تكتةتها بالرغم م  توفر ورالص اَْدٌ العامتة والالامات الٗزمة لتتصنَع نتَجة 

 اْمثا لتموارد وال اقات المتوفرة والبب  الربَبٍ لذلك هو التال َ  الغَر جَد لٕنتاج.

 .انعدام اٖهتمام بالجان  العتمٍ والتكنولوجٍ لزَادة تنافبَة المنتجات المصرَة م  المٗبس الجاهزة 

 ها أنتاج هما الركَزتَ  اْبابَتَ  والتٍ َعتبر تحدَد مبتتزمات أنتاج وتحدَد العمتَات الصناعَة التٍ َت تب

َعتمد عتَهما التال َ  لتحسَ  اْهداف المنشودة من  وَت ت  تأدَتها عتٍ الوج  اْكما البرة عتمَة وابعة فٍ 

 صناعة المٗبس الجاهزة.

 لعامتَ  أضرابات العمالَة التٍ مازالت مبتمرة و نظرة العامتَ  بشركات الس اع الالاص بدأت تتحوا  لً ا

 .بالشركات التابعة لس اع اْعماا لتم البة بنةس الم ال  م  رفع اْجور وزَادة الحوافز التٍ َتساضونها

 .ٌعدم اٖهتمام بزراعة الس   المصر 

 مقترحات التغلب على المعوقات الداخلٌة:

 ورتها فٍ ظا الظروف لتالروج م  هذا المأز  فإ  اْمر َت ت  جهودا مالتصة وفهما واعَا ل بَعة المشاكا وال

 الحالَة وم  الٗا الدرابة تم التوصا  لً المعوقات الداالتَة الالاصة بعمتَات التصدَر وكانت النتابج كالتالٍ:

 .مراعاة وجود فرَ  متالصص لدرابة العما ودرابة  ر  اْداء ودرابة الوقت ورب ة بأنتاج 

 .دالاا نظام الحوافز لتكةاءات الةردَة  

 درَ  المهنٍ الالارجٍ لجمَع العامتَ .اٖهتمام بالت 

 .مراعاة  دالاا نظام اْوتوماتَكَة لضما  الحصوا عتً أعتً جودة 

  زَادة الحوافز المسدمة لتس اع الالاص لزَادة أنتاج وتحسَ  الجودة التنافبَة ورفع الكةاءات والةض تكالَف

 أنتاج.

 كَةَة مراقبة -درابة العما و درابة  ر  اْداء والوقت -اٖهتمام بتدرَ  المشرفَ  عتً أنظمةارقابة الجودة

 التوصَف الوظَةٍ و مهام المشرفَ  -الكةاءات م  العامتَ 

   ضرورة رب  التعتَم الةنٍ بالصناعة و نشاء مدارس صناعَة داالا المنا   الصناعَة بتالصصات تناب  نشا

فٍ تعتَم وتدرَس صناعة المٗبس الجاهزة كا من سة، بمعنً  نشاء المدارس والكتَات والمعاهد المتالصصة 

ونعتسد أ  هذه الجزبَة مهمة جدا م  أجا رب  المجتمع الصناعٍ باحتَاجات ، .فٍ منا   تركز هذه الصناعة

وم  هنا فإننا نعتسد أننا فٍ حاجة  لً  َجاد نوع م  التركز الصناعٍ َراعً البعد اٖقتصادٌ والكةاءة أنتاجَة 
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لتكالَف م  ناحَة أالري.اي  ننا فٍ حاجة  لً تجمَع صناعة المٗبس الجاهزةا عتً اْقا م  ناحَة، والةض ا

 الموجهة لتتصدَر  فٍ مكا  جغرافٍ َضم  كةاءة أنتاج، وانالةاض التكالَف.

 .اٖبتالدام اْمثا لتالامات وال اقات أنتاجَة المتاحة 

 رات العالمَة والسدرة عتً المنافبة.ت وَر المنتجات واٖرتساء بمبتوي الجودة لمواكبة الت و 

 .تحتَا عناصر تكالَف لوحدة أنتاج ومسارنتها بمثَتتها فً الدوا المنافبة ووضع الحتوا الممكنة لالةض التكتةة 

  كَةَة فتا أبوا  جدَدة مع التركَز عتً البو  اْوربَة لوجود قوه شرابَة هابتة تت ت  اٖبتجابة البرَعة

 واْبعار المسبولة و شباع رغبة المبتهتك هناك. لتمتغَرات العالمَة

 .ٍكَةَة  عادة ودمج المنتج المصرٌ فٍ البو  العالم 

 .ت وَر المنتجات واٖرتساء بمبتوي الجودة لزَادة السدرة التنافبَة فً البو  المحتً والتصدَر 

 ا:إنشاء مراكز متخصصة داخل كل محافظة لتلك الكٌانات الصغٌرة والمتوسطة هدفه -

مركز تدرَبٍ  و دعم السدرة التبوَسَة والسدرة عتً  –دعم التكنولوجَا والسدرة الةنَة ورفع مبتوي الجودة ا مركز فنٍ

 مركز لدعم التصدَر . –التصدَر ا مركز تبوَسٍ

السابمة عتَ  :َكو  قابم عتً الرب  بَ  المؤببات الحكومَة والغَر حكومَة والجامعة.أ  َتوفر فٍ العناصر المركز الفنً

الةنَات العالَة لٕشراف والتعاما المَدانٍ.أ  َزود بأجهزة لتةحص واٖالتبارات وأنظمة ووبابا تحسَ  المعرفة 

بالمواصةات والجودة.وَتركز الهدف فٍ حصر المصانع وتصنَةها  بساً لحجمها وشكتها السانونٍ لَبها التعاما مع 

فع مبتوي اْداء م  حَث كةاَة أنتاج واالتَار التكنولوجَا المٗبمة وتحسَ  مشكٗتها ووضع ةلَة لتحا.والمباهمة فٍ ر

درجة الجودة المسبولة والدابمة التٍ َحتاجها العمَا اْجنبٍ وتسدَم الدعم الةنٍ لتنشَ  الصناعات المغذَة اصناعة 

 ا المبتورد.أكببوارات والالامات المباعدة  وذلك فٍ   ار تحبَ  جودة الالامات المحتَة مساب

أ  َكو  المركز متالصص فٍ صناعة المٗبس الجاهزة وَشتما عتً كا الماكَنات العادَة والمتالصصة مركز التدرٌب:

وأ  تتمتع العناصر السابمة عتَ  بسدرة ومهارة عتً التدرَ  والمعرفة بالعتوم الحدَثة والتسنَات العالَة.وَتركز الهدف فٍ 

ا بهم  لً اْداء العالٍ م  التشغَا/الصَانة/تحسَ  الجودة و عادة تأهَا جمَع الكوادر تدرَ  العماا والةنََ  والوصو

 التٍ تعما فٍ ذلك الس اع بواء ذوي الالبرة أو المهندبَ .

:أ  َتكو  م  عناصر متالصصة فٍ هذا المجاا ورؤَنة لمبنتوي اْداء فنٍ البنو  الالنارجٍ منع  شنراف مركز التسوٌق

الالبرة والمشورة وَتركز الهدف فٍ أ  َباهم المركز فٍ الت  كَانات و دارات تبوَسَة لتتك  البراء أجان  لتحصوا عتً

المشننروعات ابنندًٖ منن   دارة الةننرد  َكننو  لهننا السنندرة عتننً غننزو البننو  بمنتجننات ذات مواصننةات قَابننَة وتتمَننز بجننودة 

ا أنترنت، َعتن  عن   بَعنة تتنك الوحندات التصمَم وتبوَ  ال اقة اِلَة المتاحة م  الٗا البورصة و التبوَ  م  الٗ

 التٍ َمك  أ  تسوم باٖتصاا المباشر بالعمٗء الالارجََ  و العما عتً ابتسدام أوامر تصدَر مباشرة.

:َكو  عبارة ع  منظومة متكامتة لكافة الجهات المعنَة بالتصدَر والتٍ تتعاما مع المصدرَ  مركز دعم التصدٌر

الهَاكا أدارَة المكونة لوحدات المركز م  عناصر وأفراد منتساة ذات مهارة والبرة  باالتٗف أحجامهم و تتشكا

تصدَرَة عالَة.وَتركز الهدف فٍ تَبَر أجراءات مع جمَع الجهات المعنَة االبنوك/ الضراب / الجمارك/ جهات 

بالمصانع بواء تموَتَة أو تعاقدَة  التسََم  والمصالا الحكومَة التٍ تؤثر عتً برعة الحركة وحا جمَع المشاكا الالاصة

 أو فنَة وتسدَم الدعم الكافٍ فٍ   ار ما َجري فٍ العالم م  تبهَٗت لتمصدرَ .
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 .مراعاة أجور العامتَ   بسا لتوضع اٖقتصادٌ السابم 

 السابمَ  فٍ مصانع المٗبس الجاهزة لمباعدة  عما نظام موحد لتنماذج الالاصة بمراحا أنتاج والرقابة والمتابعة

 عتٍ تال َ  أنتاج والمتابعة لتسَام بدورهم عتٍ أكما وج .

 م  الجوان  المالتتةة مثا مشكتة قتة  زَادة التركَز عتٍ حا مشكتة أنتاجَة فٍ مصانع المٗبس الجاهزة فٍ مصر

تٍ أنتاجَة وبالتالٍ  نتاجَة العاما المصرٌ وكةاءة العما عتٍ ال و  أنتاج وغَرها م  المشاكا التٍ تؤثر بالبت  ع

 عتٍ تكتةة المنتج المصرٌ واٖلتزام بمواعَد التبتَم.

 والتٍ تؤثر عتٍ تحبَ  اْداء وزَادة السدرات التنافبَة لتصناعة   جراء المزَد م  البحوث الةنَة وأدارَة اْالري

 أنتاج. المصرَة وزَادة أنتاجَة مثا المشاكا المتعتسة بدرابة الحركة والزم  عتٍ ال و 

  الاصة م  دوا الموضة مثا اَ الَا وألمانَا وفرنبا فٍ مجاا صناعة الموضة ا اٖبتعانة بالالبراء اْجان

.ونح  نري أ  هذا الم ت  ارغم ما ل  م  حبابَة نسا الموضة م  الالارج حتً ٖ َستصر دورنا عتٍ مجرد  وأببانَا

وقت نعانً فَ  م  مشاكا ب الة  ل  ما َبرره، فإذا كا  ابتالدام الالبراء  تجاه فتا البا  أمام ابتسدام العمالة اْجنبَة فٍ

بوف َباعد عتً نمو هذه الصناعة وازدهارها فا  ابتسدام عدة البراء بوف َنتج عن  تولَد فرص عما جدَدة تةو  

 كثَرا حجم العمالة الوافدة

 ا بمثَتتها فٍ الدوا اْالري ومحاولة  َجاد تحتَا عناصر تكالَف كا وحدة  نتاج فٍ المراحا المالتتةة ومسارنته

 الحتوا المسترحة.

 مقترحات التغلب على المعوقات الخارجٌة:

م  الٗا المشاكا التٍ َعانَها صاح  المنشأة وم  الٗا التحتَا لتنتابج العمتَة لتدرابة نتسدم ببعض التوصَات التٍ 

 –وزارة التجارة الالارجَة  –الجهات الرقابَة  –الضراب   –ك البنو –َمك   ربالها  لً الجهات المعنَة وهً االجمارك 

 الجهات المعنَة بالتصدَر والٗف  .

النظر فٍ مواد قانو  الجمارك بما َضم  ت وَر أدارة الجمركَة لتَبَر أجراءات احَث تبَ  م  الٗا الدرابة أ   -

 الجمركَة  وذلك ع   رَ :% م  الشركات محا الدرابة أفادت بصعوبة أجراءات 88.89

 .رفع مبتوي أداء الكوادر البشرَة بإعادة تأهَتهم 

 .ابتالدام المَكنة فٍ اْعماا الجمركَة 

 .عادة هَكتة نشا  التالتَص عتً البضابع بحَث َبها دالوا والروج البضابع  

 واتةاقَة المنا   الحرة. ت وَر النظم الجمركَة بما َتة  مع اْنظمة العالمَة والتابعة لمنظمة التجارة الدولَة 

 .تعدَا  جراءات البماح المؤقت فٍ الموانا 

 .تبهَا  جراءات رد الجمارك عتً الالامات 

 .جراء تالةَض فٍ التعرَةة الجمركَة و عةاءات متنوعة  

 .صدار قرارات فورَة ٖبترداد الضرَبة الجمركَة وضرَبة المبَعات  

  دالولها. توحَد معامتة الوارد فٍ مالتتف مصادر وأماك 

 .السضاء عتً تهرَ  البتع م  الٗا المنافذ الجمركَة الذٌ َهدد الصناعة المحتَة 

 .وضع قواعد لتسََم البتع الوبَ ة المبتوردة 

 . الةض المصروفات والربوم عتً ما َحتاج  المصدرو 

 .اٖهتمام بتالةَض التكتةة عتً عمتَات الشح  والتةرَغ بالموانا 
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 ة الضرائب:تعدٌالت مطلوبة من مصلح -

% م  اجمالً الشركات محنا الدرابنة أفنادت بنا  النرب  الضنرَبٍ َزَند من  اْحمناا 61.11حَث تبَ  م  الدرابة أ  

 عتً المصدرَ  وعتَة َج  مراعاة اٖتً:

 .عدم المغاٖة فٍ تسرَر الضرَبة وأ  تكو  موضوعَة 

 .تَبَر أجراءات بما ٖ َالالف السوانَ  العامة 

  الضرَبة عتً أرباح الصادرات.عما التَبَرات 

  .الةض اْعباء المتعددة والمةروضة عتً الشركات 

 بالنسبة للبنوك: ٌلزم أن ٌكون هناك اتفاق مع البنوك والمنتجٌن لتحقٌق العائد االقتصادي وٌلزم أن ٌتم: -

 .عادة النظر فٍ بعر الةابدة عتً السروض لمصانع التصدَر  

 ا اٖعتماد وال ا  الضما .تببَ  أجراءات البنكَة فٍ فت 

 . تستَا التكتةة المصاحبة لةتا اٖعتماد وابترداد ال ا  الضما 

 .تسدَم التبهَٗت البنكَة والتموَا لتصادرات 

 وتبٌن من الدراسة أن الفوائد البنكٌة وفتح االعتماد مقبولة ولكن نأمل فً أفضل من ذلك.

 الحسابٌة / صندوق الدعم (.جهات التقٌٌم ) الرقابة الصناعٌة / الخبرة  -

 .َتزم  عادة تأهَا الكوادر لتتوفر لهم الالبرة الكافَة فٍ صناعة المٗبس الجاهزة 

  تسرَبا. 45توحَد هذه الجهات فٍ جهة واحدة.حَث أفادت الدرابة بوجود تعنت م  الجهات الرقابَة بنببة % 

 البٌئة المحٌطة بالتصدٌر: -

 حالَة حَث تبَ  أ  جمَع مصانع الدرابة أفنادت بنا  اْبنعار الحالَنة لت اقنة ٖ تبناعد َتزم النظر فٍ أبعار ال اقة ال

 عتً اٖبتمرار فٍ التصدَر.

 .تستَا اْعباء الواقعة عتً صاح  العما م  حَث تكتف اْجور والتأمَنات اٖجتماعَة 

 .جراء تَبَرات فٍ شراء اْرض ْصحا  مصانع التصدَر  

 السوق واتجاهاته: -

 م المباهمة فٍ ت وَر المصانع لتوصوا بالالامات المحتَة  لً مبتوي جودة عالَة وذلنك من  قبنا وزارة الصنناعة َتز

 والس اعات المعنَة.

 .اتالاذ أجراءات الٗزمة لتستَا تكتةة الالامات ابتداء م  بعر اْق ا  وحتً اْقمشة 

 .نشاء مركز لدعم اٖبتكار والتصمَمات المحتَة  

 ة فٍ  نشاء المعارض الدولَة بالالارج وتحما تكالَةها حَث أنها باهظة بالنببة لتمصانع.مباندة الدول 

  حث الهَبات المعنَة مثا ا مكات  التمثَا التجارٌ   عتً تسدَم فرص تصندَرَة لتشنجَع المننتج المصنرٌ عتنً زَنادة

 النشا  التجارٌ بَ  مصر والدوا اْجنبَة.

 فٍ البو  الالارجٍ ا بتدا  العالم   ومعرفة لمواصنةات و بَعنة البنو  والتعرَةنة  السَام بتسدَم درابات ع  المنتجات

 الجمركَة الم بسة واْرباح والٗفة.

  ٖ نشاء صنادَ  تالصص لها اعتمادات تسدم دعما ب رَسة غَر مباشرة افٍ صورة معونة فنَة أو درابات بو   بمنا 

 َتعارض مع اتةاقَة الجات.
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   مراقبننة لجننودة والهَبننات المعنَننة لتمبنناهمة فننٍ دعننم أصننحا  المشننروعات الصننناعَة لتحسَنن  عمننا راب ننة لمكاتنن

 المواصةات وم ابسة الجودة لتستَا مشاكا التعاقد.

المٗبس، نظرا ْ  هذه الصناعة فٍ  فٍ صناعة فٍ ضخ ابتثمارات كبَرة تشجَع الس اع الالاص عتً السَام بدور أكبر -

 وهو أقدر عتً أنتاج والتبوَ  فَها. اْباس هٍ صناعة ق اع الاص،

مراعاة عمتَات أحٗا والتجدَد لتمَكنة فٍ ق اع اْعماا العام وعدم التةكَر فٍ  رح هذه الشركات لتبَعا لغاء  -

 بَابة الالصالصة .

 النظر  لً الصناعات المغذَة والمكمتة لهذه الصناعة. -

 المراف  لها وتأجَرها لتمبتثمرَ  بالمتر حب  مباحتها.درابة قَام الدولة ببناء اٖراضً وتوصَا  -

ضرورة ت بَ  بَابة الشباك الواحد لٗنتهاء م  كافة أجراءات الالاصة بعمتَة التصدَر.حَث تبَ  أ  نببة  -

 % م  الشركات محا الدرابة أفادت بصعوبة أجراءات.55.56

 اٖعتماد عتً تصنَعها محتَا.عدم ابتَراد اي مٗبس م  الالارج لتجهات البَادَة و -

% م  الشركات محا 55.56مراعاة الظروف اٖقتصادَة لتبٗد لما لها عٗقة مباشرة بعمتَات التصدَر.حَث تبَ  أ   -

 الدرابة أفادت با  الوضع اٖقتصادٌ وبعر صرف العمٗت تؤثر عتً عمتَة التصدَر.

% م  الشركات محا الدرابة أفادت بصعوبة فٍ نسا 55.56نببة  اٖهتمام بوبابا النسا وال ر  حَث أفادت الدرابة -

 الالامات م  والً الموانٍ وزَادة التكالَف.

 المراجع:

 ،  ر  قَاس وتحبَ   نتاجَة مصانع المٗبس الجاهزة فٍ مصر لتحسَ  1998احمد حبنً ال ا  نجم الدَ  ا .1

 المنوفَة.اتةاقَة الجات،ربالة دكتوراه، كتَة اٖقتصاد المنزلٍ جامعة 

غَر  دور منظمة التجارة العالمَة فٍ تدف  اٖبتثمار اٖجنبً المباشر، ربالة دكتوراه  ،2014أما صابر عوَس ا .2

 منشورة، كتَة الحسو  جامعة بنها.

  ، دور مصر بالنببة ٔنتاج ومبَعات منتجات الصناعات النبجَة والمٗبس.2000بهاء رأفت ا .3

 عتً الجودة،المكتبة اْكادَمَة.  ، الرقابة1995داا ببتر فَتد ا .4

 ، درابة المعوقات التصدَرَة لصناعة المٗبس الجاهزة فٍ مصر، بحث منشور 2003رز  البَتً،حاتم  درَس ا .5

 العدد الثانٍ ابرَا. -المجتد الالامس عشر–مجتة عتوم وفنو  

لتسمَص الرجالٍ لتمباهمة فٍ  عداد  ، درابة تسوَم النموذج اٖبابً 2002عبد هللا عبد المنعم عبد هللا حبَ  ا .6

 نموذج جدَد، ربالة ماجبتَر غَر منشورة،كتَة اٖقتصاد المنزلٍ جامعة المنوفَة.

  ، تال َ  و مراقبة أنتاج فٍ الصناعة،دار الجامعات المصرَة .1985عبد المنعم محمد حمودة ا .7

بس الجاهزة وأثرة عتً كمَة وجودة المنتج ، دور اْم  الصناعٍ فٍ مصانع الم2007ٗماجٍ فتحٍ حنا ع ا هللا، .8

 المتببً،ربالة ماجبتَر غَر منشورة،كتَة اٖقتصاد المنزلٍ جامعة المنوفَة .

 مدالا النظام المتكاما، دار المعارف. – ، دارة الجودة 1995محمد توفَ  ماضٍ ا .9

ة ماجبتَر غَر منشورة،كتَة الةنو   ،جودة وقابتَة حَاكة اْقمشة العبكرَة، ربال2009محمد جابر البَد الكنانً ا .10

 الت بَسَة جامعة حتوا  .

  ،  دارة التبوَ ، الدار الجامعَة.1992محمد بعَد عبد الةتاح ا .11



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

666 

  ، مبادئ التبوَ ،الدار الجامعَة.1992محمد فرَد الصح  ا .12

لتبوَسَة فٍ مجاا  ، نظم الجودة الحدَثة وتأثَرها عتً رفع الكةاَة أنتاجَة وا2000ممدوح احمد مبروك عتً ا .13

 المٗبس الجاهزة فٍ مصر،ربالة دكتوراه غَر منشورة،كتَة اٖقتصاد المنزلٍ جامعة المنوفَة

 ، مبتسبا التبوَ  فٍ مجاا صناعة المٗبس الجاهزة فٍ مصر، 2001ممدوح احمد مبروك،مدحت محمد موبً ا .14

 المؤتمر العربٍ البادس لٗقتصاد المنزلٍ جامعة المنوفَة .

 ، تأثَر مراقبة الجودة عتً تكتةة الس عة المتببَة،ربالة ماجبتَر غَر 1999عبد الغنً عتً العجمٍ انهتة  .15

 منشورة ،كتَة اٖقتصاد المنزلٍ جامعة المنوفَة.

 ، درابة لبعض الصعوبات التٍ تواج  بعض أنواع المٗبس االسمَص الرجالٍ ، ربالة 2006هانٍ المتَجً ا .16

 ة اٖقتصاد المنزلٍ جامعة المنوفَة ماجبتَر غَر منشورة، كتَ

 ،  مكانَة التوصا  لً زَادة السدرة التنافبَة لتتصمَمات المتببَة المصرَة فٍ 1997هدي محمد بامٍ غازٌ ا .17

 ظا اتةاقَة الجات، ربالة ماجبتَر غَر منشورة، كتَة اٖقتصاد المنزلٍ جامعة المنوفَة .

َا اٖبتراتَجٍ لتتكالَف لتدعَم المَزة التنافبَة لتمنشاة ،ربالة  ، التحت2003َوبف عبد الباقٍ محمد بالَت ا .18

 دكتوراه غَر منشورة،كتَة التجارة و دارة اْعماا جامعة حتوا  .

 

 




