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 :  دقمةةامل
قطاا  املالباس   " وهاو   االقتصاادية القطاعاات  أحد أهم حنو حث اهلمم  هوالدراسة هذه اعداد لقد كان الدافع وراء          

فشاله فشاال   إىل تادهوره و  واحملساوبية والنهب والغش  ضعف اإلدارة والرقابة، وتسبب بشدة ىعان ذيال، "واملنسوجات

طاال األمار القطاا     كما بأكمله ، حرية احلركة واإلبدا  يف شركات القطا  العام حدت من  اعليه قيودفرضت قد ، وذريعا 

 صاناعيا و جوانب املنظومة بأكملها زراعيا  األمر الذي أدى إىل انهيار، اخلاص أيضا نتيجة البيئة الغري مشجعة لألعمال

 .    جتاريا و

لنجاا  أن ققاق انطالقاة    ما حتسانت ظروفاه وهياأت لاه أساباب ا      درة هذا القطا  إذاأخر فإننا نؤمن بقومن جانب      

غاية يف الصعوبة داخليا وكذلك خارجيا بسبب ظروف ، يف ظل من العمالة هائال اكمتص االقتصاد املصري ومت تقود عظيمة

عاملاة غاري مااهرة ،  كان بابعض التادريب أن        ديأيا أغلبهاا   ها  يف ، و العاملة املصرية من دول اجلاوار  األيديعودة 

يدل داللة قاطعة على سيبشر باألمل و ، عالوة على أن حتقيق جنا  يف هذا القطا يف هذا القطا  جزء كبري منها  يستوعب

 . القتصاد املصري بشكل عام ل حتقيق مستقبل زاهريف قطاعات أخرى وإمكانية  اتحتقيق جناحإمكانية 

إىل حمصول القطن وما واجهه مان تراجاع وأساباب هاذا الرتاجاع والادور املناو          هذه الدراسة بدايةنا يف تطرق لقد       

، ثام انتقلناا إىل ضارورة إعاداد دراساات متعمقاة للساوق احمللا          إنتاجيتاه   ادةزيا وبالدولة القيام به لتاذليل العقباات   

ب الادول الايت متاثال ظروفناا والايت اساتطاعت       جتاار حتدثنا باختصار عان  واخلارج  كبداية لتحقيق صناعة قوية ، و

وأهام املشااكل الايت     التصانيع احلديث عان   ذلك ، تال واألردنجملال مثل اهلند واندونيسيا حتقيق جنا  حقيق  يف هذا ا

اخلارجياة  باألساواق   ق الفعاال للمصانوعات القطنياة   ما ه  سبل حتقيق تقدم صناع  كبري ، ثم كيفية التساوي وتواجهه 

 تح أسواق جديدة . وكيفية ف
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 واملعاناة التي يواجهها التعريف بالدقطن املصري 
جاودة  مان صافات   باه  يتمياز   ة القطن املصري بسبب ما  عرش القطن العامل  ، وتأت  شهرتعتلظلت مصر دهرا طويال     

التميز ، ولكناه أصابح ا ن   هلذا   الدور الرئيس حيث تلعب طبيعة الرتبة الزراعية تهوطول تيلوغزلية متفوقة ية طبيع

األمريك  أكثر من مخسة أضاعاف وكاذلك    اإلنتاج يف الوقت الذي زاد فيه  إنتاجيتهتراجعت  حيث يواجه خطورة كبرية

 .من الضروري حتليلها وبيان أسبابها ووسائل عالجهاووه  مؤشرات يف منته  اخلطورة   إسرائيل إل  أربعة أضعاف

تراجعات  ولكان  مل والفائض يتم تصديره للخاارج  ملزروعة  تكف  حاجة املصانع املصرية بالكالقد كانت كميات القطن ا    

ألف  376إىل  ،ألف قنطار  900مليون و 8حبجم إنتاجيه وصل لا 1980ألف فدان عام  600عة من مليون وراملساحات املنز

عض الادول  ببا مما حدا ""عاملياشهد احملصول ضعفا بعد ذلك ، 2010عام  ألف قنطار 700مليون و 2 هنتاجيإجم حب فدان

أهام  فرض حظر للتصدير مثل اهلند مما أدى إىل ارتفا  باألسعار العاملية ، وانعكس ذلك أيضا يف زياادة التوجاه حناو    إىل 

 .2019ألف فدان عام 215إىل قد وصلت مساحات القطن املنزرعة البوليسرت ، و بدائل القطن وهو

كيلاو باذرة    100فنجد أن كل  فال تقتصر فقط على استخدامات مثرته يف الغزل والنسيج ،، عديدة لقطنزراعة ا فوائدو    

"كساب"   حيوان كيلو علف  80إىل  75فدان القطن يعطينا من فإن إضافة إىل ذلك ، كيلو جرامًا من الزيت  20قطن تعطينا 

يف مرحلة العمالة  من اكبري اعددكما أنه يستوعب  ،ء كيلو حلمة محرا 1تعطينا" تغذية احليوان بها" كيلو كسب  6وكل 

 حل مشكلة البطالة. يفيساهم  مباالزر  والعناية واجلين 

إعالن الصني عن زراعاة أصاناف مقارباة لصافات القطان املصاري       عد ب كإن أسطورة القطن املصري معرضة لالنهيار وذل    

 .يهدد عرش القطن املصري  ممااحملصول املصري  نوبكميات وحمصول يزيد أضعافا ع

 اسرتهو التزايد عامليا يف نسب استخدام األلياف الصناعية وخيو  البول   التحديات اليت تواجه القطن حاليامن وأيضا     

تلك اخليو  للمنتجات النساجية مان ثباات األلاوان واملتاناة واالساتخدام ملادد أطاول وعادم           ملا تكسبهيف صناعة األقمشة 

 .العادية   ها مقارنة باألقطانالوة عل  اخنفاض أسعارع  ،  الكرمشة
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 حلول ةدقرتحة ملواجهة ةشاكل الدقطن املصري 

فاملشاكلة الايت تاؤدي إىل     .. هدعمبالدولة للفال  من خالل قيام  هوزيادة عائدتكاليف زراعته  العمل على خفض  -1

 ن بعض دول العاامل إ ،إنتاجه مستلزمات ر أسعاعزوف الفال  عن زراعته تكمن يف سعر بيعه املنخفض وارتفا  

رات ملياا  4يصال إلا     فعل  سبيل املثال أمريكا تعط  دعما للقطن، اليت تهتم بالقطن وزراعته تعمل عل  دعمه 

األمريك  قصل عليه يف صورة دعم حكاوم    % من دخل املزار 55 أنالدراسات احلديثة وتؤكد  م ،دوالر يف العا

الادعم  كان أن يأخاذ شاكلني      إن ..األوروب  قصل عليه من حكومات باالده   املزار  % من دخل45 نأكذلك ، 

 ، يذهب جليوب بعض السماسارة وجتاار الساوق الساوداء     املزار  بصورة حقيقية وال يستفيد منه حتىحمددين 

شارة دون أي  مبا األول هو الدعم النقدي املباشر لكل قنطار يتم توريده حبيث قصل املازار  علا  الادعم    الشكل

وتقااوي وأمسادة وكيماوياات بشار  أن      من باذور  اإلنتاجيةوالشكل الثان  هو دعم مستلزمات العملية ، وسطاء 

الزراعياة مباشارة وبالساعر املناساب وياتم توزيعهاا وفقاا لبطاقاة          قصل عليها املزار  من اجلمعيات التعاونية

 .واحتياجات األرض منها احليازة الزراعية

ة التيلة ه  املطلوبة وه  ما حتتاجه مصانعنا ، لذلك البد من االهتماام بزراعتهاا والتوساع فيهاا     األقطان قصري -2

باان هناا     تأفااد  فقد األراض حسب تقارير وزارة الزراعة واستصال  خصوصا يف مناطق االستصال  اجلديد ، و

قنااطري حالياا كاذلك  كان       7 مقابال قنطارا للفدان   17 إنتاجيةلزراعة القطن قصري التيلة واحلصول عل   إمكانية

مرات حاليا وتطبيق   9 مرات بدال من  5  كن ري احملصول، وأيام حاليا   210 يوما بدال من  120 مجع القطن خالل

مناسابة وحتقياق عائاد اقتصاادي كابري       بأساعار احمللا  والتصادير    لإلنتاجالغزول الالزمة يؤدي إىل إنتاج ذلك 

 علاى لاديها نوعياات لتلفاة وتازر       نفساها  أمريكاا ، وعل  تصدير املنتج اخلاام فقاط    دللدولة بدال من االعتما

 متباعدة .مساحات 

 واليت أعطت حمصوال مضاعفا يف بلدان مثل أمريكاا والصاني  استخدام األصناف احملورة وراثيا التوسع يف ضرورة  -3

مباا ياالءم   مصريني مثلماا فعلات اهلناد و   بالسالالت احلديثة املهجنة داخل معامل بأيدي علماء  الفال  إمداد، و

 . اجلو والرتبة املصرية

ستقرار يف إنتاجه وجتارته وتسويقه وتصاديره وتصانيعه   االقق حتسياسة إسرتاتيجية للقطن املصري  جيب رسم -4

 مثل إنشاء صندوق تعويضات . السعريةومحايته من التقلبات 
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مباا يضامن   واألساعار العاملياة    حبيث تعكس ،وقت كاف ب ن األسعار االسرتشادية قبل زراعة القطنإعال ضرورة -5

 حصول املنتج على أسعار عادلة .

نتاج القطن مكلف جدا وأكثار لااطرة إلا  جاناب عادم      إالبد من إجياد حلول ملشكلة نقص التمويل حيث أصبح  -6

 سم اإلنتاج وعدم االستقرار يف األسعار . التأكد أثناء موا

مد علاى دراساة األساواق املساتهدفة ،     رتبط باألسواق احمللية والعاملية ويعتن منظام تسويق مستقبل  للقطإقامة  -7

 .  ونقا  التجارة بدورها بهذا الصددوأن تقوم مكاتب التمثيل التجاري 

األجانب املستخدمني للقطن املصري طويل التيلة على إنشاء وحدات إنتاجية داخال مصار مان     تشجيع املستثمرين -8

مبيزات خاصاة  املعتمدة فقط على األقطان املصرية ق احلرة للصناعات الغزلية والنسيجية خالل إنشاء بعض املناط

 تسهيالت وخدمات من كهرباء وغاز . و

جادير بالاذكر أن   ، وهلك شاره للميااه   مسات  أن القطان ضرورة إجياد حل ملشكلة حمدودية املوارد املائية ، حيث  -9

أدى إىل خفض استهال  املياه إىل النصف تقريباا باملنااطق    اممتوصل إليه أحد العلماء باخلارج ،  اخرتاع هنا 

وتصال إىل  حتات األرض   متتاد   خاراطيم ميااه   الصحراوية الشديدة احلرارة مثل الكثري من املناطق املصرية وه  

كل فتحة مياه ، تسمح خباروج  ل نجذور النباتات مباشرة ومتنع حدوث خبر ، وهذه اخلراطيم مزودة بصمام أما

 وال تسمح بانسداد هذه اخلراطيم بالرمال أو ما يعيق تدفق املياه . املاء 

مكونات األرض نفسها أو يف الرطوبة أو يف العناصر الغذائية اليت سواء  جيب االهتمام بدراسة الرتبة الزراعية -10

النوعية  منو احملاصيل وإمكانية جناحها يف هذه مءيالاألرض مبا   كن تكييف عامل حتىحتتويها هذه الرتبة 

يف حتساني وتغايري طبيعاة    للتادخل  يؤكد العلماء على إمكانياة أكا    حيث صحراوية "  –" طينية من األراض  

 . كن تغيريها بدرجة كبرية  الظروف املناخية اليت ال األرض بعكس
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 وراثيا ينعش اقتصاد انمونيسيا : لالدقطن املعم

 ومن فوائدها ما يل  :  سالالت جميمة ةعمة وراثياإىل توصل علماء اهلندسة الوراثية االندونيسيني 

 .%30دودحمصوال يزيد عن القطن التقليدي حبنتج عن زراعة القطن املعدل وراثيا  -1

يقاوم القطن املعادل وراثياا كال مان دودة اللاوز       ،حيث و  عند حدوث إصابات حشرية شديدةبوضه ظهر فوائدت -2

جناد أن عادد مارات الارش مببيادات      ، لاذلك   سية للقطن فى إندونيسياودودة ال اعم وهما من أهم ا فات الرئي

 الرش متاما . انعدمالث مرات أو ا فات قد اخنفض اىل ث

حمللياة  زاد دخل املزارعني اىل أكثر من مخسة أضعاف عند زراعة القطن املعدل وراثيا مقارناة بأصاناف القطان ا    -3

 إمجاال  % مان  60 حاوال  فقاد كاان الفالحاون ينفقاون     ،  واخنفاض تكاليف الزراعاة  اإلنتاجوذلك بسبب زيادة 

 هد والوقت  .أنه يوفر اجلكما عند زراعتهم للقطن العادي ، على مكافحة ا فات  اإلنتاجتكاليف 

 ساعدت زراعة القطن املعدل وراثيا يف احلفاظ على األعداء الطبيعية حلشرات القطن كوسيلة للمكافحة احليوية. -4

 . االستخدام املفر  ملبيدات ا فات بسبب اخنفاض  ،صحة املزارعنيعلى  باإلجياب عتهالتوسع يف زرا انعكس -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الغرفة التجارية بالشرقية 

 ةاالقتصادي االدارة   

 9 

 والعواةل التي شكلت هيكل الصناعة يف ةصر :  صناعة املنسوجات واملالبس
 صاغرية  هناا  دوال ف، دول العاامل املتقادم   ال تقتصار علاى    صناعة املنسوجات واملالباس الدول اليت حققت جناحا يف       

% مان التعاداد املصاري ولكنهاا اساتطاعت      5" وه  دولة غري زراعية وحجم سكانها ال يتعادى   األردن "مثل  وقريبة منا

دول جناوب شارق   عاالوة علاى   وكذلك دولة تونس الشقيقة ، ، التفوق على مصر يف حجم صادراتها من املالبس واألقمشة 

 .خالل العقد املاض   األضعافاجلاهزة عشرات  مضاعفة صادراتها من املالبساليت استطاعت آسيا 

بادءا   يف مجياع حلقاتهاا  فيما بيننا وبني الدول األخرى يف كونهم أنشئوا صناعة متكاملاة وقوياة    اهلائلويتضح الفارق    

 بالصباغة والتجهيز ، كل ذلك داخل إطار متني مان أحبااث فنياة    وانتهاءمبحاجل القطن ومرورا مبصانع الغزل والنسيج 

 ومتخصصة ألسواق العامل املستهدفة .

 :  حاليال وقتنافي   في مصرصناعة الشكلت هيكل التي عوامل ال

 ن أحياث    ،2005 إمتام اإللغاء التدرجي  لنظام احلصص التابع التفاقية األلياف املتعاددة يف ينااير    : العامل األول

األساواق األمريكياة   ا إلا   بنظاام حصاص مان خاالل دخاول منتجاتها       كان يقياد الادول   هذا النظام

   . مثل اهلند وباكستان وبنجالديش،   واألوروبية

  ات رفع حظر االسترياد علا  واردات املنساوج  مت ، حيث   مصر ملنظمة التجارة العامليةهو انضمام   : العامل الثان

علا     1998 حياث انتها  احلظار يف عاام      عاماا   30 بعد حظر اساتمر ألكثار مان    ، واملالبس اجلاهزة

باإلضافة إل  القيام بتخفيضاات متتالياة     ،2002 وحتررت جتارة املالبس عام،  منتجات املنسوجات

  2004 و  2000 يف التعريفة اجلمركية عل  واردات منتجات املنسوجات واملالبس اجلااهزة يف األعاوام  

علا      %5 : صافر  بالرعاياة يارتاو  ماا باني      األوىلكان معدل تعريفة الدولاة    2009  وحتى  2007 و

   . عل  السجاد واملفروشات واملالبس اجلاهزة  %30 عل  األقمشة و  %10 الغزول و

 القطا  العام .شركات  لبعض يظهر يف برنامج اخلصخصة : العامل الثالث 
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 فشل ةنظوةة املالبس واملنسوجاتأهم األسباب واملشاكل وراء 

، واالعتمااد أيضاا علاى    لتصاريف منتجاتهاا    القطاا  العاام  طويلاة علاى    لعقود زمنيةاعتمادا كليا اعتماد الدولة  -1

دول اليت اعتادت مصار توقيعهاا ماع     لسلع  املتكافئةا خالل اتفاقيات التبادللدول أوروبا الشرقية من تصدير ال

 .الغربيةأقل مما تطلبه أوروبا  منتجلليتطلب معدل جودة هلذه املنتجات وكان التصدير ،الكتلة الشرقية السابقة

 لنسيج .تعثر صناعة ا يف أبرز العوامل أحدالدولة سياسة الدعم أو البيع بسعر التكلفة  ا إتبيعد  -2

،  إىل حالاة مان الرتهال وعادم االهتماام برفاع اجلاودة       على استخدام القطن املصاري  احمللية  إجبار املغازل أدى -3

 مزيد من ارتفا  التكلفة . ،مما أدى للن املصري القطومع حترير األسعار ارتفعت أسعار ،  بسبب انعدام املنافسة

يف الصاناعة والتجهياز    الفتقار إل  التكنولوجياات املتقدماة  واإلهمال الشديد يف إحالل وجتديد ا الت واملعدات ا -4

 . ضبط اجلودة واملعايرةمع ضعف يف أجهزة 

ضعف الكفااءات اإلدارياة وعادم    ، مع  تطبق مبدأ الثواب والعقاب عدم وجود إدارة علميةيعان  القطا  العام من  -5

 . احلديث اإلنتاجمتكنها من رؤية وحتليل ومواكبة التطور التكنولوج  يف أسواق العامل وقيادة منظومة 

 اخنفااض تكلفة املنتج وعدم قدرته على املنافسة ، ماع  األسباب اليت رفعت من أحد أهم عمالة حدوث تضخم يف ال -6

طلاب العمالاة    أدى إلا  درتها علا  التعامال ماع التكنولوجياات املتقدماة مماا       عمالة وعادم قا  املهاري للستوي امل

 . األجنبية لتلبية احتياجات تطوير الصناعة

 بعد ختل  احلكومة عن دعم سعر بيع املنسوجات الشعبية واليت كانتخصوصا ، تالشركا ات علىيتراكم املديون -7

 .مقرتضة من البنو  كانتهذه الشركات  أنواملشكلة ، ة يف هذه الفرت % من إنتاج مصانع النسيج املصرية80متثل 

املساتوردة و رساوما مجركياة     ا الت وعلاى اخلاماات   علاى ضاريبة مبيعاات   وتعاددها فهناا     ارتفا  الضرائب -8

 .ضريبة عقارية ووالتأمينات االجتماعية  مغةوضريبة أجور وضريبة دعامة على األربا  وضريبة 

 الشركة ، رمبا يصل إىل عدة أشهر .هنا  وقت طويل يستغرقه تأسيس  -9

 واخلدمات . واملياهأسعار الطاقة  ارتفا   -10

 .مع مشاكل يف الرتفيق الصناعية   ضاارتفا  أسعار األر -11

 املناطق الصناعية عن مناطق السكنية للعمال مما يستنفذ طاقة العامل يف املواصالت . بعد مسافة -12

 لشركات عن أي تطوير .من البنو  مبا يكبل هذه ا سعر الفائدة مرتفع -13
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يتعطل املصنع  ال حتىمن رأس مال املصانع مدفو  يف قطع الغيار   %30 أن يوجد تكامل صناع  مما يؤدي ال   ال -14

  . وهذا  ثل عبئا إضافيا عل  الصناعة املصرية  ، يف انتظار وصول قطع الغيار

أغلاب  واتفاقياة الكوميساا ، و  لتيساري العربياة   تفاقياة ا هنا  عدم التزام يف االتفاقيات مع الدول املوقعة مثل ا -15

مبا يعمل على ختفيض كبري بتكلفاة إنتاجهاا ،    بشكل كبري بطرق عدة والعربية تدعم منتجاتها العاملية والدول 

 احمللية .  األسواق إغراقويساعد هذه الدول على 

حياث تادخل     ، تفاقياة ا سايان  فمثال دول آسايا عقادت ا  للدول األخرى مع بعضها البعض االتفاقيات الثنائية  -16

املصرية تدفع مجاار    وعندما تدخل املنتجات  ، وماليزيا واندونيسيا وتايالند بدون مجار   البضاعة مابني الصني

 .عقدت اتفاقية تسهل حركة البضائع ما بني دوهلا وكذلك أمريكا اجلنوبية  ، مرتفعة جدا

صاناعة الغازل والنسايج واملالباس اجلااهزة      عض الادول يف  وتسخري لإلمكانيات من جانب بهنا  اهتمام بالغ  -17

، نظر ا ألنها صناعة متتص العمالة بشاكل    وبنجالديشوسرييالنكا   اهلندو   الصنيمثل  أسياخصوصا دول شرق 

 ، وبالتال  فالتغلب عليهم أو مسايرتهم قتاج جهد مضاعف .كبري 
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 اجلاهزة املالبستدقمم يف صناعة املنسوجات وةدقرتحات لتحدقيق 

المةساجع    بما  جعلاص ااة    على غرار دولدة   النند    وزارة للغزل والنسيجإنشاء  -1

جالمالبس الع هزة تحتاص اوجلججا  اوجلاي اات اهتم ما   الح جما   ال، نما  ال ةداما  حتانا  

المة اس   ات هذا المع ص   لمج  من الاجن جالهةن جاةنجةجسج  .. حتي السجنان بنأ  تدهام 

همجته الب لغ  اات تغاغجص اللم لا  ال صاجاا  مار الدامجي اللااجب  ةتجع  وات الاجمة ال ج

 الح لج  .

مان صاالص شةغا ر مما از   لمجا  لتعا مة  قندال الودوي المطلدة علدى مد   االستغالل األمثل لل -2

 اوقطاا ن نجن عماا م ال ال،طاان ال جبماا  جلااجن ب لع ىاانة  عااي الاااة    ال حجاا  ةساام  باانصجص

 نجلت محجمي مم ز « عبص  عي»تلزجز مجة ر أن منجة  "نبت" أ عة   ن  جج عت أن ةلع 

ال بجةم  لنجة  ةحن قة ة السججس الغمج ن الحججي المىجست ات الل ل  حجا  تمام لتع مة ال،طن

 تح  أقنامة  سعن الل ل  ذه ب  جاج ب  ال جل  ةع م ات استغالله  تع مج  ا ستغالص اومثص

اات   اا  المعا    ج عاي  غاية  هو الور وراء المعجزة الصينيةخبراء التوويق المميزين لل -3

لعا  ب لمةساجع   جالمالباس العا هزة ال جأجص مماحاص التساجج  هاج جعه الصااج  اجما  جت

تعججاان الاااة    ماار الساالم المة سااح ال جالمماحااص الت لجاا  تاا تت ماان صااالص امااتال  معاا تج  

   التساجج،ج  التات جعاح أن تمت از اوس لجح اللامج  لتسجج  المةتع   جمن صاالص النماسا

 .ال ج م  جعلص الاجةججن   نة معتمل   الممان غزجه  عي التل جش لعتما  زمةج  ناصص ال

ال بما  الغمجط التعضجعج  التع جض بصاج  مر  في عق  االتفاقيات الثنائية ضرورة التوسع -4

ساااتع نة مااان ا شم  ةجااا  نمعااا  مااان الحم جااا  لهاااذو الااااة    الجلجااانة ال جبمااا  جتاااج  جاااجام 

تعلجاص جعاح اللماص  عاي ال ج اذل  التصعجض   العمم جا  ال جالانصجص شلاي أساجاه هاذو الانجص 

 جمر النجص اوامج،ج  . التع مة البجةج  بجن النجص اللمبج 

 –جأااح ح الصبامة  –م جةا  مان المتصاااجن مان أسا تذة الع ملا    تأسي  لجنة علميدة -5

جالةصباا  السج سااج  ااات النجلاا    –جممثعااجن ماان بجااج  الصباامة الل لمجاا   –جمعاا ص او ماا ص 

 تبح  ات أاضص السبص ةحج التطججم .
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 هاااااات ماااااامالة تتضاااااا  ماااااان صاللهاااااا  أاضااااااص الطاااااامه التاااااات جم اااااان تجدددددداري ا خددددددرين -6

أن تساا  ن  عااي الت،اان  ال جتعةبةاا  ت اامام اوصطاا ر ال لااذل  ااا ن شمساا ص مبلااجثجن لاان  الاانجص 

ال جا صتالط ات ماا ةله  مان أعاص النماسا  جاللعا  .. ثا  اللاجنة الة عح  جنماس  تع مبه  

 لإلا نة .. هج أاضص م  جم ةة   معه . 

حعاجص متعاننة لما  ة، بعاه من صالص البح   ان   البحوث الذاتية وخوض غمار البحث العلمي -7

  ات مع ص البحج  أحن السبص المىجسج  لعت،ان  ال وةةا ا  تم ن  عي الذا من مغ  صال بملةي 

جسام ت،انمه  لةا   عاي  نجل  من نجص الل ل  جااعته  الساحمج أي ةتجقر أن ت،ن  أن جعح   

أهاا  ماان اوساامام الحمبجاا  ااات  ااامة  حجاا  تلتباام اوساامام ا قتااا نج  طباا  ماان اضاا ال 

 .الح لت

ال جهااذا ماا  ذهباا  شلجااه النجلاا  ااات الجقاا   إزالددة القيددود عددن زراعددة األقطددا  قصدديرة التيلددة  -8

اومم   جلةي ا،ن ال،طن المامي سملته  م  جحعج لعبلض أن جامج  ال جل ان  الح لت ال جهذا

جلةت البح   ن تح،ج  الهني الةه ىت جهج اة    ق ىم   عي مةات  محعات مصاج  الاثمن 

ةساابج ال ججلةاات الحاان ماان البط لاا  ال ججلةاات شة،اا ذ زما اا  اقتمباا  ماان المااج  جشة،اا ذ اااة    

عاي شق ما  ااة     مت  معا   عاي باذمة ال،طان غ ما   عي الهال  ال جساجي جسا  ن ذلا   

ال بماا  جلةاات  مةهاا  اسااتصال  الزجااج  ماان بااذمة ال،طاان جاسااتصنا  المصععاا    لعااي حجااجاةت

 زج نة ال،جم  المض ا  بغ ص أ د  .

شعما لت الطعاح اللا لمت  عات اولجا ي طججعا  التجعا  جا ى،ا  الطاجص   ج عت أن ةلعا  أن **    

لاج اساتصنمة   اص ال،طان الماامي  حتايم لت اولج ي جب لت لت من الطعح  عت شع  %4 جتلني

 .    بجمةجطةج  ج   عجه اة    اعن ت،

مان أي نجلا  اات اللا ل  ال ج ان  اامض أي مساج   اسدتيراد األقطدا  الرخيصدةات  الب ح ةحج  -9

 . تحجص نجن نصجله  ب سل م مة سب  ال جذل  صنم  لعاة    الجطةج 

 مم مها   ا جأممج ا  أجمجبا مان نجص حاجض الةجاص بان  مان اساتجمان قطان اامج،ات جج تت ** 

ال جاةصعااا ض  صااا   ال،طااان مغااا  عجنتاااه الل لجااا  أسااال مهاااج اةصعااا ض  اوجصجذلااا  لساااببجن 

التات اةعامط  ،انه   اإلامج،جا جالث ةت هج تن ج  اللالقا   الماامج  استهال ه من المبجنا  ال 
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ت اجن طمج،ا   أنض الةجاص جم ان ص اا  نجص حاج اوامج،ج لجنة اللالق   المامج  ا المؤصما

 .  المج و ال، ىم  أزم لحص 

اات ماامالون العضاص اوجص لت،ان  نجص  تعميدق ندناعة مانيندات الغدزل والنودي اللمص  عاي  -11

 .الغمه اوسججي جلجن ل،ج مه  ب لتم جز  عي اة    الم  جة   جاللنن جاآل   المتصاا 

جاللانن جاآل   الالزما   ستجمان الم  جةا  عم م  تعمض  عي اشزال  ال،ججن المتمثع  ات أي  -11

 لاة    الغزص جالةسج  ال جهذا م  اتبلته النجل  مؤصما . 

ات هذا المعا ص ال جن ا  حااجله   عاي ا ىتما ن ال جن ا   ن   المغمج    المتة هج  الاغم -12

 التنمجح ال جتسجج  مةتع ته  . 

جقي  عاي مان  الت،ان  الاذي ال ن م  جت المةسجع   جالمالبسما ةر الن   الجاعح ت،نجمه ل -13

جحااامزو المااااةر أج الغااام   اااات تعججااان شةت عاااهال جقنمتاااه  عاااي المة اسااا  ال جقنمتاااه  عاااي 

 اةنجه ن   اة    الغزص جالةسج . ضمجمة شحج رال مر التانجم

ال جت تت المجا ب  من صاالص التع  اص  خرينوالتعرف على أذواق ا ، مجا ب  المجض  الحنجث   -14

ن تتغجام اجها  ه  ص نجل  ج ص معمج   أامان ال اهةا   نجص مثاص الج با مر الل ل  جملما  أذجا

امبم  جةت  المااةر  اص ما  هاج ال جان مجسمج  لأللمجض  المجض  بغ ص مجسمت ال بص جبه  

ممغجح مةه من عجنة ممتعل  جسالم مة ساح جل ةاه   جعان شقبا   اات جقا  ما  اات الساجه 

جن المعضص لعج ب ةججن هذا المجسا  الاذي قان   الج ب ةت للن  ملماته بملعجم  بسجط  جهج الع

 جتلن  ااص من ااجص الل   ؟!! . 

ال امهما  تاجاام  مان ص ما   عجانة  تدص اإلنامة السعجم  هت أه  محنن من محاننا  الةعا   -15

اإلنامة هت أحن أه  المح جم  عي اإلطاله التت تعاص بجن الةعا    أنج م ل  مصجا  .. ش  

 جالعغص .

 عاات قطاا غ الغاازص جالمةسااجع   لعبةااج   مغاا ع  المنججةجاا  المتما ماا عااح  عااي  باان ماان التغ -16

 التع مج  جلبة  ا ستثم م ال،جمت جلعت مجة   ا عتم  ج  .

  محعز لهذو الاة     عي جعه الصاج  . اللمص  عي صعض أسل م الط ق  -17
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 ون ذلاا  ماان أحاان أهاا   جامااص عااذح ا سااتثم م صعااض اتاامة ت سااجس الغاام   اللمااص  عااي  -18

 الص معت ب إلض ا  شلي حمج  اةت، ص مؤجس اومجاص .

جب لتا لت سات جن ناالا   لتغعجر المامججن  عت امتنار المالبس المامج تبةت حمع  قجمج   -19

 . شةت عه لعمةتعجن  عت تعججن 

ت ا لجي تحماص عازر مان ال ج ن ا  الملا مض الص معجا  جالنجلجا المس هم  باجمة أ بم ات   -21

 الغحن.

غجا ح الملا ججم أن مار اللعا  ال اللم لا  اات الماا ةر الماامج  لجا م عاجنة ماللمص  عاي ماار  -21

 . %21 شلت  %11 ججمت منال

ةصع ض سن السا  ن اات ماام ق جا،ا  لعنماسا  النجمجعمااجا  التات قا   التجقل     استغالص -22

صعا  شلي أن مام ضمن النجص التات جالنماس  ال (   2151-2111 ل ل به  البة  النجلت لع

معجاجن  41 ما  ج،امح مانل  65-24 مان لععامن اإلةتا عتبه  زج نة سةج  ات اللمام  سجي ت جن

مان حجا  جعاجن ااة    اماا  سا ةح  ال بما  جلةات    عاز  بجام جأجمجب  سجحن  به ال   امن

 . جةحن اوقمح وجمجب   ال  م ل  قجج  جاة    تانجم  م ل 

أساهص لعل ماص أن جغاتمي تاج   ا لممحع  الس ب،  أاب  ا هتم   ب لل مص جزج نة نصعهجعح   -23

ااة    المالباس تحاجي ااع  ال  ما  أن تج  ججحاص  عي نصص أ عاي مان  معاه ب لماا ةر 

ال ا لممأة تمثص اجها  ع ةاح ها   جالابلض ماةه  لنجاه أطعا ص اات سان الحضا ة  ججات    شةس ةج 

 .شلح قه  بحض ة   الما ةر 

 عاي اغاعه  المت امم ال جل ان  مبم  ج جن أحن الحعجص المثعي لعتغعاح صاصا  هذو الغم    -24

الصاصا    تلةت البجر بثمن بصس ال جل ن جدص م  هج أه  من الحاجع  جهج الصبمة التات 

ال  ذل  جم ن تحججص هذو الغام    نمجح الذي ج تسبه الل معجن جالتالغم   المغتمج  تة،عه  

،طاا غ ال  جاانأت ااجن الةسااب  ال باام  وسااهمه  ااات  أنشلااي غاام    مساا هم   مالقاا   عااي 

 الص   ال جأن ت جن اإلنامة اللعج  ملجة  من قبص ال،ط غ الص   .  
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م معاا  لاااة    المةسااجع   جالمالبااس ال  اااة    الاااب غ  جالتعهجااز اااة    ه ماا  لعغ جاا  -25

ال لااذل  ااا ن شزالاا  أي قجااجن أماا   هااذو  لجةهاا ماان  المالبااس اان اوجص  ا ةطباا غجمبماا  جاا تت 

 ب لاة    الةه ىج  . ت، رلالمالاة    جلتبم أحن أه  المح جم 

جا تع و ةحج ب  مج  اللمص  تغججم عذمي ب سعجح التلعج  ال، ى   عي التع،جن جالحعدشحنا   -26

ااال  أ ثام ج جا  ب سا لجح الزما ا  ال  جؤني التلعج  العجن شلات  حج   الالعم  ت مةذ الاغم 

عي نمع    لج   م ص ب لمح ل  أ ثم قنما  اةج  التنمجح مهةت متطجم جصم   م ص مالبس  

 . من المه مة

العةجا  التات تلان  اوقسا  لالهتم   ب،ط غ الغزص جالةسج  من صالص  المنامس الاة  ج  جنة  -27

  . اال منامس ج  مل هن اآلن لعغزص جالةسج ال   مال ججا ح احتج ع   سجه اللمص 

 عجا   ال العي المغ  من جعجن أقس   متصاا  ات  شةغ ر جن   ال عج   المتصاا أهمج   -28

الهةنس  ج عج   العةجن ات مع ص المةسجع   جالمالبس ال جل ن شةغ ر  عج   متصااا  أج 

المالبااس ( بحجاا  جؤهااص الصاامج   –الغاازص جالةسااج   –مل هاان  عجاا  ااات معاا    ق المجضاا  

لعلمص اجم تصمعه ب حن الما ةر .. سجي جمثص ذل  قجة ناار لها  جمسا جمة ا تعا و اللا لمت 

 لع م الغب ح جعمأته  جشبنا  ته  . ةحج شاس   المع ص

مهمته  نماس  الاة    جالسجه مم  جاؤني شلات با  مج  ت جن  شجع ن مبلجثجن شلت الص م  -29

   . ةن  جنته  شلت أجط ةه  جاإلبناغ ا بت  م

لعمجر جتةا اس تعلص ا م نج جت جن عجاىز عزجع   ال تلطي لعمبن جن جلعما ةر عجاىز اإلبناغ -31

 ن ا غتما  ات المس ب،   الل لمج  . ججم لعحاجص  عجه  ال 

  حان  محاننةالجضماىح مصعض  أج ملع ة لمانن  مت  مع  معهزة جبغمجط مجسمة شق م  منن -31

الااجن( بسابح مجازتجن  -تم ج  –شجط لج  لعما ةر الل لمج  صاجا  من قأه   جامص العذح 

هال  ال بام  ال،مح من مجاطن ا سات – م ل  مصجا  جهم ق أس سجتجن تتمتل ن بهم  مام

 (جهج السجه اوجمجبت
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مان قباص الانجص  قان ج، بعاه مل معا  ب لمثاصوةاه اامض مساج  اإلغاماه المغ  ة اات جعح  ن   -32

ن اااة    المالبااس العاا هزة تلتماان  عااي اوقمغاا  المسااتجمنة ماان جلألسااي ااا ال  اوصاام 

 شلي التهمجح .  ب لت لت قن تضطمالص م  ج

  أابح  مة اس  قجج  صاجاا  مار شم  ةجا  نمعها  ال حج تغعجر اة    اولج ي الاة  ج  -33

  لجا  العاجنة جهات  مان أبامز باناىص ال،طان« ألجا ي ال مباجن»تلان مر الاجي جال تا ن ال ج

المةتعا  ال جهةا    جم ن اساتصنامه  ااي  انة أةاجاغ مانجتةصعض أسل مه  ججم  بلن أصمال ج

 . ا ى،  المت ة  جتتمجز أةه  « البجلي شجثعجن»أجض  ألج ي 

لع،طان ال حجا  تا   المل لع   ال جمج ىج هتم   بتطججم عجنة المةسجع   ال،طةج  من صالص ا  -34

مضااا نة لعمااا ر  –م، جمااا  لعحمجااا   –م، جمااا  لع ممغااا   –  لمجااا  شةتااا   أقمغااا  قممجعااا 

 أ ثم لمل ة  (. –اقجي –جا هتمار 

أقاانامه   ثبتاا  بلااض الغاام    المااامج أالث،اا  باا ن الةعاا   مم اان ب إلم  ةجاا   الح لجاا  جقاان  -35

محعج  ج  لمج  مثص غم   اللما  لعمالباس العا هزة التات تساتحجذ  عاي  جةعح  ةع ح  ب لغ 

اللنجن من الغم    ات مام جات أجمجب   عي جعاه الصااج  جتااص اا نماته  الساةجج  

شلااي  غااما  المالجااجن ماان الاانج ما  اوممج جاا  ال ج ااذل  غاام   الل ممجاا  لعمةسااجع   ال 

المالج   جاوغطج  جتحتص المالرا  المامج  الممتب  الث مةا  ب وساجاه  جشةت عه  الممجز من

ال ج ااذل  ااات غاام   الةساا عجن الغاامقججن ال  جةهاا  متعاامنة  عااي  2119اوجمجبجاا   اا   

مسااتج  اللاا ل  ال جا تساا حه  لغجمهاا  ماان الغاام    المم ثعاا    لمجاا  ااات دااص اوزماا  الم لجاا  

 الل لمج  الم ضج  . 

ال ااا ن لاا  أسااتطر تح،جاا  ةعاا   ااات معاا ص الغاازص جالةسااج    جتاام   عااه  شن ماا    جاانم   عااه -36

مان صاالص شزالا   اص ال،جاجن المعمجضا   تاةجر المالبس الع هزةاجم ن التم جز ب ل  مص  عي 

 الاغجمة.جمش ال عي استجمان اوقمغ  جتغعجر الاة     ج

غانجن النجلا   عي المغ  من اةصع ض مغ ع  التهمجاح مار ت : ةواجهة ةشكلة التهريب  -37

هةاا   ماا  جم اان جاااعه بم اجاا  مةدماا  لتهمجااح المةسااجع   قبضااته   عااي المة اااذال ش  أن 

جاوقمغاا  ناصااص السااجه المحعاات ال حجاا  تتلاانن جساا ىص جمة اااذ التهمجااح سااجار ماان صااالص 
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الحمة أج السام   المؤقا  أ  مان صاالص التح جاص  عاي ال،اجاةجن الجالابلض جععا  شلاي  المة ط 

غاازجص بعااجاتجم مضاامجب  ب،ااج  متنةجاا  لعغ جاا   اات   جسااننجا الضااماىح  اسااتجمان أقمغاا  أج

الح،ج،ج  لهذو البض    ال جمان أصطام المم مسا   التات تم مساه  م اجا  تهمجاح المةساجع   

شلات اساتجمان المةساجع   مان الساج  جالااجن التات تةات   ات ماام أن بلاض المهامبجن جععا 

جج تح  عجه  قاةر ات مام( ججت  تاانجمه  لمة استه   مةسجع ته  ب سل م متنةج    سبجص

حاا  ماام التاانجمج  شلاي الساجه اوممج ات جاوساجاه  شلي الج ج   المتحنة جتصا  من

ال  م  أن ةد   النمجب   حجلته م اج  تهمجح المةسجع   المامج  شلات ةاجغ عنجان  اوجمجبج 

  جش ا نة تاانجمه  الم،ةن حجا  جات  اساتجمان  مجا   مان المةساجع   لتااةجله من التهمجح

% مةه  جالب قت جانصص اات الساجه مهمبا   ان طمجا  التح جاص 51تانجم سجي  جل ن   جت 

جاستغالص ةسب  الع قان التات تحاننه  جزامة الااة    لهاذو الماا ةر  عاي  ات أذجن التاةجر

ضامجب  مبجلا   جب لتا لت ج اجن ساالم  بانجن ناار أي مساج  عمم جا  أج الةساج  المساتجمن

قااص ماان ساالم المةاات  الااجطةت الجججعاان ماان المسااتجمنجن ماان ج،جمااجن ب سااتجمان المسااتجمن أ

مالبااس غاابه ت ماا  الاااةر ج  جة،اااه  سااج  معاامن سجساا  أج أزمام .. الاا  ال ثاا  جلجاان 

تانجمه  بلن شتم   تع  اللمعج   بهني ا ساتع نة مان ن ا  الاا نما  ال  اذل  هةا   دا همة 

 جأعازارغجام مغامج   اات اساتجمان م جةا   اةتغ م الما ةر الجهمج  جاستصنامه  باجمة 

   .ث  طمحه  لعبجر ات اوسجاه المحعج   ال جص م   بنجن شق م  ما ةر

هةا   نجم  عاي النجلا  ال،جا   لذل   النجم المق بت الجاعح  عي النجل  لم  اح  التهمجح   

جب وساجاه  مان صاالص تعلجاص نجم اوعهازة المق بجا  ب لمةا ط  الحامةبه ات مجاعه  هذو الد همة 

 شن جضار ق  انة ملعجما   مق بجا ج عي ةد   السم   المؤق  جتغعجد الل،جب    عي المصا لعجن ال 

جلت ن جحنة ات هجى  المق ب   عي الاا نما  جالاجامنا  مهمتها  ت اجن مماقبا  اوسال م الاجامنة 

ت الاجامنا  جالت  ن من غه نا  المةغ  جتنججةه  ج ذل  مماقب  ال مجا   بحجا  جات  م، مةا  شعما ل

ماان الم،تمحاا   ماار شعماا لت الااا نما  المةاا ط  الحاامة لعت  اان ماان  اان  التساامجح شلااي الااناصص ال ج

أن ج جن ل ص مةت  اة  ت استم مة بج ة   مجحنة جتجحجانه   الغما  الاة  ج العجنة هج اقتما  

ثم م ات عمجار البج ةا   الاا نمة مان جزامة التعا مة جالااة    جمااعح  العما م  جهجىا  ا سات
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جعهاا ز اإلحااا ر ال ج ااذل  تجحجاان أساا لجح اإلاااما  لعمةتعاا   الةسااجعج  ال ج ااذل  تحنجاان ال مجاا   

نه  لعتاااةجر بةاا را  عااي المة سااب  ماان الص ماا   المىجسااج  التاات جااام  لعجحاانة اإلةت عجاا  ب سااتجما

 .من أهمه   نن اآل   المستصنم   م، ججس  نجنة

 

 2008يف ظـل األزةـة املاليـة العامليـة عـامالنجـا  ملاذا استطاعت املنشآت املصمرة 

 ؟ ةدقارنة باملنتجني احملليني 
لددت تتددألر سددلبا باألزمددة الماليددة عددا  المعدد ة للتصدد ير خصونددا بالمنددا ق الحددرة لددو أ أ  المنشدد ت   

وظلدت تعمددل بطاقتنددا ا بددل اسددتطاعت الحصددول علددى  ددزء مددن الكعكددة المحليددة مكددا  منشدد ت  2008

 : وير ع ذلك إلى ج للووق المحليخرى متخصصة في االنتاأ

 .لووق المحلي أ  المص رين أعلي نفاءة من المنتجين ل -

ألد   نيدف فدي العدا  للمنشدأة المصد رة بينمدا فدي المنشدأة   40 العامل في منشأة التص ير يعطي -

 . أل   نيف فقط في العا   26 التي تنت  للووق المحلي ي خل

ارها وبالتددالي رفددع  صددتنا فددي الوددوق المحلددي فددرق الكفدداءة يوددمش للمنشدد ت بتخفددي  أسددع -

 .وإخراج منافوينا األقل نفاءة

قدررت الحكومدة معداعفة دعدت الصدادرات الدذ    2008 ففدي  ا الوبب ا خر هو دعت الصادرات -

   . يق مف نن وق تنمية الصادرات
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 يف صناعة املنسوجات واملالبس اجلاهزة :  دول العاملجتارب بعض 

 هديعامدا   25 نناعة الغزل والنوي   في دول شدرق سسديا مند اسية التي قامت علينا الرنيزة األس -

 . لصناعةاقوة  الشيء الذ  أعطاها..  والنوي تصنيع مع ات وسالت الغزل 

 إلنفددداقا الددد عت الكبيدددر لتدددوافر األيددد   العاملدددة مدددن أسدددباي تفدددوق دول  ندددوي شدددرق أسددديا هدددو  -

 . ... الخ  لفائ ة المصرفية وللت ريبترد ودعت ل ال من خالل منشاالستثمار  

 . المتخصصة  األبحاث العلميةبوبب  اليابا  ألنبر قلعة لصناعة األقمشة يعزى الفعل في تحول   -

فدي نافدة المجداالت وعلدى و دف  خبراء التوويق المميزين للغاية  هو الور وراء المعجزة الصينية -

 الخصوص فيما يتعلق بالمنوو ات والمالب  الجاهزة.

مليدو  عامدل بينمدا فدي مصدر مليدو  فقدط 35القطدا   النن  تو   وزارة للغزل والنوي  ويعتفي  -

وتعال  هذه المننة عن هت مشانل ا تماعية هائلة  يدث يتميدز هدذا القطدا  بنمكانيدة تشدغيل عمالدة 

يدين ا ومدا زالدت تو د  عد ة مالغير ماهرة باإلضافة إلي ع   ا تيا ف إلي استخ ا  التقنية العاليدة 

ت عت الحكومدة ا و  ئات األش  فقراتنتشر في ربو   القرى النن ية ل ى الف التي األنوال الب ائيةمن 

ل ى النندود ميدزة أخدرى وهدى ا وإلى  ربع التكلفة تقريبا الغزل والنوي  ب عت يصل النن ية قطا  

علدى عدالوة ا  ت للطاقدةي عوهندا  تدا  بتصنيع معد ات الغدزل والنودي  ممدا يد عت الصدناعة قيامنت

تكلفددة فددن  .. لددذلك  انخفدداض تكلفددة العمالددةا وتددوافر دراسددات توددويقية   يثددة لكددل دول العددالت 

نمدا تتمتدع النند  بميدزة  ا األقل تكلفة على موتوى العدالتتع  االستثمار في النن  في هذه الصناعة 

 بدار علدى إنتداج إ  ندو  قطدن وبالتدالي ال يو د 13 يدث يو د   تنو  األقطا  المنتجةوهي أخرى 

النندد  والدد ول الرائدد ة فددي الصددناعة خامددة معينددة ا والفددارق الواضددش بددين مصددر والنندد  هددو قيددا  

والتي تن ف إلدي تعميدق الصدناعة فدي  دين أ  بالترنيز علي الم خالت من خامات وسالت ومع ات 

تدي تعتمد  في مصر يتت الترنيز علي دعت الصدادرات فقدط ممدا أدى إلدى زيدادة مصدانع التفصديل وال

 على الخامات الموتوردة .
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عمالتنددا لمودداع ة الشددرنات  أسددعاروبددنجالديب بخفدد  الدد ول المنافوددة نالصددين وترنيددا  قيددا   -

ممالدل  بدأ راءبينما ال توتطيع الحكومدة المصدرية القيدا   ا علي زيادة نادراتنا للخارج المص رة

 .اقتصادية وا تماعية  ألبعاد

مثدل بانودتا  والنند   ير مدن الد عت المتداح لدنف  الصدناعة فدي بدالدال عت المتاح في مصر أقل بكث -

 ددز  مق مددف فددي شددكل تخفيعددات عددالوة علددى  %13 إلددى  الصددين يددث يصددل الدد عت فددي  ا والصددين

 .  مختلفة سواء علي األراضي أو في القروض المق مة وغير ذلك

 .لكن مصر ألغت المنا ق الحرة الخانة منطقة  رة خانة  4000 تون  بنا -

ا لتميزهدا   مليدار دوالر  1.2 اليدو  تصد ر  ا مليدو  دوالر فدي العدا   30 بـ اعة األرد  ب أت تلك الصن -

 في الجودة والوعر .

 ا ول ينا يصل إلى أشنر . ساعة 48في   نن ا   ال يزي  عن   م ة الموافقة على تأسي  شرنة -

 :خصائص سوق المالب  الجاهزة باليابا  -

 ةت سااجه جا اان عاانا ااات معاا ص اسااتجمان المالبااس العاا هزة ججتمتاار   السااجه الج باا أج    

ب،جة غماىج  ه ىع  ال جملد  المالبس الج ب ةج  مستجمنة صاجا  من الااجن ال حجا  

ال  عاي الامغ  مان تمجزها  اات اةتا     تتمتر الج ب ن بمجازة قججا  اات شةتا   المالباس 

للا ل  المصتععا  صاجاا  ال مم  جعلعه  سجه قجي أم   الاا نما  مان نجص ااوقمغ  

 الاجن جعةجح غمه أسج  . 

ت،ج  الج ب ن بمل مع   ص نجص  الل ل  ةعس المل مع  من ة حج  المساج  العمم جا  ال     ث ةج 

حجاا  تتباار أسااعجح  اان  التماا جز ااات المسااج  العمم جاا  بصاااج  معاا ص المالبااس 

 الع هزة . 

اهتما   ب،انم ما  جلجام العاجنة اهتم ماه  العمن الج ب ةت   جلجم اس  النجل  المااةل     ث لث 

اوجص جب لت لت قن تعن الاة    المامج  م  ة  عجانا اات الساجه الج با ةت بما  تغاتهم 

 به من أعجن أةجاغ اوقط ن الل لمج  . 
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بصاااج  المالبااس ال،طةجاا  جهاات  عاانا العاامن الج باا ةت ب لحاااجص  عااي المالبااس     مابلاا 

التت تغلم الممر بغتر من البمجنة اات الااجي  ال،طةج  الممجح  جهت تع  المالبس

 جبلض النير ات الغت ر . 

العمن الج ب ةت   جلجم السلم اهتم مه اوجص ال شةم  العاجنة هات التات تحتاص الم،ا      ص مس 

اوجص لنجااه ال ججلتباام الساالم التاات تباا غ بااه مةتعاا   المالبااس اوجمبجاا  شلااي ا تحاا ن 

 ب لسجه الج ب ةت ججستطجر المة اس   .  اوجمجبت سلم عجن جم ن البجر به

 تصتعي المجض  الج ب ةج  مر اصتالي ااجص اللا   باص تصتعاي ناصاص ةعاس العااص  س نس 

الصااام المبجااار ( ال جب لتااا لت تصتعاااي اولاااجان  –ةااااي المبجااار  –اججعااان قأجص المبجااار 

 ب صتالي ااجص السة  جتصتعي سة   ن أصم  . 

 عااي المجاقاار الج ب ةجاا  اإلل تمجةجاا   المااامججن س أهمجاا  شطااالغ مااانمي المالباا ساا بل 

جالمتلع،اا  ب لمجضاا  قجم اان الحاااجص  عجهاا  ماان "عجتاامج" الج باا ةت جهااج م،اام ااامغ 

 جزامة التع مة الج ب ةج  ب ل، همة بمبةي التع مة الل لمج  ب جمةجش الةجص ( .
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 -املصادر واملراجع :
 www.arc.sci.egلقطن مركز حبوث ا -مركز البحوث الزراعية  -

  www.fei.org.egغرفة الصناعات النسيجية  -احتاد الصناعات املصرية  -

  www.capmas.gov.egالعامة واإلحصاء  ةموقع جهاز التعبئ -

 متنوعة . الكرتونيةمواقع  -

 
 لدقاءات ةع : مشل البحث امليماني  

 .   مالبس جاهزةأصحاب مصانع  -

 عاملني مبصانع مالبس جاهزة .  -

 زارعني .عدد من امل -
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