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  مقدمة:
ا     ان له ي ك لقد شهد العالم خالل السنوات األخیرة العدید من المتغیرات االقتصادیة الدولیة الت
ي          ة االقتصادیة وخاصة ف ي مسیرة التنمی ي انعكست عل أثرا كبیرا علي حركة التجارة الدولیة والت

ات     الدول النامیة دف تنظیم العالق ، ومن أهم هذه المتغیرات ظهور وانتشار التكتالت االقتصادیة به
ن     ا. وم ى      أالتجاریة بین الدول األعضاء وزیادة التبادل التجاري بینه ة الت ات التجاری ك العالق م تل ه

ول   م الوص ام     إت ا ع م توقیعه ى ت ویز) والت ة (الك اطق الصناعیة المؤهل ة المن ا اتفاقی ین ٢٠٠٥لیه  ب
  مریكیة.ألسرائیل والوالیات المتحدة اإمصر و

ن ا     دد م ا لع دوافع،   ألومن الجدیر بالذكر ان مصر وقعت تلك اإلتفاقیة إستجابة منه سباب وال
ى اإلقتصاد المصرى،      منها الحفاظ على المكانة المتمیزة لصناعة المنسوجات والمالبس الجاهزة ف

ة المصریة، و     يف  يمریك ألهمیة النسبیة للسوق األوالحفاظ على ا ة التجارة الخارجی ضافة  إمنظوم
ا         أللى تلك اإ ن المزای ق عدد م ات بتحقی ة وسط توقع ذه االتفاقی سباب والدوافع انضمت مصر الى ه

أنها      ن ش ى م ادیة الت ب االقتص اع      أوالمكاس ة وقط فة عام رى بص اد المص اعد االقتص ن تس
  المنسوجات والمالبس الجاهزة بصفة خاصة.

ت  د قام ر  ولق ا رأت أن       مص ٌویز) ألنه ة (الك ناٌعیة المؤهل اطق الص ول المن ع بروتوك بتوٌق
ن أن   ول یمك ود          ٌی البروتوك ة الٌقی ق إزال ن طری ریة ع ادرات المص ادة الص ول لزی د الحل ل أح مث

  .والحصص التعٌریٌفیة
  مشكلة البحث: 

ام       ة ع ع بدای ذ م ز التنفی ویز حی ة الك ول إتفاقی د دخ ناعة    ٢٠٠٥بع ى ص اض ف دث انخف ح
ادة الخام           إلمنسوجات وتدنى فى ا د المصدر الرئیسى والم ذى یع اج محصول القطن المصرى ال نت

س الجاهزة ا    ه بعض الدراسات          أللصناعة المنسوجات والمالب ا توقعت ى عكس م ذى جاء عل مر ال
ى   ى     أالت ة ف ذه االتفاقی ن ه تفادة م ول االس دة     إجریت ح ات المتح ع الوالی ة تجارة حرة م ة منطق قام

یتفادى إغالق    ) ١(ةمریكیألا ا س ي     ٢٣١، حیث كان من المتوقع أن انضمام مصر له ه ف شركة عامل
دار      ادى إه ذه الصناعة، وتف اء          ١٥ه ذه الصناعة نتیجة إلغ ن األصول الرأسمالیة له ه م ار جنی ملی

ذا    ٢٠٠٥نظام حصص المنسوجات مع بدایة عام  ي ه ة ف ، وأیضا الحفاظ علي االستثمارات والعمال
ة      إیؤكد ما توصل إلیه التحلیل النظري بالدراسات المشار  القطاع، كما ي األهمی اظ عل ان الحف ا ب لیه

ة    دیات الداخلی النسبیة لصناعة المنسوجات والمالبس الجاهزة في االقتصاد المصري في ضوء التح
ة،   ى  إضافة  إلبا والخارجیة یعد احد الدوافع الرئیسیة لتوقیع مصر لإلتفاقی و   أل ة تت ذه االتفاقی افر ن ه

ن          ى م ى مصر والت رًا سهال ف ا أم ن نجاحه وافر ا  ألها المقومات العدیدة التى تجعل م ا ت دى  ألهمه ی
د          أسعار العاملة المدربة ورخص  ع العدی س الجاهزة م ة وتكامل صناعة المنسوجات والمالب الطاق

                                                             

  تمثلت هذه الدراسات في: )١(
ویز، رسالة        رانیا محمد حسین، ول الك القدرة التنافسیة الدولیة لصناعة الغزل والنسیج في مصر في ضوء بروتوك

  .١٤٩، ص٢٠٠٧غیر منشورة، كلیة التجارة ، جامعة عین شمس ، القاهرة ، ماجستیر
اد            ى االقتص ا عل لبیات وآثاره ات والس ین االیجابی ة(الكویز) ب ناعیة المؤهل اطق الص ة المن دوح، اتفاقی ة مم فاطم

  .٨٩-٨٦، ص ص٢٠٠٥المصري، دبلومة معهد التخطیط القومى، یونیو 
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ناعات   ن الص رىم ذ         األخ ا ه ت علیه ى بنی یة الت ام الرئیس ادة الخ د الم ذى یع ن وال وفر القط ه وت
  االتفاقیة.

  هدف البحث:
ى قطاع     ؤثر عل ى ت  المنسوجات  یستهدف هذا البحث التعرف على حجم وطبیعة العوامل الت

الل        ن خ ك م ة(الكویز) وذل اطق الصناعیة المؤهل ة المن ع إتفاقی ن توٌقی اجم ع اهزة الن س الج والمالب
ن والمنس     ادرات القط ي ص ة ف ا لإلتفاقی اع طبق ذا القط ادرات ه اهمة ص ة مس ة دراس وجات القطنی

  . ٢٠١٦وحتى عام  ٢٠٠٥للوالیات المتحدة االمریكیة والعالم خالل فترة الدراسة من عام 
  األسلوب البحثي:

ى   ث عل د البح تخدم  اعتم لوباس في  أس ل الوص ب  التحلی ف الجوان رض مختل رح وع لش
ى    ، وأیضاً  مثل النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة النظریـة المتعلقـة بموضوع البحث د عل اعتم

لوب ة     أس ـع الدراس رات موض ـة للمتغی ـاذج االتجاهی ض النم دیر بع ى تق ثال ف ى مم ل الكم ، التحلی
  .باإلضافة الي استخدام األسلوب االحصائي االستداللي لتحقیق أهداف البحث

  مصادر البیانات: 
ي یصدرها الجه            اعتمدت ى النشرات الت ة عل ات الالزم ي البیان ي الحصول عل از الدراسة ف

ي المصري،        ك األهل ي یصدرها البن  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، والنشرات االقتصادیة الت
ویز المصریة  دة الك ع وح ة www.QIZEgypt.gov.egوموق ة والزراع ة األغذی  (FAO)، ومنظم

ي     دولي عل اون ال یط والتع ع وزارة التخط ت   ج.م.ع، وموق بكة اإلنترن ش
http:/www.mop.gov.eg.annual.html،    دیا رة ویكیبی وعة الح والموس

http:/arwikipedia.org/wiki/ .   
  نتائج الدراسة:

 :جنبىألستثمار المحلى واإلتفاقیة الكویز علي اإلاألثار الفعلیة  - أوًال
  توزیع الشركات المؤهلة طبقًا لحجم رأس المال: -١

) یتضح أن الشركات التي یقل رأس مالها عن ١دة فى الجدول رقم (بمطالعة البیانات الوار
% من الشركات المسجلة وأن الشركات التي ٤٧,٠٢ملیون جنیه جاءت في المرتبة األولي  بنسبة 

% من ٢٢,٩یتراوح رأس مالها من ملیون إلي خمسة مالیین جنیه جاءت فى المرتبة الثانیة بنسبة 
فترة الدراسة ویرجع ذلك إلي أن الشركات التي تنضم إلي  اجمالى الشركات المسجلة خالل

المناطق الصناعیة المؤهلة في الفترات الزمنیة المختلفة یعمل أغلبها في صناعة المنسوجات 
  والمالبس وأغطیة الرأس والجوارب واألغذیة وهي صناعات ال تحتاج إلي رءوس أموال كبیرة.

  .٢٠١٦دیسمبر ٣١حجم رأس المال حتي توزیع الشركات المسجلة وفقًا ل .١جدول 
 % عدد الشركات الفئة

 ٤٧,٠٢ ٤٥٠ أقل من ملیون
 ٢٢,٩٨ ٢٢٠ ملیون ٥ - ١
 ١٤,٢١ ١٣٦ ملیون ١٠ - ٥

 ٩,١٩ ٨٨ ملیون ٥٠-١٠
 ٥,١٢ ٤٩ ملیون ١٠٠-٥٠
 ٠,٤٠ ٤ ملیون١٠٠+

 ١٠٠,٠٠ ٩٥٣ اإلجمالي
  .٢٠١٦دیسمبر ٣١حتي م ٢٢/٢/٢٠٠٥ائیات مختلفة من: وزارة التجارة والصناعة ، وحدة الكویز، إحصالمصدر

  
  ستثماراتها :إتوزیع الشركات المؤهلة طبقًا لحجم  -٢

م استثماراتها   ٢بمطالعة البیانات الواردة فى الجدول رقم ( )  یتبین أن الشركات التي یقل حج
ي بنسبة       ة األول ي المرتب ه جاءت ف الى الشركات المسجلة، ت    ٢٦,٣ عن ملیون جنی ن اجم ا  % م لیه
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ه  بنسبة بلغت     %  ٢٥,٧الشركات التي یتراوح حجم استثماراتها من ملیون الى خمسة مالیین جنی
ة استطاعت        ي أن الشركات المؤهل دل عل ا ی من اجمالى الشركات المسجلة خالل فترة الدراسة؛ مم

  أن توفر فرصًا كبیرة لالستثمار.
  

  .٢٠١٦دیسمبر ٣١ها حتي توزیع الشركات المؤهلة وفقًا لحجم استثمارات .٢جدول 
 % عدد الشركات الفئة

 ٢٦,٣ ٢٤٩ أقل من ملیون
 ٢٥,٧١ ٢٤٣ ملیون ٥ - ١
 ١٢,٤٨ ١١٨ ملیون ١٠ - ٥

 ٢٤,١٢ ٢٢٨ ملیون ٥٠-١٠
 ٥,٩٢ ٥٦ ملیون ١٠٠-٥٠
 ٥,٣٩ ٥١ ملیون  ١٠٠+

 ١٠٠,٠٠ ٩٥٣ اإلجمالي
  .٢٠١٦دیسمبر ٣١حتي م ٢٢/٢/٢٠٠٥ختلفة من: وزارة التجارة والصناعة ،وحدة الكویز ،إحصائیات م المصدر

  

  توزیع االستثمارات في الشركات المؤهلة حسب جنسیتها: -٣
ات       حت البیان یتها أوض ب جنس ة حس ركات المؤهل ي الش تثمارات ف ع االس ق بتوزی ا یتعل فیم

ي  ٣الواردة بالجدول رقم ( ) أن االستثمارات المصریة حازت علي نصیب األسد من االستثمارات ف
ي الشركات المسجلة       ٩٨,١ت المسجلة ، حیث بلغت نسبتها   الشركا الي االستثمارات ف ن إجم % م

بة  ل نس ة     ١,٩مقاب ى أن اتفاقی دل عل ك ی دًا. وذل ئیلة ج بة ض ي نس ة وه تثمارات أجنبی ن االس % م
س       ي مجال صناعة المنسوجات والمالب الكویز استطاعت أن توفر فرصًا كبیر لإلستثمار المحلى ف

  قدرتها علي جذب حجم كبیر من االستثمارات األجنبیة كانت محدودة.الجاهزة ،ولكن 
  

  م. ٢٠١٦دیسمبر  ٣١توزیع االستثمارات في الشركات المسجلة طبقًا لجنسیتها حتي  .٣جدول 
  

 بیان
 إجمالي الشركات المسجلة الشركات األجنبیة المسجلة الشركات المصریة المسجلة

 النسبة % القیمة النسبة % القیمة النسبة % القیمة
١٠٠ ١٩,٨٤٣ ١,٩ ٠,٣٨٠ ٩٨,١ ١٩,٤٦٣ 

  .٢٠١٦دیسمبر ٣١حتي : بیانات وحدة الكویز المصریة، وزارة التجارة والصناعة ، إحصائیات مختلفة المصدر
  

  المیزان التجاري المصري إلتفاقیة الكویز :  ثانیا: 
 إلتفاقیة الكویز:  تطور إجمالي  قیمة الصادرات المصریة -١

یر م ( تش دول رق ي الج واردة ف ات ال ریة  ٤البیان الى الصادرات المص ة إجم ور قیم ى تط ) إل
ي عام    ٢٠١٦ -٢٠٠٥إلتفاقیة الكویز خالل الفترة ( ا ف درت بحوالي    ٢٠٠٥)، حیث بلغت أدناه وق

درت بحوالي    ٢٠١١ملیون دوالر، وبلغت أقصاها في عام  ٢٨٨,٣ ون دوالر،   ٩٣١,٦حیث ق ملی
رة    ٢٠٠٥% عما كانت علیه فى عام ٦٩,٠٢لي بنسبة زیادة بلغت حوا ك الفت وهى سنة االساس لتل

ة        ٧٤٧,٥بلغ حوالي  سنوى ، وبمتوسط دیر معادل رة موضع الدراسة. وبتق ملیون دوالر خالل الفت
م (    دول رق ي الج حة ف ام الموض ي الع اه الزمن ي    ٥اإلتج ائیًا ف ة إحص ادة معنوی ود زی ح وج ) یتض

ادة سنوي     ٢٧,٨فاقیة الكویز تقدر بحوالي إجمالى الصادرات المصریة إلت دل زی ون دوالر، بمع ملی
والي  غ ح د (ر٣,٧١٥بل ل التحدی یر معام والي ٢%، ویش ي أن ح ة ٣٥) إل رات الحادث ن التغی % م

  تعزي إلي العوامل التي یعكسها عنصر الزمن.
  

بالملیون دوالر)                          (القیمة  )٢٠١٦-٢٠٠٥المیزان التجارى إلتفاقیة الكویز خالل الفترة من (. ٤جدول 

اجمالى  السنة/بیان
  تغطیة الصادرات للواردات المیزان التجاري اجمالى الواردات الصادرات

 (مرة)
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٨,٠١ ٢٥٢,٦ ٣٦,٠ ٢٨٨,٣ ٢٠٠٥ 
٨,٦٤ ٥٦٣,٣ ٧٣,٧ ٦٣٧,٢ ٢٠٠٦ 
٨,٥٦ ٦٠٧,٩ ٨٠,٤ ٦٨٨,٨ ٢٠٠٧ 
٩,٤٧ ٦٦٥,٤ ٧٨,٦ ٧٤٤,٤ ٢٠٠٨ 
٩,٥٠ ٦٨٠,٠ ٨٠,٣ ٧٦٣,٥ ٢٠٠٩ 
٥,٤٠ ٧٦٧,٢ ٩٠,٤ ٨٥٨,٢ ٢٠١٠ 
٩,٥٥ ٨٣٤,٢ ٩٧,٥ ٩٣١,٦ ٢٠١١ 
٩,٥١ ٧٩١,٧ ٩٣ ٨٨٤,٧ ٢٠١٢ 
١٠,٥٩ ٧٤٥,٩ ٧٧,٧ ٨٢٣,٦ ٢٠١٣ 
٩,١٨ ٧٣٤,٦ ٨٩,٧ ٨٢٤,٣ ٢٠١٤ 
٩,٥٤ ٧٦٢,١ ٨٩,٢ ٨٥١,٣ ٢٠١٥ 
٨,٦٦ ٣٠٦,٥ ٤٠,٠ ٦٧٤,٠ ٢٠١٦ 
 ٨,٨٨ ٦٤٢,٧ ٧٧,٢ ٧٤٧,٥ المتوسط

  .٢٠١٦دیسمبر ٣١م حتي ٢٢/٢/٢٠٠٥: وزارة التجارة و الصناعة ، وحدة الكویز ، إحصائیات التبادل التجارى  منالمصدر
  

 إلتفاقیة الكویز: تطور إجمالي قیمة  الواردات المصریة -٢
م (   دول رق ي الج واردة ف ات ال یر البیان الى  ٤تش ة إجم ور قیم ى تط وار) إل ریة  داتال المص

ي عام    ٢٠١٦ -٢٠٠٥إلتفاقیة الكویز خالل الفترة ( ا ف درت بحوالي    ٢٠٠٥)، حیث بلغت أدناه وق
ي عام    ٣٦ درت بحوالي    ٢٠١١ملیون دوالر، وبلغت أقصاها ف ون دوالر، وبمتوسط  ٩٧,٥وق  ملی

نوى والي    س غ ح اه        ٧٧,٢بل ة اإلتج دیر معادل ة. وبتق ع الدراس رة موض الل الفت ون دوالر خ ملی
م (  دول رق ي الج حة ف ام الموض ي الع الى  ٥الزمن ة إجم ي  قیم ة ف ادة الحادث ة الزی ت معنوی م تثب ) ل

  الواردات  المصریة إلتفاقیة الكویز.
  

     )٢٠١٦-٢٠٠٥( اإلتجاه الزمني العام للمیزان التجارى إلتفاقیة الكویز خالل الفترة .٥جدول 

معدل التغیر  ف ٢ر المعادلة البیان
 السنوي(%)

   مالى قیمة الصادراتاج
 (بالملیون دوالر)

  هس ٢٧,٨+ ٥٦٦,٨= هص^
                     )٣,٧١ *٥,٢ ٠,٣٥ *)٢,٢٩ 

  إجمالي قیمة الواردات 
 (بالملیون دوالر)

  هس ١,٠١+ ٧٠,٦= هص^
                      )٠,٣٥ ٠,٠٣ )٠,٥٩ - 

  قیمة الفائض
 (بالملیون دوالر)

  هس ١٤,٢+ ٥٥٠,٤= هص^
                     )٠,٨٢ ٠,٠٧ )٠,٠٩ - 

  ٠,٠٥* معنویة عند المستوي اإلحتمالي                  األرقام بین القوسین تشیر إلى قیمة (ت) المحسوبة.
  ) بالدراسة.٤: حسبت من جدول رقم (المصدر

  

  تطور المیزان التجاري المصري:  -٣
م (  دول رق ي الج واردة ف ات ال یر البیان ور ٤تش ى تط اري ) إل زان التج ائض المی ة ف قیم

رة ( الل الفت ویز خ ة الك ري إلتفاقی ام ٢٠١٦ -٢٠٠٥المص ي ع ا ف ت أدناه ث بلغ  ٢٠٠٥)، حی
والي  درت بح ام   ٢٥٢,٦وق ي ع اها ف ت أقص ون دوالر، وبلغ والي  ٢٠١١ملی درت بح  ٨٣٤,٢وق

غ حوالي   سنوى  ملیون دوالر، ، وبمتوسط  رة موضع الدرا     ٦٤٢,٧بل ون دوالر خالل الفت سة.  ملی
ة    ) لم تثبت ٥وبتقدیر معادلة اإلتجاه الزمني العام الموضحة في الجدول رقم ( ادة الحادث ة الزی معنوی

  المیزان التجاري المصري إلتفاقیة الكویز.في قیمة 
  ثالثا : تطور التركیبة السلعیة للصادرات المصریة  وفقًا إلتفافیة الكویز : 

م    دول رق ى الج واردة ف ات ال ة البیان ادرات   ٦( بمطالع لعیة للص ة الس ین ان التركیب ) یتب
ي  ٢٠٠٥المصریة وفقًا إلتفاقیة الكویز الي الوالیات المتحدة االمریكیة خالل الفترة  من عام   م وحت

ي    ٢٠١٦نهایة عام ة اقتصرت عل واع  أربع س        أن ن المنتجات هي: (منتجات المنسوجات والمالب م



Assiut J. Agric. Sci., 50 (4) 2019(170-179)                                         ISSN: 1110-0486 
Website: www.aun.edu.eg/faculty_agriculture/journals_issues_form.php E-mail: ajas@aun.edu.eg 

 174

ائن   ات العج ة ، منتج ات الغذائی ن  الجاهزة، المنتج ات المصنوعات م تقاتها ، منتج ن خشب ومش م
ا             ة ، بینم س عشرة مجموعة سلعیة تضمنتها االتفاقی ین منتجات خم ن ب ك م تقاتها) وذل حجر ومش

اهزة،    س الج وجات والمالب رة    استمرت صادرات منتجات المنس ة فت ى نهای ة حت والمنتجات الغذائی
ویز،     المشار الیه األصنافم وتالشت صادرات باقى ٢٠١٦الدراسة  ة صادرات الك ن قائم ا سابقا م

ادرات      الي ص ن اجم ر م بة االكب ي النس اهزة عل س الج وجات والمالب ادرات المنس تحوذت ص واس
ة،  ا  اإلتفاقی م صادرات منتجات  صادراتتلته ة، ث ات الغذائی تقاتها المنتج ن خشب ومش ائن م العج

  وصادرات منتجات المصنوعات من حجر ومشتقاتها.
  

ام       التركیبة ا .٦جدول رة من ع ویز خالل الفت ة الك ام    ٢٠٠٥لسلعیة لصادرات إتفاقی ي ع                                                                م ٢٠١٦م وحت
  (القیمة بالملیون دوالر)

المجموعة  
  السلعیة
   

 السنة

  المنسوجات
 والمالبس الجاهزة

  المنتجات
 الغذائیة

  العجائن من خشب
 ومشتقاتها

مصنوعات من ال
   ومشتقاتها حجر

 االجمالى
 نسبة% قیمة نسبة% قیمة نسبة% قیمة نسبة% قیمة

٢٨٨,٦ ٠,٠ - ٠,٠ - ٠,٠ ٠,٢٠ ٩٩,٨٩ ٢٨٨,٣ ٢٠٠٥ 
٦٣٧,٢ ٠,٠ - ٠,٠ - ٠,١٨ ١,٢٠ ٩٩,٧٨ ٦٣٥,٨ ٢٠٠٦ 
٦٨٨,٨ ٠,٠ - ٠,٢  ٠,٠ ٠,٦٠ ٩٩,٩٢ ٦٨٨,٣ ٢٠٠٧ 
٧٤٤,٤ ٠,٠ ٠,١ ٠,٠ ١,٦ ٠,١ ٠,٩٥ ٩٩,٦٩ ٧٤٢,١ ٢٠٠٨ 
٧٦٣,٥ ٠,٠ - ٠,٠ ٠,١ ٠,٣ ٢,٣٩ ٩٩,٢٩ ٧٥٨,١ ٢٠٠٩ 
٨٥٨,٢ ٠,٠ - ٠,٠ ٠,٤ ٠,٢ ٢,٥٠ ٩٩,٦٣ ٨٥٥,١ ٢٠١٠ 
٩٣١,٦ ٠,٠ - ٠,٠ - ٠,٨ ٧,٥١ ٩٩,١٩ ٩٢٤,١ ٢٠١١ 
٨٨٤,٧ ٠,٠ - ٠,٠ - ٠,٤ ٤,١٠ ٩٩,٥٣ ٨٨٠,٦ ٢٠١٢ 
٨٢٣,٦ ٠,٠ - ٠,٠ - ٠,٣ ٣,٢٠ ٩٩,٦١ ٨٢٠,٤ ٢٠١٣ 
٨٢٤,٣ ٠,٠ - ٠,٠ - ٠,٩ ٧,٥٠ ٩٩,٠٧ ٨١٦,٧ ٢٠١٤ 
٨٥١,٣ ٠,٠ - ٠,٠ - ١,٠ ٨,٩٠ ٩٨,٩٥ ٨٤٢,٤ ٢٠١٥ 
٦٧٤,٠ ٠,٠ - ٠,٠ - ٠,٥٧ ٣,٩٠ ٩٩,٤٢ ٦٧٠,١ ٢٠١٦ 
 ٧٤٩,٣ ٠,٠ ٠,١ ٠,٠ ١,٩ ٠,٤٧ ٣,٨ ٩٩,٤٣ ٧٤٣,٥ المتوسط

  .٢٠١٦دیسمبر ٣١حتي م ٢٢/٢/٢٠٠٥إحصائیات التبادل التجارى  من وحدة الكویز، : وزارة التجارة والصناعة،المصدر
  

  تطور قیمة المنسوجات والمالبس الجاهزة: -١
م (   ة المنس    ٦تشیر البیانات الواردة في الجدول رق ى تطور قیم س الجاهزة   ) إل وجات والمالب

ي عام    ٢٠١٦ -٢٠٠٥إلتفاقیة الكویز خالل الفترة ( ا ف درت بحوالي    ٢٠٠٥)، حیث بلغت أدناه وق
ام      ٢٨٨,٣ ي ع اها ف ت أقص ون دوالر، وبلغ والي   ٢٠١١ملی درت بح ون دوالر،  ٩٢٤,١وق ملی

ك  األساس وهى سنة  ٢٠٠٥% مما كانت علیه فى عام ٦٨,٨٠بنسبة زیادة بلغت حوالي  رة   لتل الفت
غ حوالي    سنوى وبمتوسط  ة         ٧٤٣,٥بل دیر معادل رة موضع الدراسة. وبتق ون دوالر خالل الفت ملی

ة       ٧اإلتجاه الزمني العام الموضحة في الجدول رقم ( ي قیم ة إحصائیًا ف ادة معنوی ) یتضح وجود زی
والي     در بح ویز تق ة الك اهزة إلتفاقی س الج وجات والمالب دل  ٢٧,٢المنس ون دوالر، بمع ادة  ملی زی

ي أن حوالي   ٢% ویشیر معامل التحدید (ر٣,٦سنوي بلغ حوالي  ة    ٣٤) إل رات الحادث ن التغی % م
  تعزي إلي العوامل التي یعكسها عنصر الزمن.

ام       .٧جدول  رة من ع م ٢٠٠٥اإلتجاه الزمني العام للتركیبة السلعیة لصادرات إتفاقیة الكویز خالل الفت
  م.٢٠١٦وحتي عام  

 معدل التغیر السنوي(%) ف ٢ر ةالمعادل البیان
  قیمة المنسوجات
  والمالبس الجاهزة
 (بالملیون دوالر)

  هس ٢٧,٢+ ٥٦٦,٥= هص^
                     )٣.٦٠ *٥,١٤ ٠,٣٤ *)٢,٢٦ 

  قیمة المنتجات
 ١٨.٢٦ **١٤,٥٩ ٠,٥٩  هس ٠,٦٣+ ٠,٥٠-= هص^  الغذائیة
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 **)٣,٨(                       (بالملیون دوالر)
الي          ا د المستوي اإلحتم ة عن ة (ت) المحسوبة. * معنوی ى  قیم د المستوي     ٠,٠٥ألرقام بین القوسین تشیر ال ة عن ،** معنوی

  ٠,٠١اإلحتمالي 
  ) بالدراسة.٦: حسبت من جدول (المصدر

  

  تطور قیمة المنتجات الغذائیة: - ٢
ویز    ) إلى تطور قیمة المنتجات ال٦تشیر البیانات الواردة في الجدول رقم ( ة الك ة التفاقی غذائی

درت بحوالي    ٢٠٠٥)، حیث بلغت أدناها في عام  ٢٠١٦ -٢٠٠٥خالل الفترة ( ون   ٠,٢٠٧وق ملی
ام    ي ع اها ف ت أقص والي   ٢٠١٥دوالر، وبلغ درت بح ت    ٨,٩وق ادة بلغ بة زی ون دوالر، بنس ملی

 سنوى  لتلك الفترة ، وبمتوسط األساسوهى سنة  ٢٠٠٥% مما كانت علیه فى عام ٩٧,٦٧حوالي 
ام            ٣,٨بلغ حوالي   ي الع ة اإلتجاه الزمن دیر معادل رة موضع الدراسة. وبتق ون دوالر خالل الفت ملی

م (    دول رق ي الج ة     ٧الموضحة ف ة المنتجات الغذائی ى قیم ة إحصائیًا ف ادة معنوی ح وجود زی ) یتض
والي    در بح ویز تق ة الك والي     ٠.٦٥إلتفاقی غ ح نوي بل ادة س دل زی ون دوالر، بمع %، ١٨,٢٦ملی

د (ر  ي أن حوالي   ٢ویشیر معامل التحدی ي        ٥٩) إل ي العوامل الت ة تعزي إل رات الحادث ن التغی % م
  یعكسها عنصر الزمن.

النسبیة لقیمة صادرات الكویز من المنسوجات والمالبس الجاهزة من اجمالي  األهمیةرابعا: 
  مصریة:واجمالي الصادرات ال األمریكیةالوالیات المتحدة  إليالصادرات المصریة 

  إجمالى الصادرات  المصریة من المنسوجات والمالبس الجاهزة : -١
ن  ٨تشیر البیانات الواردة في الجدول رقم ( ) إلى تطور قیمة إجمالى الصادرات  المصریة م
رة (  ي عام      ٢٠١٦ -٢٠٠٥المنسوجات والمالبس الجاهزة خالل الفت ا ف ث بلغت أدناه  ٢٠٠٥)، حی

ون   ٣٢١١وقدرت بحوالي   ٢٠١١ر، وبلغت أقصاها في عام ملیون دوال ٩٤٩وقدرت بحوالي  ملی
والي     ت ح ادة بلغ بة زی ط٧٠,٤دوالر، بنس نوى %، وبمتوس والي   س غ ح ون دوالر  ١٦٩٠بل ملی

م (       ي الجدول رق ام الموضحة ف ي الع ) ٩خالل الفترة موضع الدراسة. وبتقدیر معادلة اإلتجاه الزمن
ة     لم تثبت  ي قیم ة ف ادة الحادث ة الزی س        معنوی ن المنسوجات والمالب الى الصادرات المصریة م إجم
  الجاهزة.

  إجمالى صادرات المناطق الصناعیة المؤهلة من المنسوجات والمالبس الجاهزة: -٢
م (     دول رق ي الج واردة ف ات ال یر البیان اطق     ٨تش ادرات المن الى ص ة إجم ور قیم ى تط ) إل

رة (  الصناعیة المؤهلة من المنسوجات والمالبس الجاهزة خالل   ث بلغت   ٢٠١٦ -٢٠٠٥الفت )، حی
ي عام    ا ف درت بحوالي  ٢٠٠٥أدناه ام    ٢٨٨,٣ وق ي ع ون دوالر، وبلغت أقصاها ف  ٢٠١١ملی
ادة بلغت حوالي       ٩٢٤,١وقدرت بحوالي  ون دوالر، بنسبة زی غ   سنوى  %، وبمتوسط ٦٨,٨ملی بل

ة اإلتج    ٧٤٣,٥حوالي   دیر معادل رة موضع الدراسة .وبتق ون دوالر خالل الفت ام ملی ي الع اه الزمن
م (   ي الجدول رق الى صادرات     ٩الموضحة ف ة إجم ي قیم ة إحصائیًا ف ادة معنوی ود زی ) یتضح وج

والي    در بح ة تق ناعیة المؤهل اطق الص والي     ٢٧,٣المن غ ح نوي بل ادة س دل زی ون دوالر، بمع ملی
د (ر ٣,٦ ل التحدی یر معام والي ٢%، ویش ي أن ح ي ٣٤) إل زي إل ة تع رات الحادث ن التغی % م

  لعوامل التي یعكسها عنصر الزمن.ا
س      -٣ وجات والمالب ن المنس ة م دة االمریكی ات المتح ى الوالی ریة  ال ادرات  المص الى الص إجم

 الجاهزة:
ى    ٨تشیر البیانات الواردة في الجدول رقم ( ) إلى تطور قیمة إجمالى الصادرات المصریة ال

س الج   وجات والمالب ن المنس ة م دة االمریكی ات المتح رة (الوالی الل الفت )، ٢٠١٦ -٢٠٠٥اهزة خ
ام  ي ع ا ف ت أدناه ث بلغ والي  ٢٠٠٥حی درت بح ام  ٤٩١وق ي ع ون دوالر، وبلغت أقصاها ف ملی

ادة بلغت حوالي    ١٠١٠وقدرت بحوالي  ٢٠١٥  سنوى  % وبمتوسط ٥١,٤ملیون دوالر، بنسبة زی
ام   ملیون دوالر خالل الفترة موضع الدراسة. وبتقدیر معادلة ا ٧٦٧,٢ بلغ حوالي ي الع إلتجاه الزمن
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م (    دول رق ي الج حة ف ت  ٩الموض م تثب ة     ) ل ي قیم ة ف ادة الحادث ة الزی ادرات  معنوی الى الص إجم
  .من المنسوجات والمالبس الجاهزة األمریكیةالمصریة الى الوالیات المتحدة 

ن      -٤ ة م دة االمریكی ات المتح ي الوالی ریة ال ادرات المص الي الص بیة إلجم ة النس ور األهمی تط
  وجات والمالبس الجاهزة:المنس

م (     دول رق ي الج واردة ف ات ال یر البیان بیة    ٨تش ة النس ور األهمی ى تط ادرات  ) إل ة ص لقیم
الى الصادرات المصریة            ى إجم س الجاهزة إل ن المنسوجات والمالب ة م اطق الصناعیة المؤهل المن

س الجاهزة        ن المنسوجات والمالب ة م دة االمریكی ات المتح رة   الي الوالی ، ٢٠١٦-٢٠٠٥ خالل الفت
ام     ي ع ا ف ت أدناه ث بلغ والي   ٢٠٠٥حی درت بح ام   ٥٨,٧وق ي ع اها ف ت أقص  ٢٠١٠%، وبلغ

والي   درت بح والي   ٩٧,١٧وق ت ح ادة بلغ بة زی ط٣٩,٦%، بنس نوى %، وبمتوس والي   س غ ح بل
  % خالل الفترة موضع الدراسة.٩٠,١

  

دول هام .٨ج س ال    إس وجات والمالب ن المنس ویز م ة الك ادرات اتفاقی ة ص ة  قیم الي قیم ي إجم اهزة ف ج
ات         ذه المنتج الي الصادرات المصریة من ه ة واجم صادرات مصر الي الوالیات المتحدة االمریكی

  (القیمة بالملیون دوالر)                                                             )٢٠١٦-٢٠٠٥خالل الفترة (
بیان       

  
  
  
  

 السنة

اجمالى قیمة 
مصریة الصادرات ال

من المنسوجات 
والمالبس الجاهزة 

***  
)١( 

یمة الصادرات قاجمالى 
المصریة الى الوالیات 
المتحدة االمریكیة من 
المنسوجات والمالبس 

  الجاهزة**
)٢( 

اجمالى قیمة صادرات 
المناطق الصناعیة 

المؤهلة من المنسوجات 
  والمالبس الجاهزة*

)٣( 

نسبة االسهام فى 
اجمالى الصادرات 

یة من المصر
المنسوجات والمالبس 

  الجاهزة %
)٤( 

نسبة االسهام فى اجمالى 
الصادرات المصریة الى 

الوالیات المتحدة االمریكیة 
من المنسوجات والمالبس 

  الجاهزة %
)٥( 

٥٨,٧٠ ٣٠,٤ ٢٨٨,٣ ٤٩١ ٦٤٩ ٢٠٠٥ 
٩٣,٥٠ ٥٣,١ ٦٣٥,٨ ٦٨٠ ١١٩٧ ٢٠٠٦ 
٩٢,٥١ ٤٨,١ ٦٨٨,٣ ٧٤٤ ١٤٣٢ ٢٠٠٧ 
٩٣,٨١ ٣٩,٩ ٧٤٢,١ ٧٩١ ١٨٥٨ ٢٠٠٨ 
٩٦,٠٤ ٣٤,٣ ٧٥١,١ ٧٨٢ ٢٢١٠ ٢٠٠٩ 
٩٧,١٧ ٢٧,٦ ٨٥٥,١ ٨٨٠ ٣٠٩٤ ٢٠١٠ 
٩٤,٧٧ ٢٩,٣ ٩٢٤,١ ٩٧٥ ٣٢١١ ٢٠١١ 
٨٣,٥٤ ٦١,٩ ٨٨٠,٦ ١٠٥ ١٤٢٠ ٢٠١٢ 
٨٦,٤٠ ٥٧,٧ ٨٢٠,٤ ٩٥٠ ١٤٢١ ٢٠١٣ 
٨٣,٤٩ ٥٨,٨ ٨١٦,٧ ٦٧٨ ١٣٨٨ ٢٠١٤ 
٨٣,٣٧ ٦٨,٠ ٨٤٢,٤ ١٠١٠ ١٢٣٨ ٢٠١٥ 
٨١,٦٠ ٥٧,٨ ٦٧٠,١ ٨٢١ ١١٥٨ ٢٠١٦ 
 ٩٠,١٢ ٤٨,٤ ٧٤٣,٥ ٧٦٧,٢ ١٦٩٠ المتوسط

  .١٠٠)*١)/(٣فى اجمالى الصادرات المصریة من المنسوجات والمالبس الجاهزة =( اإلسهام) نسبة ٤(
  .١٠٠)*٢)/(١من المنسوجات والمالبس الجاهزة=( األمریكیةفى اجمالى الصادرات المصریة الى الوالیات المتحدة  اإلسهام)نسبة ٥(
  . ٢٠١٦دیسمبر ٣١م وحتى ٢٢/٢/٢٠٠٥: وزارة التجارة و الصناعة ، وحدة الكویز،إحصائیات التبادل التجارى  منالمصدر*

  .٢٠١٦)USITC: محسوب بناء على بیانات(المصدر** 
بین مصر والوالیات نشرات التجارة الخارجیة ونشرة العالقات االقتصادیة  الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء،:المصدر***

  المتحدة ،اعداد متفرقة.
  .٢٠١٦وحتى ٢٠٠٥وزارة التجارة و الصناعة ، نقطة التجارة الدولیة ، إحصائیات التجارة الخارجیة  خالل الفترة من : المصدر***

س         .٩جدول  ن المنسوجات والمالب ویز م ة الك اإلتجاه الزمني العام إلسهام إجمالى قیمة صادرات اتفاقی
اهز ادرات  الج الي الص ة واجم دة االمریكی ات المتح ي الوالی ر ال ادرات مص ة ص الي قیم ي إجم ة ف

  (القیمة بالملیون دوالر)     )٢٠١٦-٢٠٠٥المصریة من هذه المنتجات خالل الفترة (

  ف  ٢ر  المعادلة  البیان
معدل التغیر 

  السنوي
(%)  

اجمالى قیمة الصادرات المصریة من 
   المنسوجات والمالبس الجاهزة

  (بالملیون دوالر)

  هس٧,٢-١٧٦١,٩= هص^
                       )٠,٠١٢  ٠,٠٠١ )٠,١١  -  
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اجمالى قیمة صادرات المناطق 
الصناعیة المؤهلة من المنسوجات 

   والمالبس الجاهزة
  (بالملیون دوالر)

  هس ٢٧,٣+ ٥٦٥,٥= هص^
                   )٣,٦  *٥,١٨  ٠.٣٤  *)٢.٢٨  

المصریة الى  اجمالى قیمة الصادرات
الوالیات المتحدة االمریكیة من 
  المنسوجات والمالبس الجاهزة

  (بالملیون دوالر)

  هس٢٤,٨+ ٦٠٥,٨=هص^
                      )٠,٧٥(  

١,٣٩  ٠,١٢  -  

  . ٠.٠٥األرقام بین القوسین تشیر الى  قیمة (ت) المحسوبة.           * معنویة عند المستوي اإلحتمالي 
  ) بالدراسة.٨ت من: جدول رقم (: حسبالمصدر

وجات      -٥ ن المنس ة م ناعیة المؤهل اطق الص ادرات المن الى ص بیة إلجم ة النس األهمی
 والمالبس الجاهزة الي إجمالى الصادرات المصریة من المنسوجات والمالبس الجاهزة:

م (    ي الجدول رق واردة ف ات ال بیة   ٨تشیر البیان ة النس ور األهمی ى تط الي صادرات  ) إل إلجم
س الجاهزة       ال ن المنسوجات والمالب ة م اطق الصناعیة المؤهل الي الصادرات المصریة     من ي إجم ال

رة (     الل الفت اهزة خ س الج وجات والمالب ن المنس ام    ٢٠١٦-٢٠٠٥م ي ع ا ف ت أدناه ث بلغ )، حی
والي  ٢٠٠٥ درت بح ام   ٣٠,٤وق ي ع اها ف ت أقص والي   ٢٠١٥%، وبلغ درت بح %، ٦٨,٠٤وق

والي   ت ح ادة بلغ بة زی ط٥٥,٣بنس نوى % وبمتوس والي س غ ح ع  % ٤٨,٤ بل رة موض الل الفت خ
  الدراسة.
 الملخص

ى قطاع     ؤثر عل ى ت  المنسوجات  استهدف هذا البحث التعرف على حجم وطبیعة العوامل الت
  والمالبس الجاهزة الناجم عن توٌقیع مصر إتفاقیة المناطق الصناعیة المؤهلة(الكویز).

ارت ى أن   أش ة ال ائج الدراس ن٧١,٢نت طة    % م م ومتوس غیرة الحج جلة ص ركات المس الش
ة حسب جنسیتها اتضح أن نسبة            ي الشركات المؤهل ع االستثمارات ف ق بتوزی الحجم، أما فیما یتعل

ة            ٩٨,١ ي حین أن النسبة الباقی ي الشركات المسجلة استثمارات مصریة ف % من االستثمارات ف
  % استثمارات أجنبیة. ١,٩والبالغة 

ویز،      یادة الحادثة في قیمة معنویة الزولم تثبت  ة الك ا إلتفاقی إجمالى الصادرات المصریة وفق
ت     م تثب ذلك ل ة      ك ي قیم ة ف ادة الحادث ة الزی وارد  معنوی الى ال بة    اإجم ا بالنس ة، أم ت المصریة لإلتفاقی

ت        م تثب ه، ول ائض ب ى وجود ف ادة   لقیمة المیزان التجاري لإلتفاقیة فقد اشارت النتائج ال ة الزی معنوی
  المیزان التجاري المصرى لإلتفاقیة.ة في  قیمة الحادث

س             ن المنسوجات والمالب ة م اطق الصناعیة المؤهل ة صادرات المن الى قیم ا بالنسبة إلجم أم
در بحوالي        ة إحصائیًا تق ادة معنوی ادة    ٢٧,٣الجاهزة  فقد اتضح وجود زی دل زی ون دوالر، بمع ملی

والي    غ ح ة    ٣,٦سنوي بل الى قیم ا بالنسبة إلجم دة    %، ام ات المتح ى الوالی الصادرات المصریة ال
ت     م تثب اهزة فل س الج وجات والمالب ن المنس ة م ة فیه االمریكی ادة الحادث ة الزی الى معنوی ا إجم ا، ام

  معنویة النقص الحادثة فیها.قیمة الصادرات المصریة من المنسوجات والمالبس الجاهزة فلم تثبت 
  المراجع
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ع،      دد الراب البنك األهلي المصري، إتفاقیة المناطق الصناعیة المؤهلة قراءة تقییمیه، النشرة االقتصادیة، الع
٢٠٠٤. 

ة وا ة العام زى للتعبئ از المرك اء،إلالجه ین   حص ادیة ب ات االقتص رة العالق ة ونش ارة الخارجی رات التج نش
  اعداد متفرقة. ،مصر والوالیات المتحدة

ة،   ارة الدولی ناعة، التج ارة والص ن     وزارة التج رة م الل الفت ة خ ارة الخارجی ائیات التج  ٢٠٠٥إحص
  .٢٠١٦وحتى
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Summary 
This research aimed to identify the nature of the Agreement on 

Qualified Industrial Zones QIZ and to study the impact of the 
implementation of the agreement on both the trade balance, the 
development of exports and the geographical distribution of exports of both 
Egyptian cotton and textiles. 

The results of the study indicated that 71.2% of registered companies 
are small and medium-sized according to the capital standard, but with 
regard to the distribution of investments in qualified companies according 
to their nationality it turns out that 98.1% of investments in companies 
registered Egyptian investments while the remaining percentage and 1.9% 
is foreign investment. 

The increase in the value of the total Egyptian exports has not been 
significant, also the increase in the total value of the Egyptian imports, but 
for the value of the Egyptian trade balance reached its lowest value in year 
2005 with value about 252.6 million dollar, and reached its maximum in 
2011 with value 834.2 million dollar, with an average of about 642.7 
million dollar, the increase in the value of Egypt's trade balance has not 
been significant.  

As for the total value of exports of qualified industrial zones of 
textiles and garments, it was found that there was a statistically significant 
increase estimated at about 27.3 million dollar, with an annual increase rate 
of about 3.6%, as for the total Egyptian exports to the United States of 
America from textiles. Ready-made garments did not significant increase, 
but the value of Egypt’s total exports of textiles and garments did 
significant of the shortage. 


