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 ملخص الدراسة 

صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الهامة التي يعتمد عليها االقتصاد المصري اعتمادا رئيسيا وتأخذ حيزا كبيرا من      

 راسة على ابراز دور صناعة الغزل والنسيج والمالبس في النهوض باالقتصاد القومي .اهتمام الدولة لذلك ركزت هذه الد

كبيرا ورئيسا في نمو وازدها هذه الصناعة من غزل ونسيج ومفروشات  تلعب التجارة الخارجية للمنتجات النسيجية  دورا

ومالبس جاهزة ، ولهذا فإن ازدهار الصناعة النسيجية يؤدى إلى ازدهار زراعة القطن المصري والكتان وباقي االلياف 

الخارجية المصرية  وتكمن اهمية البحث في دراسة هيكل صناعة المنسوجات والمالبس بالجمهورية و دراسة تطور التجارة

 من المنتجات النسيجية واالهتمام بتنمية هذه الصناعات محليا واقليميا وعالميا .

تقع الصناعة النسيجية المصرية حاليا في مفترق الطرق ، ولكى تستمر هذه الصناعة على أسس قوية ، ولكى ال تفقد  عرشها 

ة المنافسة العالمية الشرسة ، البد من أتخاذ عدد من الخطوات الذى ظلت متربعة عليه لسنوات طويلة، ولكى تستطيع مواجه

 -يأتي في مقدمتها  ما يلى :

 تصحيح مسار شركات الغزل والنسيج  من خالل إعادة هيكلة إدارية ومالية وفنية. -1

 . جذب مزيد من االستثمارات في الوحدات اإلنتاجية ذات مستوى الجودة العالي -2

 والتطوير واالستثمار في توليد المعرفة الجديدة وتحويلها الي خواص جديدة تتجسد في المنتجاتزيادة االهتمام بالبحوث  -3

تصحيح اختالل توزيع العمالة بين األنشطة االنتاجية واألعمال الخدمية واالدارية ، ورفع مستواها من خالل التدريب  -4

دارية والمالية ، وتنمية القيادات وابرازها مع االستعانة المستمر والجاد في مختلف مجاالت العمل االنتاجية والتسويقية واال

 بالخبرة االجنبية والخبراء المصريين المغتربين بالخارج.

مراعاة تحقيق التوازن بين اسعار مخرجات الصناعات النسيجية في السوق المحلي واسواق التصدير واسعار المدخالت  -5

انتاجية كل من العمالة واآلالت والربط بين زيادة االجور وزيادة االنتاجية خاصة اسعار المستلزمات السلعية من خالل زيادة 

 ووضع نظم مناسبة لدفع االنتاج.

 الكلمات المفتاحية:

 المصرى القطن ، المضافة القيمة ، المنسوجات قطاع
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