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وزارة التجارة    
الخارجية والصناعة      
وحدة المناطق الصناعية       

المؤهلة  

مزايا البروتوآول بالنسبة لمصر              

 في مناطق صناعية مؤهلة للسوق     لكافة المنتجات المصرية المصنعة       حرية النفاذ   

.األمريكي بدون رسوم جمرآية 

% ).١١٫٧، % ٣٥ ( للتمتع بميزة حرية النفاذ   قواعد منشأ ميسرة   

). شهور٣متوسط آل (قواعد المنشأ   مرونة تطبيق 

.دم وجود حصص آمية على المنتجات المصدرة     ع 

.عدم وجود فترة محددة لسريان البروتوآول      

.زيادة تنافسية الشرآات المصرية المصدرة للمنتجات المصنعة         

. األجنبي في مصر اإلستثماراآلثار اإليجابية المتوقعة على      
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وزارة التجارة    
الخارجية والصناعة      
وحدة المناطق الصناعية       

المؤهلة  

لماذا المناطق الصناعية المؤهلة ؟          

فاق جديدة للصادرات المصرية في السوق األمريكية، والتي تعد من أهم            آ

من الناتج االجمالى العالمي، أآبر مستورد في           % ٣٠ (لعالم      ا األسواق في 

جمالي الواردات العالمية، وأهم مصدر لتدفقات             امن % ٢٣العالم بنصيب بلغ       

).االستثمار األجنبي المباشر 

.١/١/٢٠٠٥انتهاء العمل بنظام الحصص في       

.اتفاق تفضيلي من طرف واحد   

.خطوة نحو توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع الواليات المتحدة             

.نتائج اقتصادية ايجابية في تجربة المناطق الصناعية المؤهلة باألردن       
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وزارة التجارة    
الخارجية والصناعة      
وحدة المناطق الصناعية       

المؤهلة  

أجندة األحداث منذ بدء سريان البروتوآول                  

توقيع البروتوآول٢٠٠٥ ديسمبر١٤•
التصديق على البروتوآول٢٠٠٥ فبراير ١٦•
ى       ٢٠٠٥ فبراير ٢٢• االجتماع األول للجنة المشترآة والموافقة عل

. شرآة٣٩٧تسجيل 
سجيل       ٢٠٠٥ يونيو ٦• اجتماع اللجنة المشترآة والموافقة على ت

. شرآة أخرى٤٨
ة   ٢٠٠٥ أغسطس ١٤• شترآة والموافق ة الم اني اللجن اع الث االجتم

سجيل   ى ت ف   ١٩عل رار بوق اذ ق رآة، واتخ  ش
ا      دم وفائه هر لع ة أش دة ثالث رآات لم ة ش أربع

.بشروط البروتوآول
اطق          ٢٠٠٥ أآتوبر ٢١• ى توسيع المن موافقة الجانب األمريكي عل

 .المؤهلة
ات ٢٠٠٥نوفمبر • ي طلب ر ف شترآة للنظ ة الم اد اللجن انعق

ة  ستندات المقدم ة الم دة ومراجع سجيل الجدي الت
 .من الشرآات المسجلة عن الربع الثالث
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وزارة التجارة    
الخارجية والصناعة      
وحدة المناطق الصناعية       

المؤهلة  

أماآن المناطق المؤهلة في مصر          
٢٠٠٥ أآتوبر  – ٢٠٠٤ديسمبر 

Oct 05

Dec 04
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وزارة التجارة    
الخارجية والصناعة      
وحدة المناطق الصناعية       

المؤهلة  

أماآن المناطق المؤهلة في  مصر          
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وزارة التجارة    
الخارجية والصناعة      
وحدة المناطق الصناعية       

المؤهلة  

أهمية التوسعات في المناطق الصناعية المؤهلة              

  لحوالي     التوسع الجديد في المناطق المؤهلة الفرصة               يتيح    

 ألف   ٣٥٠ منشأة صناعية جديدة يعمل بها نحو                    ٤٥٠٠

عامل للتصدير للسوق األمريكية بدون جمارك وإجراء                      

توسعات في المصانع القائمة وجذب استثمارات جديدة                        

. وبالتالي زيادة فرص العمالة          
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وزارة التجارة    
الخارجية والصناعة      
وحدة المناطق الصناعية       

المؤهلة  

اآلثار المتوقعة للمناطق الصناعية المؤهلة على صناعة                   
المنسوجات والمالبس الجاهزة بصفة خاصة              

اهزة وذلك في    هناك العديد من الفوائد المحتملة على صناعة المنسوجات والمالبس الج              
منها ما يمكن أن يتحقق في األجل القصير     ،ضوء أهميتها النسبية في االقتصاد المصري  

. ما يظهر في األجل المتوسط  اومنه

 المساهمة في تفادى اآلثار السلبية المتوقعة من إلغاء نظام         :في األجل القصير  )  أ(
صادرات   انخفاض حاد في    والمتمثلة في ،٢٠٠٥الحصص الكمية في األول من يناير      

: مما آان سيتسبب في   المنسوجات والمالبس إلى السوق األمريكية      
.) مليار جنيه ١٥بنحو  قدروالتي ت (إهدار لبعض األصول الرأسمالية بهذه الصناعة        •
.تراجع حجم اإلنتاج وإغالق العديد من المصانع القائمة              •
.فقدان اآلالف من فرص العمل المباشرة في هذه الصناعة          •

 :في األجل المتوسط   )  ب(
 السوق انتعاش صناعة المنسوجات والمالبس الجاهزة نتيجة زيادة صادراتها إلى               •

.يــة  كيـ األمر
.كيةزيادة االستثمارات واإلنتاج لالستفادة من حرية الدخول للسوق األمري        •
.توقع توفير اآلالف من فرص العمل الجديدة بهذه الصناعة        •
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وزارة التجارة    
الخارجية والصناعة      
وحدة المناطق الصناعية       

المؤهلة  

تطور نمو صادرات المناطق الصناعية المؤهلة باألردن                    

ة  تطور نمو صادرات األردن وفقًا لنظام المناطق الصناعية المؤهل
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وزارة التجارة    
الخارجية والصناعة      
وحدة المناطق الصناعية       

المؤهلة  

مقارنة بين مصر واألردن           
بالنسبة للمناطق الصناعية المؤهلة             

 مصراألردن 
بدء العمل 

بالبروتوكول/ 
 اإلتفاقية

 1999عام 
 (تم تأهيل أول 2004ديسمبر 

 فبراير 22مجموعة من الشركات في 
2005( 

ظروف اإلنتاج 
وقت بدء العمل 

 باإلتفاقية

 عدم وجود بنية أساسية صناعية- 
عدم وجود صناعة منسوجات أو - 

 مالبس جاهزة

 - بنية أساسية وصناعية جيدة 
- صناعة منسوجات ومالبس عريقة

عدد المناطق 
 المؤهلة

ربد)إمنطقة صناعية مؤهلة واحدة (- 
 منطقة 11ارتفع عدد المناطق إلى - 

 صناعية مؤهلة :
 مناطق عامة 3
 مناطق خاصة  7
  منطقة أقامتها شركة خاصة  1

ALZAY 

 مصانع كبيرة :5 مناطق مؤهلة + 7
اإلسكندرية 

بورسعيد 
العاشر من رمضان 

 مايو 15
مدينة نصر 

شبرا الخيمة 
 جنوب الجيزة

تطور نمو 
صادرات المناطق 

 المؤهلة

حجم الصادرات للواليات المتحدة ارتفع 
 إلى 1998 مليون دوالر عام 7.8من 

 2004 مليون دوالر عام 920

حجم صادرات المالبس والمنسوجات 
 2004 مليون دوالر عام 615.7بلغ 

 (قبل بدء العمل بالبروتوكول)
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وزارة التجارة    
الخارجية والصناعة      
وحدة المناطق الصناعية       

المؤهلة  

مقارنة بين مصر واألردن           
) تابع / (بالنسبة للمناطق الصناعية المؤهلة              

 مصراألردن 

% من العمالة وافدة 40% - 30توافر العمالة
من دول جنوب شرق آسيا 

توافر العمالة المحلية 
نقص فى بعض العمالة المتخصصة 

 انخفاض اإلنتاجية
الحد األدنى 
للمدخالت 
 اإلسرائيلية

الحد األدنى من المدخالت 
% وأصبح 11.7اإلسرائيلية كان 

% 8اآلن 

الحد األدنى من المدخالت اإلسرائيلية 
11.7% 

التحقق من 
اإللتزام 

بالبروتوكول/ 
 اإلتفاقية

يتم تأهيل المنتج وليس المصنع 
QPR 

يتم تأهيل المصنع وليس المنتج ويتم 
التحقق من اإللتزام بأحكام البروتوكول 

 بشكل ربع سنوي

ال يوجد تكامل انتاجي خلفي حيث التكامل اإلنتاجي
يتم استيراد كل المدخالت 

التكامل اإلنتاجي الخلفي قد يكون أحد 
محددات نجاح تجربة المناطق 
 الصناعية المؤهلة في مصر

تشكل المالبس والمنسوجات معظم  الصادرات
 صادرات المناطق المؤهلة األردنية 

اإلستثمار 
 األجنبي

معظم اإلستثمارات جاءت من 
 استثمارات –جنوب شرق آسيا 

أردنية قليلة 
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وزارة التجارة    
الخارجية والصناعة      
وحدة المناطق الصناعية       

المؤهلة  

أهم اآلثار اإليجابية لبروتوآول المناطق    
  الصناعية المؤهلة 

المنسوجات متعددة   ساهم في الحفاظ على نصيب مصر في السوق األمريكي بعد إلغاء اتفاقية            •
الدول األخرى من    األطراف في يناير الماضي في الوقت الذي عانت فيه العديد من صادرات             

.فقد نصيب آبير في السوق األمريكي لصالح دول أخرى وعلى رأسها الصين   

 

ذ أغسطس        بشكل عام، تشير اإلحصاءات األمريكية إلى ارتفاع صادرات مصر من المال            • بس الجاهزة من
ى أغسطس         ى     ١٤٥من    ٢٠٠٥من العام الماضي وحت ون دوالر   ١٥٣  إل درها         ملي ادة ق سبة زي  ٥٫٥ بن

.%

يونيوالفترة – مارس
2005

– سبتمبر  يونيو
معدل الزيادةاإلجمالي2005

%30-5470عدد الشرآات المؤهلة المصدرة
إجمالي الصادرات للواليات المتحدة في إطار البروتوآول

%61.6116.2177.889(مليون دوالر)

* %8.214.82380.50إجمالي واردات مستلزمات اإلنتاج من إسرائيل
 يمثل إجمالي واردات المستلزمات من إسرائيل إجمالي فواتير الواردات التي تقدمت بها الشرآات للوحدة وال تعبر بالضرورة 

عن آامل وارداتها من إسرائيل في إطار البروتوآول.
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وزارة التجارة    
الخارجية والصناعة      
وحدة المناطق الصناعية       

المؤهلة  

 للبروتوآول على صناعة المالبس الجاهزة    حالياألثر ال  

ة      ١. ي الطاق ار ف اهزة الكب س الج ي المالب ن منتج د م ع العدي توس
.اإلنتاجية

ة شراء                 ٢. رى باستطالع إمكاني ة الكب شرآات العالمي د من ال قيام العدي
ك           ة ذل ة بمصر، ومن أمثل صناعية المؤهل احتياجاتها من المناطق ال

: ما يلي
.استفسارات من آبرى الشرآات المستوردة-
.افتتاح مكاتب تمثيل في مصر لكبرى الشرآات المستوردة-
اح             - تعاقد بعض الشرآات المستوردة مع وآالء جدد آخطوة نحو افتت

.في مصر مكاتب تمثيل لها
شراء مالبس جاهزة من               - ة ب قيام العديد من المكاتب التجارية الترآي

 .شرآات مصرية مؤهلة لصالح عمالء أمريكيين
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وزارة التجارة    
الخارجية والصناعة      
وحدة المناطق الصناعية       

المؤهلة  

 األجنبي للمناطق المؤهلة         اإلستثمار     جذب 

استثمار أجنبي مباشر   ساهم تطبيق البروتوآول في جذب •
 من ترآيا نتيجة لالرتفاع   سيمالمناطق الصناعية المؤهلة وال ل

المتزايد في تكاليف هذه الصناعة في ترآيا مقارنة بمصر والتي  
تقدم عالوة على األيد العاملة الرخيصة مزايا أخرى  متعددة   

مثل المناطق الحرة والوصول ألسواق العديد من الدول 
.المستوردة بدون رسوم جمرآية وعلى رأسها الواليات المتحدة

 
 ؤوسر شرآة بإجمالي ١٦بلغ عدد الشرآات المستثمرة  •

 ٥٢٫٤ مليون دوالر واستثمارات فعلية ٣٦٫٧ أموال بلغت
وقد قامت هذه االستثمارات بتشغيل حوالي  . مليون دوالر

.  عامل٥٧٦٢
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وزارة التجارة    
الخارجية والصناعة      
وحدة المناطق الصناعية       

المؤهلة  

تطور صادرات الشرآات المؤهلة          : مثال   
ببورسعيد      

زيادة في صادرات الشرآات المؤهلة ببورسعيد للواليات    %  ٣٠•
 مقارنة بنفس الفترة عام ٢٠٠٥ أآتوبر –المتحدة خالل الفترة يناير  

٢٠٠٤.

أآتوبر الفترة - يناير
2004

يناير - أآتوبر 
معدل الزيادة2005

%709109202929.80إجمالي الصادرات للواليات المتحدة في إطار البروتوآول (ألف دوالر)
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وزارة التجارة    
الخارجية والصناعة      
وحدة المناطق الصناعية       

المؤهلة  

       اإلستفادة    إستراتيجيات العمل لتعظيم         
من بروتوآول المناطق المؤهلة               

Industrial Parksالمدن الصناعية المتخصصة          •
)المالبس/ إقامة مناطق صناعية متخصصة في المنسوجات : مثل (

توفر مصانع جاهزة للتأجير ولبدء النشاط الفوري 
.للمستثمر األجنبي  

Industry Upgradingتحديث الصناعة     •

.تطوير القدرات التصديرية للشرآات المؤهلة
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وزارة التجارة    
الخارجية والصناعة      
وحدة المناطق الصناعية       

المؤهلة  

نسبة الشرآات التي سبق لها التصدير             
للواليات المتحدة      

Yes 37 %

No 63 %

Export to US Freq.
Yes 1 73
No 291
Total 464
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وزارة التجارة    
الخارجية والصناعة      
وحدة المناطق الصناعية       

المؤهلة  

....فرص ضائعة    

 من   اإلستفادة  الصناعات األخرى التي يمكنها                •
 :الكويز    بروتوآول       

%)٧٧٫٢حتى  (الصناعات الغذائية 
%)٢٠حتى  (الجلود 

%)٥٧٫٩٥حتى  (األحذية  
%)٣٠حتى  (المنتجات الزجاجية  

الكويزبروتوآول  ال يقتصر
على صناعة المالبس الجاهزة فقط      
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وزارة التجارة    
الخارجية والصناعة      
وحدة المناطق الصناعية       

المؤهلة  

التوزيع النسبي للشرآات المؤهلة          
)النظام المنسق     (بحسب القطاع اإلنتاجي        

*Multiple answers allowed

509Total

6Furniture

13Articles of stone

5Leather products

6Animal products

3Plastic Products

3Electrical Products

15Base Metals

9Footware & Headgear

406Textiles & Articles

1Tobacco Products

17Chemical Products

15Prepared Foodstuffs

10Vegetable Products

Freq.Sector

Textiles & 
Articles
 79.76%

Footware & 
Headgear
 1.77%

Leather products
 0.98%

Plastic Products 
0.59%

Electrical 
Products
 0.59%

Base Metals
 2.95% Tobacco 

Products
 0.20%

Chemical 
Products
 3.34%

Prepared 
Foodstuffs

 2.95%

Furniture
 1.18%

Animal products 
1.18%

Articles of stone 
2.55%

Vegetable 
Products
 1.96%
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وزارة التجارة    
الخارجية والصناعة      
وحدة المناطق الصناعية       

المؤهلة  

توزيع الشرآات المؤهلة         
بحسب موقع المنطقة المؤهلة       

Distribution of listed companies
by Location

Shoubra El 
Kheima
 18.5%

South Giza
 3.9%

10th of Ramadan
 26.3%

Port Said
 10.1%

Nasr City
 8.8%15th May

 2.4%

Qualifying 
Factory
 1.1%

Alexandria
 28.9%

Location Freq.
Alexandria 1 34
1 0th of Ramadan 1 22
S houbra E l Kheima 86
Port S aid 47
Nasr City 41
S outh Giza 1 8
1 5th May 1 1
Qualifying Factory 5

Total 464
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وزارة التجارة    
الخارجية والصناعة      
وحدة المناطق الصناعية       

المؤهلة  

Thank you  …

QIZ Unit
Ministry of Foreign Trade and Industry

2 Latin America Street
Garden City, Cairo, Egypt

202 792 1202, 794 8703 (direct)
794 8703 

Tel.

202 794 8025Fax
www.QIZEgypt.gov.egWebsite
procedures@qizegypt.gov.egEnquiries related to registration and QIZ 

qualification procedures

info@qizegypt.gov.egGeneral enquiries

investing@qizegypt.gov.egEnquiries related to investment opportunities in 
QIZ areas

matchmaking@qizegypt.gov.egEnquiries related to QIZ customers, suppliers, 
and other service/product providers

http://www.qizegypt.gov.eg/
mailto:procedures@qizegypt.gov.eg
mailto:info@qizegypt.gov.eg
mailto:investing@qizegypt.gov.eg
mailto:matchmaking@qizegypt.gov.eg
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