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 دراسة تسويقيه لتعزيز نفاذ صادرات"                 
 االسواق االفريقيه" بعض  المالبس الجاهزه الى   

 أوغندا وغانا  
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من بعض البنود   االفريقيه الصادرات والواردات  السواق االفريقيه من حيث حجم ا بعض ا وتستعرض الدراسة التالية مالمح  
لمصر الخاصة  التصديرية  األهمية  مختصر    ذات  بشكل  الدراسة  تستعرض  كما  للمالبس  ،  االستهالك  و  االنتاج  هيكل 

التعاون    أوجهلتوطيد    هذا المجال ، وكذا اهم المقترحات. وأخيرا تشمل الدراسة بيان بأهم المعارض المتخصصة في  الجاهزه
في هذا المجال من خالل نقل بعض التجارب الناجحة إلى مصر وغيرها من مقترحات قد تجدها الجهات    االفريقىالمصري  

 المعنية ذات مغزى. 
 

 
 دوله أوغندا أواًل: 

 يحتوى التقرير التالي على اهم العناصر االتيه :
 نظره عامه على اقتصاد دوله أوغندا. .1
 المالبس الجاهزه و المنسوجات فى دوله أوغندا. نظره عامه على قطاع  .2
  . 2017إجمالى الصادرات والواردات االوغنديه من العالم من منتج المالبس الجاهزة خالل عام  .3
 .  2017أكبر عشر وجهات لتصدير وإستيراد المالبس الجاهزة إلى/من أوغندا خالل عام  .4
 .  2017ن منتج المالبس الجاهزة خالل  عام نظره عامه على التبادل التجارى بين مصر و أوغندا م .5
 .2017من المالبس الجاهزه من العالم خالل عام  دوله اوغنداواردات اهم بنود  .6
      .  2017من المالبس الجاهزه من العالم خالل عام دوله اوغندا  اهم بنود صادرات .7
              التعريفه الجمركيه المطبقه على واردات أوغندا من منتج المالبس الجاهزه . االشتراطات الفنيه و .8
 

 أواًل : نظره عامه على اقتصاد دوله أوغندا.
٪ من    75الهندى ، يعيش حوالي    المحيط كيلومتر تقريًبا من  800أوغندا بلد غير ساحلي يقع في شرق أفريقيا على بعد   •

  662مليون نسمة في المناطق الريفية .و يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي    35سكان أوغندا البالغ عددهم  
 . LDCالبلدان االقل نموًا  من دوالر ،لذا تصنف أوغندا على أنها 

  7  ب ، مقارنة    2016حتى عام  و   2012من    ٪ في السنوات الخمس  4.5القتصاد دوله اوغندا  النمو السنوي  متوسط    بلغ •
ويعزى هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى سوء األحوال الجوية ، واالضطرابات في جنوب  .2000وأوائل   التسعينيات٪ خالل  

 . السودان ، والقيود االئتمانية للقطاع الخاص 
، مدفوًعا إلى حد كبير بالنمو في خدمات   2017انتعش في النصف األخير من عام    ومع ذلك ، يبدو أن االقتصاد قد •

من المتوقع أن يكون نمو الناتج  و الظروف المناخية المواتية للقطاع الزراعي.  إستقرار  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و 
. هذه التوقعات تفترض استمرار 2019٪ في عام  6وقد يرتفع إلى    2018٪ في  5المحلي اإلجمالي الحقيقي أعلى من  

 .FDI) الظروف المناخية الجيدة والطلب الخارجي القوي وزيادة في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر
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النحاس والذهب   • الصغيرة من  العادية والودائع  الخصبة واألمطار  التربة  ذلك  في  بما   ، أوغندا موارد طبيعية كبيرة  تمتلك 
ستخدم أكثر من ثلث األكثر أهمية في االقتصاد ، حيث يالزراعة    ويعد قطاع    المكتشف حديثا.  والمعادن األخرى ، والزيت

القوى العاملة و تمثل القهوة الجزء األكبر من عائدات التصدير واليزال االعتماد على الزراعة التي تعتمد بشكل كبير على 
 مياه األمطار يشكل خطرا على جانب النمو. 

ألوغندا قطاع صناعي صغير يعتمد على المدخالت المستوردة مثل النفط والمعدات و لكن يوجد عده قيود تعوق ويوجد   •
الخاص ، وانخفاض  التحتية ، وانخفاض مستويات االستثمار  البنية  التكاليف بسبب ضعف  ارتفاع  الصناعي منها  النمو 

قلة االستثمار في القطاع الزراعي الذي ال   و ،  2016و 2015بين عامى   ٪ مقابل الدوالر50قيمة الشلن األوغندي بنسبة 
 يزال يعتمد على التكنولوجيا البدائية. 

إلى   • المستمر  الالجئين  وتدفق  اإلقليمي  االستقرار  عدم  يؤدي  أن  يمكن   ، في    تخفيضوأخيرًا  النمو  وتعطيل  الصادرات 
( هي  DRCودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية )جنوب السو تعد كاًل من  المناطق التي تستضيف الالجئين في أوغندا.  

الت شأنه  الوجهات  البلدان من  هذه  فى  الصراعات  و  االضطرابات  استمرار تصاعد  ولكن  والرابعة ألوغندا  الثانية  صديرية 
 . على نمو صادرات أوغندا سيؤثر سلبًا 

 
 له أوغندا :القتصاد دو   استعراض الهم المؤشرات الجغرافيه ، االقتصاديه و الديمغرافيه

 يوضح الجدول التالي أهم المؤشرات الجغرافية، االقتصادية، الديموجغرافية لدوله  أوغندا: 
 

 الجغرافيه المؤشرات 
 المؤشر القيمه

2كم   مساحة األراضى  (2017) 200,520 
الجهة  تقع   أفريقيا، تحدها من  أفريقيا، ويطلق عليها اسم لؤلؤة  فى شرق 

ومن   كينيا،  الغربية الشرقية  الجهة  ومن  السودان،  الشمالية جنوب  الجهة 
 جمهورية الكونغو الديمقراطي. 

 الموقع

 المؤشرات اإلقتصاديه
 المؤشر القيمه

$ 26 billion (2017)  الناتج المحلى االجمالى 
السنوى فى الناتج المحلى  النمو  (2017) 5.4%

 االجمالى )%( 
  %21.5%   الصناعه  :25.6 :الزراعه 

 %52.9الخدمات : 
الناتج المحلى االجمالى بحسب القطاع 

(2017) 
 معدل التضخم  (2017) 5.6%
 معدل البطالة  (2017) 2.1%

معالجة السكر ، والتخمير ، والتبغ ، والمنسوجات القطنية. االسمنت وانتاج 
 اهم الصناعات  الصلب 

 إجمالى الصادرات مليون  (2017) $4,971 
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واألسماك والمنتجات السمكية ، والشاي ، والقطن ، والزهور ، القهوة  
 أهم المنتجات المصدره والمنتجات البستانية. ذهب

٪ ،  6.6٪ ، جمهورية الكونغو الديمقراطية 16.7٪ ، اإلمارات 17.7كينيا 
 ( 2017٪ ) 4.8٪ ، إيطاليا 6.1رواندا 

 الشركاء التجاريين 

 الوارداتإجمالى  مليون  (2017) $7,078 
 أهم المنتجات المستورده  المعدات الرأسمالية والمركبات والبترول واإلمدادات الطبية ؛ الحبوب

٪ ، اليابان  7.9٪ ، كينيا 12.2٪ ، اإلمارات 13.4، الهند ٪17الصين 
٪  4.1٪ ، جنوب أفريقيا 4.4٪ ، إندونيسيا 6.3٪ ، السعودية 6.4

(2017) 

 الشركاء التجاريين 

 المؤشرات الديموجغرافية 
 المؤشر القيمه

 تعداد السكان  ( 2017) 42,862,958
   متوسط دخل الفرد  (2017دوالر سنويًا)   647.7

Source: 1. The World Fact Book 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ug.html 
                 2. UNdata 
http://data.un.org/en/iso/pl.html 
                 3.knoema 
https://knoema.com/atlas/Uganda 

 
 ثانيًا : نظره عامه على قطاع المالبس الجاهزه و المنسوجات فى دوله أوغندا.

٪  6.6لناتج المحلي بنسبة  ل إجمالي  نمو يرجع تحول اقتصاد أوغندا على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية ، بمتوسط   •
الصناعات  ، إلى التوسع في الصناعات التحويلية في أوغندا وتشمل هذه    2014و    2000على أساس سنوي بين عامي  

المواد الغذائية وتجهيز المعادن وإنتاج المشروبات ، وإنتاج المنسوجات والجلود ، وتصنيع المعادن ، وتصنيع األسماك ،  
 دوي ، وصناعات إنتاج مواد التعبئة والتغليف. واإلنتاج الكيميائي واأل

يعد قطاع   • ،  و  أوغندا  في  االقتصادية  القطاعات  أهم  الناتج    23.6  بنسبه  حيث ساهمالزراعة واحدة من  المحلي  ٪ من 
دا ،  ٪ من سكانها. ويعد القطن احد المحاصيل النقدية التقليدية التي تزرع في أوغن  68أكثر من    اإلجمالي للبالد ويعمل به

 كمادة خام للصناعات النسيجية وزيت الطعام المحلية.  استخدامهاو  و التى يتم نصديرها
 (EPA) ، واتفاقية الشراكة االقتصاديةالكوميسا  تعتبر أوغندا جزء من انظمه تجاريه منها االتحاد الجمركي لشرق أفريقيا   •

  ، األوروبي  االتحاد  االمريكيه  African Growth and Opportunity Act    (AGOA)مع  المتحده  الواليات  ، مع 
و هى عباره عن مبادرة االتحاد األوروبي التي       Everything  But   EBA  Armsاألسلحة   ومبادرة كل شيء ماعدا  

 معفاة من الرسوم الجمركية . LDCs بموجبها تكون جميع الواردات إلى االتحاد األوروبي من البلدان االقل نموا 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ug.html
http://data.un.org/en/iso/pl.html
http://data.un.org/en/iso/pl.html
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٪( ، معظمهم من النساء والشباب 7.8مليون أوغندي )  2.5ما ال يقل عن    يستوعب  قطاع المالبس في صناعة النسيج •
   يعتبر هذا القطاع ضعيف األداء ، حيث يمكنه توظيف أكثر من ضعفي العدد الحالي للموظفين بكامل طاقتهومع ذلك ،  

 ولذلك ، فإن قطاع المالبس أمر حيوي في تحسين اقتصاد أوغندا. 
 

ن منتج المالبس الجاهزة و الغزل و المنسوجات خالل الفترة عام    ثالثًا :إجمالى الصادرات والواردات االوغنديه من العالم م
 :       2017و حتى  2015من 

 أواًل: صادرات دوله  أوغندا من المالبس و الغزل و المنسوجات و المفروشات خالل الفتره من 2017-2015

 
 

مليون دوالر فى   73.4يتضح مما سبق ان إجمالى صادرات دوله اوغندا من الغزل و المنسوجات و المالبس و المفروشات بلغت  
بينما بلغت صادرات ،    2017مليون دوالر فى    59من صادرات اوغندا من الغزل و المنسوجات لتحقق    ٪80و ان    2017عام  

 . 2017فى مليون دوالر  4اوغندا من المالبس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Code  Product label                                   2,015                                   2,016                                   2,017 

                               37,185                                51,800                                73,496 

                               24,499                                37,928                                58,916 

 '50  Silk                                         14                                           3                                           1 

 '51 

 Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn 

and woven fabric                                         35                                           2                                           3 

 '52  Cotton                                21,263                                34,023                                54,065 

 '53 

 Other vegetable textile fibres; paper yarn and 

woven fabrics of paper yarn                                         -                                              2                                         -    

 '54 

 Man-made filaments; strip and the like of man-

made textile materials                                      552                                      235                                      355 

 '55  Man-made staple fibres                                   1,155                                   1,537                                   2,874 

 '56 

 Wadding, felt and nonwovens; special yarns; 

twine, cordage, ropes and cables and articles 

thereof                                   1,037                                   1,847                                   1,459 

 '58 

 Special woven fabrics; tufted textile fabrics; 

lace; tapestries; trimmings; embroidery                                         16                                         24                                         52 

 '59 

 Impregnated, coated, covered or laminated 

textile fabrics; textile articles of a kind suitable ...                                         98                                         49                                         85 

 '60  Knitted or crocheted fabrics                                      329                                      206                                         22 

                                  3,431                                   4,188                                   4,211 

 '61 

 Articles of apparel and clothing accessories, 

knitted or crocheted                                   2,291                                   2,365                                   3,275 

 '62 

 Articles of apparel and clothing accessories, not 

knitted or crocheted                                   1,093                                   1,786                                      894 

 '65  Headgear and parts thereof                                         47                                         37                                         42 

9,255                                 9,684                                 10,369                              

 '57  Carpets and other textile floor coverings                                         12                                         25                                         22 

 '63 

 Other made-up textile articles; sets; worn 

clothing and worn textile articles; rags                                   9,243                                   9,659                                10,347 

 Home Textiles 

 Textiles &Apparel &Home textiles 

Unit : US Dollar thousand

 Textiles 

 Apparel 
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 ثانيًا: واردات دوله أوغندا من المالبس و الغزل و المنسوجات و المفروشات خالل الفتره من 2017-2015

 
 

مليون دوالر فى عام    237يتضح مما سبق ان إجمالى واردات دوله اوغندا من الغزل و المنسوجات و المالبس و المفروشات بلغت  
المنزليه لتحقق  من إجمالى واردات اوغندا من    ٪50و ان    2017 بينما بلغت واردات   2017مليون دوالر فى    123المفروشات 

 من إجمالى واردتها .  ٪19مليون دوالر بما يشكل  45اوغندا من المالبس 
  2017أهم عشر وجهات لتصدير وإستيراد المالبس الجاهزة إلى/من أوغندا خالل عام  رابعًا :

  مليون   4.188مقارنًة بنحو  دوالرمليون    4.211حوالي    2017خالل عام    المالبس الجاهزهمن    االوغنديهبلغت الصادرات  
  2017خالل عامالمالبس الجاهزه  من  االوغنديه  ، في حين بلغت الواردات  تقريباً   ٪0.5بزيادة قدرها    2016خالل عام  دوالر  

بنحو  دوالر    ون ملي45.185حوالي   عام دوالر    ون ملي37.385مقارنًة  قدرها  2016  خالل  محققًة    ٪ 20بزياده  في    عجزا ، 
 . 2017خالل  دوالر  مليون  41ميزانها التجاري يقدر بحوالي 

 
 : 2017خالل عام أوغندا إلى/من  المالبس الجاهزة لتصدير وإستيرادوجهات عشر ويوضح الجدول التالي أهم 

 

 2017 االوغنديهالواردات  2017 االوغنديهالصادرات 

 دوالر ه بالمليون القيم الدولة دوالر بالمليون  القيمة الدولة
 45.185 إجمالى الواردات 4.211 إجمالى الصادرات

   34.427 الصين    1.106 ألمانيا 
   2.197 الهند   0.908 الكونغو 

   1.931 االمارات    0.749 جمهورية افريقيا الوسطى
   1.398 جنوب افريقيا    0.445 كينيا 

   1.325 كينيا    0.307 الواليات المتحده
  942 .0 تايالند    0.275 رواندا  

Code Product label 2015 2016 2017

Textiles & Apparel and Home Textiles                              200,157                              242,627                              236,727 

53,212                               55,880                               67,368                               

'50 Silk                                         21                                         14                                         32 

'51

Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven 

fabric                                            8                                            5                                         51 

'52 Cotton                                   8,478                                 10,109                                 13,979 

'53

Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics 

of paper yarn                                       224                                       392                                       307 

'54

Man-made filaments; strip and the like of man-made textile 

materials                                 14,064                                 11,492                                 11,479 

'55 Man-made staple fibres                                 20,324                                 22,136                                 28,608 

'56

Wadding, felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, 

ropes and cables and articles thereof                                   6,580                                   7,568                                   7,902 

'58

Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; 

trimmings; embroidery                                   1,261                                   1,013                                   1,017 

'59

Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; 

textile articles of a kind suitable ...                                   2,252                                   3,151                                   3,993 

'60 Knitted or crocheted fabrics                                       297                                       246                                       736 

33,509                               37,385                               45,185                               

'61

Articles of apparel and clothing accessories, knitted or 

crocheted                                 10,137                                 12,794                                 15,405 

'62

Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or 

crocheted                                 21,224                                 22,197                                 27,064 

'65 Headgear and parts thereof                                   2,148                                   2,394                                   2,716 

113,139                            149,116                            123,438                            

'57 Carpets and other textile floor coverings                                   1,570                                   1,619                                   2,029 

'63

Other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn 

textile articles; rags                              111,569                              147,497                              121,409 

Unit : US Dollar thousand

Textiles

Apparel

Home Textiles
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   0.405 مصر   0.160 جنوب السودان 
   0.351 بنجالديش    0.127 بروندى

   0.351 تنزانيا    0.047 المملكه المتحده
   0.294 اندونيسيا   0.023 الدانمارك

 ITCالمصدر:  •
 

  2017 -2015الفتره من نظره عامه على التبادل التجارى بين مصر و أوغندا من منتج المالبس الجاهزة خالل  خامسًا :

 
بما يمثل    2017ألف دوالر خالل عام    265يتضح مما سبق ان الصادرات المصريه من المالبس الجاهزه الى اوغندا بلغت  

  185قيمه    61لم حيث بلغت الصادرات المصريه من بند مصنرات  من إجمالى واردات دوله اوغندا من المالبس من العا  1٪
كما يتضح ان مصر لم تقم    ألف دوالر .   110قيمه     62الف دوالر كما بلغت الصادرات المصريه من بند غير المصنرات  

 باستيراد مالبس جاهزه من اوغندا خالل نفس الفتره .
لتحديد البنود    2017و حتى    2015الفتره من  سادسًا: اهم بنود واردات دوله اوغندا من المالبس الجاهزه من العالم خالل  

 .المراد زياده حجم التجاره المحتمله فيها 

 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Total Apparel 0 0 0       343        319          295         33,509            37,385             45,185 1% 1% 1%

'61

Articles of apparel and clothing 

accessories, knitted or crocheted 0 0 0         76        116          185         10,137            12,794             15,405 0.2% 0.3% 1%

'62

Articles of apparel and clothing 

accessories, not knitted or 

crocheted 0 0 0       267        203          110         21,224            22,197             27,064 1% 1% 0%

Egypt's Market share(%)

Unit : US Dollar thousand

Egypt's Imports From UgandaProduct 

code
Product label

Egypt's exports to Uganda Uganda's imports from world

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

             78             196                49       479,704     386,444           465,940     10,136      12,794             15,406 

' 6109 T -shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted               -                   -                     2       278,172     227,372           309,235       3,110        4,246                5,396 

' 6114
S pecial garments for professional, sporting or other 

purposes, n .e.s., knitted or crocheted                 3                  1                  4          71,176       52,625             73,375       1,524        2,240                2,242 

' 6103 M en's or boys'  suits, ensembles, jackets, b lazers, trousers, b ib and brace overalls, breeches ...              -                     1                -             47,130       43,222             28,421           460            397                    698 

' 6107 M en's or boys'  underpants, briefs, n ightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar ...              -                     2                  1          12,838       14,107             16,968           328            754                    947 

' 6111 Babies'  garments and clothing accessories, knitted or crocheted (excluding hats)             42               94                27          11,806          9,729             10,067       1,105        1,336                1,583 

' 6104 W omen's or g irls'  suits, ensembles, jackets, b lazers, dresses, skirts, d ivided skirts, trousers, ...                1                  6                  4          47,198       27,467             12,242           967            829                    711 

' 6106 W omen's or g irls'  b louses, shirts and shirt-b louses, knitted or crocheted (excluding T -shirts ...              -                   -                   -               5,011          2,498                7,786              96            118                    140 

' 6115 P antyhose, tights, stockings, socks and other hosiery, incl. graduated compression hosiery ...              -                   -                   -               1,681          2,365                3,524           685            577                    445 

' 6108 W omen's or g irls'  slips, petticoats, briefs, panties, n ightdresses, pyjamas, négligés, bathrobes, ...              -                   -                   -                   909          2,123                2,285           939        1,257                1,888 

' 6117 M ade-up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of  garments ...             32               70                  9                424              394                    147           194            255                    154 

' 6105 M en's or boys'  shirts, knitted or crocheted (excluding nightshirts, T -shirts, singlets and ...              -                     1                  1            1,006              601                    866           422            269                    367 

' 6110 Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted (excluding ...              -                  20                  1            1,065          2,332                    378           115            228                    461 

' 6113 Garments, knitted or crocheted, rubberised or impregnated, coated or covered with plastics ...              -                     1                -                      20                23                      41              45               81                      33 

' 6116 Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted (excluding for babies)              -                   -                   -                      -                    -                          -                 63            106                    107 

' 6102 W omen's or g irls'  overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, windcheaters, ...              -                   -                   -                   257              600                    328                2               15                      36 

' 6101 M en's or boys'  overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, windcheaters, ...              -                   -                   -                   240              263                    240              43               34                      50 

' 6112 T rack-suits, ski-suits and swimwear, knitted or crocheted               -                   -                   -                   771              723                      37              38               52                    148 

           319             195             356       869,357     755,906           910,730     21,225      22,196             27,062 

' 6203 M en's or boys'  suits, ensembles, jackets, b lazers, trousers, b ib and brace overalls, breeches ...                1                  3                44       436,085     304,138           331,852       6,198        8,493             11,681 

' 6210 Garments made up of  felt or nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated; ...             51               31                46       224,342     163,313           231,047       1,340        1,234                1,100 

' 6211 T racksuits, ski suits, swimwear and other garments, n .e.s. (excluding knitted or crocheted)                1                  5                  6          29,243     130,305           147,164           260            338                    332 

' 6204 W omen's or g irls'  suits, ensembles, jackets, b lazers, dresses, skirts, d ivided skirts, trousers, ...             16               42                51       100,069       79,836           110,030       2,602        2,921                4,032 

' 6205 M en's or boys'  shirts (excluding knitted or crocheted, n ightshirts, singlets and other vests)              -                     2                -             43,140       44,349             52,708       2,908        3,582                3,513 

' 6207 M en's or boys'  singlets and other vests, underpants, briefs, n ightshirts, pyjamas, bathrobes, ...              -                     1                  4          10,519       14,842             15,569           390            417                    378 

' 6206 W omen's or g irls'  b louses, shirts and shirt-b louses (excluding knitted or crocheted and vests)              -                     2                  3            6,998          4,370                5,837       1,264            570                    526 

' 6209 Babies'  garments and clothing accessories of  textile materials (excluding knitted or crocheted ...             90               91                -               6,932          6,364                4,891       3,614        1,924                1,836 

' 6214 S hawls, scarves, muf f lers, mantillas, veils and similar articles (excluding knitted or crocheted)           155               15             193                854              153                3,863       1,363        1,261                1,747 

' 6208 W omen's or g irls'  singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, n ightdresses, ...                4                  3                  9            6,139          3,137                3,841           507            361                    513 

' 6202 W omen's or g irls'  overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, windcheaters, ...              -                   -                   -               3,541          2,960                2,188              37               67                      57 

' 6216 Gloves, mittens and mitts, of  all types of  textile materials (excluding knitted or crocheted ...              -                   -                   -                      -                   16                       -                 42               74                      38 

' 6212 Brassieres, g irdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof , .. .              -                   -                   -                   690              749                    749           157            179                    244 

' 6201 M en's or boys'  overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, windcheaters, ...                1                -                   -                   265                87                      34           171            187                    252 

' 6215 T ies, bow ties and cravats of  textile materials (excluding knitted or crocheted)              -                   -                   -                      -                    -                       125              60               49                      53 

' 6217 M ade-up clothing accessories and parts of  garments or clothing accessories, of  all types of  ...              -                   -                   -                   352              807                    498              64            205                    422 

' 6213 Handkerchiefs, of  which no side exceeds 60 cm (excluding knitted or crocheted)              -                   -                   -                   188              480                    334           248            334                    338 

Uganda's imports from world

Unit : US  Dollar thousand

61

62

P roduct 

 code
P roduct label

Uganda's imports from Egypt Egypt's exports to world



 

 8 

 
 

ان اكبر  و    2017مليون دوالر خالل عام    15يتضح مما سبق ان إجمالى واردات اوغندا من العالم من بند المصنرات بلغ  
التى شيرت ) المصنرات هو بند  من إجمالى واردات   ٪ 35مليون دوالر اى بما يعادل    5.3( بقيمه  6109بند مستورد من 

 . أوغندا من المصنرات
قيمه   المصنرات  بند  بلغت صادرات مصر من  الوقت  بلغت صادرات قطاع   2017مليون دوالر عام    466وفى نفس  كما 

المصريه من بند   الجاهزه  ل  2017عام  مليون دوالر   309قيمه  تى شيرت    6109المالبس  الجاهزه  ، لذا فإن  قطاع المالبس 
 .  ٪0.03ان حصته السوقيه التتجاوز  المصرى فرص كبيره لزياده حصته السوقيه من هذا البند خاصه

البند بلغ  62و فيما يخص بند غير المصنرات ) العالم من هذا  مليون دوالر    27( ، يتضح ان إجمالى واردات اوغندا من 
مليون دوالر اى    12( بقيمه  6203و ان اكبر بند مستورد من غير المصنرات هو بند البدل و البليزرات )  2017خالل عام  
 .من إجمالى واردات أوغندا من غير المصنرات ٪44 بما يعادل

، كما بلغت صادرات قطاع   2017مليون دوالر عام  911وفى نفس الوقت بلغت صادرات مصر من بند غيرالمصنرات قيمه  
، لذا فإن لقطاع المالبس   2017مليون دوالرعام    332( قيمه  6203المالبس الجاهزه المصريه من بند البدل و البليزرات)  

 .  ٪0.3الجاهزه المصرى فرص كبيره لزياده حصته السوقيه من هذا البند خاصه ان حصته السوقيه التتجاوز 
 

 .  التعريفه الجمركيه المطبقه على واردات دوله أوغندا من المالبس الجاهزه لكافه الدول وفقًا لالتفاقيات التجاريه المبرمهثامنًا:
مصر من الدول المعفاه من الرسوم الجمركيه بكونها عضوه فى اتفاقيه الكوميسا السوق المشتركة  يتضح من الجدول التالى ان  

 من الرسوم الجمركيه  .دول جماعة شرق افريقيا صادرات أوغندا ، كما تعفى  لشرق وجنوب أفريقيا

 
 

 االوغنديه على واردتها من المالبس الجاهزه :  تاسعًا: التدابير غير الجمركيه المفروضه من قبل الحكومه
 

 تعقيب وتوصيات  
 . تنظيم بعثات ترويجيه للسوق االوغندى تعزيز االستفاده من المكتب التجارى من خالل  •
بالقاهره لتعزيز العالقات بين مصر وباقي  2018نوفمبر   Destination Africaاإلعداد لفعاليات الدوره الرابعه لمعرض  •

استكشاف الفرص التجارية بين البالد   و دول القارة السمراء، واطالع العالم على التطورات وبحث فرص تعزيز التعاون 
 االفريقية. .

  
 

Applied Tariff Total ad valorem equivalent tariff

MFN duties (Applied) 25.00% 25.00%

Preferential tariff for EAC countries East African Community 0% 0%

Burundi, Kenya, Rwanda,South Sudan, Tanzania

Preferential tarrif for COMESA countries members of the FTA 0% 0%

Burundi, Comoros, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Eswatini , Kenya, Libya, Madagascar, 

Malawi, Mauritius, Rwanda, Seychelles, Sudan, Zambia, and Zimbabwe

Regional tariff preference (COMESA) for Eritrea 5.00% 5.00%

Regional tariff preference (COMESA) for Ethiopia 22.50% 22.50%

Tariff Regime



 

 9 

 
 
 
 
 

 
 

 غانا دوله ثانيًا: 
من   االفريقى  غانا  سوق  مالمح  التالية  الدراسة  األهمية  وتستعرض  ذات  البنود  بعض  من  والواردات  االصادرات  حجم  حيث 

الجاهزه. وأخيرا تشمل  للمالبس  االستهالك  االنتاج و  الدراسة بشكل مختصر هيكل  ، كما تستعرض  الخاصة لمصر  التصديرية 
الناجحة إلى مصر الدراسة اهم المقترحات لتوطيد أوجه التعاون المصري الغانى في هذا المجال من خالل نقل بعض التجارب  

 وغيرها من مقترحات قد تجدها الجهات المعنية ذات مغزى. 
 يحتوى التقرير التالي على اهم العناصر االتيه :

 .غانانظره عامه على اقتصاد دوله  .9
 . غانانظره عامه على قطاع المالبس الجاهزه و المنسوجات فى دوله  .10
  . 2017من العالم من منتج المالبس الجاهزة خالل عام  الغانيهإجمالى الصادرات والواردات  .11
 .  2017خالل عام غانا أكبر عشر وجهات لتصدير وإستيراد المالبس الجاهزة إلى/من  .12
 .  2017من منتج المالبس الجاهزة خالل  عام ه على التبادل التجارى بين مصر وغانا نظره عام .13
 .2017من المالبس الجاهزه من العالم خالل عام  غانااردات دوله اهم بنود و  .14
      .  2017من المالبس الجاهزه من العالم خالل عام  غانااهم بنود صادرات دوله  .15
 من منتج المالبس الجاهزه .             غانا االشتراطات الفنيه و التعريفه الجمركيه المطبقه على واردات  .16
 

 . غاناأواًل : نظره عامه على اقتصاد دوله 
غانا لديها اقتصاد قائم على السوق مع عدد قليل نسبيا من العوائق السياسية أمام التجارة واالستثمار مقارنة بالبلدان األخرى في   •

الناتج المحلي اإلجمالي وتوظف أك  20المنطقة ، وغانا تتمتع بموارد طبيعية. تمثل الزراعة حوالي   ثر من نصف القوى  ٪ من 
من  الفردية  المالية  والتحويالت  والكاكاو  والنفط  الذهب  صادرات  تعتبر  الصغيرة.  األراضي  أصحاب  من  ومعظمهم   ، العاملة 
ولكن    ، االقتصادي  النمو  تعزيز  إلى  غانا  في  الوليدة  النفط  صناعة  في  التوسع  أدى  وقد  األجنبي.  للنقد  الرئيسية  المصادر 

 أدى إلى انخفاض نصف عائدات غانا من النفط.  2015نفط منذ عام االنخفاض في أسعار ال
تم تعزيز اقتصاد غانا من خالل ربع قرن نتيجه لتهيئه بيئه اعمال تنافسية ، وتخفيضات مستدامة في مستويات الفقر ، ولكن في  •

 اسه الماليه المتبعه .السنوات األخيرة عانت غانا من عجز فى الحساب الجارى و إنخفاض فى قيمه عملتها نتاج السي
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ارتفاع اسعار الكهرباء ، وعدم وجود قاعدة ايردات محليه قويه ،   2018ومن اهم التحديات التي تواجه الحكومة اعتبارا من عام   •
 وعبء الديون المرتفعة. 

النقد الدولي في أبريل    920تسهيالت ائتمانية ممتدة بقيمة  وقعت  غانا  و الجدير بالذكر ان    •  2015مليون دوالر مع صندوق 
النقد الدولي من غانا خفض العجز عن  لمساعد المالية لصندوق  تها في معالجة أزمتها االقتصادية المتنامية. وتتطلب األهداف 

طريق خفض الدعم ، وخفض فاتورة األجور في القطاع العام ، وتعزيز إدارة اإليرادات ، وزيادة اإليرادات الضريبية ، وتحسين 
مليار دوالر ، وتحفيز   31ولويات اإلدارة الجديدة إعادة جدولة بعض ديون غانا البالغة  صحة القطاع المصرفي في غانا. وتشمل أ

النمو االقتصادي ، وخفض التضخم ، وتحقيق االستقرار في العملة. ومن المحتمل أن تساعد توقعات إنتاج النفط والغاز الجديدة 
 . 2018ي عام اقتصاد غانا ففى تحسين  ومتابعة اإلدارة المالية األكثر تشدًدا 

 : غانااستعراض الهم المؤشرات الجغرافيه ، االقتصاديه و الديمغرافيه القتصاد دوله 
 :غانايوضح الجدول التالي أهم المؤشرات الجغرافية، االقتصادية، الديموجغرافية لدوله  

 
 الجغرافيه المؤشرات 

 المؤشر القيمه
2كم   مساحة األراضى  (2017) 227,540 

الجهة  تقع فى شرق   أفريقيا، تحدها من  أفريقيا، ويطلق عليها اسم لؤلؤة 
الغربية  الجهة  ومن  السودان،  الشمالية جنوب  الجهة  ومن  كينيا،  الشرقية 

 جمهورية الكونغو الديمقراطي. 
 الموقع

 المؤشرات اإلقتصاديه
 المؤشر القيمه

 الناتج المحلى االجمالى مليار دوالر 47.3 (2017) 
السنوى فى الناتج المحلى  النمو  3.9%(2017) 

 االجمالى )%( 
 ٪24.5 الصناعه  :    ٪18.3 :الزراعه 

 %57.2الخدمات : 
الناتج المحلى االجمالى بحسب القطاع 

(2017) 
 معدل التضخم  (2017) 12.4%
 معدل البطالة  (2017) 2.4%

 إجمالى الصادرات مليون  (2017) $20.436 
الكاكاو ، األخشاب ، التونة ، البوكسيت ، األلمنيوم ، خام النفط ، الذهب ، 

 المنجنيز ، الماس ، منتجات البستنة
 أهم المنتجات المصدره

٪ ،  10.1٪ ، سويسرا  10.8٪ ، الصين 13.4٪ ، اإلمارات 23.8الهند 
 (2017٪ )4٪ ، بوركينا فاسو 5.2فيتنام 

 الشركاء التجاريين 

 إجمالى الواردات مليون  (2017) $22.122 
 أهم المنتجات المستورده  المعدات الرأسمالية والبترول المكرر والمواد الغذائية

٪ ، بلجيكا 6.2٪ ، المملكة المتحدة 8٪ ، الواليات المتحدة 16.8الصين   الشركاء التجاريين 
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 (2017٪ )4.1٪ ، الهند 5.9
 المؤشرات الديموجغرافية 

 المؤشر القيمه
 تعداد السكان  ( 2017) 28,833,629

   متوسط دخل الفرد  (2017دوالر سنويًا)    1,641
Source: 1. The World Fact Book 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gh.html 
                 2. UNdata 
http://data.un.org/en/iso/gh.html 
                 3.knoema 
https://knoema.com/atlas/Ghana 

 
 . غاناثانيًا : نظره عامه على قطاع المالبس الجاهزه و المنسوجات فى دوله 

التي تنتج  اقمشه الباتيك ، قماش الشمع ، االقمشه الملونه  المحالج  صناعة المنسوجات في غانا هي صناعة تتكون من   •
المطبوعة و تعمل هذه المصانع لخدمة األسواق المحلية واإلقليمية مع أقمشة مطبوعة من النمط األفريقي. وقد حققت هذه 

فى الفتره االخيره للترويج لألقمشة المصممة تقليديا عالية الجودة   ما سعتالصناعه تطورًا ملحوظًا في السنوات األخيرة ، ك 
 لمتخصصة ، وخاصة الواليات المتحدة.باسم "صنع في غانا" إلى األسواق ا

لالستفادة من نظام   designated industrial areasتتركز مصانع الغزل والنسيج الغانية في المناطق الصناعية المعينة •
الحرة في غانا.   النسيج األفقي ،   كماالمناطق  الرأسية ، ومصانع  المتكاملة  المحالج  المنسوجات في غانا  تشمل صناعة 

 صنيع المنسوجات التقليدية المشاركة في الغزل والنسيج اليدوي ومعالجة النسيج. وشركات ت
 .مالءات السرير بطانيات الياف البوليسترنسيج مطبوع  نسيج القطنغزل القطن ، صادرات المنسوجات و تشمل  •
، وهو • القطن  لزراعة  البالد مثاليًا  الشمالية من  المناطق  في  الجاف والسافانا  المناخ  التي تستخدمها    يعتبر  األولية  المادة 

 والنساجين والباتيك وصبغ األصباغ في غانا.   المحالج
التدريب العملي والنظري   • التدريب المهني الوطنية في جميع أنحاء البالد. هذه المعاهد توفر  ويدعم هذه الصناعة معاهد 

يم األزياء الخاصة والمصممين المشهورين األساسي في الخياطة وصنع المالبس. وهناك أيضًا عدد متزايد من معاهد تصم
 دوليًا الذين يقومون بتدريس أحدث التقنيات لمصممي المنسوجات الطموحين.

تعتمد بشكل كبير  التى  صناعة المالبس    في غانا في إنتاج األقمشة الستخدامها من قبل  قطاع المنسوجات و يتركز نشاط   •
( ومزيجها تتم على نطاق واسع ، كما األلياف االصطناعية )التركيبية  إنتاج األقمشة على أساسفعلى القطن. ومع ذلك ،  

 صناعة النسيج.  والطباعة والتشطيب( النشاط الرئيسي فيلجة القطن )الحلج والغزل والنسيج تعتبر معا
 ما يلي: تشمل منتجات المنسوجات القطنية الرئيسية و 
و  •  ، والشراشف   ، ذلك(  إلى  وما  وصبغ  التعادل   ، ،الباتيك  جافا   ، )الشمع  التقليدية  األفريقية  ،    المدرسةزى  المطبوعات 

 مناديل المطبخ ، وحفاضات والمناشف.، و  رئواألقمشة المنزلية بما في ذلك الستا
الصناعة في  المستخدمة  البوليستر واالكري  األلياف االصطناعية  أساسا  الرئيسيهي  أميد.  البدل،  وتشمل    ليك وبولي  اقمشه 

 المالبس الداخليه، البلوزات ، القمصان و الجوارب. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gh.html
http://data.un.org/en/iso/gh.html
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 تشمل منتجات المنسوجات األخرى للقطاع الفرعي ما يلي:و 
 خيوط الخياطة  و ربطة األحذية الضفائر المرنة ، أالجوت وشباك الصيد والحبال ، خيوط ، حقائب

عام   • نصيب    1970في  كان  التحويلية  ،  للصناعة  المضافة  القيمة  من  والمالبس  النسيج  وتمثل   15صناعة  المائة  فى 
 (. 40: 1986في المائة من مجموع العمالة في الصناعة التحويلية )اليونيدو ،  27حوالي  

 ة ٪ من القيمة المضافة للصناعة التحويلي  10، انخفض نصيب صناعة النسيج والمالبس إلى حوالي    1982بحلول عام   •
 من مجموع العمالة في الصناعة التحويلية .  ٪ 20و الى 

يرجع   • عامي  و  بين  عام  بشكل  التحويلية  الصناعات  قطاع  في  الحاد  االنخفاض  الى     1982و    1977االنخفاض 
في  خاص  بشكل  الشديد  االنخفاض  كان  ولكن  البالد  في  العام  والمالبس  االقتصادي  المنسوجات   بلغحيث   صناعات 

 . 1993فى عام   ٪7قطاع المنسوجات من إجمالى القيمة المضافة للصناعة التحويلية مساهمة 
سيًئا إلى حٍد ما بسبب التدفق الكثيف للمالبس المستعملة مما جعل األمر صعًبا للغاية لعدد كبير من   1991وكان عام   •

 [ 1995: وزارة التجارة والصناعة ، أكرا  مصانع المالبس لبيع منتجاتها. و التى ادت الى تقليص إنتاجها  ]المصدر
 

، فيعد من ضمن القطاعات الصناعية ذات  فقطاع الغزل و المنسوجات فى غانا لديه القدرة على زياده مساهمته فى التصنيع  
النسيج والمالبس.    برامج مختلفةإعداد    بدأت الحكومة    األولوية حيث الهيكلة وتحسين صناعة  لتمكين هذه  تهدف إلى إعادة 

 عمل .لتوفير فرص   (AGOAقانون النمو والفرص في أفريقيا ) الصناعة من االستفادة الكاملة من
 

عامى من العالم من منتج المالبس الجاهزة و الغزل و المنسوجات خالل الفترة  الغانيه  ثالثًا :إجمالى الصادرات والواردات  
2016-2017      : 

 أواًل: صادرات دوله غانا من المالبس و الغزل و المنسوجات و المفروشات خالل عامى 2017-2016

 

Code Product label 2016 2017

                               11,609                                83,299 

'50 Silk                                         33                                           1 

'51

Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven 

fabric                                           3                                           3 

'52 Cotton                                10,211                                   7,323 

'53

Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics 

of paper yarn                                         14                                         53 

'54

Man-made filaments; strip and the like of man-made textile 

materials                                      109                                      623 

'55 Man-made staple fibres                                         76                                      258 

'56

Wadding, felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, 

ropes and cables and articles thereof                                   1,036                                74,962 

'58

Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; 

trimmings; embroidery                                         79                                         50 

'59

Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; 

textile articles of a kind suitable ...                                         10                                         25 

'60 Knitted or crocheted fabrics                                         38                                           1 

                                     370                                10,361 

'61

Articles of apparel and clothing accessories, knitted or 

crocheted                                      119                                   9,060 

'62

Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or 

crocheted                                      198                                   1,293 

'65 Headgear and parts thereof                                         53                                           8 

                               11,714                                   4,844 

'57 Carpets and other textile floor coverings                                         64                                      113 

'63

Other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn 

textile articles; rags                                11,650                                   4,731 

                               23,693                                98,504 

Unit : US Dollar thousand

Home Textiles

Apparel

Textiles

Total Textiles & Apparel and Home Textiles
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مليون دوالر فى عام   98يتضح مما سبق ان إجمالى صادرات دوله اوغندا من الغزل و المنسوجات و المالبس و المفروشات بلغت  

، بينما بلغت صادرات اوغندا    2017مليون دوالر فى    83من صادرات اوغندا من الغزل و المنسوجات لتحقق    ٪84و ان    2017
 . 2017مليون دوالر فى  10من المالبس 

 
 ثانيًا: واردات دوله غانا من المالبس و الغزل و المنسوجات و المفروشات خالل عامى 2017-2016

 
 

مليون دوالر فى    295يتضح مما سبق ان إجمالى واردات دوله غانا من الغزل و المنسوجات و المالبس و المفروشات بلغت  
لتحقق  من إجمالى واردات غانا من    ٪56و ان    2017عام   المنزليه  بينما بلغت    2017مليون دوالر فى    166المفروشات 

 من إجمالى واردتها .  ٪ 11مليون دوالر بما يشكل  33واردات غانا من المالبس 
   2017خالل عام غانا أهم عشر وجهات لتصدير وإستيراد المالبس الجاهزة إلى/من  رابعًا :

الصادرات   الجاهزه خالل عام    الغانيهبلغت  المالبس  الواردات    10.361حوالي    2017من  بلغت  ، في حين  دوالر  مليون 
  23مليون دوالر محققًة عجزا في ميزانها التجاري يقدر بحوالي  33.147حوالي    2017من المالبس الجاهزه خالل عام   الغانيه

 . 2017مليون دوالر خالل 
 

 :  2017خالل عام  غاناالمالبس الجاهزة إلى/من  وإستيراد ويوضح الجدول التالي أهم عشر وجهات لتصدير
 

 2017 غاناواردات  2017 غاناصادرات 

 القيمه بالمليون دوالر  الدولة القيمة بالمليون دوالر  الدولة
 33.147 إجمالى الواردات 10.361 إجمالى الصادرات

   15.258 الصين    9.045 الواليات المتحده االمريكيه

Code Product label 2016 2017

89,122                               95,041                               

 '50  Silk                                       126                                         33 

 '51 
 Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven 

fabric 
                                        81                                       119 

 '52  Cotton                                 31,677                                 25,348 

 '53 
 Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics 

of paper yarn 
                                  2,169                                   2,657 

 '54 
 Man-made filaments; strip and the like of man-made textile 

materials 
                                  7,623                                 11,027 

 '55  Man-made staple fibres                                 15,590                                 19,020 

 '56 
 Wadding, felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, 

ropes and cables and articles thereof 
                                27,862                                 30,475 

 '58 
 Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; 

trimmings; embroidery 
                                  1,249                                   3,157 

 '59 
 Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; 

textile articles of a kind suitable ... 
                                  2,479                                   2,724 

 '60  Knitted or crocheted fabrics                                       266                                       481 

35,499                               33,147                               

 '61 
 Articles of apparel and clothing accessories, knitted or 

crocheted 
                                19,328                                 13,254 

 '62 
 Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or 

crocheted 
                                13,848                                 17,762 

 '65  Headgear and parts thereof                                   2,323                                   2,131 

                             135,217                              166,327 

 '57  Carpets and other textile floor coverings                                   2,520                                   3,742 

 '63 
 Other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn 

textile articles; rags 
                             132,697                              162,585 

259,838                            294,515                             Total Textiles & Apparel and Home Textiles 

Unit : US Dollar thousand

 Home Textiles 

 Apparel 

 Textiles 
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   5.089 جنوب افريقيا    0.718 بوركينا فاسو
   3.816 توجا   0.158 النرويج

   2.367 الهند   0.069 كوتيفوار 
  862 .0 فرنسا   0.058 المملكه المتحده

  0.703 المملكه المتحده   0.054 غينيا  
   0.581 الواليات المتحده االمريكيه   0.040 توجو 

   0.580 االمارات    0.034 سيراليون 
   0.439 المغرب    0.032 بنين 
   0.344 اثيوبيا   0.031 مالى

 ITCالمصدر:  •
 

 2017-2016عامى من منتج المالبس الجاهزة خالل غانا خامسًا : نظره عامه على التبادل التجارى بين مصر و 

 
بما   2017ألف دوالر خالل عام    384بلغت    غاناالصادرات المصريه من المالبس الجاهزه الى  إجمالى    يتضح مما سبق ان

من بند    الى غانا  الصادرات المصريه  يتضح ان جميعمن المالبس من العالم حيث    غانامن إجمالى واردات دوله    ٪1يمثل  
 خالل نفس الفتره . غاناكما يتضح ان مصر لم تقم باستيراد مالبس جاهزه من الف دوالر.   384قيمه ب 62مصنرات 

لتحديد البنود    2017و حتى    2015من المالبس الجاهزه من العالم خالل الفتره من  غانا  سادسًا: اهم بنود واردات دوله  
 .المراد زياده حجم التجاره المحتمله فيها 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Apparel                     280                384 0 0             35,499               33,147 1% 1%

'62

Articles of apparel and clothing 

accessories, not knitted or crocheted                     280                384 0 0             13,848               17,762 2% 2%

'61

Articles of apparel and clothing 

accessories, knitted or crocheted                        -                      -    0 0             19,328               13,254 0% 0%

'65 Headgear and parts thereof                        -                      -    0 0               2,323                  2,131 0% 0%

Unit : US Dollar thousand

Egypt's Market share(%)Ghana's imports from worldEgypt's exports to Ghana Egypt's imports from Ghana

Product code Product label
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2016 2017 2016 2017 2016 2017

                  20                        19           755,906           910,730              13,849             17,761 

'6203

Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, 

trousers, bib and brace overalls, breeches ...                    -                              1           304,138           331,852                2,109                3,064 

'6210

Garments made up of felt or nonwovens, whether or 

not impregnated, coated, covered or laminated; ...                    -                            -              163,313           231,047                    180                    150 

'6211

Tracksuits, ski suits, swimwear and other garments, 

n.e.s. (excluding knitted or crocheted)                    -                            -              130,305           147,164                    787                    542 

'6204

Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, 

dresses, skirts, divided skirts, trousers, ...                      1                           1              79,836           110,030                2,443                1,913 

'6205

Men's or boys' shirts (excluding knitted or crocheted, 

nightshirts, singlets and other vests)                      1                           1              44,349             52,708                1,500                2,035 

'6207

Men's or boys' singlets and other vests, underpants, 

briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, ...                    -                              1              14,842             15,569                2,006                2,895 

'6206

Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses 

(excluding knitted or crocheted and vests)                      2                           3                4,370                5,837                    879                1,037 

'6209

Babies' garments and clothing accessories of textile 

materials (excluding knitted or crocheted ...                    -                            -                   6,364                4,891                    821                1,112 

'6214

Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and similar 

articles (excluding knitted or crocheted)                   13                        12                    153                3,863                    428                    461 

'6208

Women's or girls' singlets and other vests, slips, 

petticoats, briefs, panties, nightdresses, ...                      1                         -                   3,137                3,841                    438                    645 

'6202

Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks, 

anoraks, incl. ski jackets, windcheaters, ...                    -                            -                   2,960                2,188                       51                      47 

'6212

Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, 

garters and similar articles and parts thereof, ...                    -                            -                       749                    749                    712                    869 

'6217

Made-up clothing accessories and parts of garments or 

clothing accessories, of all types of ...                    -                            -                       807                    498                    325                1,563 

'6213

Handkerchiefs, of which no side exceeds 60 cm 

(excluding knitted or crocheted)                      2                         -                       480                    334                    502                    570 

'6215

Ties, bow ties and cravats of textile materials 

(excluding knitted or crocheted)                    -                            -                          -                       125                       70                      68 

'6201

Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, 

anoraks, incl. ski jackets, windcheaters, ...                    -                            -                          87                      34                    359                    343 

'6216

Gloves, mittens and mitts, of all types of textile 

materials (excluding knitted or crocheted ...                    -                            -                          16                       -                       239                    447 

                     8                        14           386,444           465,940              19,328             13,255 

'6109 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted                      2                        10           227,372           309,235              10,539                6,624 

'6114

Special garments for professional, sporting or other 

purposes, n.e.s., knitted or crocheted                    -                            -                 52,625             73,375                       66                      79 

'6103

Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, 

trousers, bib and brace overalls, breeches ...                    -                            -                 43,222             28,421                    857                    739 

'6107

Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, 

pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar ...                    -                            -                 14,107             16,968                1,786                    742 

'6104

Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, 

dresses, skirts, divided skirts, trousers, ...                      1                           1              27,467             12,242                    946                    789 

'6111

Babies' garments and clothing accessories, knitted or 

crocheted (excluding hats)                    -                            -                   9,729             10,067                    421                    453 

'6106

Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, 

knitted or crocheted (excluding T-shirts ...                      1                           3                2,498                7,786                1,162                    831 

'6115

Pantyhose, tights, stockings, socks and other hosiery, 

incl. graduated compression hosiery ...                    -                            -                   2,365                3,524                    499                    779 

'6108

Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, 

nightdresses, pyjamas, négligés, bathrobes, ...                      1                         -                   2,123                2,285                    787                    707 

'6117

Made-up clothing accessories, knitted or crocheted; 

knitted or crocheted parts of garments ...                    -                            -                       394                    147                    146                    242 

'6102

Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks, 

anoraks, incl. ski jackets, windcheaters, ...                    -                            -                       600                    328                       36                      24 

'6110

Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar 

articles, knitted or crocheted (excluding ...                      3                         -                   2,332                    378                    392                    291 

'6105

Men's or boys' shirts, knitted or crocheted (excluding 

nightshirts, T-shirts, singlets and ...                    -                            -                       601                    866                1,252                    617 

'6113

Garments, knitted or crocheted, rubberised or 

impregnated, coated or covered with plastics ...                    -                            -                          23                      41                       15                      11 

'6116

Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted 

(excluding for babies)                    -                            -                          -                          -                       264                    198 

'6101

Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, 

anoraks, incl. ski jackets, windcheaters, ...                    -                            -                       263                    240                       86                      42 

'6112

Track-suits, ski-suits and swimwear, knitted or 

crocheted                    -                            -                       723                      37                       74                      87 

                  28                        33        1,142,350       1,376,670              33,177             31,016 

Ghana's imports from worldEgypt's exports to worldGhana's imports from Egypt

Unit : US Dollar thousand

Total 62

Product 

code
Product label

Total 61

Total Apparel 
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و ان اكبر بند   2017مليون دوالر خالل عام    13من العالم من بند المصنرات بلغ    غانايتضح مما سبق ان إجمالى واردات  
  غانامن إجمالى واردات    ٪51مليون دوالر اى بما يعادل  6.6غانا( بقيمه  6109مستورد من المصنرات هو بند التى شيرت )

 من المصنرات.
قيمه   المصنرات  بند  بلغت صادرات مصر من  الوقت  بلغت صادرات قطا  2017مليون دوالر عام    466وفى نفس  ع كما 

المصريه من بند   الجاهزه  الجاهزه    2017مليون دوالرعام    309تى شيرت قيمه    6109المالبس  لقطاع المالبس  ، لذا فإن 
 .  ٪0.10المصرى فرص كبيره لزياده حصته السوقيه من هذا البند خاصه ان حصته السوقيه التتجاوز 

مليون دوالر   17.7من العالم من هذا البند بلغ    غانا( ، يتضح ان إجمالى واردات  62و فيما يخص بند غير المصنرات )
مليون دوالر اى   3( بقيمه  6203و ان اكبر بند مستورد من غير المصنرات هو بند البدل و البليزرات )  2017خالل عام  
 .من غير المصنرات غانامن إجمالى واردات  ٪17بما يعادل 

، كما بلغت صادرات قطاع   2017مليون دوالر عام  911ه  وفى نفس الوقت بلغت صادرات مصر من بند غيرالمصنرات قيم
، لذا فإن لقطاع المالبس   2017مليون دوالرعام    332( قيمه  6203المالبس الجاهزه المصريه من بند البدل و البليزرات)  

 .  ٪0.1الجاهزه المصرى فرص كبيره لزياده حصته السوقيه من هذا البند خاصه ان حصته السوقيه التتجاوز 
 
 .  من المالبس الجاهزه لكافه الدول وفقًا لالتفاقيات التجاريه المبرمه غانامنًا:التعريفه الجمركيه المطبقه على واردات دوله ثا

ان   التالى  الجدول  الدول  يتضح من  بنسبه     التى يطبق عليهامصر من  الى غانا من    ٪20رسوم جمركيه  على صادراتها 
  غانا ، كما تعفى    منظمه التجاره العالميهبكونها عضوه فى    المالبس الجاهزه بموجب المعامله التفضيليه للدول االولى بالرعايه

هي عباره عن منظمة اقتصادية  و   من الرسوم الجمركيه  (ECOWASالجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )  صادرات دول
نة من  دولية  .  دولة تهتم بتطوير االقتصاد في منطقة الغرب اإلفريقي  15مكوَّ

 

 
 

 تعقيب وتوصيات  
نستنتج من التحليل المسبق عرضه أن قطاع المالبس الجاهزة المصري يحتاج إلى زيادة حصته السوقية في السوق الغانى من بند 

إلى   نسبة صادرات مصر  تبلغ  المصنرات حيث  غير  تأتي 0.1المصنرات و  والتي  الغانيه،  المالبس  إجمالي واردات  فقط من   ٪
 مليون دوالر( .  5مليون دوالر( وجنوب افريقيا ) 15معظمها من الصين ) 

التو   المكتب  مع  بالتعاون  ترويجيه  بعثات  تنظيم  خالل  من  يتم  ان  يمكن  السوقيه  الحصه  الفرص زياده  الستكشاف  بغانا  جارى 
 التصديريه مع استعراض المزايا التنافسيه لقطاع المالبس الجاهزه المصرى .

للخدمات  السداد  وأنظمة  للنقل  لوجستيات  إنشاء  خالل  من  االفريقية  القارة  داخل  فعالة  توزيع  قنوات  توفير  على  العمل  يستهدف 
التى ستساعد على تسريع وتيرة تدفق السلع والخدمات بين دول القارة والذى من  والتخزين باإلضافة إلى اتفاقيات تمويل المشترين  

 .شأنه تفعيل جهود إنشاء سوق تجارة حرة للقارة األفريقية
 

Tariff regime Applied tariff (as reported) Total ad valorem equivalent tariff

MFN duties (Applied) 20.00% 20.00%

Preferential tariff for ECOWAS countries 0% 0%

(benin-burkina faso-cabo verde- cote d'voire-Gambia-Guniea-Liberia-Mali-Niger-Nigeria-Senegal-Sierra Leone-Togo)


