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 ا ينتنزا في المالبس الجاهزة ية عن سوق دراسة تسويق
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 األتية:التقرير التالي على اهم العناصر  يحتوي 
 .تنزانينظرة عامة على السوق ال •
 .  2018من العالم من منتج المالبس الجاهزة خالل عام  ةتنزانيالالصادرات والواردات  إجمالي •
 . 2018عام  جاهزة خالل لمن منتج المالبس ا تنزانياو بين مصر  التجاري نظره عامه على التبادل  •
 . ) 2018-2016من منتج المالبس الجاهزة خالل الفترة ) تنزانيالسوق المن  المستوردةالدول الرئيسية  •
 (. 2018-2016من منتج المالبس الجاهزة خالل الفترة ) تنزانيالسوق ال الى  المصدرةالدول الرئيسية  •
 ( 2018-2016 )الفتره من لعالم خالل امن المالبس الجاهزة من  ةتنزانيالواردات  الاهم بنود  •
           (2018-2016 )من  الفترهمن مصر خالل  الجاهزةمن المالبس  ةتنزانيالاهم بنود واردات  •
           .                                                        الجاهزةمن المالبس  تنزانياالى   المصريةالصادرات على  المطبقة الجمركيةالتعريفه  •

 :تنزانيا : سوق اولا 
 مع استعراض ألهم المؤشرات الجغرافية واالقتصادية والديموغرافية:  تنزانيانظرة عامة على اقتصاد 

 : تنزانياليوضح الجدول التالي أهم المؤشرات الجغرافية واالقتصادية والديموغرافية 

 المؤشرات الجغرافية 
 مؤشر  القيمة

947,300 Km2 مساحة األرض 
 الموقع الهندي، بين كينيا وموزمبيق  طلة على المحيطشرق إفريقيا، م

 المؤشرات القتصادية
 مؤشر  القيمة

دوالر مليار (2018)    الناتج المحلي اإلجمالي 58 
 (٪) النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي  5.4%  (2018) 

(2017)    %47.6، الخدمات %28.6، الصناعة %23.4الزراعة  جمالي حسب اتج المحلي اإلنلا
  قطاعال

 معدل التضخم   3.49%  (2018) 
 معدل البطالة   1.99%  (2018) 

)2018 دوالر )  مليار   إجمالي الصادرات 7.8
أسماك وشاي، بن ، تبغ وأبدال تبغ مصنعة، أو مستنبت طبيعيلؤلؤ 

 ( 2018) صالحة لألكل  فواكه وأثمار قشرية، وقشريات
صدرةالسلع الرئيسية الم  

،  %6.3، بلجيكا %6.8، سويسرا %19.2الهند   ،%19.6قيا جنوب افري
 ( 2018) %5.8كنيا 

 الشركاء التجاريين 
 

)2018 دوالر )  مليار   إجمالي الواردات 10.6
آالت وأجهزة ، سيارات وجرارات، آالت وأجهزة وأدوات آليةوقود معدني، 

 ( 2018)  البالستيكات، ومعدات كهربائية
لمستوردةأهم السلع ا   
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 :2018ة من العالم من منتج المالبس الجاهزة خالل عام تنزانيت والواردات الالصادراإجمالي  :ثانياا 
،  2017دوالر في عام    ون ملي  51مقارنة بـ    2018دوالر في عام   ون ملي  55الجاهزة  من المالبس    ةتنزانيال  واردات ال سجلت  
مقارنة بـ   2018دوالر في عام   ون ملي  33  البس الجاهزةالممن  ات تنزانيا  صادر إجمالي    بلغو   .%7.7بنسبة    رتفاعمسجلة ا

 .2017دوالر في عام   ون ملي 37
US Dollar thousand 

 2018المالبس الجاهزة الى العالم في  منصادرات تنزانيا  2018واردات تنزانيا من المالبس الجاهزة من العالم في 
54,995  33,313 

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. 

 
Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics 

، المملكة %10.2، االمارات المتحدة %14.3، الهند  %20.7  الصين
 ( 2018)  %4.7، اليابان %5.1، جنوب افريقيا %6.7العربية  ةالسعودي

 الشركاء التجاريين 

    المؤشرات الديموغرافية
 مؤشر  القيمة

 تعداد السكان  56,318,348  (2018) 
 معدل النمو السكاني  3%  (2018) 

السنة  دوالر في (2018)  الفرد دخلمتوسط  1,061   
Source:  

• The World Factbook. https://www.cia.gov/   
• World Bank. World Development Indicators. (2020) 
• Trade Map - List of supplying markets for a product imported by United Kingdom. 

https://www.trademap.org/ 
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 : 2018 عاممن منتج المالبس الجاهزة خالل  تنزانيابين مصر و  التجاري نظره عامه على التبادل : الثاا ث
ألف دوالر فى   41قيمه لغت ب ، كما دوالر  فأال 45نحو 2018في  تنزانيابلغت الصادرات المصرية من المالبس إلى 

فى   %0.08من المالبس الجاهزة  ةتنزانيالتقدر الحصه السوقية لمصر من إجمالي واردات المالبس الجاهزة و ، 2017
2018  . 
ونجد ان الصادرات المصرية   .2018-2015 الفترةللمالبس خالل  تنزانياالتالي تطور التجارة بين مصر و  الجدوليوضح 

 ألف دوالر. 101 لتحيث سج 2015لى قيمة في ت اعحقق تنزانياإلى 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

             101                10                41                         45       52,681       53,629       51,075               54,995 

 '61 

 Articles of apparel and clothing accessories, 

knitted or crocheted                 -                      2                39                         27       20,934       23,651       22,848               27,717 

 '62 

 Articles of apparel and clothing accessories, not 

knitted or crocheted              101                   8                   2                         18       31,747       29,978       28,227               27,278 

 Unit : US Dollar thousand 

 Apparel 

 Egypt's exports to Tanzania, United Republic of  Tanzania, United Republic of's imports from 

world 
 Product 

code 
 Product label 

 
 (: 2018-2016) من منتج المالبس الجاهزة خالل الفترة تنزاني السوق المن  المستوردةالدول الرئيسية رابعاا: 

اردات  بقيمه و   ات المتحدة االمريكيةاليالو هم    نياتنزااهم الدول المستوردة للمالبس الجاهزة من  ٕان    التالييتضح من الجدول  
الى العالم من المالبس   تنزانيا % من إجمالي صادرات  54.9والتي تستحوذ على    2018دوالر في عام    مليون   18غت  بل

دوالر،    مليون   9.9بقيمه واردات بلغت    جنوب افريقياتليها  . 2018عن عام   %19.6بنسبة    انخفاض  سجلتقد  و الجاهزة،  
 .دوالر ون ملي 3ب كنيا  هاتلي

       Unit: US Dollar thousand 

Exported value in 
2016 

Exported 
value in 
2016 

Exported 
value in 
2017 

Exported 
value in 2018 

% 
change 
in 2018 

Market 
Share 

United States of 
America 16,011 22,726 18,275 -19.6% 54.9% 
South Africa 6,745 8,527 9,935 16.5% 29.8% 
Kenya 2,570 2,514 3,080 22.5% 9.2% 
Canada 188 205 564 175.1% 1.7% 
United Kingdom 554 648 514 -20.7% 1.5% 
Hong Kong, China 0 0 420  1.3% 
Mozambique 350 156 161 3.2% 0.5% 
Malawi 1,255 164 87 -47.0% 0.3% 
India 0 1 71 7000.0% 0.2% 
Comoros 15,150 285 62 -78.2% 0.2% 

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics 
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 (: 2018-2016من منتج المالبس الجاهزة خالل )  تنزانيالسوق الالى سوق  المصدرةالدول الرئيسية خامساا: 

الى   الجاهزة  للمالبس  المصدرة  الدول  اهم  ان  السابق،  الجدول   43  بلغتبقيمه صادرات    الصينهم    تنزانياويتضح من 
والتي  من العالم من المالبس الجاهزة    تنزانياواردات  % من إجمالي  78.8والتي تستحوذ على    2018دوالر في عام  ون  ملي
دوالر، ثم    يون مل  3بقيمه صادرات بلغت    اإندونيسي، تليها دوله  2017مقارنًه بعام    2018% في عام 17.1بنسبه    رتفعتا

 دوالر. ون ملي 2بقيمه  إفريقياجنوب 
Unit: US Dollar thousand 

Exporters 
Imported 
value in 
2016 

Imported 
value in 
2017 

Imported 
value in 
2018 

% 
change 
in 2018 

Market 
Share 

China 36,621 36,974 43,310 17.1% 78.8% 
Indonesia 3,541 2,982 3,163 6.1% 5.8% 
South Africa 1,905 1,791 1,958 9.3% 3.6% 
India 2,856 2,520 1,548 -38.6% 2.8% 
Kenya 2,453 2,022 882 -56.4% 1.6% 
Thailand 810 541 444 -17.9% 0.8% 
Turkey 497 234 360 53.8% 0.7% 
United Arab 
Emirates 

1,123 969 329 -66.0% 0.6% 

Eswatini0.5 %25.1 294 235 220 ا% 
Bangladesh 212 167 288 72.5% 0.5% 
Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics 

 : 2018-2016الفتره من  خاللمن المالبس الجاهزة من العالم  تنزانيا: اهم بنود واردات سادساا 

في   دوالر   مليون   27.7د المصنرات من العالم بلغت  بن  من  تنزانيا  وفقًا للجدول التالي، تشير االحصاءات الى ان واردات
بعام    %21.3  قدره  تراجعب  2018عام   واردات  .  2017مقارنًه  بلغت  بند  تنزانياكما    مليون   27.3المصنرات  غير   من 

 . 2017مقارنه بعام  %3.4بنحو  رتفعتأي ا 2018دوالر في  
Unit : US Dollar thousand  

Code Product label 
Imported 
value in 
2016 

Imported 
value in 
2017 

Imported 
value in 
2018 

% 
change 

in 
2018 

'61 
Articles of apparel and clothing 
accessories, knitted or crocheted 

23,651 22,848 27,717 21.3% 
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'62 
Articles of apparel and clothing 
accessories, not knitted or 
crocheted 

29,978 28,227 27,278 -3.4% 

Total 53,629 51,075 54,995 8% 
Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics 

  : 2018-2016خالل الفتره العالم من من بند المصنرات   تنزانيا واردات
 (او كروشيه، رجاليمصنرة  ، سراويل،  لبد )  6103كزت في بند جمركي  ر ت  تنزانيايتضح من الجدول، ان اهم واردات    كما

  4.9بقيمة  (  مصنراتتيشرتات  )  6109، يليه بند  2017عن    %41.3  نمو بنسبةب  2018  في دوالر    مليون   6.5  ب قيمة
 دوالر. مليون 

Unit : US Dollar thousand   

Code Product label 
Imported 
value in 
2016 

Imported 
value in 
2017 

Imported 
value in 
2018 

% 
Change 
in 2018 

'6103 
Men's or boys' suits, ensembles, 
jackets, blazers, trousers, bib and 
brace overalls, breeches ... 

2,728 4,654 6,577 41.3% 

'6109 
T-shirts, singlets and other vests, 
knitted or crocheted 

9,625 4,989 4,989 0.0% 

'6108 
Women's or girls' slips, petticoats, 
briefs, panties, nightdresses, pyjamas, 
négligés, bathrobes, ... 

1,484 2,488 3,246 30.5% 

'6115 
Pantyhose, tights, stockings, socks 
and other hosiery, incl. graduated 
compression hosiery ... 

2,428 2,346 2,703 15.2% 

'6111 
Babies' garments and clothing 
accessories, knitted or crocheted 
(excluding hats) 

1,265 1,241 1,748 40.9% 

'6104 
Women's or girls' suits, ensembles, 
jackets, blazers, dresses, skirts, 
divided skirts, trousers, ... 

1,156 1,442 1,730 20.0% 

'6110 
Jerseys, pullovers, cardigans, 
waistcoats and similar articles, knitted 
or crocheted (excluding ... 

853 1,384 1,729 24.9% 
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'6107 
Men's or boys' underpants, briefs, 
nightshirts, pyjamas, bathrobes, 
dressing gowns and similar ... 

818 902 1,319 46.2% 

'6112 
Track-suits, ski-suits and swimwear, 
knitted or crocheted 

306 822 1,156 40.6% 

'6105 
Men's or boys' shirts, knitted or 
crocheted (excluding nightshirts, T-
shirts, singlets and ... 

1,413 1,221 864 -29.2% 

'6116 
Gloves, mittens and mitts, knitted or 
crocheted (excluding for babies) 

609 389 603 55.0% 

'6106 
Women's or girls' blouses, shirts and 
shirt-blouses, knitted or crocheted 
(excluding T-shirts ... 

385 388 559 44.1% 

'6114 
Special garments for professional, 
sporting or other purposes, n.e.s., 
knitted or crocheted 

238 91 211 131.9% 

'6117 
Made-up clothing accessories, knitted 
or crocheted; knitted or crocheted 
parts of garments ... 

151 166 136 -18.1% 

'6101 
Men's or boys' overcoats, car coats, 
capes, cloaks, anoraks, incl. ski 
jackets, windcheaters, ... 

162 302 129 -57.3% 

'6102 
Women's or girls' overcoats, car coats, 
capes, cloaks, anoraks, incl. ski 
jackets, windcheaters, ... 

25 19 10 -47.4% 

'6113 
Garments, knitted or crocheted, 
rubberised or impregnated, coated or 
covered with plastics ... 

6 3 10 233.3% 

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics 
 

 :2018-2016العالم في  المصنرات من غير بند من  تنزانياواردات 

 فيدوالر    مليون   9  وارداته  ةغ قيملب( والذي  بدل وبنطلونات رجالي)  6203البند الجمركي    غير المصنرات  ى رأسلعكان  
تاله2017  عن  %6.4  تراجعب 2018 بلغت    (قمصان رجالي)   6205بند  ال  .  واردات  بقيمه  في  ردوال  مليون   6وذلك 
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.2018 
Unit : US Dollar thousand  

Code Product label 
Imported 
value in 
2016 

Imported 
value in 
2017 

Imported 
value in 
2018 

% 
Change 
in 2018 

'6203 

Men's or boys' suits, ensembles, 
jackets, blazers, trousers, bib and 
brace overalls, breeches ... 

9,493 9,656 9,041 -6.4% 

'6205 

Men's or boys' shirts (excluding knitted 
or crocheted, nightshirts, singlets and 
other vests) 

3,313 5,438 6,363 17.0% 

'6204 

Women's or girls' suits, ensembles, 
jackets, blazers, dresses, skirts, 
divided skirts, trousers, ... 

5,922 4,567 4,399 -3.7% 

'6211 

Tracksuits, ski suits, swimwear and 
other garments, n.e.s. (excluding 
knitted or crocheted) 

2,426 970 1,858 91.5% 

'6209 

Babies' garments and clothing 
accessories of textile materials 
(excluding knitted or crocheted ... 

1,595 1,376 884 -35.8% 

'6214 

Shawls, scarves, mufflers, mantillas, 
veils and similar articles (excluding 
knitted or crocheted) 

903 1,735 800 -53.9% 

'6206 

Women's or girls' blouses, shirts and 
shirt-blouses (excluding knitted or 
crocheted and vests) 

1,196 936 742 -20.7% 

'6208 

Women's or girls' singlets and other 
vests, slips, petticoats, briefs, panties, 
nightdresses, ... 

1,447 637 728 14.3% 

'6212 

Brassieres, girdles, corsets, braces, 
suspenders, garters and similar 
articles and parts thereof, ... 

486 444 553 24.5% 
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'6213 

Handkerchiefs, of which no side 
exceeds 60 cm (excluding knitted or 
crocheted) 

524 289 474 64.0% 

'6207 

Men's or boys' singlets and other 
vests, underpants, briefs, nightshirts, 
pyjamas, bathrobes, ... 

1,023 775 342 -55.9% 

'6210 

Garments made up of felt or 
nonwovens, whether or not 
impregnated, coated, covered or 
laminated; ... 

625 577 341 -40.9% 

'6201 

Men's or boys' overcoats, car coats, 
capes, cloaks, anoraks, incl. ski 
jackets, windcheaters, ... 

340 238 322 35.3% 

'6217 

Made-up clothing accessories and 
parts of garments or clothing 
accessories, of all types of ... 

361 225 201 -10.7% 

'6202 

Women's or girls' overcoats, car coats, 
capes, cloaks, anoraks, incl. ski 
jackets, windcheaters, ... 

76 127 85 -33.1% 

'6216 

Gloves, mittens and mitts, of all types 
of textile materials (excluding knitted 
or crocheted ... 

184 152 77 -49.3% 

'6215 

Ties, bow ties and cravats of textile 
materials (excluding knitted or 
crocheted) 

62 85 68 -20.0% 

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. 

 : 2018-2016ل من المالبس الجاهزة من مصر خال  تنزانيا: اهم بنود واردات سابعاا 

لي المصرية  الصادرات  التالي أن  الجدول  المصنرات  بندمن    تنزانياوضح  في  45  بلغت  غير    مسجلة   2018مليون دوالر 
 . %0.08حوالي    اجمالى واردات تنزانيا، وبلغت الحصة السوقية لمصر من 2017عن عام  %10بنسبة  ارتفاع

Unit : US Dollar thousand 

Product 
code 

Product label 
Tanzania’s imports from Egypt 
Value in 
2016 

Value in 
2017 

Value in 
2018 
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'61 
Articles of apparel and 
clothing accessories, knitted 
or crocheted 2 39 27 

'62 
Articles of apparel and 
clothing accessories, not 
knitted or crocheted 8 2 18 

total  10 41 45 
Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. 

 :(2018-2016) الفترةخالل غير المصنرات من مصر  و مصنرات  من بند تنزانيااهم بنود واردات 

ى شيرت من  )ت  6109كما سجل بند    2018في عام دوالر   ألف  14  قيمه)  من مصنرات  ل ) مالبس اطفا 6111سجل بند
 نفس العام . ر فى الف دوال  13مصنرات( قيمه 

Unit : US Dollar thousand    

Product 
code Product label 

Tanzania’s imports 
from Egypt 

Value 
in 

2016 

Value 
in 

2017 

Value 
in 

2018 

'6210 Garments  made up of felt or nonwovens, whether or 
not impregnated, coated, covered or laminated; . . . 

6 2 18 

6111 Babies' garments and clothing accessories, knitted or 
crocheted (excluding hats) 

0 39 14 

6109 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted
  

2 1 13 

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 

 الجاهزة من المالبس  ةتنزاني على الواردات ال المطبقة الجمركية التعريفة: ثامناا 

التالى ان  الجاهزه  من  تفرض رسوم جمركيه على وارداتها    تنزانيا يتضح من الجدول  وفقًا    ٪ 25  هالمصريه بنسبالمالبس 
ا الدوله  بالرعايهلمبدا  تعفى     الولى  كما  األفريصادرات    تنزانيا،  االقتصادية  الشراكة  االتحاد اتفاقيات  مع  قية 

يوضح هيكل  فيما يلى جدول  ، ودوله جنوب افريقيا و    SADCالجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي،   EAC-EUاألوروبي
 على كافه دول العالم :  زانياتنالتعريفه المطبقه من 

 Tariff (%) 
MFN 25% 
EPA, EAC-EU  0% 
Regional group, SADC 0% 
Regional group, EAC 0% 
Preferential Tariff for south Africa 0% 

 
 


