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 :سويسرااقتصاد دوله   علىنظره عامه  أواًل:

سويسرا   اعتبرتوبذلك    ،ار األمني حيث تتمتع باالستقر   ،في العالم  استقراراً األكثر    االقتصاداتسويسرا من    ةدول اقتصاد  د  يع
واحدة  انها  دوله سويسرا    وتتميز األجنبي.    االستثمارللمستثمرين، وسعت لخلق اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على    مالذا آمناً 

معدالت   أعلى  لديها  التي  الدول  البطالة  من  معدالت  انخفاض  مع  العالم  في  للفرد  العجز  دخل    الموازنة   فيوانخفاض 
الّرغم من مساحتها    وذلك على  للدولة  اإلجمالييسهم قطاع الخدمات بدور اقتصادي كبير في الناتج المحلى  ث  حي ،العامة

 في المجالْيـن، الصناعي والمالي.   المحدودة وعدم توفر المواد الخام، إال أن سويسرا تشَهـد نجاحا اقتصاديا مرُمـوقا

التطّور   غاية  في  السويسري  الخدمات  الحياة،  والتقدم  فقطاع  واقع  في  رة  المتجذّ  التأمين  وشركات  البنوك  النظام  فحيث 
سويسرا، إذ تحتّل السياحة هي    في السياحة    الى قطاع  باإلضافةمكانته العالمية ومدى تقّدمه.  يتمتع ب المصرفي في سويسرا  

تاأل إلى  والمواقع،  الطبيعة  في  تنوع  من  المتميّ ـزة،  اعتباراتها  ولها  مرموقة،  مكانة  الرياضات  خرى  ممارسة  أماكن  عّدد 
 كل ذلك جعل من سويسرا مكانا ممتعا لقضاء العطالت والقيام بالرحالت، ويستقطب األعداد الغفيرة من السياح.  المختلفة،

مليار    314صادرات بقيمه    إجماليلتحقق  ل كبير في مجال التجارة الدولية،  ومن جانب آخر، فإن سويسرا مْنخر طة بشك
بينما بلغت قيمة    والصين،تحدة األمريكية واليابان  ركائها التجاريّ ين، دول االتحاد األوروبي والواليات المر أهم شوُيـعتبدوالر  

ـلع الُمـستوردة   واقتصاد دوله سويسرا يعتمد  . دوالرمليار    37ري نحو  ، وبذلك تكون قيمة الفائض التجادوالرمليار    277السّ 
ـبه المصنعة والمنتجات الجاهزة، وكذا الطبشكل كبير على استيراد المواد األ اآلالت    اقة والمواد الغذائية،ولية والُمـنتجات ش 

 والكيماويات والمركبات والمعادن. المنتجات الزراعية والمنسوجات.

  جلينكور، جونفور، نستله، نوفارتيس،   دد من الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات ومن ضمنهاالمقر الرئيسي لعسويسرا هي  
عة ميركوريا الطاقة، زيوريخ للخدمات المالية، بنك كريدي سويس، باري كاليبو،  هوفمان الروش، شركة أي بي بي، مجمو 

التصنيع إلى   سويسرا ويتركز  في  قويةانه  ويحتل قطاع التصنيع مكسويس ري، الفارج هولسيم، تتراباك ومجموعة سواتش.  
 .النسيجيةو   لدقيقة واآلالت الموسيقية، والصحة واألدوية وأدوات القياس اإنتاج المواد الكيميائية المتخصصة  فيحد كبير  

 اآلالت والكيماويات والمعادن والساعات والمنتجات الزراعية. أكبر السلع المصدرة هي  ومن

: سويسرا ةلدول الديمو جغرافية المؤشرات الجغرافية، االقتصادية،  يوضح الجدول التالي أهمو   
 الجغرافيه المؤشرات 

 المؤشر القيمة
 األراضي مساحة  كم  39,516

مع  خارجية  بحدود  تشترك  أوروبا،  قارة  من  الغربي  الجزء  في  سويسرا  دولة  تقع 
فرنسا، أّما من  خمسة دول؛ فتحّدها ألمانيا من الجهة الشمالّية، ومن الجهة الغربية  

تنشتاين من الجهة الجنوبية فتشترك بحدود مع إيطاليا، وتحّدها كّل من النمسا وليخ
 الجهة الشرقّية.

 الموقع

 المؤشرات اإلقتصاديه
 المؤشر القيمة

 الناتج المحلى اإلجمالي مليار دوالر    (2019) 703
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النمو السنوي في الناتج المحلى   (2019) %0.93
 اإلجمالي )%(

سب الناتج المحلى اإلجمالي بح ( 2019)   %73.7الخدمات:  %25.6%   الصناعة : 0.7 :الزراعة
 القطاع 

 معدل التضخم   (2019) 0.36%
 معدل البطالة   (2019) 4.58%

 إجمالي الصادرات مليار (2019) $314 
 لمصدرةأهم المنتجات ا والساعات   منتجات الصيدلة والمعادن واآلالت ومنتجات كيماوية

  ،%6.9 ، الصين %9المملكة المتحدة  ،%14ال متحدة، الواليات %15.3ألمانيا 
اليابان   ،%3.2كونج   ، هونج%5.2إيطاليا ، %5.8 ، الهند%6.2ا فرنس

 (2019) %2.5، اسبانيا 2.6%

 الشركاء التجاريين

 إجمالي الواردات مليار (2019) $277 
ت، والمركبات، والمجوهرات، والمعادن،  ، والكيماويات، واآلالالمعادن الثمينة

 والمنسوجات والمالبس
 أهم المنتجات المستوردة 

المملكة    ،%6.8فرنسا  ،%6.8، الواليات المتحدة%8.1، إيطاليا %20.8مانيا لأ
النمسا   ،%5.4 اإلمارات العربية المتحدة  ،   %5.5الصين  ،%5.9المتحدة 
  %2.3 ، اسبانيا%2.7ايرلندا  ،3.1%

 ( 2019) كاء التجاريينالشر 
 

 المؤشرات الديموجغرافية 
 المؤشر القيمة

 د السكان داتع (2019) 8,574,832
   متوسط دخل الفرد دوالر سنوياً (2019) 81,994 

Source: 
The World Factbook. https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/geos/uk.html 
World Bank. World Development Indicators. (2020). https://data.worldbank.org/ 
Trade Map. https://www.trademap.org/ 

 
 :سويسرا ة دول في ةقطاع المالبس الجاهز  عامه علىنظره  ثانيًا:

دوله  ي اقتصاد  وارتفاع  سويسرا  تميز  البطاله  معدل  المحلي  بانخفاض  الناتج  من  الفرد  دوالر    81,994اإلجمالي  نصيب 
وقطاع عالي التطور، بقيادة الخدمات المالية،  على قطاع الخدمات    كبير( باالضافه الى اعتماده بشكل  2019أمريكي )

القال  التصنيع ذات  المتقدمة  التكنولوجيا  على  المهاره.مرتكز  عاليه  العامله  التصنيع  وى  لقطاع  الرئيسيه   هي    والمجاالت 

https://data.worldbank.org/
https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/
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  فى في سويسرا    القوى العامله  تتركز.و حيوية واألدوية، وكذلك الدراية المصرفية والتأمينية والتكنولوجيا الالتكنولوجيا النسيج 
 السويسري. غ األهمية في االقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، والتي تلعب دورًا بال

تشتهر شركات  كما     الرتفاع تكاليف العماله، يتركز قطاع التصنيع فى سويسرا على المنتجات النهائيه مرتفعه القيمه نظراً و 
ال المبتكرة  منسوجات السويسرية عالمًيا بأقمشتتصنيع  ،    ومتطورهالتكنولوجيا، والتي تتميز دائًما بخصائص جديدة    ذاتها 

اال من  الى  المققمشة  بدًءا  البقع  و  للماء  ااومه  حصة  فإن   ، ذلك  ومع  البنفسجية.  فوق  لالشعة  المقاومة  لسوق  األقمشة 
للغاية ،    السويسرية الجاهزة منخفضة  الصادرات السويسريهإلى أن    االحصاءات  وتشير  للمالبس  سوى   تمثلال    إجمالى 

 العالمى على المالبس الجاهزه .من إجمالي الطلب  %0.5حوالي  

ال لمواجهه    السويسري   سوق ويعتمد  الواردات  على  المالبس    المحلى  الطلببشدة  فإن  حصاءاتإللووفقًا  ،  الجاهزةعلى   ،
الواردات    36% الجاهزة  من  المالبس  من  وإيطاليا السويسرية  ألمانيا  هم  الرئيسيين  والموردين  األوروبية،  الدول  من  تأتي 

 وفرنسا. 

المنتجات   بتوافق  المستهلكين  اهتمام  المعايير  ويتزايد  الى    االجتماعيةو   البيئيةمع  ادى  األلياف  مما  على  الطلب  ارتفاع 
 Swiss-based، كما أصبحت المنتجات المعتمدة منصديقة للبيئةمنتجات التي يتم إنتاجها باستخدام طرق  الطبيعية وال

fair trade organization, Max Havelaar يسرا ويتم اآلن تطبيق  ومقرها سويسرا، ماكس هافيالر، أكثر شعبية في سو
محت  Max Havelaarعالمة   على  تحتوي  التي  المالبس  منتجات  بعض  القمصان  على  ذلك  في  بما  القطن،  من  وى 

 لداخلية والمناشف والجوارب.والمالبس ا
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 :      2019-2017الفترة خالل  من العالم من منتج المالبس الجاهزةالى /سويسرا واردات  صادرات و  ثالثًا: إجمالي

-2017 الفترةخالل  را والدول الرئيسية المستوردة من سويس  العالم الى الجاهزة من المالبسسويسرا   ةادرات دولص 2
2019 : 

دوالر فى    مليار  2.5  بلغت  الى العالم    المالبس الجاهزةمن    سويسراجمالى صادرات دوله  إإن  يتضح من الجدول التالى  
ب  ،  2019 نمو  عام    %4.5محققة  تحتل  ة  وبالنسب.  2018عن  سويسرا،  من  الجاهزة  للمالبس  المستوردة  الدول  الهم 

بقيم األول  المركزة  بلغت  ألمانيا  عام    1.78ه واردات  في  على    2019مليار دوالر  % من إجمالي  70.2والتي تستحوذ 
الجاهزة، المالبس  من  العالم  الى  السويسرية  بنسبة    الصادرات  ارتفاع  عام    %6.5وهو  ايطاليا    .2018عن  بقيمه  تليها 

 مليون دوالر.  70 بفرنسا  ثممليون دوالر،  236واردات بلغت 

Unit : US Dollar thousand 
   

Importers Exported 
value in 
2017 

Exported 
value in 
2018 

Exported 
value in 
2019 

Exports 
Growth 
Rate in 
2019 

% of 
total 

Exports  

World 1,963,236 2,434,114 2,543,685 4.5%   
Germany 1,386,768 1,676,549 1,784,755 6.5% 70.2% 
Italy 151,297 187,812 235,628 25.5% 9.3% 
France 50,787 68,381 69,582 1.8% 2.7% 
China 51,749 75,757 66,201 -12.6% 2.6% 
United States of America 45,782 63,137 59,300 -6.1% 2.3% 
United Kingdom 41,941 62,431 59,207 -5.2% 2.3% 
Japan 29,917 46,230 32,424 -29.9% 1.3% 
Hong Kong, China 27,327 41,658 30,785 -26.1% 1.2% 
Spain 18,617 21,968 27,279 24.2% 1.1% 
Belgium 11,217 19,759 16,553 -16.2% 0.7% 

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. (https://www.trademap.org/) 

2019:-خالل الفترة  دول الرئيسية المصدرة الى سويسراال و  من العالم الجاهزة من المالبس  واردات دولة سويسرا 2
2017 

عن   %2.5، وهو زيادة بنسبة  2019مليار دوالر في    7.26بلغ اجمالي واردات سويسرا من المالبس الجاهزة من العالم  
سرا هم الصين . ويتضح من الجدول التالي، ان اهم الدول المصدره للمالبس الجاهزه الى سوي2018في عام  قيمة الواردات 

% من اجمالى الواردات السويسرية من 24.9و التى تستحوذ على    2019مليار دوالر فى عام    1.8بقيمه صادرات بلغت  



 

 7 

بنسبه   إنخفضت  التى  الجاهزة و  المالبس  عام  1العالم من  فى  بعام    %2019  بقيمه 2018مقارنًه  المانيا  دوله  تليها   ،
 مليون دوالر.  804ليا بقيمه مليار دوالر، ثم ايطا 1.1صادرات بلغت 

Unit : US Dollar thousand 
    

Exporters Imported 
value in 
2017 

Imported 
value in 
2018 

Imported 
value in 
2019 

Import 
Growth Rate 

in 2019 

% of 
total 

Imports 
World 6,288,618 7,087,461 7,263,427 2.5%   
China 1,755,130 1,827,421 1,808,307 -1.0% 24.9% 
Germany 701,975 947,499 1,081,201 14.1% 14.9% 
Italy 662,515 788,113 804,477 2.1% 11.1% 
Bangladesh 466,886 545,701 573,143 5.0% 7.9% 
Turkey 453,536 469,265 498,295 6.2% 6.9% 
Viet Nam 209,768 242,902 277,921 14.4% 3.8% 
India 255,334 270,945 269,892 -0.4% 3.7% 
Cambodia 117,599 136,922 151,746 10.8% 2.1% 
France 117,019 155,274 139,150 -10.4% 1.9% 
Tunisia 111,781 123,273 120,714 -2.1% 1.7% 
Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. (https://www.trademap.org/) 

 : 2019-2017 الفترة خالل منتج المالبس الجاهزةمن سويسرا و بين مصر  التجاري على التبادل  ةعام: نظره رابعاً 

انخفضت بنسبة حيث  ،  9201مليون دوالر فى عام    19  سويسراالى    ةبلغت الصادرات المصريه من منتج المالبس الجاهز 
شكل    الذيو   62فى بند غير المصنرات  سويسرا  الى   ةالمصري  ةتركزت صادرات المالبس الجاهز . و 2018عن عام    14%
المصري  73% الصادرات  إجمالى  الجاهز ة  من  المالبس  دوالر.  14بقيمه  سويسرا  الى    ةمن  الحصه    مليون  بلغت  كما 

وعلى الجانب االخر، بلغت .  9201فى    % 0.3  من العالم  من المالبس الجاهزهسويسرا  السوقيه لمصر من اجمالى واردات  
الجاهزة من س  الواردات المالبس  في  المصرية من  التالي    كم  .دوالر  ألف  133نحو    2019ويسرا  البياني  الرسم  يوضح 

الصادر  ان  ونجد  الماضية.  العشر  السنوات  خالل  الجاهزة  للمالبس  وسويسرا  مصر  بين  التجارة  إلى  تطور  المصرية  ات 
 مليون دوالر. 22حيث بلغت  2018حققت اعلى قيمة في  سويسرا

Unit : US Dollar thousand 

Product 
code 

Product label Switzerland's imports 
from Egypt 

Switzerland's 
exports to Egypt 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
  Total Apparel 21,423 22,035 18,968 90 132 133 
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'62 Articles of apparel and 
clothing accessories, not 
knitted or crocheted 

14,559 15,352 13,909 79 69 93 

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

6,864 6,683 5,059 11 63 40 

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. (https://www.trademap.org/) 
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 : 9201-7201من  الفترةمن العالم خالل  الجاهزةالمالبس من سويسرا  بنود وارداتاهم  خامسًا:

 : 2019-2017من  ةالفتر خالل  من العالم بند غير المصنراتاهم بنود واردات سويسرا من  ١
دوالر مليار   4.1ت  من بند غير المصنرات من العالم بلغ سويسرا، تشير االحصاءات الى ان واردات  وفقًا للجدول التالي  

)البدل الحريمى و البليزرات و   6204. و على رأسها البند الجمركي  2018% مقارنه بعام  2بارتفاع قدره    2019في عام  
( وذلك والبنطلونات  )بدل للرجال  6203البند    يليه.  2018% عن  4  نموب  ،2019فى    دوالر  مليار  1.2الفساتين(  بقيمه  

 مليون دوالر.  996ة بقيم
 

Unit : US Dollar thousand  
Code Product label 

Imported 
 value in 2017 

Imported value in 
2018 

Imported value 
in 2019 

Growth 
Rate in 
2019 

'6204 
Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, 
trousers, ... 960,353 1,170,906 1,223,271 4% 

'6203 
Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, 
breeches ... 861,722 959,294 996,345 4% 

'6202 
Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, 
windcheaters, ... 445,707 500,207 535,420 7% 

'6206 
Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses (excluding knitted or crocheted and 
vests) 299,900 346,229 321,724 -7% 
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'6201 
Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, 
windcheaters, ... 212,893 245,497 238,730 -3% 

'6205 
Men's or boys' shirts (excluding knitted or crocheted, nightshirts, singlets and other 
vests) 179,337 189,721 188,229 -1% 

'6210 
Garments made up of felt or nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered 
or laminated; ... 175,221 178,781 183,537 3% 

'6212 
Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts 
thereof, ... 151,066 162,550 153,433 -6% 

'6211 
Tracksuits, ski suits, swimwear and other garments, n.e.s. (excluding knitted or 
crocheted) 114,407 133,254 110,905 -17% 

'6214 
Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and similar articles (excluding knitted or 
crocheted) 74,875 78,517 74,113 -6% 

'6216 
Gloves, mittens and mitts, of all types of textile materials (excluding knitted or 
crocheted ... 17,319 19,668 27,626 40% 

'6209 
Babies' garments and clothing accessories of textile materials (excluding knitted or 
crocheted ... 22,979 22,731 23,034 1% 

'6208 
Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, 
nightdresses, ... 16,292 18,307 19,310 5% 

'6215 Ties, bow ties and cravats of textile materials (excluding knitted or crocheted) 18,330 18,957 15,651 -17% 

'6217 
Made-up clothing accessories and parts of garments or clothing accessories, of all 
types of ... 14,673 14,167 15,290 8% 

'6207 
Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, 
bathrobes, ... 6,968 7,197 6,840 -5% 

'6213 Handkerchiefs, of which no side exceeds 60 cm (excluding knitted or crocheted) 2,298 2,825 2,615 -7% 

  Total 3,574,340 4,068,808 4,136,073 2% 
Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. (https://www.trademap.org/) 
:2019-2017من العالم خالل الفترة من  اهم بنود واردات سويسرا من بند المصنرات  

)كنزات وبلوفرات( بقيمة  6110كي كما يتضح من الجدول، ان اهم واردات سويسرا تركزت في بند جمر  .2018% مقارنه بعام 4بارتفاع قدره  2019مليار دوالر في عام  3.1ات بلغت من بند المصنر  سويسرايوضح الجدول التالي ان واردات 
 والر. مليون د  593 أطقم( بقيمه و  )بدالت نسائية 4610، يليه بند 2018% عن 15بزيادة   2019في مليار دوالر 1.1

Unit : US Dollar thousand 

Code Product label 
Imported value 
in 2017 

Imported value 
in 2018 

Imported value in 
2019 

Growth 
Rate in 
2019 

'6110 
Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted 
(excluding ... 843,108 935,138 1,071,844 15% 

'6104 
Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, 
trousers, ... 460,463 534,501 592,668 11% 

'6109 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted 393,545 446,867 359,828 -19% 

'6114 
Special garments for professional, sporting or other purposes, n.e.s., knitted or 
crocheted 103,649 130,808 148,340 13% 

'6115 
Pantyhose, tights, stockings, socks and other hosiery, incl. graduated compression 
hosiery ... 141,865 151,092 146,225 -3% 

'6108 
Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, négligés, 
bathrobes, ... 131,031 142,026 138,110 -3% 

'6112 Track-suits, ski-suits and swimwear, knitted or crocheted 114,236 125,651 131,574 5% 

'6105 
Men's or boys' shirts, knitted or crocheted (excluding nightshirts, T-shirts, singlets and 
... 89,336 99,235 103,252 4% 

'6102 
Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, 
windcheaters, ... 80,827 87,424 87,634 0% 

'6107 
Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and 
similar ... 68,494 69,379 66,807 -4% 

'6111 Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted (excluding hats) 61,324 64,470 63,893 -1% 

'6106 
Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted (excluding T-
shirts ... 72,512 75,352 63,735 -15% 
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'6103 
Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, 
breeches ... 48,538 50,151 51,815 3% 

'6116 Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted (excluding for babies) 39,190 41,933 38,623 -8% 

'6117 
Made-up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of 
garments ... 26,737 28,556 27,281 -4% 

'6101 
Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, 
windcheaters, ... 25,967 23,184 21,676 -7% 

'6113 
Garments, knitted or crocheted, rubberised or impregnated, coated or covered with 
plastics ... 13,456 12,886 14,051 9% 

  Total  2,714,278 3,018,653 3,127,356 4% 

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. (https://www.trademap.org/) 

 
 : 2019-2017د واردات سويسرا من المالبس الجاهزة من مصر خالل الفترة من سادسًا: اهم بنو 

 : 2019-2017من  من مصر خالل الفترة اهم بنود واردات سويسرا من بند غير المصنرات ١

من لسويسرا  المصرية  الصادرات  أن  التالي،  الجدول  من  بلغت    غير  يالحظ  عام    13.9المصنرات  خالل  دوالر  مليون 
  6203. سجل بند  %0.3وبلغت الحصة السوقية لمصر لذلك البند حوالي    .2018% عن عام  9نحو  بانخفاض    2019

مليون   4)بدل حريمي وجاكيتات( بقيمه    6204، يليه بند  2019مليون دوالر في عام    8وبنطلونات( قيمه   )بدل رجالي
 دوالر.

Unit : US Dollar thousand  
Code Product label 

Switzerland's imports from World Switzerland's imports from Egypt Egypt's Market 
Share in 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

'62 
Articles of apparel and clothing accessories, 
not knitted or crocheted 3,574,340 4,068,809 4,136,070 14,559 15,352 13,909 0.3% 

'6203 

Men's or boys' suits, ensembles, jackets, 
blazers, trousers, bib and brace overalls, 
breeches ... 861,722 959,294 996,345 7,635 10,728 8,763 0.9% 

'6204 

Women's or girls' suits, ensembles, jackets, 
blazers, dresses, skirts, divided skirts, 
trousers, ... 960,353 1,170,906 1,223,271 5,980 3,903 4,234 0.3% 

'6205 

Men's or boys' shirts (excluding knitted or 
crocheted, nightshirts, singlets and other 
vests) 179,337 189,721 188,229 661 461 539 0.3% 

'6201 

Men's or boys' overcoats, car coats, capes, 
cloaks, anoraks, incl. ski jackets, 
windcheaters, ... 212,893 245,497 238,730 100 124 218 0.1% 

'6212 

Brassieres, girdles, corsets, braces, 
suspenders, garters and similar articles and 
parts thereof, ... 151,066 162,550 153,433 0 6 51 0.0% 

'6202 

Women's or girls' overcoats, car coats, capes, 
cloaks, anoraks, incl. ski jackets, 
windcheaters, ... 445,707 500,207 535,420 100 17 28 0.0% 

'6211 

Tracksuits, ski suits, swimwear and other 
garments, n.e.s. (excluding knitted or 
crocheted) 114,407 133,254 110,905 14 38 25 0.0% 

'6208 

Women's or girls' singlets and other vests, 
slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, 
... 16,292 18,307 19,310 18 31 17 0.1% 

'6209 Babies' garments and clothing accessories of 22,979 22,731 23,034 17 21 16 0.1% 
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textile materials (excluding knitted or 
crocheted ... 

'6206 

Women's or girls' blouses, shirts and shirt-
blouses (excluding knitted or crocheted and 
vests) 299,900 346,229 321,724 17 5 10 0.0% 

'6214 
Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and 
similar articles (excluding knitted or crocheted) 74,875 78,517 74,113 1 1 5 0.0% 

'6215 
Ties, bow ties and cravats of textile materials 
(excluding knitted or crocheted) 18,330 18,957 15,651 1 0 1 0.0% 

'6207 

Men's or boys' singlets and other vests, 
underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, 
bathrobes, ... 6,968 7,197 6,840 13 15 1 0.0% 

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. (https://www.trademap.org/) 

 : 2019-2017خالل الفترة من  مصر من اهم بنود واردات سويسرا من بند المصنرات .2

حيث   2019مليون دوالر خالل عام  5.1من المصنرات سجلت  لسويسراي أن الصادرات المصرية يوضح الجدول التال 
مليون   1.9بقيمة واردات  وبلوفرات( )كنزات 6110جمركي . وتركزت في بند %0.2بلغت الحصة السوقية لمصر نحو 

بقيمه واردات   (قصيرة قمصانشيرت “و  نوع “تيقمصان من )  6109 . ثم في المركز الثاني، بند جمركي2019دوالر في  
 . ألف دوالر 927 بلغت

Unit : US Dollar thousand 
 

Product 
code 

Product label Switzerland's imports from 
World 

Switzerland's imports 
from Egypt 

Egypt's 
Market 
Share 

in 2019 
Value 

in 
2017 

Value 
in 

2018 

Value in 
2019 

Value 
in 

2017 

Value 
in 

2018 

Value 
in 

2019 
'61 Articles of apparel and clothing accessories, 

knitted or crocheted 
2,714,278 3,018,652 3,127,357 6,864 6,683 5,059 0.2% 

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

843,108 935,138 1,071,844 3,628 1,974 1,924 0.2% 

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

393,545 446,867 359,828 1,144 2,111 927 0.3% 

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

460,463 534,501 592,668 572 891 661 0.1% 

'6107 Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, 
pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar 

68,494 69,379 66,807 584 565 529 0.8% 

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

89,336 99,235 103,252 296 346 275 0.3% 

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

80,827 87,424 87,634 102 307 236 0.3% 

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

61,324 64,470 63,893 142 109 154 0.2% 

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

48,538 50,151 51,815 61 100 85 0.2% 

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

103,649 130,808 148,340 33 15 65 0.0% 

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

141,865 151,092 146,225 84 84 58 0.0% 

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

131,031 142,026 138,110 45 54 46 0.0% 

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

72,512 75,352 63,735 40 48 36 0.1% 

'6101 Men's or boys' overcoats, car coats, capes, 25,967 23,184 21,676 91 14 36 0.2% 
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cloaks, anoraks, incl. ski jackets, windcheaters,  
'6112 Track-suits, ski-suits and swimwear, knitted or 

crocheted 
114,236 125,651 131,574 41 57 20 0.0% 

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

26,737 28,556 27,281 1 3 5 0.0% 

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. (https://www.trademap.org/) 
 
 

 التجارية الدول وفقًا لالتفاقيات لكافة المالبس الجاهزةمن سويسرا  ة دول وارداتعلى   ة طبقالم ةالجمركي : التعريفةسابعاً 
  :المبرمة

   المصريه الى سويسرا من الصناعات النسيجيه تتمتع باعفاء من الرسوم الجمركيه الصادرات   يتضح من الجدول التالى ان 
الذى يتكون من بتسوانا، ليسوتو،  قي من الرسوم الجمركيه  ، كما تعفى سويسرا صادرات االتحاد الجمركي للجنوب األفري

روبى و دول مجلس التعاون الخليجى من باالضافه الى اعفاء صادرات دول االتحاد االو ، نامبيا، سوازيالندو جنوب افريقيا  
 يوضح هيكل التعريفه المطبقه من سويسرا على كافه دول العالم :الرسوم الجمركيه و فيما يلى جدول 

 
 


