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 يحتوى التقرير التالي على اهم العناصر االتيه :
  . 2019إجمالى الصادرات والواردات البولنديه من العالم من منتج المالبس الجاهزة خالل عام  .1
 2019.عام نظره عامه على التبادل التجارى بين مصر وبولندا من منتج المالبس الجاهزة خالل   .2
 . ) 2019-2017الفترة )الدول الرئيسية المستورده من السوق البولندى من منتج المالبس الجاهزة خالل  .3
 .  (2019-2017الدول الرئيسية المصدره الى السوق البولندى من منتج المالبس الجاهزة خالل الفترة ) .4
  2018/2019من المالبس الجاهزه من العالم خالل  البولنديهاهم بنود الواردات  .5
              .  2018/2019اهم بنود الواردات البولنديه من المالبس الجاهزه من مصر خالل عام  .6
                                                                   التعريفه الجمركيه المطبقه على الواردات البولنديه من المالبس الجاهزه . .7

 
 2019 عاماواًل: إجمالي الصادرات و الواردات البولندية من العالم من منتج المالبس الجاهزة خالل 

Unit: US Dollar thousand 
Poland’s exports to the World from 

Apparel in 2019 
Poland’s imports from the World from 

Apparel in 2019 
6,851,109 8,281,445 
Source: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. 

)https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx( 
 

 2019  عامخالل منتج المالبس الجاهزة عامه على التبادل التجارى بين مصر وبولندا من  ثانيًا: نظره 
Unit: US Dollar thousand 
Egypt’s exports of Apparel to 

Poland 
Egypt’s imports of Apparel from 

Poland 
Total bilateral 

trade 
29,568 228 29,796 

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

 
  ، سبق  مما  بلغت  يتضح  الجاهزه  المالبس  من  البولنديه  الواردات  اجمالى  فى    8ان  دوالر  بلغت   2019مليار  بينما   ،

مليون دوالر . و تقدر الحصه السوقيه لمصر من اجمالى    29.5الجاهزه  الواردات البولنديه من مصر من منتج المالبس  
 .  %0.3الواردات البولنديه من المالبس الجاهزه 

 
 
 
 

 

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx
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 ( 2017-2019)خالل الفترة الجاهزةمن منتج المالبس  البولندى سوق ال المستورده منالدول الرئيسية  ثالثًا:
Unit: US Dollar thousand 
Importers Exported value in 2017 Exported value in 2018 Exported value in 2019 
World  5,130,124 6,663,134 6,851,109 
Germany  2,726,451 3,688,475 3,561,227 
Czech Republic  293,031 379,133 425,655 
Romania  255,584 325,481 378,677 
Hungary  123,103 174,002 256,028 
Slovakia  153,626 176,784 204,547 
Russian Federation  127,389 168,031 183,015 
Ukraine  97,757 131,633 179,480 
Italy  89,529 151,344 173,992 
United Kingdom  123,407 151,184 146,849 
Netherlands  100,051 156,995 141,584 
Austria  219,242 177,413 134,901 
France  71,013 99,065 128,299 

UN  ITC calculations based on :Source
)https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspxstatistics.( COMTRADE 

مليار   3.5بولندا هم ألمانيا بقيمه واردات بلغت    منيتضح من الجدول السابق ، ان اهم الدول المستورده للمالبس الجاهزه  
من اجمالى الصادرات البولنديه الى العالم من المالبس الجاهزه  ، تليها   %52و التى تستحوذ على    2019دوالر فى عام  

 مليون دوالر .  378يون دوالر تليها رومانيا بمل 425دوله التشيك بقيمه واردات بلغت 
 
 ( 2017-2019: )الدول الرئيسية المصدره الى السوق البولندى من منتج المالبس الجاهزة خالل الفترة  رابعًا: 

Unit: US Dollar thousand 
Exporters Imported value in 2017 Imported value in 2018 Imported value in 2019 

World 6,251,251 8,131,407 8,281,445 
China 1,985,377 2,316,343 2,277,449 

Bangladesh 1,192,922 1,623,265 1,781,165 
Germany 608,203 938,732 1,158,151 
Turkey 423,551 582,345 500,447 
India 284,177 340,997 317,056 

Cambodia 262,375 317,130 244,342 
Pakistan 208,455 235,897 211,747 
Viet Nam 135,632 205,599 204,837 

Italy 165,810 176,855 195,397 
Myanmar 63,171 122,068 157,344 
Morocco 104,093 186,341 135,926 

Netherlands 50,175 97,037 111,190 
Tunisia 29,021 56,501 81,247 
France 53,208 55,994 77,852 

Sri Lanka 50,869 70,473 77,337 
United Kingdom 60,888 58,775 67,380 

http://comtrade.un.org/
http://comtrade.un.org/
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
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Portugal 45,162 69,908 65,032 
Belgium 37,350 54,890 54,612 

Indonesia 123,342 145,017 52,156 
Bulgaria 55,715 59,497 48,188 
Spain 32,130 43,332 43,350 

Denmark 23,316 33,132 42,454 
Austria 8,113 25,069 31,514 
Egypt 17,710 31,142 29,568 

. statistics UN COMTRADE ITC calculations based onSource: 
)https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx( 

بلغت   بقيمه صادرات  الصين  بولندا هم  الى  الجاهزه  للمالبس  المصدره  الدول  اهم  ان   ، السابق  الجدول    2.2يتضح من 
و  العالم من المالبس الجاهزه    من البولنديه    الوارداتمن اجمالى    %28و التى تستحوذ على    2019مليار دوالر فى عام  
  مليار   1.7بلغت    صادراتبقيمه    بنجالديش، تليها دوله    2018مقارنًه بعام    2019فى عام    % 1.8التى إنخفضت بنسبه  

  2019مليون دوالر فى    29.5كما سجلت الصادرات المصريه الى بولندا قيمه    .مليار دوالر  1.1بقيمه    ألمانيا  ثم ،  دوالر  
 .  2018مقارنًه بعام   %5بانخفاض قدره 

 
 2019:  من العالم خالل عام من المالبس الجاهزه البولنديهاهم بنود الواردات  خامسًا:

 
Code Product label Imported value 

in 2018 
Imported 

value in 2019 
 Total Apparel 8,131,407 8,281,445 

62 Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted 4,255,836 4,234,356 

61 Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted 3,875,571 4,047,089 

 
مليار    4.2بلغت    من العالم  االحصاءات الى ان الواردات البولنديه من بند غير المصنراتجدول السابق ، تشير  لل  وفقاً  -

مليار  4، كما بلغت الوادرات البولنديه من بند المصنرات  2018مقارنًه بعام  %0.5بانخفاض قدره  2019فى عام دوالر 
 .  2018مقارنه بعام  %4.4بارتفاع قدره  2019دوالر فى  

يتضح من الجداول التاليه ان اهم الواردات البولنديه تركزت البولنديه من غير المصنرات من العالم ،  بالنسبه للواردات   -
بدل للنساء ، أطقم "أنسامبالت " ، جاكيتات ، بليزرات ، فساتين ،تنانير "جيبات" عادية وتنانير   6204فى بند جمركى   

وبنطلونات بصدره وحماال عادية  بنطلونات   ، بنطلونات  واردات  بشكل  بقيمه  المصنرات  غير  "أوفرومن  بها  ت متصلة 
بند    1.2بلغت   يليها  دوالر،  عادية,   6203مليار  بليزرات،بنطلونات  ]أنسامبالت[،جاكيتات،  ،أطقم  للرجال  بدل 

وبنطلونات بصدره وحماالت متصلة بها أوفرول أوسالوبيت وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الركب،وبنطلونات قصيرة، 
 مليون دوالر .  854وذلك بقيمه واردات بلغت  ر المصنراتمن غي شورت

كنزات  بلوفرات ،وسويترات   كارديجان  ،   6110، سجل بند    من العالم  وفيما يخص الوردات البولنديه من المصنرات -
مليون دوالر فى عام    919وصديريات   جيليه   ، وأصناف مماثلة ، بأكمام أوبدونها ، من مصنرات أوكروشيه قيمه  

ه  قمصان من نوع"تي شيرت"وقمصان قصيرة بأكمام أوبدونهاومايماثلها،من مصنرات أو كروشي  6109، يليه بند    2019
 مليون دوالر  .  845بقيمه 

http://comtrade.un.org/
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
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statistics.  UN COMTRADE Source: ITC calculations based on
)https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx( 

  2019من المالبس الجاهزه من مصر خالل عام البولنديهاهم بنود الواردات  سادسًا: 
Unit : US Dollar thousand 

Product code Product label Value in 2018 Value in 2019 
 Total Apparel 31,142 29,568 

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

17,454 16,982 

61 Articles of apparel and clothing accessories, 
knitted or crochetedkjjjjl 

13,688 12,586 
 

  16.9وفقًا للجدول السابق ، تشير االحصاءات الى ان الواردات البولنديه من بند غير المصنرات من مصر بلغت   -
، كما بلغت الوادرات البولنديه من بند المصنرات   2018مقارنًه بعام    % 3بانخفاض قدره    2019مليون دوالرفى عام  

 .  2018ه بعام مقارن %8بانخفاض قدره  2019مليون دوالر فى  12.5من مصر 
من    كما يتضح من الجداول التاليه ان اهم الواردات البولنديهبالنسبه للواردات البولنديه من مصر من بند المصنرات ،   -

جمركى   مصر   بند  فى  أوبدونهاومايماثلها،من    6109تركزت  بأكمام  قصيرة  شيرت"وقمصان  نوع"تي  من  قمصان 
كروشيه. أو  بلغت    مصنرات  واردات  بند    ون ملي  5بقيمه  يليها  أنسامبالت    6104دوالر،  ،أطقم   حريمى  بدل 

Detailed products in the following category: 61 Articles of apparel and clothing accessories, knitted or 
crocheted 

 
Unit : US Dollar thousand  

Code Product label Imported value in 2019 
6110 Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted 

or crocheted (excluding . . . 
919,902 

6109 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted 845,732 
6104 Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, 

divided skirts, trousers, . . . 
631,779 

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

219,746 
6114 Special garments for professional, sporting or other purposes, n.e.s., 

knitted or crocheted 
197,414 

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

197,188 
6111 Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted 

(excluding hats) 
181,641 

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

139,231 

Detailed products in the following category: 62 Articles of apparel and clothing 
 

 accessories, not knitted or crocheted 
  

Unit : US Dollar thousand 

  
 

Code Product label Imported value in 2019 
6204 Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, 

skirts, divided skirts, trousers, . . . 
1,275,997 

6203 Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib 
and brace overalls, breeches . . . 

854,355 
6202 Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, 

incl. ski jackets, windcheaters, . . . 
560,770 

6206 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses (excluding 
knitted or crocheted and vests) 

312,384 
6201 Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. 

ski jackets, windcheaters, . . . 
303,172 

6212 Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and 
similar articles and parts thereof, . . . 

205,394 
6205 Men's or boys' shirts (excluding knitted or crocheted, nightshirts, 

singlets and other vests) 
192,508 

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

167,370 

http://comtrade.un.org/
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
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بصدره  وبنطلونات  عادية  ،بنطلونات  بنطلونات  بشكل  عادية،وتنانير  جيبات  ،بليزرات،فساتين،تنانير  ،جاكيتات 
 دوالر .  مليون  3وذلك بقيمه واردات بلغت  وحماالت متصلة بها ]أوفرول أوسالوبيت[ ، بنطلونات بأرجل ..الخ

البولنديه وفيما   - الوردات  مصر   يخص  غير   من من  بند    بند  سجل   ، ،أطقم    6203المصنرات  رجالى  بدل 
أوسالوبيت  أوفرول  بها  متصلة  وحماالت  بصدره  وبنطلونات  عادية,  بليزرات،بنطلونات  ]أنسامبالت[،جاكيتات، 

الركب،وبنطلونات قصيرة  شورت   بأرجل ضيقة تغطى  بند    2019مليون دوالر فى عام    7قيمه  وبنطلونات  يليه   ،
بشكل   6204 وتنانير  عادية  "جيبات"  ،تنانير  فساتين   ، بليزرات   ، جاكيتات   ،  " "أنسامبالت  أطقم   ، حريمى  بدل 

 مليون دوالر  .  5.5بقيمه بنطلونات ، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدره وحماالت متصلة بها "أوفرول 
 

 

Product 
code 

Product label 
Poland's imports from Egypt 

Value in 
2017 

Value in 
2018 

Value in 
2019 

6109  T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted 4,349 5,649 5,080 
6104  Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, 

trousers, . . . 
1,687 3,133 2,923 

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

1,412 1,784 1,309 

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

601 700 725 

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

513 841 616 

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

406 667 568 

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

7 276 301 

6111  Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted (excluding hats) 83 103 285 

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

44 62 239 

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

114 112 176 

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

287 178 169 
statistics.  UN COMTRADE Source: ITC calculations based on

)https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx( 

Product 
code Product label 

Poland's imports from Egypt 

Value in 
2017 

Value in 
2018 

Value in 
2019 

6203  Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, 
breeches . . . 

3,519 7,733 7,075 

6204  Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, 
trousers, . . . 

3,082 6,747 5,552 

6205  Men's or boys' shirts (excluding knitted or crocheted, nightshirts, singlets and other 
vests) 

1,049 2,450 3,494 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Product: 61 Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted 
 Unit : US Dollar thousand 

 
 
 
 
 

Product: 62 Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted 
Unit : US Dollar thousand 

http://comtrade.un.org/
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
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6201  Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, 
windcheaters, . . . 

144 377 554 

6206  Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses (excluding knitted or crocheted 
and vests) 

46 22 183 

6211  Tracksuits, ski suits, swimwear and other garments, n.e.s. (excluding knitted or 
crocheted) 

9 46 61 

6202  Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, 
windcheaters, . . . 

91 48 45 
 

 التعريفه الجمركيه المطبقه على الواردات البولنديه من المالبس الجاهزه  سابعًا:
 الجاهزه التعريفة الجمركية المطبقة على الواردات البولنديه من المالبس  .1

وفقا التفاقية الشراكه المصرية االوروبيه، فتجدر اإلشارة إلى أن الصادرات المصرية لبولندا من بنود المالبس الجاهزة  -
لإلستفادة من  EUR1 من نوع" Movement Certificate " تتمتع بإعفاءات جمركية حال مصاحبتها لشهادة المنشأ

المنشأ   للسلع المصرية فى إطار إتفاقيهاإلعفاءات التى يمنحها اإلتحاد األوروبى   الشراكه وفي حالة المنتجات ذات 
شهادة تقديم  يستلزم  عليها   Eur-Med التراكمى  ويطبق  تفضيلية  غير  معاملة  السلعة  تعامل  الشهادة  تلك  وبدون   ،

 . الرسم الجمركى العادى
 %12% و 9.6تتراوح التعريفه الجمركيه على واردات بولندا من المالبس الجاهزة من دول العالم بين  -

 -:التشريعات القانونية واللوائح واإلجراءات الجمركية الخاصة بالتصدير لبولندا واإلتحاد االوروبي .2
 اإلطار العام للعالقات بين مصر والتحاد األوروبي

المصرية األوروبية في من الناحية التشريعية على اتفاق المشاركة المصري األوروبي الذي تم توقيعه تعتمد العالقات   -
 . 2004وأصبح ساريا منذ عام  2001في 

المتبادلة  - االلتزامات  دعم  الي  تهدف  التي  األوروبية  الجوار  سياسة  إطار  في  أيضا  األوروبى  المصري  التعاون  يتم 
 .ص عليها في إتفاق المشاركة وفي التعاون القليمي على المستوي اليورومتوسطيواإلرتقاء بالعالقات المنصو 

ق بين االتحاد األوروبي ودول الجوار على خطط عمل محددة لتحقيق أهداف سياسة وقد وقعت مصر خطة  م اإلتفات -
في   األوروبي  اإلتحاد  والخطوا  2007مارس    6العمل مع  المشتركة  األولويات  العمل  وتتضمن خطة  التنفيذية  ،  ت 

 .لتحقيق هذه األولويات والتغلب على العقبات
 التشريعات القانونية واللوائح واإلجراءات المرتبطة باإلستيراد 

الدول الثمان والعشرين االعضاء في اإلتحاد الوروبي إتحاد جمركي، مما يعني عدم وجود حواجز جمركية بين   تشكل -
قيمة  دفع  وبعد   ، المستوردة  السلع  على  تعريفة جمركية مشتركة وموحدة  كلها  لها  وأن  اإلتحاد  في  األعضاء  الدول 

اإلستيراد   شروط  بجميع  الوفاء  من  والتأكد  المطلوبة  اإلتحاد  الجمارك  أسواق  داخل  المستوردة  السلع  نقل  يمكن   ،
 .إضافيةاإلوروبي بدون أي رقابة جمركية 

 قانون الجمارك باإلتحاد األوروبي
 OJ L - 302 19/10/1992 ) 2913/    92رقم   ) EEC (المجلسهذا القانون، الذي تم تبنيه بموجب تشريع    يغطي

، الذي وضع شروط تنفيذه  ) OJ L -253 11/10/1993 ) 2454/    93رقم    EEC  إضافة إلى تشريع المفوضية )
كافة االجراءات الجمركية المتعلقة بالتجارة مع الدول االجنبية وتضمن هذه الشروط ممارسات جمركية موحدة وشفافة بين 

 .كل الدول العضاء في اإلتحاداألوروبي
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 - :االوروبىاإلتحاد المستندات المطلوبة عند تصدير أى من المنتجات المصرية إلى دول 
ينبغي أن تكون السلع المستوردة إلى المنطقة الجمركية في اإلتحاد األوروبي مصحوبة ببيان ملخص يقدم إلى سلطات الجمارك  

 في مكان تفريغ الشحنة،
يومًا في الحاالت    20يوم في حالة السلع المحمولة بحرًا، أو    45بعد ذلك تخضع السلع إلجراء تخزين مؤقت ال يتجاوز   

 . االخرى ، ما يعني أنها تخضع إلشراف الجمارك حتى تخصص لها معاملة جمركية أو إستخدام معتمدين
 علو النحو التالي حصر المستندات العامة المطلوبة من قبل سلطات اإلتحاد الوروبي

 - :المستوردةالفاتورة التجارية: عادة عبارة عن وصف كامل للبضائع 
 o  الوزن 
 o القياسات 
 o الكميات 

إلى   التجارية  الفاتورة  من  نسختان  تقدم  أن  يجب  و  المصدر)  البلد   ، الشحن  وكيل  المنشأ،  بلد  معلومات  إلى  باإلضافة 
 . الجوي أو العاديالسلطات الجمركية مع بوليصة الشحن 

 شهادة المنشأ 
المصدرة من    تستخدم - للمنتجات  المنشأ وبالنسبة  أنواع متعددة من شهادات  االوروبى  فى االتحاد  الجمركية  السلطات 

حركة بشهادة  مصحوبة  تكون  أن  فيجب  نوع  Movement Certificate مصر  يمكن   EUR1 من  حتى  وذلك 
 .رية فى إطار إتفاق الشراكهللمصدر المصرى االستفادة من االعفاءات التى يمنحها اإلتحاد األوروبى للسلع المص

شرط أساسى إلستفادة من العفاءات الجمركية التى يمنحها التحاد االوروبى لمصر، هذا   EUR 1 شهادة الحركة  وتعد -
،وبدون تلك الشهادة تعامل السلعة معاملة   Eur-Med وفي حالة المنتجات ذات المنشأ التراكمى يستلزم تقديم شهادة

 . الرسم الجمركى العادى غير تفضيلية ويطبق عليها
 بوليصة الشحن 

على المصدر المصرى إرفاق بوليصة الشحن الخاصة بالمنتجات المصدرة حتى يتم اإلفراج عن تلك المنتجات،   تعين -
 .وذلك على غرار ما تطلبه سلطات الجمارك فى معظم دول العالم 

 الجوانب الجرائية
 )المستند اإلداري الموحد( SAD – البيان الجمركي

، وهو نموذج  (SAD) يتم تخصيص أية معاملة جمركية أو إستخدام معتمدين للسلع بإستخدام المستند اإلداري الموحد  -
  93رقم   ) EEC ( مشترك لكل الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي وفقًا لقانون اإلتحاد الجمركي وتشريع المفوضية

 . سلطات الجمارك من قبل المستورد أو من يمثله، ويمكن تقديم المستند اإلدارى الموحد إلى  2454 /
 -:ويمكن أن يتم التمثيل باالشكال التالية

 التمثيل المباشر: حيث يتصرف الممثلون باسم شخص آخر وبالنيابة عنه؛  -
االستيراد يمكن تقديم بيان  . التمثيل غير المباشر: حيث يتصرف الممثلون بأسمائهم ولكن بالنيابة عن شخص آخر -

 :الجمركي بإحدى الوسائل التالية
 الوسائل اللكترونية المرتبطة بسلطات الجمارك مباشرة قد يكون لكل من الدول االعضاء نظامها الخاص.  -


