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 البرتغال  في المالبس الجاهزة سوق ية عن دراسة تسويق
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 يحتوى التقرير التالي على اهم العناصر االتيه :
 اقتصاد دوله البرتغال مع استعراض الهم المؤشرات الجغرافيه ، االقتصاديه و الديمغرافيه .  علىنظره عامه  .1
 .قطاع المالبس الجاهزه و المنسوجات فى دوله البرتغال   عامه علىنظره  .2
  . 2017 عام خالل الجاهزة المالبس منتج من العالم من البرتغاليه والواردات لصادراتا إجمالى .3
 .  2017 عام  خالل الجاهزة المالبس  منتج من و البرتغال مصر بين  التجارى  التبادل على عامه نظره .4
 . ) 2017-2015) الفترة خالل الجاهزة المالبس منتج من البرتغالى السوق  من  المستورده الرئيسية الدول .5
 .  (2017-2015) الفترة خالل الجاهزة المالبس  منتج من البرتغالى السوق  الى المصدره الرئيسية الدول .6
 .2017 عام خالل  العالم من الجاهزه المالبس  من البرتغاليه الواردات بنود اهم .7
                  .  2017 عام خالل مصر من الجاهزه المالبس  من البرتغاليه الواردات بنود اهم .8

                                                              
 . مع استعراض الهم المؤشرات الجغرافيه ، االقتصاديه و الديمغرافيه  دوله البرتغالقتصاد ا  علىظره عامه ن :أواًل 

 
في عام  لى المجموعة األوروبية ضمامها إمنذ انخاصًه اقتصاًدا متنوًعا يعتمد على الخدمات االقتصاد البرتغالى يعد 

. وعلى مدى العقدين التاليين ، قامت الحكومات المتعاقبة بخصخصة العديد من الشركات التي تسيطر عليها الدولة  1986
انضمت البالد إلى االتحاد  و .    االتصاالتو المالية وتحرير المجاالت الرئيسية لالقتصاد ، بما في ذلك قطاعات 

دولة أخرى من أعضاء    11إلى جانب  2002يناير  1وبدأت في تداول اليورو في   1999في عام  االقتصادي والنقدي 
 االتحاد األوروبي.

 
  -2001معدل النمو تباطأ في  لكن ، التسعينات في ككل األوروبي االتحاد معدل نمو  نما االقتصاد أكثر من متوسط

من عام  وسقط في الركود  2009ص اقتصاد البرتغال في عام ، تقل 2008. بعد األزمة المالية العالمية في عام 2008
اإلنفاق وزيادات في الضرائب لالمتثال لشروط حزمة اإلنقاذ   الى ترشيدالحكومة  توجهت، حيث   2013إلى عام  2011
 .  2011بين االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي ، الموقعة في مايو  المتفق عليها  المالي

 
، واكتسب انتعاشها االقتصادي  2014بنجاح من برنامج االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي في مايو  البرتغال خرجت

    نمو الناتج المحلي معدل تسارعحيث  بسبب الصادرات القوية وانتعاش االستهالك الخاص 2015قوة دفع في عام 
،   2017٪ في عام    9.7لة مرتفعة ، عند  . وظلت البطا2017٪ في عام  2.5، وربما بلغ  2016في عام  جمالياإل

 . 2013٪ في عام  18لكنها تحسنت بشكل مطرد منذ أن بلغت ذروتها عند 
وقد قامت األقلية اليسارية من يسار الوسط بإلغاء بعض إجراءات التقشف التي ال تحظى بشعبية في الوقت الذي تمكنت  

٪ من الناتج المحلي    11.2وروبي. انخفض عجز الميزانية من فيه من البقاء ضمن معظم األهداف المالية لالتحاد األ
، وهو أدنى مستوى في البالد منذ استعادة الديمقراطية في عام   2017٪ في عام  1.8إلى  2010اإلجمالي في عام 

المفرط ٪. خرجت البرتغال من إجراءات العجز  3، وتجاوز توقعات االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي بنسبة  1974
 . 2017في االتحاد األوروبي في منتصف عام  
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 : لدوله البرتغاليوضح الجدول التالي أهم المؤشرات الجغرافية، االقتصادية، الديموجغرافية و 
 
 الجغرافيه لمؤشرات ا

 المؤشر القيمه
 مساحة األراضى  2كم 92,090
  جنوب غرب أوروبا ، ويحده شمال المحيط األطلسي ، غربتقع فى 
 الموقع إسبانيا 

 المؤشرات اإلقتصاديه
 المؤشر القيمه

$311.3 billion (2017 est.)   الناتج المحلى االجمالى 

2.5% (2017 est.)  السنوى فى الناتج المحلى  النمو
 االجمالى )%( 

 %  2.2الزراعه : 
 % 22.1الصناعه : 
 %75.7الخدمات : 

الناتج المحلى االجمالى بحسب 
 ( 2017القطاع )

1.6% (2017 est.)  معدل التضخم 
9.7% (2017 est.)  معدل البطالة 

$62.6 billion (2017 est.) إجمالى الصادرات 
المنتجات الزراعية ، والمواد الغذائية ، والنبيذ ، والمنتجات النفطية ،  

والمنتجات الكيماوية ، والبالستيك والمطاط ، والجلود ، والجلود ، 
، ولب الخشب والورق ، والمنسوجات والمالبس والخشب والفلين 

 واألحذية واآلالت واألدوات والمعادن األساسية 

 أهم المنتجات المصدره

٪ ، المملكة  11.7٪ ، ألمانيا 12.6٪ ، فرنسا 26.2إسبانيا 
 (2016٪ )4.9٪ ، الواليات المتحدة 7المتحدة 

 الشركاء التجاريين 

$74.32 billion (2017 est.)  الوارداتإجمالى 
، المنتجات الكيماوية ، المركبات وغيرها من مواد  زراعيهمنتجات 

النقل ، األدوات البصرية والدقة ، ملحقات وقطع غيار الكمبيوتر ،  
أشباه الموصالت واألجهزة ذات الصلة ، المنتجات النفطية ، المعادن  

 األساسية ، المنتجات الغذائية ، المواد النسيجية

 المستورده أهم المنتجات 

٪ ،  5.5٪ ، إيطاليا 7.8٪ ، فرنسا 13.5٪ ، ألمانيا 32.8إسبانيا 
 الشركاء التجاريين  (2016٪ )5.1هولندا 

 المؤشرات الديموجغرافية 
 المؤشر القيمه
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10,839,514 (July 2017 est.)  تعداد السكان 
 معدل النمو السكانى 2.7٪

Source: The World FactBook 
factbook/geos/po.html-world-https://www.cia.gov/library/publications/the 

 
 . قطاع المالبس الجاهزه و المنسوجات فى دوله البرتغال  عامه علىظره ن : ثانياً 

 
 نيع المنسوجات والمالبس في أوروبا البرتغال قاعدة قوية لتص

٪ من إجمالي القيمة 11برتغالية على دعم البالد بشكل معتدل حيث توفر حوالي لمالبس و المنسوجات التعمل صناعة ا
إجمالى صادرات دوله  ٪ من 9 بما يعادلتم تصديرها ي  مليون يورو  4130٪ من العمالة في التصنيع و 19المضافة و 

شركة تعمل في جميع القطاعات الفرعية لصناعة النسيج والمالبس ،   6000لدى البرتغال حوالي  ن كما ا.  البرتغال 
، على الرغم من أن الغالبية هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ، جميعها  محققه التكامل الرأسىوبعضها وحدات 

 .knowhow لالبتكارو امتالكها للمعروفة بمرونتها واستجابتها السريعة 

 
 

واحدة من أكبر الدول  البرتغال  ، تعد دوله قطاعى المنسوجات و المالبس الجاهزه لمليار يورو  6.4 بلغ إنتاجحجم  مع
إنخفاض   باالضافه الى   قاعدة جيدة من القوى العاملة الماهرة حيث تمتلك دولة في االتحاد األوروبي  28في   األعضاء

من أدنى األجور الشهرية في أوروبا   هبية األخرى ، تعتبر البرتغال واحدبالمقارنة مع الدول األورو عناصر االنتاج تكلفة 
 .  سعر الكهرباء والغاز الطبيعي وتكلفة العمالة أقل من المتوسط األوروبي، يورو( 485)
 

 
 التصنيع القائم على التصدير: قطاع الغزل و المنسوجات و المالبس البرتغالى هو قطاع 

إجمالى  ٪ من  9 بنسبه يساهم  حيث انه من اهم القطاعات فى دوله البرتغال  الجاهزه قطاعى المنسوجات و المالبس 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/po.html
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يتضح   . و  ألمانيا والواليات المتحدة،المملكة المتحدة ،فرنسا ،إسبانيا  و من اهم شركائها التجاريين . الدوله  صادرات
ات البرتغال من الغزل و المنسوجات و من إجمالى صادر  ٪60ان صادرات المالبس الجاهزه تمثل  التالىمن الشكل 

 المالبس الجاهزه .

 
-clothing-and-textile-for-base-strong-a-https://textiletoday.com.bd/portugal Source :

europe-in-manufacturing/ 
 

 :       2017 عام  الفترة خالل من منتج المالبس الجاهزةمن العالم  البرتغاليهإجمالى الصادرات والواردات : ثالثاً 
Unit: US Dollar thousand 

Portugal ’s exports to the 
World from RMG 

Portugal’s imports from the World 
from RMG 

3 616 700 580 416 2 
 

   7201عام   خالل منتج المالبس الجاهزةمن و البرتغال نظره عامه على التبادل التجارى بين مصر : رابعاً 
 

Unit: US Dollar thousand 
Egypt’s exports of RMG 

to Portugal 
Egypt’s imports of RMG 

from Portugal 
Total bilateral 

trade 
722 390 212 1 

http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx Source :                                   
      (7201-2015) الفترة  خالل الجاهزةمن منتج المالبس  البرتغالى سوق ال المستورده من الرئيسية الدول:  خامساً 

List of importing markets for RMG exported by Portugal 
Unit : US Dollar thousand 

Importers  Exported value in 
2015  

 Exported 
value in 2016  

 Exported value in 
2017  

World 
                         

3,239,213  
                    

     3,489,051  
                         

3,616,700  

https://textiletoday.com.bd/portugal-a-strong-base-for-textile-and-clothing-manufacturing-in-europe/
https://textiletoday.com.bd/portugal-a-strong-base-for-textile-and-clothing-manufacturing-in-europe/
https://textiletoday.com.bd/portugal-a-strong-base-for-textile-and-clothing-manufacturing-in-europe/
https://textiletoday.com.bd/portugal-a-strong-base-for-textile-and-clothing-manufacturing-in-europe/
http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx
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Spain 
                         

1,347,463  
                    

     1,523,886  
                         

1,531,458  

France 
                            

 465,109  
                    

         465,017  
                             

486,532  

United Kingdom 
                            

 314,846  
                    

         316,115  
                             

317,807  

Germany 
                            

 286,900  
                    

         297,681  
                             

309,844  
Italy 111,617 132,448 169,754 

Netherlands 114,533 135,624 159,718 
United States of 

America 95,087 101,496 114,905 
Sweden 72,649 92,552 86,899 
Belgium 65,245 65,338 67,104 

Denmark 51,204 51,149 54,118 
Egypt 458 605 390 

Source : 
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|643|||||33590||2|1|1

|1|2|1|2|1|1 
 

 (     2017-5201)  الفترة اللخ من منتج المالبس الجاهزة البرتغالىالمصدره الى السوق  الرئيسية الدول:  سادساً 
 List of supplying markets for a product group imported by Portugal 

Unit : US Dollar thousand    

Exporters  Imported 
value in 2015  

 Imported 
value in 2016  

 Imported value in 
2017  

Market share(%) 

World 2,200,683 2,244,966 2,416,580 100٪ 
Spain 1,248,183 1,267,799 1,325,211 54.8% 

France 208,060 229,797 239,019 9.9% 
Italy 199,632 196,936 227,570 9.4% 

Germany 98,056 110,103 125,612 5.2% 
China 117,112 106,845 111,262 4.6% 

Netherlands 67,334 62,865 74,240 3.1% 
Bangladesh 31,882 51,059 58,457 2.4% 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|643|||||33590||2|1|1|1|2|1|2|1|1
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|643|||||33590||2|1|1|1|2|1|2|1|1
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Belgium 43,115 41,904 49,057 2.0% 
United 

Kingdom 29,757 33,489 37,702 1.6% 

India 25,828 32,229 33,541 1.4% 
Croatia 24,114 25,910 27,458 1.1% 

Pakistan 10,043 14,268 15,509 0.6% 
Morocco 13,128 11,572 13,589 0.6% 
Hungary 3,744 4,605 7,530 0.3% 

Cabo Verde 5,250 6,765 6,335 0.3% 
Malta 1,748 129 5,366 0.2% 

Poland 992 2,394 5,235 0.2% 
Ireland 29,728 2,911 4,812 0.2% 

Madagascar 1,160 1,516 4,342 0.2% 
United 

States of 
America 

2,081 2,688 4,223 0.2% 

Thailand 3,901 3,522 4,167 0.2% 
Sri Lanka 514 1,730 3,965 0.2% 

Brazil 3,467 3,768 3,779 0.2% 
Turkey 2,800 3,436 3,206 0.1% 
Egypt 238 281 722 0.03% 

  
 

                                                                                        7201من العالم خالل عام  من المالبس الجاهزه البرتغاليهاهم بنود الواردات  : سابعاً 
                                                                                                                   

Unit : US Dollar thousand 
Code Product label Imported value in 2017 

Total RMG 580 416 2 
62 TOTAL 030 200 1 
61 TOTAL 176 175 1 
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Code Product label Imported value 2017 
(USD thousand) 

62 62 Total 1 200 030 
'6204 Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, 

skirts, divided skirts, trousers, ... 
 335,236  

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

 256,123  

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

 120,697  

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

 99,761  

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

 86,210  

'6201 Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. 
ski jackets, windcheaters, ... 

 72,996  

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

 62,860  

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

 60,566  

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

 25,812  

'6209 Babies' garments and clothing accessories of textile materials 
(excluding knitted or crocheted ... 

 25,487  

'6214 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and similar articles 
(excluding knitted or crocheted) 

 22,841  

'6217 Made-up clothing accessories and parts of garments or clothing 
accessories, of all types of ... 

 14,075  

'6208 Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, 
panties, nightdresses, ... 

 7,147  

'6215 Ties, bow ties and cravats of textile materials (excluding knitted or 
crocheted) 

 3,968  

'6207 Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, 
nightshirts, pyjamas, bathrobes, ... 

 3,422  
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'6216 Gloves, mittens and mitts, of all types of textile materials 
(excluding knitted or crocheted ... 

 2,387  

'6213 Handkerchiefs, of which no side exceeds 60 cm (excluding knitted 
or crocheted) 

 443  

      
61 61 Total 1 175 176 

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

 281,182  

'6109 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted  249,673  
'6104 Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, 

skirts, divided skirts, trousers, ... 
 132,639  

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

 79,139  

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

 60,853  

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

 55,994  

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

 53,259  

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

 46,687  

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

 34,782  

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

 34,654  

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

 31,633  

'6112 Track-suits, ski-suits and swimwear, knitted or crocheted  31,478  
'6102 Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, 

incl. ski jackets, windcheaters, ... 
 29,016  

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

 18,656  

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

 13,816  
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'6101 Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. 
ski jackets, windcheaters, ... 

 12,063  

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

 9,653  

Source : 
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|643|||||33590||2|1|1
|1|2|1|2|1|1 

                                                                                    7201من المالبس الجاهزه من مصر خالل عام  ليهالبرتغااهم بنود الواردات  : ثامناً 
                                                                                                                   

Unit : US Dollar thousand 
Code Product label Imported value in 2017 

Total RMG  from Egypt 722 
61 TOTAL 443 
62 TOTAL 265 

 

Code Product label 
Imported value 2017 

 (USD thousand) 
61 61 Total 443 

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

241 

'6109 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted 191 
'6105 Men's or boys' shirts, knitted or crocheted (excluding 

nightshirts, T-shirts, singlets and ... 
9 

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

2 

62 62 Total 265 
'6210 Garments made up of felt or nonwovens, whether or not 

impregnated, coated, covered or laminated; ... 
87 

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

65 

'6201 Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, 
incl. ski jackets, windcheaters, ... 

57 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|643|||||33590||2|1|1|1|2|1|2|1|1
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|643|||||33590||2|1|1|1|2|1|2|1|1


 

 11 

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

39 

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

15 

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

87 

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

65 

'6201 Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, 
incl. ski jackets, windcheaters, ... 

57 

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

39 

Source : 
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|643|||||33590||2|1|1
|1|2|1|2|1|1 

 
 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|643|||||33590||2|1|1|1|2|1|2|1|1
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|643|||||33590||2|1|1|1|2|1|2|1|1

