
 تقرير عن أداء صادرات قطاع المفروشات المنزلية 

2020عام   

ع  المفروشات المنزلية قطا   

:ادعدإ   



 جدول احملتوايت

 2020عام  خالل التغٌر فى حجم صادرات قطاع المفروشات المنزلٌة : أولا. 

2020عام خالل صادرات المفروشات المنزلٌة بتصنٌف القطاعات : ثانيا . 

 ا  .2020عام خالل صادرات المفروشات المنزلٌة بتصنٌف البند الجمركى  :ثالثا

 ا  . 2020عام خالل قائمة باكبر الدول المستوردة لقطاع المفروشات المنزلبة : رابعا

 ا  . 2020عام خالل صادرات المفروشات المنزلٌة ٌتصنٌف المجموعات الدولٌة : خامسا

 ا  .أهم المنتجات واالسواق الواعدة لصادرات مصر من المفروشات المنزلٌة : سادسا

2020عام خالل واردات المفروشات المنزلٌة بتصنٌف القطاعات : سابعا   . 



 2020عام   2016من عام التغري ىف حجم صادرات قطاع املفروشات املنزلية : أولا 

التأثٌر ، مما ٌعكس  2019عن عام  %4بنسبة  2020عام المنزلٌة انخفضت صادرات قطاع المفروشات 

 .السلبى لجائحة فٌرس كورونا على صادرات القطاع 



 القٌمة بالملٌون دوالر
 

 المنتج
 % تغٌرمعدل ال 2020   2019  

 الًسجاد و اغطٌة ارضٌات مصنع 

 %10  339  309 وٌدوى

 موائد -بٌاضات اسرة 
70  51  -27% 

 وبرٌات
75  60  -20% 

 ستائر
31  22  -31% 

 تند وخٌام واشرعة واكٌاس تعبئة
3  5  49% 

 بطاطٌن
11  5  -56% 

 الهٌئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات: المصدر 

 2020القطاعات عام صادرات املفروشات املنزلية بتصنيف : اثنيا



 2020عام وارتفعت صادراهتا % 70نسبة  صادرات القطاع بنسبة حواىل واليدوى اعلى متثل صادرات السجاد واغطية االرضيات االىل 
والستائر صادرات البياضات والوبرايت ،بينما اخنفضت % 49،وايضا ارتفعت صادرات التند واخليام بنسبة 2019بعام مقارنة % 10بنسبة 

 . 2019التواىل مقارنة بعام على % 56، % 31، % 20، % 27والبطاطني بنسب 
 

 نسبة مسامهة املنتجات من امجاىل صادرات القطاع 



 .2020عام اجلمركى صادرات املفروشات املنزلية بتصنيف البند  :اثلثاا 
 القٌمة بالملٌون دوالر

 %معدل التغٌر 2020 2019 الوصف البند الجمركى الترتٌب

1 
570190 

سجاد وأغطٌة أرضٌات أخر من مواد نسجٌة ، ذات خمل معقود أو 

 من مواد نسجٌة أخر -. ملفوف، وإن كانت جاهزة 
182 164 

-10% 

2 
570310 

سجاد وأغطٌة أرضٌات أخر من صوف أو وبر ناعم ، ذات أوبار وان 

 .كانت جاهزة 
48 61 

28% 

 %24- 50 65 .والمطبخ من القطن ، عدا المزردة(للحمام)بٌاضات أخر للتوالٌت  630291 3

4 
630239 

من مواد   --. والمطبخ ( الحمام ) بٌاضات لألسرة ، والمائدة ، والتوالٌت 

 نسجٌة أخر
55 39 

-29% 

5 
570500 

سجاد أخر وأغطٌة أرضٌات أخر من مواد نسجٌة ، خالف ماذكر أعاله 

 .وإن كانت جاهزة
14 33 

134% 

6 
570320 

سجاد وأغطٌة أرضٌات أخر من ناٌلون أومن بولً أمٌدات أخر ، ذات 

 .أوبار وان كانت جاهزة 
16 32 

101% 

7 
570232 

سجاد وأغطٌة أرضٌات مخملٌة ، غٌرجاهزة ، من مواد نسجٌة تركٌبٌة 

 .أواصطناعٌة ، منسوجة ، غٌر ما هو بأوبار أو بألٌاف مغروزة
19 26 

34% 

8 
570292 

سجاد وأغطٌة أرضٌات، غٌر مخملٌة ، جاهزة ، من مواد نسجٌة تركٌبٌة 

 .أو إصطناعٌة ، منسوجة ، غٌر ما هو بأوبار أو بألٌاف مغروزة
16 17 

7% 

9 
630312 

، وستور داخلٌة أخرى حاجبة "( درابٌة"بما فٌها المنسدلة بثنٌات)ستائر 

، سجوف قصٌرة للستائر أو األسرة من مصنرات أوكروشٌة، من ألٌاف 

 .تركٌبٌة 

4 10 
127% 

10 
630260 

والمطبخ ،  من األقمشة المزردة من النوع (للحمام)بٌاضات للتوالٌت

 .، من قطن "( تٌري"أقمشة المناشف وماٌماثلها)األسفنجً
8 10 

24% 

11 
630319 

، وستور داخلٌة حاجبة ، ( بما فٌها المنسدلة بثنٌات درابٌة )ستائر .

سجوف قصٌرة للستائر أواألسرة من مصنرات أو كروشٌة ،  من مواد 

.نسجٌة أخر  

4 6 
46% 

 4 4 المطبوعةبٌاضات أخر لألسرة ، من قطن ، عدا المصنرة أو الكروشٌه أو  630231 12
2% 

 الهٌئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات: المصدر 



 2020عام املنزلبة قائمة ابكرب الدول املستوردة لقطاع املفروشات  :رابعاا 

 القٌمة بالملٌون دوالر

 الدولة  الترتٌب
 

 2019   

 

2020   
 %معدل التغٌر 

 %19 169 142 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 1

 %15- 43 50 المانٌا االتحادٌة 2

 %27 27 21 هولندا 3

 %19 26 21 السعودٌة 4

 %27- 23 32 اٌطالٌا 5

 %12- 21 24 فرنسا 6

 %33- 19 28 برٌطانٌا وشمال اٌرلندا 7

 %329 16 4 تركٌا 8

 %3 13.4 13 الجزائر 9

 %47- 11 21 اسبانٌا 10

 %16- 10 12 كندا 11

 %29- 7 10 السوٌد 12

 %35 7 5 السودان 13

 %8 6.3 5.9 الٌابان 14

 %3- 6 7 بولندا 15

الهٌئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات: المصدر   



 .2020عام  صادرات املفروشات املنزلية يتصنيف اجملموعات الدولية خالل  :خامساا 

االفرٌقٌة الدول العربٌة الدول  ألمریكیةة المتحدت الوالیاا   بيوروألد االتحاا    

سجلت صادرات مصر من المفروشات المنزلٌة للدول االوروبٌة أعلى قٌمة بالمقارنة بباقى •

 . 2019مقارنة بعام  % 17ملٌون دوالر بنسبة انخفاض  184المجموعات الدولٌة حٌث بلغت 
 ملٌون دوالر  169تلٌها الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة حٌث سجلت صادرات المفروشات المنزلٌة •

 .% 19وبنسبة ارتفاع  2020عام 
ملٌون دوالر  75 2020عام وبلغت صادرات مصر من المفروشات المنزلٌة للدول العربٌة •

نسبة انخفاض  بلغت  االفرٌقٌة سجلت الدول واٌضا  2019عن عام % 2انخفاض   وبنسبة 

 .  ملٌون دوالر 6بحجم صادرات بلغ  23%
 2020دوالر عام ملٌون  61اما عن باقى دول العالم سجلت صادرات المفروشات المنزلٌة •

 .   %18بلغت ارتفاع وبنسبة 

ملٌون دوالر184 ملٌون دوالر169  ملٌون دوالر 75  ملٌون دوالر 6   



 .أهم املنتجات واالسواق الواعدة لصادرات مصر من املفروشات املنزلية  :سادساا 
 القٌمة بالملٌون دوالر

 الوصف البند الجمركى

 حجم الفرصة 

 السواق الواعدة للمنتج غير المستغل

570190 

من : سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، ذات خمل معقود أوملفوف، وإن كانت جاهزة

 34.8 مواد نسجية أخر

المملكة المتحدة  -المارات  -الوليات المتحدة المريكية 

 المانيا -ليبيا  -

630260 

 بياضات للتواليت : والمطبخ"الحمام" بياضات األسرة والمائدة والتواليت 

 37.8 والمطبخ، من األقمشة المزردة من النوع األسفنجي  من قطن" للحمام"

 -المانيا  -ايطاليا  -فرنسا  -الوليات المتحدة المريكية 

 المملكة المتحدة

630239 

 :والمطبخ"الحمام" بياضات األسرة والمائدة والتواليت

 9.8 من مواد نسجية أخر: بياضات اخر لألسرة  

 -المملكة المتحدة  -الوليات المتحدة المريكية  -ايطاليا 

 المانيا -فرنسا 

 28.4 من قطن: بياضات اخر لألسرة : والمطبخ"الحمام" بياضات األسرة والمائدة والتواليت 630231

 -ايطاليا  -المانيا  -فرنسا  -الوليات المتحدة المريكية 

 المملكة المتحدة

 6.1 من مواد نسجية أخر: غيرها : والمطبخ"الحمام" بياضات األسرة والمائدة والتواليت  630299

 -ايطاليا  -المانيا -الجزائر  -الوليات المتحدة المريكية 

 فرنسا

 92.2 من قطن: غيرها : والمطبخ"الحمام" بياضات األسرة والمائدة والتواليت 630291

  -المملكة العربية السعودية -الوليات المتحدة المريكية 

 ايطاليا -المانيا  -فرنسا 

 12.8 من قطن: بيضات أخر للمائدة : والمطبخ"الحمام" بياضات األسرة والمائدة والتواليت  630251

 -ايطاليا  -فرنسا  –المانيا  -الوليات المتحدة المريكية 

 بلجيكا

 

570320 

من نايلون أو من : سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، ذات أوبار، وإن كانت جاهزة

 بولي أميدات أخر

 16.6 

المارات العربية  -تركيا  -الوليات المتحدة المريكية 

 المملكة العربية السعودية -الهند  -المتحدة 

570292 

سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، منسوجة، غير ما هو بأوبار أو بألياف مغروزة،  

 وإن كانت جاهزة، بما فيها األنواع المعروفة

غيرها، غير : ، وغيرها من البسط المماثلة اليدوية النسج" الكرماني"أو "الشوماك"أو "بالكليم"

 26.3 من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية: مخملية، جاهزة 

 -الوليات المتحدة المريكية -المملكة العربية السعودية 

 العراق -فرنسا  -الجزائر 

570242 

 سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، منسوجة، غير ما هو بأوبار أو 

 أو "بالكليم"بألياف مغروزة، وإن كانت جاهزة، بما فيها األنواع المعروفة 

 غيرها، : ، وغيرها من البسط المماثلة اليدوية النسج"الكرماني"أو "الشوماك"

 97.4 من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية: مخملية، جاهزة 

 -الوليات المتحدة المريكية  -المملكة العربية السعودية 

 العراق –المارات العربية المتحدة  -ليبيا 

 خرٌطة الصادرات الواعدة -مركز التجارة العالمى : المصدر 



 . 2020عام القطاعات واردات املفروشات املنزلية بتصنيف  :سابعا

 القٌمة بالملٌون دوالر

 %معدل التغٌر  2020 2019  الوصف

 %9  119  109 وٌدوى الًسجاد و اغطٌة ارضٌات مصنع 

 %4-  20  21 موائد -بٌاضات اسرة 

 %58  4 2 وبرٌات

 %29-  4  5 ستٌائر

 %2- 10.2 10.4 تند وخٌام واشرعة واكٌاس تعبئة

 %2 7.4 7.3 بطاطٌن

 %5  164  156 اجمالى الواردات

 الهٌئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات: المصدر 

  الهٌئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات :المصادر 


