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 :سبانيعن السوق األأساسية بيانات أوال: 

 

 التركيبة السكانية

 (2017مليون نسمة  ) 46.54
 %50.7االناث: 
 %49.3الذكور: 
 %15.3سنة : 14-0

 %67.5سنة: 64-15
 %17.2وما فوق:  65

 يورو سنويا   23.271 متوسط دخل الفرد
 

تريليون  1.1تعد إسبانيا رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ويبلغ الناتج المحلي اإلجمالي االسباني 

 ، ويعد اعلى ثاني معدل%3.2بلغ  2016د االسباني نموا كبيرا في عام اوقد شهد االقتصكي، ريدوالر أم

السنوات القليلة المقبلة إلى ان معدل النمو سوف ، وتشير التوقعات على مدى 2007نمو سنوي منذ عام 

، وساعدت مستويات السياحة والتصدير المسجلة، إلى جانب زيادة معدالت االستهالك % 2.7يبلغ نحو 

 .المحلي، على تحقيق االنتعاش

 

 بوكانت اسبانيا مصنفه باعتبارها تاسع أكبر اقتصاد في العالم، غير انها واجهت ازمة كبيرة في اعقا 

إلى  حيث أدت، 2013الربع الثالث من عام  وظلت تعاني منها حتى 2008االزمة االقتصادية العالمية عام 

وفي محاولة للتغلب على  2012، وفي عام 2013عام  %27ارتفاع كبير في معدل البطالة، الذي بلغ نحو 

العمل، والخدمات العامة، للحد من العجز وإصالح قوانين  اتخذت الحكومة مبادرات رئيسية اثار االزمة

المنافسة مقارنة بدول أوروبية  ي، األمر الذي ساعد على أن تصبح أسبانيا أكثر قدرة علىوالقطاع المال

  .2017عام  % 17.6عدل البطالة إلى أخرى، حيث انخفض م
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مرت إسبانيا ،  2008بعد تجربة فترة ركود مطولة في أعقاب األزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 

بالسنة الرابعة الكاملة للنمو االقتصادي اإليجابي خالل عشر سنوات ، ويرجع ذلك إلى حد  2017في عام 

في بداية األزمة المالية ، تقلص الناتج المحلي اإلجمالي إلسبانيا بنسبة  .كبير إلى زيادة االستهالك الخاص

عاًما ، واستمر في التقلص خالل معظم عام  16استمر ، منهياً بذلك اتجاه النمو الذي  2009في عام  3.7٪

المعرضة لالنهيار وقد استكملت قطاعات  -. وفي ذلك العام ، نجحت الحكومة في تعزيز البنوك المتعثرة 2013

، برنامج إعادة الهيكلة وإعادة التمويل الذي يموله  2014وفي يناير  -العقارات والبناء التحتية في إسبانيا 

 .األوروبي لقطاعها المالياالتحاد 

 

، التقشف المالي، وارتفاع معدل البطالة ن في القطاع الخاص، أثر انكماش االئتما 2014حتى عام 

 2007في عام  ٪8ارتفع معدل البطالة من مستوى منخفض بلغ حوالي  .على االستهالك المحلي واالستثمار

في عام  ٪17ية أدت إلى انخفاض متواضع إلى ، لكن اإلصالحات العمال 2013في عام  ٪26إلى أكثر من 

وقد أدت البطالة المرتفعة إلى توتر األوضاع المالية العامة في إسبانيا ، حيث ازداد اإلنفاق على   .2017

 11.4بلغ عجز الميزانية في إسبانيا ذروته عند  .المزايا االجتماعية بينما كانت الضرائب انخفضت اإليرادات

من  ٪ 3.3، لكن إسبانيا خفضت تدريجيا العجز إلى حوالي  2010ي اإلجمالي في عام من الناتج المحل ٪

من الناتج المحلي  ٪ 60.1من  -. وقد ارتفع الدين العام زيادة كبيرة 2017الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

 .2017في عام  ٪ 96.7إلى ما يقرب من  2010اإلجمالي في عام 

 

ترة االنكماش االقتصادي وساعدت على تحقيق فائض الحساب الحالي كانت الصادرات مرنة طوال ف

. وقد ساعد ارتفاع إنتاجية 2016، حيث بقيت حتى عام  1986للمرة األولى منذ عام  2013ألسبانيا في عام 

العمالة وانخفاض قيمة العملة الداخلي الناتج عن انخفاض تكاليف العمالة وانخفاض التضخم على تحسين تم 

وخالل  ة، يستثمار األجنبي المباشر اإليجابدة مصلحة المستثمرين األجانب في االقتصاد وتدفقات االاستعا

نجد ان االقتصاد اإلسباني حافظ على وتيره نموه الثابتة خالل الربع الثالث من العام الحالي، حيث  2018عام 

أعلى ثالث مرات من متوسط وتيرة وذكرت وكالة بلومبرج لألنباء أن نسبة النمو تعد  .%0.6 نما بنسبة

النمو في دول منطقة اليورو، اذ يشار إلى أن اقتصاد إيطاليا لم يسجل نموا خالل الربع الثالث، في حين تشير 

 .دالالت على أن اقتصاد ألمانيا أيضا لم تتغير نسبة نموه مقارنة بالربع الثاني

 

 %3، وذلك بعدما نما بنسبة 2018خالل عام  %2.6وتتوقع الحكومة اإلسبانية نمو االقتصاد بنسبة 

اإلقامة والخدمات الغذائية على مدار ثالثة أعوام متتالية، وسجلت تجارة الجملة والتجزئة ، والنقل ، و

، (٪18.9وأنشطة العمل االجتماعي )( ، واإلدارة العامة ، والدفاع ، والتعليم ، والصحة البشرية 23.4٪)

  .2016أهم قطاعات االقتصاد اإلسباني في عام ( اعتبرت ٪17.8والصناعة )
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  وإيطاليا  ٪11، ألمانيا  ٪15من صادرات أسبانيا )فرنسا  ٪67وتمثل التجارة داخل االتحاد األوروبي 

من حيث ، وللمغرب ٪3إلى الواليات المتحدة و  ٪4 ، فيتوجهخارج االتحاد األوروبيأما التجارة ،  (8%

اليا وإيط ٪ 12، فرنسا  ٪ 15الدول األعضاء في االتحاد األوروبي )ألمانيا من  ٪ 62 يرد نحو، الواردات

 .من الواليات المتحدة ٪ 4من الصين و  ٪ 7خارج االتحاد األوروبي  يرد من، في حين (7٪

 

شركات  10كبر أعددة الجنسيات، من بينها خمس من سبانيا موطنا للعشرات من الشركات متأوتعد 

سبانية وأصبحت الشركات اإل، وروبا، وثانى اكبر بنك فى اوروباأتصاالت فى إكبر شركة أالم، ثانى بناء فى الع

وتواصل اتخاذ قرارات  الكبرى في قطاعات المصارف واالتصاالت والهياكل األساسية والطاقة قادة عالميين، 

 وإلى جانب القطاعات الرائدة، أحدطاع السيارات وقطع الغيار ، كما يعد قالشراء لهذه الشركات في إسبانيا

، ياحيمقصد س ، حيث تحتل المرتبة الثالثة عالمياً كأكبرالسياحة واحدة من أهم القطاعات في إسبانياذلك تعد 

تحتل المرتبة الثانية من حيث اإليرادات، بعد الواليات ، كما 2016مليون زائر أجنبي في عام  75واستقبلت 

د من القطارات فائقة السرعة وتعتبر الدولة الثانية بعد الصين من حيث البنية ديالعوتملك اسبانيا  ،المتحدة

مدينة في عام  27لى إليها هذه القطارات من مدريد إة، وقد بلغت عدد المدن التي تصل ية للسكك الحديدتيالتح

2016 . 

 

 محل الدراسة: البنود الجمركية 

 

 

 
 تعريف البند البند

أرضيات أخر من مواد نسجية ، ذات خمل معقود أو ملفوف من سجاد وأغطية  5701 1

 .صوف أو من وبر ناعم ، وان كانت جاهزة

سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، منسوجة، غير ما هو بأوبار أو  5702 2

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

 كرمانى "، وغيرها من البسط المماثلة اليدوية النسجالشـوماك" أو " ال

سجاد وأغطية أرضيات أخر من صوف أو وبر ناعم ، ذات أوبار وان كانت  5703 3

 جاهزة

سجاد وأغطية أرضيات أخر ، من لباد ، غير ماهو بأوبار أو بألياف مغروزة  5704 4

 جاهزة، وإن كانت  2م0.3بشكل ترابيع ال تتجاوز مساحة سطحها 

سجاد أخر وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية ، خالف ماذكر أعاله وإن  5705 5

 .كانت جاهزة
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 : سجاد وأغطية األرضياتج األسباني من الثانيا: اإلنتا

 

كبير وط العقاب الهبأيشهد تصاعد متتالي في ن االنتاج االسباني من السجاد إلى إتشير االحصاءءات 

فقد  2013صف نه ومنذ منتأال إالتوترات الذي شهدها هذا القطاع زمة المالية وبعد األعقاب أفي  الذي شهده

األساسية في قطاع االمفروشات كأحد البنود وأغطية األرضيات  من السجادسباني كمية االنتاج األ ارتفعت

 والمنسوجات، ويوضح الشكل التالي اتجاه اإلنتاج األسباني من هذه البنود، وذلك كماي لي:

 
 2017-2002اتجاه االنتاج األسباني في قطاع المفروشات والسجاد خالل الفترة من 

 

 
 

 بلغ نحوقد  2017من السجاد في عام  سبانين االنتاج األألى إويشير معهد االحصاء القومي االسباني 

مليون يورو وهو ما يوضح الحجم الكبير لالنتاج االسباني من  1،300بقيمة تجاوزت  2مليون متر 40

 السجاد. 
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 االستهالك األسباني من السجاد وأغطية األرضيات:ثالثا: 

 

اعلنت اسبانيا تعافيها من أثار االزمة المالية العالمية والتي أثرت بشكل كبير على  2017في عام 

قبل هذه االزمة كما أثرت االزمة أيضا على ليس فقط معدالت االقتصاد االسباني الذي كان يشهد نموا كبيرا 

 االنفاق وانما ايضا على سلوك المستهلك االسباني بشكل عام.

 

 ، وذلك كما يلي:2016-2014ويوضح الشكل التالي متوسط اإلنفاق السنوي باليورو خالل الفترة من 

 

 
 

 

 والفردي االسباني الذي ينفذه المعد الوطنيبحسب نتائج االستبيان السنوي الخاص باالنفاق األسري و

 11312الى  2014يورو في عام  10790لالحصاء فقد أشارات النتائج الرتفاع متوسط االنفاق الفردي من 

 28200الى  2014يورو سنويا في عام  27038، كما ارتفع متوسط االنفاق السنوي من 2016في عام 

 .2016يورو سنويا في عام 

  

28,200
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10,960

27,038

10,759
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بحجم اإلنفاق األسري في أسبانيا على المفروشات المنزلية واألثاث والسجاد، تشير  وفيما يتعلق

العديد من التحليالت إلى أن شراء هذه البنود في أسبانيا ال يتمتع باألولوية التي يتميز بها في دول أوروبية 

هزة نفاق على األجأخرى، حيث يحتل مرتبة متأخرة في أولويات مشتريات األسر األسبانية والتي تفضل اإل

لى عية، أو السفر خارج وداخل أسبانيا، وهي في ذلك تختلف عن عدد من الدول األوروبية األخرى والكهربائ

 رأسها مالطا، النمسا، ألمانيا وبلجيكا.

  

اجع ول من حيث ترزمة االقتصادية من جانبين: األالسجاد في اسبانيا بشكل كبير باألوقد تأثر سوق 

ب غلأي ظل وجود أزمة، ثانيا فقد اتجه ليس من السلع الضروروية ف بإعتبارهقبال على شراء السجاد اال

االسبان الى المنتجات ذات االسعار المنخفضة حتى وان كانت بجودة اقل وهذا ضمن اتجاه عام من قبل 

بشكل  ثراالسباني قد أ ن تعافي االقتصادأغير  المستهلكين لالبتعاد عن الماركات الشهيرة مرتفعة الثمن.

هد السجاد قد ش ن سوقأذ إوسلوك المستهلكين،  نفاقفراد ومن ثم على معدالت اإلايجابي كبير علي دخول األ

لماركات عوام الثالثة األخيرة، وعاد اهتمام وتركيز المستهلكين على جودة المنتجات وارواج كبير خالل األ

 السجاد مبيعاً هو السجاد الصوف الخالص رغم ارتفاع ثمنه.نواع أعلى أالشهيرة، ومن ثم نجد أن 

 

  2016ن االستهالك خالل عام ألى إحصاءات تشير ن اإلإسبانيا فأووفقا لدراسات سوق السجاد في 

، وتختلف المناطق والمقاطعات في استهالكها للسجاد بحسب عدد السكان ومعدل 2م 1,630,000بلغ  قد 

ن ألى إشار أ ،في متاجر بيع السجاد والديكور 6530بيانات مسح تم أجرائه على دخل الفرد، ومن خالل 

بة علي في استهالك السجاد بنساألوالتي تعد برشلونة هي أوال  األربع األولي في استهالك السجاد المحافاظات

 %11.2ها مدريد بنسبة ، تلي2م 324,867 تاستهالك بلغ بقيمةو ،جمالي االستهالكإمن  %11.97بلغت 

ستهالك بلغ وا %7.64، وتأتي فالنسيا في المرتبة الثالثة بنسبة 2م 324,566جمالي استهالك بلغ إوب

 .2م 76,570جمالي استهالك بلغ إوب %6.75بنسبة  ي، ثم اليكانت2م 81,000

 

فئة ساسيتين وهما الأي فئتين لنه تبعا لمستوى الدخل يمكن الوقوف عألى إشارة نه يمكن اإلإومن ثم ف

ويحمل  %100تتجه لشراء السجاد المصنوع من الصوف بنسبة والتي ذات الدخول المرتفعة والمتوسطة 

ة والدخول المنخفض ،خفضةنة المة الثانية هي ذوي الدخول المتوسطتصاميم هندسية وفنية دقيقة، والفئ

 عداد الكبيرة من السياح الذياالستفادة من األى االستثمار وسبان الذين يتجهون الالف من األيضاف اليهم اآل

من خالل تجهيز منازلهم وتأجيرها للسياح خاصة من خالل  2017مليون سائح في عام  82بلغ عددهم 

وهذه الفئات تميل اكثر للمنتجات المنخفضة االسعار وذات   TripAdvisorو   Bookingموقعي 

التي تتواجد  IKEAلحاجة هذه القطاعات هو سلسلة ايكيا  ةلمعارض تلبيالتصميمات البسيطة ولعل اكثر ا

 في اغلب المدن االسبانية.
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 البيئة وسوق السجاد: 

 

أن  ، لدرجةراض الحساسية في السنوات األخيرةلى تضاعف أمإسبانية تشير االحصائيات الطبية األ

النتشار المرض هي فصل اكثر فترة وتعد ، واحدا من بين كل أربعة أسبان يعاني من نوع من الحساسية

عدم وجود تقنيات حديثة لتجنب الغبار والحشرات في ونظرا ل، الربيع الذي يمتد من فبراير إلى نهاية يونيو

ال تتراكم بها األوساخ  ٪ 100من األلياف الطبيعية العضوية المصنوع أن السجاد من بت وكذا لما ثالمنازل ، 

 لهذا النوع من السجاد.  فإن هناك توجه من األسبانأو االتربة ، 

 

ير د بشكل كبأن شراء السجاد المصنوع من األلياف الطبيعية ازدااألمر الذي يؤكده الخبراء، حيث أفادوا 

استخدام هذا النوع لمؤشرات السوقية، ويمكن إرجاع هذه الزيادة إلى إمكانية فقا ل، وفي السنوات األخيرة

وكذا قدرتها الرطوبة لما تتمتع به من قدره على امتصاص ي غرف النوم خاصة فمن السجاد  في أي غرفة، 

باإلضافة إلى ذلك ، فإن سجاد الجوت يكون نحيالً وناعًما، لذلك ليس من الضروري إزالته  العازلة للبرد، 

 غهو يتمتع بأعلى نسب مبيعاتولذا ، عندما يأتي فصل الصيف، حيث تعمل خصائص عزله أيًضا ضد الحرارة

 ثالث مقبلة.السنوات الوتشير المؤشرات المختلفة إلى استمرار هذا التوجه خالل ، لياحا

  

 : 2017 -2013بين أسبانيا والعالم خالل الفترة السجاد وأغطية األرضيات  رابعا: حركة تجارة 

 

التزال قيمة واردات اسبانيا من السجاد  هنأال إضخم لالنتاج االسباني من السجاد على الرغم من الحجم ال

حجم تجارة السجاد بين اسبانيا  عوام الخمس الماضية بلغخالل األنه إذ إقيمة صادراتها،  كبيرة بل وتتجاوز

من اجمالي حجم التجارة بقيمة حوالي  %64دوالر، مثلت الواردات االسبانية  مليار 1,419,079ودول العالم 

مليون  524من حجم التجارة بقيمة اجمالية بلغت  %36مثلت الصادرات نسبة  مليون دوالر في حين 905

 دوالر.

 

أنه قد شهد نموا كبيرا  ، 2017 – 2013 يشير تتبع التبادل التجاري بشكل سنوي خالل الفترة منو

عام مليون دوالر  288، ليبلغ ما قيمته 2013مليون دوالر عام  245,5تشير اإلحصاءات إلى نموه من حيث 

مليون دوالر، إال أنه عاود االرتفاع مجددا عام  262,8انخفاضا طفيفا حيث بلغ  2015، وقد شهد عام 2014

تطورا كبيرا في حجم التجارة بين أسبانيا ودول  2017مليون دوالر، وقد شهد عام  292ليبلغ نحو  2016

 331جل حجم التجارة هذا العام ما قيمته العالم في هذه البنود، والذي يرجع باألساس لزيادة الواردات، وقد س

 مليون دوالر.



 

 
10 

 

بين أسبانيا ودول  2017- 2013تحليل الصادرات والواردات خالل الفترة من  ويوضح الشكل التالي

 العالم في البنود المختلفة للسجاد وأغطية األرضيات.

  
 

 السجاد وأغطية األرضياتحركة التبادل التجاري بين أسبانيا والعالم في البنود المختلفة من 

 2017-2013خالل الفترة من 

 

  القيمة باأللف دوالر أمريكي

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 trademapالمصدر: قاعدة بيانات التجارة الدولية 

 

 

إال أنها ، %20بنحو  2013مقارنة بعام  2014ام األسبانية عالواردات ويوضح الشكل السابق ارتفاع 

 182.6حيث بلغت  2016مليون دوالر ثم عاودت االرتفاع مجددا عام  167حيث بلغت  2015إنخفضت عام 

حيث سجلت ما  2017، وحافظت على نفس االتجاه المتزايد في عام %9مليون دوالر بنسبة زيادة بلغت 

 .%12.4مليون دوالر محققة نسبة زيادة بلغت  205.5قيمته 
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ومن خالل تتبع اإلحصاءات الخاصة بها يتبين توجه الصادرات األسبانيا أما فيما يتعلق بالصادرات، 

مليون دوالر، وارتفعت  86.7ما قيمته  2013أيضا نحو االرتفاع خالل الفترة محل الدراسة حيث بلغت عام 

 <،%12نحو مليون دوالر محققة نسبة زيادة بلغت  97في العام التالي لتسجل 

 

انخفاضا في قيمة الصادرات األسبانية، على الرغم  2015ومثلما هو الحال في الواردات، فقد شهد عام 

ثم عاودت  ، %1,6مليون دوالر بنسبة انخفاض بلغت  95من كونه إنخفاضا طفيفا، حيث سجلت ما قيمته 

دوالر بنسبة زيادة  مليون 109حيث سجلت ما قيمته نحو  2016الصادرات األسبانية النمو مجددا في عام 

 .%15نحو مليون دوالر محققة نسبة زيادة قدرت ب 125.5فقد سجلت  2017، وفي عام %14كبيرة بلغت 

 

 

 :السجاد وأغطية األرضياتالواردات األسبانية من   (1)

 

قد شهدت نموا ملحوظاً  وأغطية األرضيات دحركة استيراد اسبانيا للسجايتبين من خالل اإلحصاءات أن 

ومن خالل مراجعة بيانات الواردات األسبانية خالل ة، يميا من أثار االزمة المالية العالبعد تعافي اسبانخاصة 

، وارتفع في العام التالي 2013مليون دوالر عام  158,8الفترة محل الدراسة يتبين أنها قد بلغت ما قيمته 

، وفي العام التالي فقد انخفضت بنسبة بلغت %20مليون دوالر بنسبة زيادة بلغت  190,8ليبلغ ما قيمته 

فقد ارتفع حجم الواردات األسبانية  2016مليون دوالر، وفي عام  167,2حيث سجلت ما قيمته  %12.5نحو 

، فقد حققت الواردات 2017، أما في عام %9يون دوالر محققا نسبة زيادة بلغت حوالي مل 182,7ليبلغ نحو 

مليون  205,5حيث بلغت ما قيمته  %12,5األسبانية من البنود محل الدراسة نموا إيجابيا بلغت نسبته 

 دوالر. 

 

ية األرضيات المختلفة للسجاد وأغطن البنود األسبانية مالجدول التالي تطور حجم الواردات  ويوضح

 ، وذلك كما يلي:2017 – 2013خالل الفترة من 

 

 
  



 

 
12 

 

 تطور حجم الواردات األسبانية من البنود المختلفة للسجاد وأغطية األرضيات

 2017-2013خالل الفترة من 

 

 القيمة باأللف دوالر 

 trademapالمصدر: قاعدة بيانات التجارة الدولية 

 

 

سجاد وأغطية األرضيات الخاص بال "5703"أن الواردات من البند الجمركي ويتبين من الجدول السابق 

عوام سبانية خالل األنصف الواردات األ على ما يقرب من استحوذتقد مصنوعة من صوف أو وبر ناعم ال

قبال المتزايد لى اإلإشارت أالعات الرأي ودراسات السوق التي وهو ما يؤكد نتائج استط ،الخمس السابقة

الئمة للظروف المناخية والصحية كثر ملنوعية من السجاد نظرا لكونها األسباني لهذه امن المستهلك األ

 .تربة والبكتريا والميكروباتباأل قل من حيث االحتفاظا األسبانيا، وكونهأل

 

ه سجلت ما قيمتقد المشار إليه بند الومن خالل البيانات الموضحة عاليه يتبين أن واردات أسبانيا من 

 88لتبلغ  2014رتفعت في عام التي االقيمة هي وفي اعقاب االزمة المالية،  2013مليون دوالر عام  66

مليون دوالر، لتعاود  78.6لتبلغ  2015مليون دوالر، غير أن قيمة الواردات عادت وانخفضت في عام 

 108.16لتبلغ  2017على معدالتها في عام ألى إ، ووصلت 2016عام مليون دوالر في  89.45االرتفاع وتبلغ 

 .مليون دوالر

 2017 2016 2015 2014 2013 البند الجمركي 

'5703 66,151 88,095 78,624 89,468 108,165 

'5702 46,739 50,842 43,810 47,066 49,717 

'5705 23,22 6 29,755 23,744 24,302 26,863 

'5704 15,020 14,730 14,556 14,697 14,668 

'5701 7,704 7,441 6,497 7,131 6,085 

 205,498 182,665 167,231 190,862 158,840 االجمالي



 

 
13 

 

والخاصة بالسجاد وأغطية األرضيات من مواد نسجية  "5702"سبانية من البند وتأتي الواردات األ

ة استيراد الكليم لى تطور حركإجمالي الواردات، وبالنظر إمن  %26ل المرتبة الثانية بنسبة مثل الكليم لتحت

علي قيمة أ 2014نوع من الصوف، حيث سجل عام بنفس الوتيرة التي نما بها السجاد المص نه لم ينمأنجد 

مليون دوالر،  43.8لى إلتصل  2015والرثم انخفضت في عام مليون د 50.8جمالية بلغت إللواردات بقيمة 

مرتبة االولى في مليون دوالر، وتحتل الهند ال 49.7لى إ 2017رتفاع الطفيف لتصل في عام ثم عاودت اال

سبانية خالل السنوات الخمس جمالي الواردات األإمن  %22انيا في هذا البند بنسبة سبالدول المصدرة أل

سبانية جمالي الواردات األإمن  %21.6ها تركيا بنسبة يمليون دوالر، تل 52.5الماضية بقيمة صادرات بلغت 

 خيرة.مليون دوالر خالل الخمس سنوات األ 49.5وبقيمة بلغت 

 

رتبة الثالثة من بين الواردات الم "5705"ويحتل البند الخاص بالسجاد وأغطية أرضيات أخرى 

ون دوالر ثم انخفضت ملي 29.8بقيمة بلغت  2014على معدالته في عام أوالذي بلغ  %14سبانية بنسبة األ

 2017 و 2016االرتفاع الطفيف خالل العامين  مليون دوالر، ثم عاود 23.7ما قيمته لى إ 2015في عام 

هذا سبانيا من المصدرة ألولى في الدول ، وتحتل الصين المرتبة األ2017مليون دوالر في  26.9لى إصل يل

مليون  38.3خيرة بقيمة بلغت خالل الخمس السنوات األ الواردات جماليإمن  %30لى إالبند بنسبة تصل 

عوام الخمس مليون دوالر خالل األ 36.9جمالي الواردات بقيمة بلغت إمن  %28.5ر، تليها الهند بنسبة دوال

 خيرة.األ

 

المرتبة الرابعة بنسبة  ”5704“سبانية من السجاد وأغطية أرضيات من اللباد البند وتحتل الواردات األ

، مليون دوالر 74نحو   2017-2013، وبلغت قيمتها اإلجمالية خالل الفترة من جمالي الوارداتإمن  8%

وبقيمة اجمالية تصل الى  %58بنسبة بلغت من الواردات األسبانية  ظمىالعبلجيكا على النسبة  ذوتستحو

 .عوام الخمسمليون دوالر خالل األ 42.7

 

 سجاد وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسجيةوالخاص ب "5701"سبانية من البند الواردات األوتأتي 

مليون دوالر  35نحو سبانية بقيمة واردات بلغت جمالي الواردات األإمن  %4بنسبة  خيرةفي المرتبة األ

جمالي إمن  %22.4هذا البند بنسبة ل ي الهند على قمة الدور المصدرة، وتأت2017-2013لفترة من خالل ا

جمالي الواردات بقيمة إ من %20.4ر، تليها باكستان بنسبة مليون دوال 7.8جمالية بلغت إالواردات وبقيمة 

 .عوام الخمسمليون دوالر خالل األ 7بلغت ما يزيد على اجمالية 
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ويوضح الشكل البياني التالي تطور كل بند من بنود الواردات األسبانية من السجاد وأغطية األرضيات 

 ، وذلك كما يلي: 2017-2013خالل الفترة من 

 
 

 2017-2013تطور الواردات األسبانية من البنود المختلفة للسجاد وأغطية األرضيات خالل الفترة من 

 
 القيمة باأللف دوالر

 trademapالمصدر: قاعدة بيانات التجارة الدولية 

 

 

 

يوضح الشكل التالي األهمية النسبية لكل بند من البنود الجمركية محل الدراسة في الواردات كما 

 ، وذلك كما يلي:هذا الفصل الجمركياألسبانية من 
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 األسبانيةاألهمية النسبية للبنود المختلفة من السجاد وأغطية األرضيات في الواردات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 trade mapالمصدر: قاعدة بيانات التجارة العالمية 

 

 

 :التوزيع الجغرافي للواردات األسبانية من البنود المختلفة للسجاد وأغطية األرضيات 

 

عوام خالل األسبانيا في قائمة الدول المصدرة للسجاد ألوائل العشر األالدول ن أحصاءات إلى شير اإلت

حتل الصين تسبانية  من السجاد وجمالي قيمة الواردات األإمن  %87.5تستحوذ على نسبة الخمس الماضية 

جمالية بلغت إبقيمة  ،الصادرات يجمالإمن  %25سبانيا بنسبة بلغت كبر من قيمة الصادرات أللنسبة األا

 .2017 -2013خالل الفترة من مليون دوالر  201
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ها ي، تلمليون دوالر 112 بلغت جماليةإوبقيمة  %14المرتبة الثانية بنسبة بلغت وتأتي الهند في 

مليون  93جمالية إوبقيمة  %12، ثم بلجيكا بنسبة مليون دوالر 105وبقيمة  %13هولندا بنسبة بلغت 

من  %7يا منهم نسبة أطاليا والمانيا والتي لم تتجاوز ثم تأتي بعدها تركيا وفرنسا والبرتغال واي، دوالر

جمالي الصادرات إمن  %5بنسبة بلغت  عاشر سبانيا، بينما احتلت مصر المركز الجمالي قيمة الصادرات ألإ

 .الفترة المشار إليها مليون دوالر 39جمالية بلغت إوبقيمة 

 

الل خ ويوضح الشكل التالي األهمية النسبية للدول العشر األعلى تصديرا ألسبانيا من هذه البنود

 ، وذلك كما يلي:2017-2013الفترة من 

 

 
 *ألسبانياأهم الدول التي تصدر البنود المختلفة ألغطية األرضيات 

 

 trade mapالمصدر: قاعدة بيانات التجارة العالمية *
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وأغطية األرضيات لسجاد لسبانية من البنود المختلفة لواردات األتطور االتالي كما يبين الجدول 

  .ألسبانيا ةالمصدرالدول هم في قائمة استيرادها من الدول األوالتي تم 

 

 
 نمو حجم الواردات األسبانية من البنود المختلفة للسجاد وأغطية األرضيات 

 *لمصدرين ألسبانيامن الدول األهم في قائمة ا
 

 القيمة باأللف دوالر

 

 trademap*المصدر: قاعدة بيانات التجاة الدولية 

 

 

نود بمن الدول األعلي تصديرا لهذه ال الشكل التالي التطور الخاص بصادرات كل دولةيبين كما 

 ألسبانيا وذلك كما يلي:

 

  2013 2014 2015 2016 2017 االجمالي

201,400 53,305 40,569 36,970 40,514 30,042 
 الصين

105,445 25,970 23,799 18,421 22,503 14,752 
 هولندا

112,293 24,469 22,942 22,072 23,024 19,786 
 الهند

93,119 20,485 18,714 16,266 18,432 19,222 
 بلجيكا

57,312 13,738 11,443 9,914 12,647 9,570 
 تركيا

56,130 12,595 10,928 11,520 11,289 9,798 
 فرنسا

45,326 9,164 9,267 8,528 11,511 6,856 
 ايطاليا

53,430 8,745 11,720 10,599 11,466 10,900 
 البرتغال

28,300 6,131 5,501 3,754 5,340 7,574 
 المانيا

39,438 5,282 5,294 7,466 11,101 10,295 
 مصر
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 صادرات الدول األكثر تصديرا ألسبانيا من البنود المختلفة تحليل

 للسجاد وأغطية األرضيات 

 Trademapالمصدر: قاعدة بيانات التجارة الدولية *

 

 :السجاد وأغطية األرضياتالصادرات األسبانية من   (2)

 

ذا هيعود وز التصميم، سباني أهمية كبيرة من حيث جودة المنتج وتميتاريخيا اكتسب السجاد األ

ي للسجاد سبانيا وفينيقيا الفن التقليدأندلس حيث علم الصناع العرب شعب لتميز لفترة الوجود العربي في األا

جاد ن السأونجد سبانية، سواق األتسمي السجاد المغربي وتباع في األاليدوي والذي ال تزال هذه التصمايم 

يبدو أن اللون األصفر هو اللون  .االسباني له مظهر بصري مختلف ومميز ويمكن التعرف عليه في لحظة

 .تقريبًا في البالدد في كل تصميم السائد ويوج
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تتراوح هذه األنماط من بسيطة إلى و باستخدام أنماط هندسية، دما يتميز التصميم االسباني للسجاك

 قيمةجمالي إن أذ إ ،هذا التميز مصدرا لتنامي انتاج وصادرات اسبانيا من السجادلكان وقد معقدة للغاية، 

 دولة من دول العالم. 152لى إمليون دوالر تم تصديرهم  514لغت عوام الخمس الماضية بالصادرات خالل األ

 

ويوضح الشكل البياني التالي تطور حجم الصادرات األسبانية من السجاد وأغطية األرضيات خالل 

 ، وذلك كما يلي:2017 – 2013الفترة من 

 
 

 2017-2013تطور الصادرات األسبانية من السجاد وأغطية األرضيات خالل الفترة من 

 
 القيمة باأللف دوالر أمريكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Trade mapالمصدر: قاعدة بيانات التجارة العالمية 
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ويوضح الجدول التالي تحليل الصادرات األسبانية وفقا للبند الجمركي خالل الفترة محل الدراسة من 

 وذلك كما يلي: 2013-2017

 
 وأغطية األرضيات وفقا للبند الجمركيتحليل الصادرات األسبانية من السجاد 

 2017-2013خالل الفترة من 

 

 القيمة باأللف دوالر

 2017 2016 2015 2014 2013 البند الجمركي

'5702 46,623 50,537 51,563 52,473 61,713 

'5703 19,099 23,241 28,996 40,098 47,119 

'5705 10,964 13,191 7,222 6,882 7,204 

'5704 6,706 6,748 4,434 5,954 5,411 

'5701 3,359 3,433 3,355 3,528 4,130 
 trademapالمصدر: قاعدة بيانات التجارة الدولية *

 

والخاص بسجاد وأغطية  "5702"سبانية من البند ن الصادرات األويتبين من خالل الجدول السابق أ

جمالي إمن  %51نصف قيمة الصادرات بنسبة كثر من أعلى ذ جية تستحوأرضيات أخرى من مواد نس

، ومن خالل تتبع تطور مليون دوالر 263خيرة بقيمة بلغت عوام الخمس األسبانية خالل األالصادرات األ

، مليون دوالر  46,6نحو 2013الصادرات األسبانية من هذا البند يتبين أنها في تنامي مستمر حيث بلغت عام 

، واستمر االرتفاع لتصل قيمة 2014مليون دوالر في عام  50,5وواصلت االرتفاع في العام التالي لتبلغ 

 .2017والر في عام مليون د  62 نحو لىإادرات االسبانية من هذا البند صال

 

ات ردمن اجمالي الصا %29.6على  ذستحوذ تأكثر الدول استيرادا لهذا البند من أسبانيا إ وتعد البرتغال

وتأتي الواليات المتحدة ، 2017-2013فترة من المليون دوالر خالل  78نحو االسبانية وبقيمة بلغت 

من اجمالي الصادرات االسبانية  %17.4سبة بلغت نة في المرتبة الثانية في االستيراد من اسبانيا باالمريكي

  .الفترة المشار إليهامليون دوالر خالل  46 نحو وبقيمة بلغت
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 %30.8 ، تمثل صادراته نحوالخاص بالسجاد المصنوع من الصوف "5703"أما فيما يتعلق بالبند 

لسجاد وقد شهد تصدير هذا النوع من اللفصل الجمركي محل الدراسة،  من اجمالي الصادرات االسبانية

 19 نحو البند بلغتفعلى الرغم ان اجمالي الصادرات من هذا معدالت نمو كبيرة خالل الفترة محل الدراسة، 

مليون دوالر، واستمرت في الصعود  23لتصل الى  2014اال انها ارتفعت في عام ، 2013مليون دوالر عام 

مليون دوالر،  40بلغ نحو لت 2016زة كبيرة في عام ، ثم شهدت قف2015مليون دوالر في عام  29نحو لتبلغ 

 .2017مليون دوالر في عام  47واستمرت في الصعود لتبلغ 

 

ة واردات بلغت مبقيمن هذا البند سبانية جمالي الصادرات األإمن  %22.3البرتغال على نسبة  ذوتستحو

جمالي الصادرات إمن  %17 نحو ، تليها فرنسا والتي تستوردالفترة محل الدراسةمليون دوالر خالل  35,4

من الصادرات  %15.1ايطاليا رد خيرا تستوأمليون دوالر خالل الخمس سنوات، و 27نحو سبانية باأل

 عوام الخمس السابقة.مليون دوالر خالل األ 24زهاء سبانية بقيمة بلغت األ

 

فهي تمثل ما نسبته  " 5705"سجاد وأغطية أرضيات أخرى وفيما يتعلق بصادرات البند الجمركي 

الفترة محل ل مليون دوالر خال 45,5وبقيمة بلغت لهذا الفصل سبانية جمالي الصادرات األإمن  8.8%

ً شهدت تراجعقد ن حجم الصادرات من هذا البند أغير ، الدراسة ، ففي حين سجلت قيمة خيرةعوام األخالل األ ا

 2015نها تراجعت كثيرا في عام أال إ 2014مليون دوالر في عام  13,2سبانية من هذا البند الصادرات األ

مليون دوالر  6,9ى ام التالي على التوالي ووصلت المليون دوالر، ثم استمرت في التراجع للع 7,2لتصل الى 

  مليون دوالر . 7,2ارتفاعا طفيفا لتصل الى  2017، بينما شهد عام 2016في عام 

 

سبانية من هذا البند جمالي الصادرات األإمن  %23.6ربية السعودة على نسبة المملكة الع ذوتستحو

 ه تنسبما  د، تليها البرتغال التي تستور2017-2013الفترة من مليون دوالر خالل  10,7اجمالية بلغت  وبقيمة

مليون دوالر، ثم تأتي المغرب  8,3بقيمة اجمالية بلغت لهذا البند من اجمالي الصادرات االسبانية  18.2%

سبانية وبقيمة جمالي الصادرات األإمن  %10.2سبة في المرتبة الثالثة من حيث االستيراد من هذا البند بن

 خيرة.عوام الخمس األمليون دوالر خالل األ 4,6اجمالية بلغت 

 

، فهي والخاص بالسجاد وأغطية األرضيات من اللباد "5704الجمركي " البندأما فيما يتعلق بصادرات 

الفترة من خالل مليون دوالر  29,3من اجمالي الصادرات االسبانية بقيمة بلغت  %5.7تمثل ما نسبته 

ارتفعت و، 2013عام  مليون دوالر 6,7 قد سجلت الصادرات األسبانية من هذا البند نحو، و2013-2017

 .مليون دوالر 6,75في العام التالي ارتفاعا طفيفا لتصل الى 
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مليون دوالر، ثم  4,4ضا كبيرا حيث وصلت الى افانخ 2015الصادرات انخفضت في عام ن هذه أال إ

 5,4لتبلغ  2017مليون دوالر، وانخفضت ايضا في عام  6 نحو لتصل الى 2016وارتفعت في عام عادت 

 مليون دوالر.

 

 من مواد نسجية ىوالخاص بسجاد وأغطية أرضيات أخر "5701"سبانية من البند تعد الصادرات األو

من هذا الفصل جمالي الصادرات إمن  %3من السجاد اذ يمثل حوالي  سبانيةالصادرات األمن أقل البنود في 

 عوام الخمس الماضية.مليون دوالر خالل األ 17,8نحو بلغت  الجمركي بقيمة

 

جمالي الصادرات إمن  %11سبانيا بنسبة أالدول المستوردة لهذا البند من  وتأتي ألمانيا على رأس

وبقيمة  %11.2فرنسا بنسبة ، تليها محلي الدراسة الخمسة عواماأل مليون دوالر خالل 2نحو وبقيمة بلغت 

ت من اجمالي الصادرا %10.5مليون دوالر، في حين تأتي ايطاليا في المرتبة الثالثة بنسبة  1,9 بلغت نحو 

 مليون دوالر. 1,86غت سبانية وبقية اجمالية بلاأل

 

لدراسة، اويوضح الشكل البياني التالي تطور صادرات أسبانيا من كل بند من بنود الفصل الجمركي محل 

 وذلك كما يلي:
 القيمة باأللف دوالر

 trademapالمصدر: قاعدة بيانات التجارة الدولية 
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تحليل تطور الصادرات األسبانية من بنود السجاد وأغطية األرضيات
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الشكل التالي األهمية النسبية لكل بند من بنود السجاد وأغطية األرضيات في الصادرات كما يوضح 

 األسبانية وذلك كما يلي:

 
 األرضياتاألهمية النسبية للبنود المختلفة من السجاد وأغطية 

 57في الصادرات األسبانية للفصل الجمركي 
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 التوزيع الجغرافي للصادرات األسبانية من السجاد وأغطية األرضيات:

 

حجم جمالي إمن  %77.3على نسبة المتلقية للصادرات األسبانية ولي الدول العشرة األ ذتستحو

خالل الفترة الصادرات حجم من اجمالي  %27.3الدول البرتغال بنسبة   ، وتأتي على رأس هذهالصادرات

مريكية وفرنسا الواليات المتحدة األ تليهامليون دوالر،  140 نحو وبقيمة اجمالية بلغت 2017-2013من 

 %8.6تليهما ايطاليا بنسبة الصادرات، من اجمالي  %10في المرتبة الثانية والثالثة بنسبة تتجاوز قليال 

   .رمليون دوال 44وبقيمة تزيد عن 

51%

31%

9%

6%
3%

للبند الجمركي وفقاً الصادرات االسبانية 

'5702

'5703

'5705

'5704

'5701
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من اجمالي الصادرات  %3حوالي المغرب  تلقتثالثة دول عربية حيث  هذه القائمة،وقد ضمت 

من  %2.8ما نسبته المملكة العربية السعودية  لقت، فيما تلهذه البنود خالل الفترة المشار إليها االسبانية

 .لهذه الفترة سبانيةجمالي الصادرات األإمن  %2.2ما نسبته الجزائر فقد تلقت وأخيرا  ،دراتاالص جماليإ

 

ويوضح الشكل التالي الوزن النسبي لكل دولة من الدول األكثر إستيرادا للبنود المختلفة من السجاد 

، وذلك كما 2017-2013وذلك تأسيسا على القيم اإلجمالية خالل الفترة من  وأغطية األرضيات من أسبانيا

 يلي:

 
 األهمية النسبية لكل دولة من الدول العشر األكثر استيرادا للسجاد وأغطية األرضيات من أسبانيا 

 2017-2013خالل الفترة من 

 

 

 Trademapالمصدر: قاعدة بيانات التجارة الدولية *
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كما يوضح الجدول التالي تطور حجم واردات الدول األكثر استيرادا للبنود المختلفة من السجاد 

 ، وذلك كما يلي:2017 – 2013وأغطية األرضيات من أسبانيا، خالل الفترة من 

 
 *تطور واردات الدول األكثر استيرادا للسجاد وأغطية األرضيات من أسبانيا

 
 القيمة باأللف دوالر أمريكي

 اإلجمالي 2017 2016 2015 2014 2013 الدولة

 140,358 33,878 27,547 25,975 27,763 25,195 البرتغال

الواليات المتحدة 

 األمريكية
10,510 12,476 10,423 10,886 9,367 53,662 

 53,140 15,241 13,912 7,818 7,882 8,287 فرنسا

 44,441 16,141 9,731 6,803 6,108 5,658 ايطاليا

 29,770 5,964 6,933 7,159 4,437 5,277 المانيا

 25,545 6,014 4,877 5,867 4,851 3,936 المملكة المتحدة

 15,249 3,956 4,438 3,214 2,615 1,026 المغرب

 14,140 1,163 1,121 2,251 5,959 3,646 السعودية

 11,082 3,616 2,999 2,451 1,304 712 الجزائر

 10,063 2,454 2,517 2,118 2,468 506 ايرلندا

 trademapالمصدر: قاعدة بيانات التجارة العالمية *
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 :بين مصر وأسبانيا في مجال السجادحركة التجارة خامسا: 

 

  :من مصرمن البنود المختلفة للسجاد وأغطية األرضيات الواردات األسبانية  (1)
 

ة م الثالثواسبانيا خالل االعمن السجاد ألتشير احصائيات التجارة الى تراجع الصادرات المصرية 

وبنسبة   2015الماضية، ففي حين بلغت قيمة الصادرات المصرية سبعة مليون واربعمائة الف دوالر في عام 

دوالر في هذا العام، غير  مليار 167,3سبانية من السجاد والتي بلغت جمالي الواردات األإمن  %4.5بلغت 

وبنسبة  2016دوالر في عام ربعة وتسعون الف ألى خمسة مليون و مئتان وإنها تراجعت لتصل أنجد ننا أ

، ثم ار دوالرملي 182,7من اجمالي الواردات االسبانية من السجاد في هذا العام والتي بلغت  %2.9بلغت 

من اجمالي الواردات  %2.6والر بنسبة بلغت دمليون  5,282 لتبلغ  2017شهدت تراجعا طفيفا في عام 

 والر.ار دملي 205,5االسبانية والتي بلغت 

 

الجدول التالي بيان الصادرات المصرية ألسبانيا من البنود المختلفة للسجاد وأغطية  ويوضح

 ، وذلك كما يلي:2017-2015األرضيات خالل السنوات الثالث األخيرة من 

 
 بيان الصادرات المصرية من السجاد وأغطية األرضيات إلى أسبانيا

 2017-2015خالل الفترة من 
 

 القيمة باأللف دوالر

 البند الجمركي 
 الواردات األسبانية من مصر 

 جمالياإل
Y 2015 Y 2016 Y 2017 

'5702 3,552 2,164 2,371 8,087 

'5703 3,462 2,329 2,302 8,093 

‘5704 404 470 349 1,223 

‘5705 39 330 254 623 

‘5701 9 1 6 16 

  5,282 5,294 7,466 االجمالي 

 أمريكيالقيمة باأللف دوالر 
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 الشكل البياني التالي تطور حجم الصادرات المصرية  إلى أسبانيا من البنود محل الدراسة: حيوضكما 

 
 الصادرات المصرية من السجاد وأغطية األرضيات إلى أسبانيا 

 2017-2015خالل الفترة من 

 
 القيمة باأللف دوالر أمريكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 trademapالمصدر: قاعدة بيانات التجارة العالمية 

 

الخاص بالسجاد وأغطية  "5702" كل من البندن أى البنود الجمركية االساسية نجد لإوبالنظر 

من صوف أو  ىالخاص بالسجاد وأغطية أرضيات أخر "5703" والبند من مواد نسجية، ىأرضيات أخر

 2015مليون دوالر عام  7الصادرات المصرية منهما بلغت ما قيمته نحو جمالي قيمة ، يتبين أن إوبر ناعم

، في حين تراجعت من السجاد ألسبانيا في ذلك العاممن اجمالي صادرات مصر %94وهو ما يمثل ما نسبته 

من  من اجمالي الصادرات المصرية %85بنسبة  2016مليون دوالر في عام  4.5 نحو هذه الصادرات لتبلغ

 2017وارتفعت الصادرات المصرية من هذين البندين خالل عام ، الجمركي ألسبانيا في هذا العام هذا الفصل

جمالي الصادرات المصرية من السجاد الى إمن  %88.5ليون دوالر بنسبة بلغت م 4.7نحو لغت بحيث 
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سجاد الخاص ب "5701"حجم وقيمة الصادرات المصرية للسجاد من البنود الجمركية  في حين ظل

 "5705"والخاص بسجاد وأغطية أرضيات من لباد،  "5704"، وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية

والخاص بسجاد أخر وأغطية أرضيات أخرى اذ ظلت محدودة للغاية والتي تتراوح نسبتها من اجمالي 

والر وهي نسب دالف  801الف دوالر و 452ت بين حراوتوبقيمة  %15 – 6المصرية ما بين  الصادرات

 جمالي واردات اسبانيا من هذه البنود.إمحدودة جدا في ضوء 

 

تحليل تطور صادرات مصر من كل بند من بنود الفصل الجمركي محل الدراسة ضح الشكل التالي ويو

 ، وذلك كما يلي:2017 -2015ألسبانيا خالل الفترة من 

 
 ألسبانيا  57تحليل تطور صادرات مصر من بنود الفصل الجمركي 

 2017-2015خالل الفترة من 

 القيمة باأللف دوالر 

 trademapالمصدر: قاعدة بيانات التجارة الدولية *
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 الصادرات األسبانية لمصر من السجاد وأغطية االرضيات: (2)

 

من خالل البنود المختلفة للفصل الجمركي اءات الصادرات األسبانية لمصر صمن خالل مراجعة إح

من  %0.1بنسبة بلغت  2015دوالر في عام  الف 98اذ بلغت قيمة هذه الصادرات يتبين محدوديتها،  57

 2016مليون دوالر، وارتفعت هذه القيمة في عام  95.6اجمالي صادرات اسبانيا من السجاد والتي بلغت 

 109نحو سبانية التي ارتفعت لتصل الى الصادرات األإجمالي من  %0.2دوالر وبنسبة بلغت  الف 214لتبلغ 

 %0.1دوالر وبنسبة لم تتعد  الف 80لتبلغ  2017مليون دوالر، ثم عادت قيمة الصادرات لالنخفاض في عام 

 مليون دوالر. 126 نحو والتي بلغتمن هذا الفصل الجمركي لهذا العام سبانية جمالي الصادرات األإمن 

 

صادرات األسبانية من السجاد وأغطية األرضيات إلى مصر خالل لويوضح الشكل التالي تطور حجم ا

 السنوات الثالث الماضية:

 
 تطور الصادرات األسبانية لمصر من السجاد وأغطية األرضيات 

 2017-2015خالل الفترة من 

 القيمة باأللف دوالر
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يوضح الجدول التالي البيان التفصيلي إلحصاءات الصادرات األسبانية من البنود المختلفة من  كما

  :وذلك كما يلي السجاد وأغطية األرضيات

 

 
 بيان الصادرات األسبانية لمصر من السجاد وأغطية األرضيات 

 2017-2015خالل الفترة من 

  
 القيمة باأللف دوالر

 الصادرا ت األسبانية لمصر
 البند الجمركي

2017 2016 2015 

52 34 39 '5702 

27 180 55 '5703 

1 0 1 '5705 

0 0 3 '5704 

0 0 0 '5701 
 trademap*المصدر: قاعدة بيانات التجارة العالمية 

 

ا ذقد استحو 5703، 5702الجمركيين  نن البنديأوبتوزيع هذه الصادرات على البنود الجمركية نجد 

 2017عام الصادرات منهما قيمة  تذ بلغإ ،سبانية لمصر من السجادلى النصيب االكبر من الصادرات األع

نية لمصر في سبان جميع الصادرات األأ، في حين الي الصادراتممن اج %99الف دوالر بنسبة  79 نحو

جمالي الصادرات إمن  %96قد مثلت نسبة هذين البندين حوالي ن، وين البنديمن هذ نتكا 2016عام 

 الف دوالر. 94وبقيمة بلغت  2015سبانية لمصر في عام األ

 

ويوضح الشكل التالي تحليل تطور صادرات كل بند من بنود الفصل الجمركي محل الدراسة الواردة 

 في ، وذلك كما يلي: 2017 – 2015من أسبانيا لمصر خالل الفترة من 
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 تحليل تطور البنود المختلفة للصادرات األسبانية من السجاد وأغطية األرضيات لمصر 

 2017-2015خالل الفترة من 

 

 القيمة باأللف دوالر

 

 trademapالمصدر: قاعدة بيانات التجارة الدولية 

 

 األرضيات.ويؤكد الشكل السابق محدودية الصادرات األسبانية لمصر من مختلف بنود السجاد وأغطية 

 

 : قنوات توزيع السجاد  في أسبانيا:سادسا

 

المفروشات بشكل عام توزيع أثرت االزمة االقتصادية التي مرت بها اسبانيا على خريطة قنوات 

هذه السلع، األمر فاض معدالت االستهالك لادت الى انخها ، اذ انوالسجاد وأغطية األرضيات بشكل خاص

  الصغيرة وبقيت السالسل الكبيرة التي استطاعت االستمرار خالل فترة األزمة.اثر سلبا على المحالت الذي 
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ي فالسجاد وأغطية األرضيات كبر من سوق توزيع التجارية الكبيرة على النسبة األ وتستحوذ السالسل

 يعتالية السالسل المحلية لبمرتبة ، وتأتي في Corte Inglesمن أهم هذه المتاجر تأتي سلسلة، واسبانيا، 

  األثاث، وصغار المنافذ البيعية.
 

 وفيما يلي بيان بأهم السالسل التجارية في هذا الصدد:

 طبيعة النشاط العالمة التجارية

 المتاجر متعددة األقسام:  (1)

Corte Ingles 

تنتشر هذه السلسلة في كل األقاليم األسبانية وتقوم بعرض معظم احتياجات األسرة  -

اكسسوارات، منتجات جلدية، أجهزة كهربائية، إلى جانب والمنزل من مالبس جاهزة، 

 األقسام الخاصة بالموبيليا والمفروشات المنزلية.

تخاطب هذه السلسلة الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة فأعلى وتقدم منتجات راقية  -

 ذات جودة مميزة بأسعار عالية نسبياً.

 :ثاثاألالمفروشات والمتخصصة في  السالسل (2)

IKEA 
سم ق من أكبر السالسل العالمية في الموبيليا ومستلزمات المنزل والمفروشات المنزلية التي تتضمن

  فرع في االقاليم األسبانية 17وتتمتع السلسلة بوجود عدد متخصص في السجاد وأغطية األرضيات، 

 المختلفة. 

Leroy Merlin 
متع ويتمن السالسل األوروبية الكبيرة المتخصصة في مستلزمات المنزل والديكور والتشطيبات، 

 بوجود قسم خاص للسجاد وأغطية األرضيات

 

 :مالحظات بشأن تفضيالت المستهلك األسباني 

 

 عدم و تتسم الثقافة األسبانية بشكل عام بخصائص الثقافة المتوسطية المحبة للبهجة واالستمتاع

 االلتزام الشديد بالقواعد، كما تتسم بحب السفر واالنتقال حتى داخل الدولة نفسها.

 شخصية المواطن األسباني ببعض من خصائص الثقافة العربية وذلك تأسيسا على فترة الحكم  تتصف

لذوق ا "، وهو ما يؤثر علىالعربي الطويلة لعدد من األقاليم األسبانية خاصة الجنوبية منها "األندلس

 العام والتفضيالت سواء المتعلقة بالمالبس، المفروشات، األثاث أو الطعام.
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 ن خدمة ما بعد البيع للمستهلك األسباني، فإساسي بالنسبة أن السعر عامل كوعلى الرغم من و

ولقد نما السوق اإلسبانية على اإلنترنت الهامة أيضا، وامل من العالتوصيل وسهولة الشراء تعد و

من السكان اآلن على  ٪60يتعامل  لحوظ في السنوات االخيرة اذ تشير االحصاءات الى انه بشكل م

 .Secure Trading اإلنترنت وفقًا لـ

  من  ٪54من مشتريات األزياء، و  ٪55من مشتريات السفر ، و  ٪63، تم إجراء  2015ففي عام

من مشتريات األحذية واإلكسسوارات عبر اإلنترنت، قدر  ٪51، و مشتريات اإللكترونيات

InternetLiveStats  مليون مستخدم  37، ولعل ما يدعم هذا التوجه أن إسبانيا لديها أكثر من

الندمارك ووفقًا لشركة  من عدد السكان، ٪82.2يمثل نسبة  ، وهو ما 2016لإلنترنت في عام 

عاًما ، ويعيش في المناطق  49إلى  25عمر المستهلك عبر اإلنترنت يتراوح من ، فإن متوسط جلوبل

  .الحضرية ، ويعمل بدوام كامل ، ولديه شهادة جامعية ، ولديه قوة اكتساب متوسطة إلى عالية

 

 :السجاد وأغطية األرضيات سابعاً: نمو القطاع السياحي والفندقي في أسبانيا وعالقته بالطلب على 

 

تعد أسبانيا من المقاصد السياحية األشهر على مستوى العالم، والتي تتمتع بتنامي أعداد السائحين 

مليون سائح وهو العدد الذي يقارب ضعف عدد السكان،  82استقبلت البالد ما يزيد على  2017ففي عام لها، 

مليون،  75.6والذي شهد عدد سياح بلغ  2016عن عدد السياح في  %8.5ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 

، 2016عام  يورو اريمل 77،625 ، وقدرت عوائد هذا القطاع بحوالي بقعن العام السا ٪10.3 بلغت بزيادة

 ، 2015عن عام  ٪9ا بزيادة قدرهو

 

يها مليون، تل 18ويتمثل توزيع أعداد السائحين على األقاليم األسبانية المختلفة فيها كما يلي: كتالونيا 

من  ٪11وتساهم السياحة في أسبانيا بنسبة حوالي مليون،  13مليون، جزر البلياريس  13.3جزر الكناري 

  من إجمالي العمالة. ٪13 وتقوم بتوظيف حوالي مليون وظيفة، 2.5توفر اإلجمالي و الناتج المحلي

 

 182وإلى جانب السياح الدوليين الذين تستقبلهم البالد، فقد قام المواطنون والمقيمون بأسبانيا بعدد 

بنسبة  اإلنفاق السياحي الداخلي  وارتفع، 2015عن عام  ٪3.7بزيادة نسبتها و، 2016مليون رحلة في عام 

9.1٪ . 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=http://www.internetlivestats.com/internet-users/spain/&xid=17259,15700002,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhgoV3WxCDJVyQ_whPRfNSSXrXZEOg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://webinterpret.com/us/blog/spain-ecommerce-market/&xid=17259,15700002,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhX761hlhNx31hJYUe-SS0Mqcg5Lg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://webinterpret.com/us/blog/spain-ecommerce-market/&xid=17259,15700002,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhX761hlhNx31hJYUe-SS0Mqcg5Lg
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وأخذا في االعتبار الترتيب المتقدم ألسبانيا في الدول المستقبلة للسائحين على مستوى العالم، فإن 

القطاع الفندقي والعقاري ينمو بشكل كبير لتلبية احتياجات الزائرين للبالد، وتشير اإلحصاءات إلى تطور 

ندقية )فندق، شقة فندقية أو الشقق الفندقية، والموتيل، نزل، ...الخ( التي تم المتوسط السنوي للمنشآت الف

 15،000، بعدد يقرب من 2011، والتي بلغت ذروتها عام 2016إلى  2006افتتاحها خالل الفترة من من 

 منشأة فندقية في البالد، 

 

منشأة  14.626حيث بلغ  2015وبدأ هذا العدد يتخذ اتجاها تنازليا خالل األعوام التالية حتى عام 

منشأة فندقية  14.661نحو  2016فندقية، والتي بدأت في االتجاه التصاعدي مرة أخرى حيث سجلت عام 

ويوضح الشكل التالي تطور المنشآت الفندقية  مليون غرفة فندقية متاحة في المتوسط. 1.46والتي توفر نحو 

 . 2016-2006في أسبانيا خالل الفترة من 

 
 2016-2006د المنشآت الفندقية في أسبانيا خالل الفترة من نمو عد

 

 
 statista.comالمصدر: 
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وتشير نتائج االستبيانات التي قامت بها شركة هوستلتور المتخصصة في دراسات القطاعات 

فندق في البالد والتي تضم  2180سلسلة فندقية في أسبانيا، يتبعها حوالي  122السياحي إلى وجود عدد 

غرفة،  33،555فندق و  142الدولية القائمة بعدد  Meliáغرفة فندقية. وتتصدر سلسلة فنادق   382.637

غرفة، وتمثل هاتين  16،680فندق وغرف بلغت  133، بعدد فنادق بلغت NHتليها مجموعة فنادق 

 من إجمالي المنشآت الفندقية في أسبانيا.  ٪13.12السلسلتين حوالي 
 

غرفة، هذا إلى جانب  1،200ومن ناحية أخرى فقد توسعت مجموعة فنادق بارسيلو، التي أضافت 

و  H10، وكذا مجموعة 2017فندق في  109فندق إلى  102مجموعة يوروستار التي زادت منشآتها من 

 واستمرت السالسل األخرى عند نفس المستويات أو أحدثت تغييرات طفيفة Hoteles Globalesمجموعة 

في المنشآت السياحية الخاصة بها. ويوضح الجدول التالي أهم سالسل الفنادق في أسبانيا، وعدد المنشآت 

 ، وذلك كما يلي:2017و  2016والغرف التابعة لها وتطورها خالل عامي 
 

 

 أهم السالسل الفندقية في آسبانيا وتطور حجم المنشآت التابعة لها*

 

السلسةاسم  عدد الفنادق عدد الغرف .   

2017 2016 2017 2016 

33.555 34.867 142 150 Melia Hotels International 1.  

16.680 17.588 133 139 NH Hotel Group 2.  

15.120 13.858 58 51 Barcelo Hotel group 3.  

12.043 11.008 109 102 Eurostars Hotel Company 4.  

11.191 11.142 30 32 RIU Hotels and Resorts 5.  

10.527 10.391 46 44 H10 Hotels 6.  
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9.600 9.600 29 29 Best Hotels 7.  

9.587 9.532 42 33 Hoteles Globales 8.  

9.480 9.665 34 35 Iberostar Hotels & Resorts 9.  

7,718 7.183 36 35 Grupo Hoteles Playa 10.  

6,723 6.723 61 61 Ac Hotels By Mariott 11.  

6.721 6.653 56 55 Catalonia Hotels & Resorts 12.  

6.419 5.870 29 28 Hipotels 13.  

6.247 6.247 15 16 Princess Hotels 14.  

6.229 6.027 35 35 Grupotel 15.  

 www.hosteltur.com*المصدر: 

 

 

 التي تعقد في أسبانيا:السجاد وأغطية األرضيات  معارضثامنا:  

 
على الرغم من أن أسبانيا ليست من الدول التي تشتهر بعقد المعارض مثل بعض الدول األوروبية 

ي والتوكذا معارض الديكور  فروشات المنزليةوبيليا والملمالخاصة بااألخرى، إال أن هناك عدد من المعارض 

بالتجهيزات الفندقية ، وكذا بعض المعارض األخرى الخاصة تضم أقسام لعرض السجاد وأغطية األرضيات

وفيما يلي أهم المعارض في هذا اإلطار مرتبة وفقا لتاريخ هذه المنتجات، من بعض األقسام الخاصة بالتي تتض

 عقدها، والموزعة على مختلف األقاليم األسبانية:
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 مكان اإلنعقاد تاريخ اإلنعقاد اسم المعرض

HIP 2019: Hospitality Innovation Planet - 

Horeca Professional Expo 
 مدريد يناير 

Feria del Mueble 2019  يناير Zaragoza 

Giftrends - Intergift 2019 International 

Exhibition of Household and Gift Items 
 مدريد فبراير 

Expohogar Barcelona: home textile 

including rugs, and floor coverings 
 برشلونة مارس

Hostelco 2019 International Restaurant, 

Hotel and Community Equipment 

Exhibition 

 برشلونة ابريل 

Creativa Valencia: Arts and crafts fair, 

including rugs and floor coverings 

علما بأنه يتم تنظيم هذا المعرض في عدد من األقاليم 

 األسبانية األخرى مثل برشلونة، اليكانتي

 فالنسيا ابريل

Hábitat Valencia 2019 Furniture - The 

Sleep Show - Kitchen - Lighting - Outdoor - 

Decoration, Gifts and Accessories -Home 

Textiles &amp; Decoration 

 فالنسيا سبتمبر 

https://www.expohip.com/
http://www.feriazaragoza.es/feriamueble.aspx
http://www.ifema.es/intergift_01/
http://www.hostelco.com/
http://www.feriahabitatvalencia.com/
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 إلى أسبانيا السجاد وأغطية األرضياتتاسعا: قواعد تصدير

 
 لالتحاد األوروبي: السجاد وأغطية األرضيات لتصدير  اإلشتراطات الفنية √

 

لسجاد وأغطية اتقوم أسبانيا بتطبيق االشتراطات الخاصة باالتحاد األوروبي فيما يتعلق بتنظيم استيراد 

 بشكل عام، األرضيات 

 

 التعريفة الجمركية المطبقة على الصادرات المصرية √

األوروبي بناًء على ما ال يتم فرض رسوم جمركية على المنسوجات المصدرة من مصر إلى اإلتحاد 

 جاء بإتفاقية المشاركة المصرية األوروبية.

 

  %21داخلية )قيمة مضافة( :  ضريبة: تقوم أسبانيا بفرض الضرائب التي تفرضها أسبانيا √

 

 : أهم الموانئ االسبانية √

 http://www.valenciaport.comميناء فالنسيا:  -

 http://www.portdebarcelona.cat/en:  ميناء برشلونة -

 http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/index.jspميناء بيلباو:  -

 

 :أهم الصحف األسبانية √

- El País  : www.elpais.es 

- El Mundo : www.elmundo.es 

- ABC : www.abc.es 
  

http://www.valenciaport.com/
http://www.portdebarcelona.cat/en
http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/index.jsp
http://www.elpais.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
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 لىإالسجاد وأغطية األرضيات ات المصرية من نفاذ الصادرفرص  تعليق وتوصيات المكتب بشأن: عاشرا
 :أسبانيا

 

من السجاد وأغطية لصادرات المصرية لزيادة ايرى المكتب من خالل هذه الدراسة أن هناك فرصة 

 لسوق األسباني، وذلك لألسباب التالية:التي ترد لاألرضيات 

 .التعافي من األزمة االقتصادية 

االقتصاد األسباني بقطاعاته المختلفة قد بدأ في التعافي من آثار األزمة االقتصادية  يتضح مما تقدم أن

وذلك كنتيجة المفروشات المنزلية ومن ضمنها السجاد وأغطية األرضيات، سوق والتي أثرت بدورها على 

ي أثر على مباشرةً لخفض معدالت اإلنفاق المنزلي وإرتفاع معدالت البطالة بشكل غير مسبوق، األمر الذ

األسباني بشكٍل ملحوظ، كما أن ركود السوق العقارية وما صاحبها من ركوٍد في للمواطن النمط اإلستهالكي 

ً على األثاث والقطاعات الفرعية مثل قطاع  ً ملحوظا المفروشات ومواد البناء وغيرها كان له أثراً سلبيا

 .ثاثإستهالك األ

 

والتي تم إيضاحها من خالل الدراسة، فقد أدى لإلصالحات التي إتخذتها الحكومة األسبانية  نتيجةوإال أنه 

لإلنتعاش، األمر الذي ينطبق أيضا على الطلب على البنود محل الطلب الداخلي بصفة عامة هذا إلى معاودة 

 ضا اإلنعكاسات اإليجابيةأخذا في االعتبار أي لزيادة حجم صادراتنا منها، الدراسة، مما يشير إلى وجود فرص

 لتحسن االقتصاد على قطاع العقارات والقطاع السياحي. 
 

 اتساع السوق األسباني 

مليون سائح في  82ما يزيد على حيث استقبلت  من خالل ما تم إيضاحه من ريادة أسبانيا كدولة سياحية

وما تم تقديره من عوائد هذا القطاع التي بلغت حوالي عن العام السابق،  %8.5بزيادة قدرها   2017

إتساع حجم المنشآت الفندقية سواء الفنادق أو الموتيالت أو ، وفي ضوء 2016عام  يورو ارملي 77،625

الشقق الفندقية، وكذا تجديد المنشآت القديمة، فإن ذلك يوفر فرصا لتنمية الصادرات المصرية من األثاث 

 امي لهذا القطاع.لتلبية الطلب المتن
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 كما يرى المكتب أهمية مراعاة قواعد التصدير للسوق األسباني:

يجب على الشركات المصرية المهتمة بالتصدير للسوق االسباني مراعاة وااللتزام بالقواعد الخاصة بالتصدير 

ل ذلك إلمكانية القبولهذا السوق، وكذا االلتزام بالشروط ومواصفات الجودة المطلوبة في المنتجات المصدرة و

 وكذا القدرة علىللمفروشات المنزلية والسجاد وأغطية األرضيات واالعتماد من السالسل المختلفة الموزعة 

 المنافسة مع المنتجات المتوفرة بالسوق األسباني.

 

 


