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تسويق السجاد والكليم
في السوق الروسي
أوالً  .تعريف السلعة محل البحث .
السلعة محل البحث هي مفروشاا االريايا مال الساجال والكلايب والبسا ساوا
المصنوعة بطريقة النسج أو العقد او المخملي او الوبري وسوا تب تصنيعها مال االلياا
الطبيعيااة م اال القطاال والصااو

والكتاااو واللبااال والحرياار او تااب تصاانيعها ماال االليااا

الصااناعية او التربيبيااة وسااوا باملااة وجاااه ة او غياار جاااه ة .وتقاات تلاام المنتجااا
الفصول مل  1071الى  1071ي الكول الجمربي المنسق المعرو

ااي

بأساب  HSبماا تقات

اااي الفصاااول مااال  1151الاااى  1151اااي الكاااول الجمرباااي الموةاااد لتعريفاااة بروبسااال
المعرو ااة باسااب  SITC-3والجاادول المر ااق ر ااب ( )1يوياات تحديااد تلاام الفصااول ااي
الكااولييل وعا اتهمااا البينيااة بالللااا العربيااة واكمجلي يااة بمااا تحاادل من مااة المقااايي
والمعااايير الدوليااة  ISOتلاام الصااناعة ب االكول ماال  D1792بينمااا تحاادل تجااارة الجملااة
بالكول  1111وتجارة التج ئه بالكول .15115
وماااال المعاااارو

أو أول بلاااايب تااااب تسااااجيله

تاريخيااا ااي مقباارة الفرعااوو المصااري تحااتم

الراباات ااي

األسرة ال امنة عشر ي القارو الرابات عشار بال المايال بماا
ظهر على جدراو إةدى المقابر اي منطقاة بناي ةسال اي
صااعيد مصاار رسااو ت هاار النااول واااري تصاانيت الكلاايب ماال
غ ل الصو

Pazyryk

وصباغته ومسجه ؛ بما تب تسجيل أول سجالة معقولة ي منطقة Ulagan
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بجنوب سيبيريا لاخال الحادول الروساية الحالياة اي
القااارو الخاااام

بااال المااايال وتعااار

ةالياااا اااي متحاااف األرميتاااا

اااي مديناااة ساااام

بطرسبر والتي إشتهر بإسب  .Pazyrukوهااا ماا ي هار بوياوى مادى اكرتبااا بايل
مصر وروسيا مل إرتباا تاريخي ي صناعة السجال منا أ د العصور.

ثاميا ً  .تقسيما السجال والكليب .
تنقسب البس ابقا لطريقة التصنيت إلى الساجال اليادوي والصاناعي مناا تنقساب إلاى
البس المنسوجة م ل الكليب والسوماك والتيكيمي والسوزامي (النماذ األولية للجوباو)
والبس المعقولة التي تنقسب بدورها ةسب المنطقة الجلرا ية (السجال اكيرامي واأل قاامي
والصيني والتربمامي والكازاخي.......الخ) .بما تنقسب ةسب اريقة عمل العقد مال العقاد
اكيرامية والتربمامية والتبتية والبربرية واألسابامية ؛ بماا تنقساب ةساب الماالة المصانوعة
منها م ل الصو ية (األغنا والماع والجماال) والقطنياة والقطال المارسايلي يه و اللبالياة
والحريريااة ؛ منااا تنقسااب إلااى السااجال المخملااي والااوبري والمسااطت المقصااو
المقصااو

وغياار

وأخياارا تنقسااب ةسااب التصااميب الاااي ياارتب أةيامااا بالمنطقااة الجلرا يااة م اال

األصاافهامي والشاايرازي و الكاشااامي والكيرمااامي والتبري ا ي ؛ وأةيامااا بالرسااوما م اال
السجال ال هري والور ي والهندسي اكسامي والدرعي والصري.
ويستخد السجال ألغرا

عدة أهمها تلطية األرييا ساوا للم هار أو لتجناب

بااارولة األرياااية أو ل؛ياااجاس ؛ بماااا تساااتخد لتلطياااة الحاااوائ بلااار
أستخدم

ال يناااة بماااا

ي المايي بأبواب للخيا وأغطية لربوب الخيل والجمال.
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وتتحدل جولة البس ابقا لمجموعة ببيرة مل العوامل أهمها:
 اريقة التصنيت :البس اليدوية أ يب مل الصاناعية والبسا العقدياة أ ايب مال البسا
النسجية والبس مالوجة العقد أ يب مل المنفرلة.
 موس الل ل :الحرير أ يب مل الصو
أ يب مل األليا

والصو

أ يب مل القطل واأللياا

الطبيعياة

الصناعية....الخ.
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 عدل العقد :تقاس العقاد إماا بعادلها اي ال17
سب مربت أو البوصة المربعة وتتراوى بيل  37عقدة ي البوصاة المربعاة إلاى 17
عقدة ي بوصة للسجال منخفض الجولة إلاى  137عقادة اي البوصاة المربعاة اي
السجال متوس الجولة وإلى  557للجولة العالية وهناك سجال ي بعاض المتااةف
ومنازل األثريا يصل عدل العقد يه إلى  3577عقدة ي البوصة المربعة.
 الصباغة :الصباغة الطبيعية مل النباتا أ يب مال الصاباغة الصاناعية التاي تعتماد
على الصبلا المعدمية ومل المعارو

أو الحكوماة اكيرامياة اد أصادر

اموماا

بعقوبة طت يد مل يستخد الصبلا الصناعية ي صناعة السجال عا .1701
 التصااميب ال خر ااي :ماال الماةااه أمااه بلمااا بام ا التصااميما أصاالية ومرتبطااة
بالتصااميما التاريخيااة والجلرا يااة بلمااا باما أ اايب ؛ بمااا ياةااه أمااه بلمااا باما
التصميما بألواو باستيلية اتحة بلما بام أ يب .وهناك عادة عوامال لتحدياد تلام
التصااميما أهمهااا الباارواز أو اكاااار الااداخلي والخااارجي والميداليااة أو الصاارة
والكورمر واأليقوما المكررة .وأهب الطارزا المعرو اة هاي الطارازا النباتياة
(الهيراتااي) والشااجرية المتشااعبة وال هريااة (الفلااورال) والفااازا والمصاافو ا
سااوا النباتيااة أو الحيواميااة أو األيقوميااة والهندسااية اكسااامية سااوا المنفاارلة أو
المصفو ة أو ال هرية والتصميما القببية (سجالة الصاة).

ثال ا ً  .تاريخ صناعة وتجارة السجال الروسي
إشتهر إياراو واأل االيب المتأخماة لهاا بصاناعة الساجال الصاو ي مال اديب األزل
بمااا عر ا المنااااق المتأخمااة لمنلوليااا ااي الصاايل بصااناعة السااجال الحريااري وبام ا
التجااارة تااتب باال القاارو الراباات عشاار ماال خااال التجااار العاارب وعاار

اللاارب السااجال

الشر ي مل خاال الحماا الصاليبية وباما تربياا مربا ا هاماا اي تصادير ساجال تلام
المنااق ألوربا اللربية؛ وإعتبارا مل القرو الخام

عشر مقلا السافل العمامياة منتجاا
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الصيل والهند وإيراو مل التوابل والصيني والسجال
مل شري آسيا إلاى الشاري األوسا وعر ا األسااايل البرتلالياة اريقهاا لجناوب شاري
آسيا إعتبارا مال عاا  1157وتابعهب البحاارة الفرمساييل والهولنادييل والبريطاامييل خاال
القرو السالس عشر ثب إةتل البرتلالييل مضيق هرم عا .1111
أمشأ شربة الهند الشر ية عا  1177ومجح

ي الحصول على رماو مل شاه

إيراو لتجارة المنسوجا البريطامية بالسجال مقابال تعهاد الشاربة بمسااعدته اي إساتعالة
مضاايق هرما ؛ وإ تتح ا
روعها عادة مارا

ااروس لهااا ااي اهااراو وشاايراز وأصاافهاو ثااب تضاااعف عاادل

اي المادو اكيرامياة بماا إسات مر شاربا  OCM , Zieglerاي

إمتااااا السااااجال اكيرامااااي وإمتااااد اكساااات مارا لتشاااامل منااااااق برلسااااتاو وبخاااااري
وتربمنستاو وأصبح لندو منا

كسطنبول ي تجارة السجال عا .1037

إمت س يصر روسيا منااق القو از ووسا آسايا (أذربيجااو والشيشااو ولاغساتاو
 )...بعااد معااارك اويلااة ماات اكمبرااوريااة الع ماميااة وشاااه إيااراو عااا  1737وأصاابت
السااجال القو ااازي (التااوميل) معرو ااا ااي لناادو وبااا ي العواصااب األوروبيااة ؛ بمااا إشااتهر
السااجال المنااتج ماال منااااق بورساام وبورجاااو وماات تحرياار العبيااد عااا  1711وتملكهااب
لمساةا صليرة زراعية بدأوا ي إمتا الساجال اليادوي ل ياالة لخلهاب و اما الحكوماة
الروسية بإتباس برماامج لتمويال اكمتاا أالاق علياه  Kustarأو الحر اي عاا  1711مماا
جعل سجال التوميل القو ازي أشهر أمواس السجال المعرو

اي معار

بااري

الادولي

عا .1707
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ومت إمدالس ال ورة البلشفية عا  1510و يا اكتحال السو يتي عاا  1555إعتبار الساجال
مل السلت اكستف ازية وهرب أتباس القيصار ب ارواتهب ومال بينهاا الساجال الااي ظهار اي
معارياادول أوروبااا اللربيااة وأماادثر مع ااب منااااق اكمتااا وإو إسااتمر بعضااها ااي
تهريااب إمتاجااه عباار الحاادول الجبليااة بمااا إتجه ا الوةاادا اكمتاجيااة بعماال تصااميما
خارجة عل مطاي التصميما التاريخية وإتجه محو تصميما الدعاية السياساية .وبعاد
إمهيار اكتحال السو يتي عا  1551عال بعاض مناااق اكمتاا للعمال وإو إتجاه مع اب
اكمتا للسوي المحلي.

رابعا ً  .اكمتا المحلي (المنا سة المحلية) .
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لألسااف ال تتااوا ر بيامااا با يااة عاال اكمتااا
المحلاي مال الساجال الروساي ولكال بصافة عاماة هنااك ةاوالي  5شاربا منتجاة للساجال
الميكاميكي مل الصاو

واأللياا

الصاناعية ومع مهاا تساتخد تقنياا

ديماة مال الحقباة

السااو يتية منهااا  1متخصصااة ااي إمتااا الموبي ا المنسااو و 3شااربا متخصصااة ااي
إمتا السجال المنسو مل األليا

الصناعية وشربة واةدة متخصصاة اي إمتاا الساجال

المعقول الصاو ي .أماا بالنسابة للساجال اليادوي مال الحريار والصاو

تقاو بإمتاجاه عادل

ببير مل الورش التي تنتمي إلى عدل مل الجمعيا األهلية التعاومياة والتاي تحااول إةياا
تلم الصناعة ي المنااق المحرومة.

خامسا ً  .االستهاك المحلي (السوي).
ال تتاااوا ر بياماااا عااال ةجاااب اكساااتهاك المحلاااي مااال الساااجال ولكااال بدراساااة
مستويا الدخل ي المجتمات الروساي يمكال تحدياد ةجاب الساوي المتو ات .يقساب المجتمات
تبعا للدخل الشهري الى  7مستويا مختلفة تبدأ بالطبقة المعدمة ممل يحصلوو علاى ا ال
مل  5777روبل شهريا ُ (الدوالر يعالل  55روبال اي ماو مير  )5775وتشاهد هااه الف اة
تقلصا شديدا ةيث أو هاه الطبقة االجتماعياة باما تبلاس مسابة  %15.3مال إجماالي عادل
السكاو ي عا  ،5771غير أمها تقلص إلى  %0.1ي عا  ،5771ثب  %1.3اي عاا
 %5.1 ،5771عااا  ،5770وأخياارا  %1.1ااي عااا  ،5777وهااو مااا يشاار إلااى اارب
اختفائها بلياً ،تلي هاه الطبقة الايل يحصلوو على لخل شهري ما بيل  5777إلاى 1777
روبل شهريا وهاه الطبقة أيضا آخاه ي االمكماش لحساب الطبقاا األعلاى علاى الارغب
مل أو هاه الطبقة بام تم ل  %57.1مل مجموس السكاو إال أمها لا إلاى  %51.5اي
عااا  ،5771ثااب إلااى  %11.5ااي عااا  ،5771ثااب  %11.7عااا  ،5770ووصاال أل اال
معدالتها ي عا  5777مسجلة  .%7.3والطبقاة ال ال اة التاي يتاراوى لخلهاا الشاهري ماا
بااايل  1777 – 1777روبااال شاااهريا والماةاااه أو هااااه الطبقاااة أيضاااا تاااتقل

لحسااااب
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الطبقااااا األعلااااى ولكاااال بااااوتيرة ا اااال ب ياااارا ماااال
ساابقتيها ،ةيااث م لا هاااه الطبقاة مساابة  %51.1مال السااكاو اي عااا  ،5771و سااجل
مسبة  %15عا  .5777والطبقاة الرابعاة التاي يتاراوى لخلهاا الشاهري ماا بايل – 1777
 7777روبل ،وتشهد هااه الطبقاة
ماال المجتماات الروسااي تابااابا ً ااي
ةجمهااا ةيااث م لا  %13.1ماال
المجتمااات عاااا  ،5771وارتفعااا
هاااه النساابة لاايا ااي عااا 5771
لتصاال إلاااى  ،%11.7وتراجعااا
لتسجل  %15.1مل عدل الساكاو.
والطبقااة الخامسااة يتااراوى لخلهااا
الشهري ماا بايل 17777 -7777
روبل وسجل  %17.5مل المجتمت عا .5777
أما الطبقة المتوسطة :وتنقسب إلى مستوييل األولى منها يتراوى لخلها الشهري بيل
 11777–17777روبل وتتمي هاه الطبقة بأمها مت ايدة بشكل ملحوظ خال السنوا
الخم المايية ،على الرغب إمها لب تشمل سوى  %17عا  ،5771إال أمها سرعاو ما
مم لتسجل  %13.5عا  ،5771ثب عال وارتفع لتسجل  %10.1عا ،5771
و %15.1عا  ،5770وأخيرا سجل  %57.1عا .5777
وال امية التي يتراوى لخلها الشهري بيل  51777–11777روبل وهي مل الطبقا التي
شهد اتساعا ببيرا بنسب ببيرة ومتفاوتة ةيث يم  %1.5مل المجتمت الروسي عا
 ،5771لترتفت ي عا  5771إلى  ،%1.1وشهد افرة ي عا  5771مسجلة
 ،%15.0وتواصل ارتفاعها ي عا  5770مسجلة  ،%11.1وأخيرا سجل  %57عا
.5777
الطبقة ال امنة :أو العليا ي المجتمت وهي التي تحصل على أب ر مل  51777روبل
شهريا والتي شهد أيضا مموا مطرلا ي السنوا الخم األخيرة ةيث سجل %1.1
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ي عا  ،5771لترتفت ألب ر مل الضعف ي عا
 ،5771وتضاعف مرة اخرى ي عا  5771لتصل الى  ،%1.1وعال وارتفع ي
عا  5770لتسجل  ،%17.3و ي عا  5777سجل هاه الطبقة أعلى معدالتها ةيث
شمل  ،%11.1وهاا ما يعني أو الدخول أخاة ي االتفاس المستمر.
وماال التحلياال السااابق يمكاال القااول أو ةجااب السااوي يبلااس ةااوالي  05مليااوو مساامة
تم اال الطبقتاايل المتوسااطة والعليااا ااي المجتماات وتتكااوو ماال ةااوالي  05مليااوو أسااارة
(مساااكل) ؛ وم ااارا ألو الساااجال اويااال العمااار اااإو اكةتياجاااا السااانوية للساااجال تقااادر
بحوالي  05مليوو متر مربت ( 3متار للشاقة بمعادل لولاي)؛ وتبلاس ةجاب الاوارلا ةالياا
ةوالي  35مليوو متر مربت ؛ أى ةوالي مصف المعدال المتوسطة العالمية.

سالسا ً  .الصـــــالرا الروسية
تبلااس يمااة الصااالرا الروسااية ماال السااجال والكلاايب ةااوالي مصااف مليااوو لوالر
ق مع مها مل السجال اليدوي الصو

والحريرياة المعقاول والتاي تناتج مال المقااعاا

اكسااامية الجنوبيااة وإتجها مع ااب الصااالرا الروسااية إلااى تربيااا ؛ والجاادول المر ااق
ر ب ( )3يويت الاوارلا الروساية مال أصانا

الساجال المختلفاة بالقيماة والكمياة خاال

األعوا  0552-0555بالتفصيل.

سابعا ً  .الـــوارلا الروسية (المنا سة الخارجية)
بلل

يمة الوارلا الروسية مل الساجال والكلايب ةاوالي  30ملياوو لوالر خاال

عا 2000وتطور سنويا بمعدل عال بلس أب ر مال  %05ليصال إلاى  33ملياوو لوالر
عاااا  0550وليبلاااس أب ااار مااال  020ملياااوو لوالر خاااال العاااا الماياااي  0552؛ ومااال
المتو ت أو تصل يمة الوارلا الروسية مال الساجال والبسا ةاوالي  005ملياوو لوالر
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خااال العااا الجاااري  .0552والجاادول المر ااق ر ااب
السااجال المختلفااة بالقيمااة والكميااة خااال

( )3يوياات الااوارلا الروسااية ماال أصاانا
األعوا  0552-0555بالتفصيل.

وماال الماةااه أو مع ااب الااوارلا الروسااية ماال هاااه البنااول هااي ماال السااجال
الصااو ي الميكاااميكي أو ماال األليااا
هاا البند وبللا

الصااناعية وتم اال  %22ماال إجمااالي الااوارلا ماال

يمتهاا  230ملياوو لوالر خاال العاا الماياي 0552؛ بينماا لاب تتعادى

يمااة الااوارلا ماال السااجال الياادوي أب اار ماال  00مليااوو لوالر وهناااك عاادل صاالير ماال
البنول األخرى م ل التربيعا المنسوجة وسجال الحماما والمشايا .....الخ.
وماال ماةيااة التوزياات الجلرا ااي للااوارلا
وإيطاليااا أبباار المصاادر ياال للسااجال الصااو

تعتباار الهنااد وإيااراو ولصاايل الشااعبية

المعقااول ياادويا الااى السااوي الروسااية وتبل اس

اجمااالي يمااة الااوارلا الروسااية ماال تلاام الاادول ةااوالي  0.0مليااوو لوالر تم اال ةااوالي
 %30مااال إجماااالي وارلاتهاااا مااال هااااا البناااد ؛ بماااا تعتبااار بااال مااال مولااادو ا وتربياااا
وأوبراميااااا وبلجيكااااا والهنااااد ومصاااار ماااال أبباااار مصاااادري السااااجال الصااااو
الميكااااميكي؛ و اااد بللااا

المعقااااول

يماااة الاااوارلا الروساااية منهاااا ةاااوالي  00ملياااوو لوالر .أماااا

السااجال الميكاااميكي ماال الحرياار الصااناعي واألليااا

الصااناعية تعتباار باال ماال تربيااا

وأوبراميااا وبلجيكااا وهولناادا أبباار الاادول المصاادرة لهااا للسااوي الروسااي و ااد بلل ا

يمااة

الااوارلا الروسااية منهااا  221مليااوو لوالر ؛ وهناااك عاادل ببياار ماال الاادول المصاادرة
للسجال الميكاميكي التاي تحااول النفااذ الاى الساوي الروساي اهمهاا مصار والهناد وتايامادا
والواليااا المتحاادة والصاايل الشااعبية التااي تصاادر باال منهااا ااي ةاادول  3مليااوو لوالر
سنويا.
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أماااا بالنسااابة للساااجال المعقاااول المخملاااي مااال
األياااا

الطبيعياااة والصاااناعية ياااتب إساااتيراله مااال الصااايل الشاااعبية وهولنااادا وبورياااا

الجنوبيااة وتربيااا وبلجيكااا وبللا

يمااة الااوارلا الروسااية منااه ةااوالي  03مليااوو لوالر

وبااالم بالنساابة للتربيعااا النسااجية وسااجال الحمامااا والتااي لااب تتعاادى يمااة الااوارلا
الروسااية منااه أب اار ماال  23مليااوو لوالر قاا وتسااتورله روساايا ماال باال ماال بلجيكااا
وهولنااادا وجمهورياااة الصااارب والجاااداول المر قاااة مااال ر اااب ( )1الاااى ر اااب ( )2تويااات
التوزيت الجلرا ي للوارلا الروسية مال بال صانف مال اصانا

الساجال باالمتر المربات

وااللف لوالر أمريكي بالتفصيل خال عا .0552

ثامنا ً  .الصالرا المصرية مل السجال لروسيا.

السنة

القيمة بالدوالر

متر مربت

5775
5773
5771
5771
5771
5770
5777

170,177

157,684

478,638

181,677

1,133,145

426,463

2,426,981

748,998

3,821,939

783,139

3,887,561

835,234

6,203,697

1,261,020

المصدر :جهاز االةصا ا الروسي

تقاااو مصااار بتصااادير الساااجال الاااى الساااوي الروساااي مناااا عاااا  0550بكمياااا
مت ايدة بللا  203الاف متار مربات عاا  0550وتعاد الملياوو متار مربات خاال العاا
المايي؛ بما بلاس يمتهاا خاال العاا الماياي أب ار مال  0ملياوو لوالر .و اد بلاس معادل
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ممو الصالرا المصرية منهاا ةاوالي  %15سانويا
ااي المتوس ا  .ويعتباار السااجال الصااو

الميكاااميكي ماال أهااب صااالراتنا ماال السااجال الااى

السوي الروسي والجدول الساابق يويات تطاور الصاالرا المصارية مال الساجال خاال
األعااوا  0552-0555بمااا يوياات الجاادول التااالي أهااب البنااول المصاادرة خااال العااا
المايي .0552
وماال الجاادير بالااابر أو ةااوالي  %25ماال السااجال المصااري الاااي يااتب تصااديره
للسااوي الروسااي ماال إمتااا شااربة النساااجوو الشاار يوو والتااي تقااو بتصاادير السااجال
أيضااا ماال بعااض روعهااا ااي البلااداو األخااري ويااتب إلراجهااا ياامل صااالرا الاادول
األخرى.
البند

القيمة بالدوالر

5705
5702
5703
5704
اكجمالي

10,927
2,952,779
3,176,681
63,310
6,203,697

الكمية بالمتر المربت
814
400,332
832,234
17,641
1,251,020

المصدر :جهاز االةصا ا الروسي

تاسعا ً  .منا ا التوزيت المحلي .
يتب توزيت السجال مل خال المحاا المتخصصاة ( )%50ومحاا االريايا
والستائر ( )%17التي تبيت بجامب الساجال بال مال االريايا الخشابية جااه ة التربياب
والستائر والفواصل الخشبية وبعض مساتل ما الاديكور االخارى م ال الباموهاا ووري
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الحائ ؛ بما يباس السجال مل خاال محاا االثاا
خاصة أثا التنجياد والمفروشاا ( )%17ومحاا اال ساا ( )%17ومحاا السلسالة
( )%7بما يتب بيت السجال مل خال شربا الديكور ( )%5وموا ت االمترم (.)%5
والجدول التالي يويت أهب المحا التي تقاو بتوزيات الساجال اي موساكو ؛ بماا
أو با ة البياما مابورة ي المر قا .
OBI
Starik Xottabich
Leroy Merlen
Parket Holl
Parket + Laminat
Mir Parketa
Kerama Merazzi
Keramir
Magia Kovrov
Art de Vivre
Region Stale

Construction Hypermarkets

Specialized supermarkets

Sales points during the exhibitions

)Sales points in the streets (market square

عاشراً  .الدعاية واكعاما والمعار
ياااتب االعااااو عااال الساااجال ساااوا اليااادوي أو الساااجال الميكااااميكي اااي مجاااا
المفروشا واألثا التي تصدر لوريا بالللاة الروساية بماا ياتب اكعااو عنهاا أةياماا اي
الجرائد المحلية العالية وال يتب االعاو عل السجال ي الراليو والتليف يوو.
اما اهب المعار

التي تقا لوريا للسجال والكليب هي:

1- Baltic Build, http://balticbuild.primexpo.ru/
15.09.2010-18.09.2010
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2-

MosBuild,

http://www.mosbuild.com/
06.04.2010-09.04.2010
3- HouseHold Expo, http://www.hhexpo.ru/
14.09.2010-17.09.2010

تاسعا ً  .الشروا والقيول والضرائب.
ال توجد شروا خاصة نية او صحية مطبقاة علاى اساتيرال الساجال والكلايب ساوى
الشروا الخاصة بالعاما التجارياة والمارباا التجارياة والشافا ية اي التللياف والتاي
تتضاامل ياارورة ذباار اسااب المنااتج والمسااتورل وبياماتهمااا والمااورال الداخليااة ااي االمتااا
واري الصيامة.
وماال ماةيااة التعريف اة الجمربيااة المطبقااة إمهااا تبلااس  %05ماال القيمااة بحااد ألمااى
اليقل عل مصف يورو للمتر المربت بما يفار

رساب مبيعاا يبلاس  %22وهنااك بعاض

الدول التي تتمتت بتعريفة جمربية خاصة م ل لول اكتحال السو يتي السابق.

مصدر البياما والمراجت
World Flooring Carpets to 2012, www.freedoniagroup.com

1-

Carpets in Russia, www.1001carpets.com

2-

Hand woven Carpets Market, www.ecarpetmarket.com

3-

Analysis of worldwide Carpets market, www.marketpublishers.com

4-

World Flooring and Carpets market research, www.reportlinker.com

5-
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Federal Russian Statistics

67-

Federal Russian Customs

الخاصـــــــــــــــــــــــــــــة
على الرغب مل التاريخ الممتد لصاناعة الساجال الروساي قاد عاما تلام الصاناعة
خال الحقباة الساو يتية مال اكهماال ؛ ولكال ظلا ال قا اة المرتبطاة بهاا ةياة اي وجاداو
الشعب الروساي .وم ارا ل؛رتفااس المت اياد للادخل بايل طاعاا المساتهلم الروساي اإو
التو عااا ببياارة ااي زيااالة الطلااب علااى السااجال خااال الساانوا القالمااة .ويعتباار السااوي
الروسي ساوي واعادة اماا الصاالرا المصارية للساجال وةياث ياتب تصادير ماا يمتاه 6
مليااوو لوالر منهااا ساانويا وبقاايب تت ايااد بنساابة  %05خااال الساانوا الخم ا

المايااية

ولكل هناك اب ر مل رصة اما الصالرا المصرية مل السجال خاصة مل خاال تناوس
الوبا المستورليل والموزعيل للساجال المصاري ومال خاال االشاتراك اي المعاار
المتخصصة ومل خاال عمال تصاميما خاصاة بالساوي الروساي تراعاي يهاا الناواةي
ال قا ية التاريخية والطبيعية.
تحريراً ي 5775/15/29 :

وزير مفو

تجاري

(عصا الديل اسماعيل)
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أهب بياما منا ا البيت ي السوي الروسي
1
Name
Tel
Fax
E-mail
Website
City
Address
Information

OBI
+ 7 (495) 933-46-80
+ 7 (495) 933-46-81
info@obi.ru
www.obi.ru
Moscow
1-й Волоколамский проезд, дом 10, строение
1
Retailer of building materials.

2
Name
Tel
Fax
E-mail
Website
Address English
Address
Information

Starik Xottabich
748-89-91/93
info@hottabych.ru
www.hottabych.ru
Vidnoe, Moscow region
Белокаменное шоссе, д.20
A market leader in construction and finishing
materials. Goods for repairing, finishing and
decoration of the house

3
Name
Tel
Fax
E-mail
Website
Address English
Address
Information

Leroy Merlen
(495)961-0160
(495)961-0161
commerce@leroymerlin.ru
www.leroymerlin.ru
Moscow
Ул. Шаболовская, 31А
everything for repair, construction, decoration
and settlement house and garden

4
Name
Tel
Fax
E-mail
Website
Address English
Address
Information

Parket Holl
(495) 921-4700
info@parquet-hall.ru
www.parquet-hall.ru
Moscow
Лазоревый проезд, 3
А market leader in flooring and parquet
services

5
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Name
Tel
Fax
E-mail
Website
Address English
Address
Information

Parket + Laminat
(495) 721-50-59
info@parket-i-laminat.ru
/www.parket-i-laminat.ru
Moscow
ул. Волгоградский проспект, д.32, к.25

6
Name
Tel

Mir Parketa
493-52-34, 923-50-20

Fax
E-mail
Website
Address English
Address
Information

327-55-90
www.world-parquet.ru
St. Petersburg
Рижский пр., д. 41
Sale of parquet; Parquet laying, professional
polishing of the parquet

7
Name

Kerama Merazzi

Tel
Fax
E-mail
Website
Address English
Address
Information

(495) 720-53-86
info@kerama-marazzi.ru
www.kerama-marazzi.ru
Moscow
ул.Сергея Макеева, 7А
Ceramic tiles, ceramic granite

8
Name
Tel
Fax
E-mail
Website
Address English
Address
Information

Keramir
(495) 684-41-00, 688-41-76
6844100@keramir.ru
ceramir.ru
Moscow
1-й Самотечный пер., 18
Ceramic tile

9
Name
Magia Kovrov
Tel
(495) 728-10-39; (499) 242-04-46
Fax
E-mail
Website
/www.carpetlux.ru
Address English
Moscow
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Address
Information

Фрунзенская наб. 30
Retailing of carpets

Name
Tel
Fax
E-mail
Website
Address English
Address
Information

Art De Vivre
(495)690-3681
m.orel@mail.ru
kover.ru
Moscow
Show room: ул. Большая Никитская, 26/2
chain of carpet shops

Name
Tel
Fax
E-mail
Website
Address English
Address
Information

Region Stale
+7 (495) 228 14 58
+7 (495) 786 39 85
info@region-stale.ru
www.region-stale.ru
Moscow
Варшавское шоссе, 17, стр. 2
Carpets and carpet rolls

10

11
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Exhibitions of carpets
Moscow and St. Petersburg
Period

Name

Location

Description

15.09.201018.09.2010

Baltic Build

St. Petersburg
LenExpo

Building
materials;
heating,
ventilation;
road
construction;
paints and
coatings;
doors and
windows;
flooring;
ceramics and
stone; sanitary
and bathroom
fittings;
country
houses

http://balticbuild.primexpo.ru/
Official support:
- The Government of St. Petersburg
--NP "Inter-regional association stroteley"
- Union of Construction Associations and
Organizations
- St. Petersburg Union of Construction Companies
SoyuzPetroStroy "
- LenOblSoyuzStroy

06.04.201009.04.2010

MosBuild

Moscow,
Expocentr

Building and
interior
exhibition

http://www.mosbuild.com/
Organizer: ITE LLC Moscow
http://ite-expo.ru/
14.09.201017.09.2010

HouseHold Expo

Moscow,
Crocus Expo
http://www.hhexpo.ru/
Organizer:"Mocca EkspoGrupp".
The exhibition is held with the assistance of GC
Mayer J. Group, under the patronage of the RF
CCI.

12.05.201015.05.2010

EvroExpoMebel

Moscow,
Crocus Expo
http://www.eem.ru/
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Garden tools,
household
chemicals;
tableware for
home, table
decorations;
gifts;
tablecloth,
curtains,
carpets and
floor coverings
Furniture;
light,
fireplaces,
window decor;

سفارة جمهورية مصر العربية
 موسكو- المكتب التجاري
Organizer: “International Exhibition Company”
http://www.mvk.ru/

16.02.201019.02.2010

RusBuild

Moscow,
Crocus Expo

interior textile
(carpets,
curtains,
pillows);
software for
furniture
business;
materials for
furniture
production
Building and
interior
exhibition

http://www.rusbuild.com/RUS_vesna/about.htm
Organizer:
Ministry of regional development in Russia
MExpo http://www.m -expo.ru/
RSS http://www.omorrss.ru/
01.11.201003.11.2010

Stroitelnii Sezon

Moscow,
Crocus Expo
http://buildingseason.ru/
Organizer: Crocus Expo
http://www.crocus-expo.ru/

02.02.2010 05.02.2010

WallDeco

Moscow,
Pavilion 2, 3, 17,
Sokolniki Culture & Exhibition Centre
http://www.walldeco.ru/2010/eng/about/
http://www.walldeco.ru/
Organizer:
MVK http://www.mvkexpo.ru/eng/
Russian association of wallpaper manufacturers
“RosOboi”
http://www.rosoboi.ru/

Address: 121248, Moscow, Kutuzovsky
Prospect 13, Appt. 48 -51
57
Tel: (7 499) 243 0363/ 243 1457 Fax: (7 499) 243 1786 email: moscow@tamseel-ecs.gov.eg

Construction
and finishing
materials;
interior (floor
coverings,
chimneys,
saunas, doors
and door
fittings);
cottage
building;
architectural
and interior
design
Wallpapers,
curtains;
carpets,
linoleum,
wood
covering,
materials for
floor
installation,
etc.

سفارة جمهورية مصر العربية
 موسكو- المكتب التجاري

20.04.2010 22.04.2010

TechTextil Russia

Moscow,
Expocentr
http://www.techtextil.messefrankfurt.ru/
Organizer: Messe Frankfurt
http://www.messefrankfurt.ru/

18.01.201021.01.2010

ConsumExpo

Moscow, Expocentr
http://www.consum-expo.ru/
Organizator: Expocentr
www.expocentr.ru

Address: 121248, Moscow, Kutuzovsky
Prospect 13, Appt. 48 -51
51
Tel: (7 499) 243 0363/ 243 1457 Fax: (7 499) 243 1786 email: moscow@tamseel-ecs.gov.eg

Heat and
insulation
materials;
materials for
the
construction of
roads; textiles
for clothing
and footwear,
medical and
hygiene
products;
carpets,
linoleum;
equipment for
sports and
recreation
footwear,
leather goods,
clothing and
accessories;
Souvenirs and
Gifts;
HOMESTYLE
(including
carpets and
carpet rolls);

