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اؾؿاـقا



 تقػقر بضرورة ؿـفا إقؿاـاً “اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق” اصدارات دؾيؾة اؾشرؼقة غرػة تؼدم           

 ؽؾف اؾعاؾؿ ػك جدقدة أدقاق بػمح وذؾؽ ،اؾقطـك ؾالؼمصاد اؾؿيمؿر واؾمقدع اؾـؿق ؿؼقؿات

  وزقادة ،عام بشؽؾ اؾيعقدقة اؾعربقة واؾؿؿؾؽة خاص، بشؽؾ اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؿـمهات أؿام

.ؽؾف اؾعاؾؿ أدقاق وتوؾقؾ بدرادة وذؾؽ باؾػعؾ، ؼائؿة أدقاق ػك االدمنؿارات

 إحدى حقل اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؾؿيمنؿرى تػصقؾقة ؿعؾقؿات تؼدقؿ إؾك االصدار فذا وقفدف          

 عالؼمفا وؿدى اؾمهارقة، بيقادمفا قمعؾؼ ؿا وتوؾقؾ االؼمصادقة، ؿؤذراتفا ؽاػة وتوؾقؾ اؾدول،

 اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؿيمنؿرى االصدار فذا قياعد ،ؽؿااؾيعقدقة اؾعربقة باؾؿؿؾؽة اؾمهارقة

 ؿوؾ اؾدوؾة ػك اؾقاعدة اؾيؾع بأفؿ ؽماؾقج بمؼدقؿ ؿيمؼلؾقة تيققؼقة دقادة ردؿ عؾك

.اؾدرادة

 واؾؿؤذرات اؾوؼائؼ ؽاػة وتؼدقؿ “اؾؿاـقا” دقق وتوؾقؾ درادة ـمـاول اؾعدد فذا ػكو           

 ذرؽائفا وأفؿ اؾىارجقة اؾؿاـقا تهارة وحهؿ اؾيقق، فذا عـ اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؾؿيمنؿرى

 قوماجفا اؾمك اؾؿعؾقؿات ؽاػة إؾك باالضاػة .اؾؿاـقا دقق ػك اؾقاعدة اؾيؾع وأفؿ اؾمهارققـ،

.إؾقفا اؾمصدقرقة اؾوصص ؾزقادة أو اؾيقق، فذا ؾدخقل اؾشرؼقة اؾؿـطؼة وؿيمنؿر

اؾؿاـقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

 األسواق العالمية الواعدة
المانيا
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ؾك اؾعاؾؿإ أفؿ صادرات اؾؿاـقا. 1

 .م 2008 عام أؿرقؽك دوالر ؿؾقار 1461.9 حقاؾك اؾعاؾؿ إؾك الؾؿاـقا اؾيؾعقة اؾصادرات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ 

  .ـػيف اؾعام ػك اؾعاؾؿ، ؿيمقى عؾك اؾؿصدرقـ ترتقب حقث ؿـ االول اؾؿرؽز تومؾ بذؾؽ وفك

.(م 2008 - م 2000) اؾػمرة خالل %13 الؾؿاـقا اؾيؾعقة اؾصادرات ؾؼقؿة اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل بؾغ ؽؿا

 اؾؿىصصة اؾعربات ؿـ وغقرفا دقارات :اؾؼقؿة حقث ؿـ وأفؿفا اؾعاؾؿ، إؾك اؾؿاـقا صادرات تمـقع

                       جققة ؿرؽلات خام، غقر ـػط زققت اؾؿرؽلات، ػك داخؾة وؾقازم اجزاء أدوقة، االذىاص، ؾـؼؾ

.اؾؿـمهات ؿـ وغقرفا اؾصـاعقة، االؼؿار ذاؿؾة ػضائقة ؿرؽلات و ( عادقة طائرات - فؾقؽقبمر)

م 2008 أفؿ صادرات اؾؿاـقا إؾك اؾعاؾؿ، عام 

اؾؼيؿ األول

ذرؽائفا اؾمهارققـفؿ أوؾؿاـقا اؾمهارة اؾىارجقة الؿالؿح 
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األفؿقة اؾـيلقةاؾؿصدرةادؿ اؾيؾعؽقد اؾيؾع
)%(

9.6دقارات ـؼؾ االذىاص8703

3.1أدوقة 3004

3.1اجزاء وؾقازم داخؾة ػك اؾؿرؽلات8708

3.1زققت ـػط  غقر خام2710

ػضائقة ذاؿؾة االؼؿار ، ؿرؽلات ( طائرات عادقة  -فؾقؽقبمر ) ؿرؽلات جققة 8802
اؾصـاعقة
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ؿـ اؾعاؾؿ أفؿ واردات اؾؿاـقا. 2

. م 2008ؿؾقاار دوالر أؿرقؽاك عاام     1203.8حاقاؾك   اؾيؾعقة الؾؿاـقا ؿـ اؾعااؾؿ  قارداتاؾبؾغ إجؿاؾك ؼقؿة 

.ؿـ حقث ترتقب اؾؿيمقردقـ عؾك ؿيمقى اؾعاؾؿ، ػك اؾعام ـػيف 2وفك بذؾؽ تومؾ اؾؿرؽز 

(.م 2008 -م  2000)خالل اؾػمرة % 12اؾيؾعقة الؾؿاـقا  قاردات ؾؼقؿة اؾبؾغ ؿعدَل اؾـؿق اؾيـقى ؽؿا  

زقاقت ـػاط خاام، داقارات ـؼاؾ األذاىاص،        :ؿـ اؾعاؾؿ، وأفؿفاا ؿاـ حقاث اؾؼقؿاة     تمـقع واردات اؾؿاـقا

غازات ـػط وفقدروؽربقـات غازقة، اجزاء وؾقازم داخؾة ػك اؾؿرؽلات، زققت ـػاط غقار خاام، وغقرفاا ؿاـ      

.اؾؿـمهات

م 2008 عام، أفؿ واردات اؾؿاـقا ؿـ اؾعاؾؿ
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األفؿقة اؾـيلقةاؾؿيمقردةادؿ اؾيؾعؽقد اؾيؾع
)%(

6.6زققت ـػط خام2709

3.6دقارات ـؼؾ االذىاص8703

3.6غازات ـػط وفقدروؽربقـات غازقة2711

8708
اجزاء وؾقازم داخؾة ػك اؾؿرؽلات

2.5

2710
زققت ـػط  غقر خام
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أفؿ اؾدول اؾؿيمقردة ؿـ اؾؿاـقاأفؿ اؾدول اؾؿصدرة إؾك اؾؿاـقا

ؾؿاـقاأفؿ اؾشرؽاء اؾمهارققـ ال. 3

 ؿـ اؾؿاـقا واردات ؼقؿة إجؿاؾك ؿـ %0.2ؼقؿمف ؿا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿـ اؾؿاـقا ادمقردت
.م 2008  عام  اؾعاؾؿ،

 اؾؿاـقا صادرات ؼقؿة إجؿاؾك ؿـ %0.5 ؼقؿمف ؿا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة إؾك اؾؿاـقا صدرت اؽؿ
.م 2008  عام اؾعاؾؿ، إؾك
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الؾؿاـقا  اؾىارجقة اؾمهارة ػك اؾيعقدقة اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة اؾـيلقة األفؿقة .4

األفؿقة اؾـيلقةأفؿ اؾدول اؾؿصدرةم
)%(

8.8فقؾـدا1

8.2ػرـيا2

7.2اؾصقـ3

5.6اقطاؾقا4

5.6اؾقالقات اؾؿمودة االؿرقؽقة5

5.4اؾؿؿؾؽة اؾؿمودة6

4.9بؾهقؽا7

4.4رودقا االتوادقة8

4اؾـؿيا9

3.8دققيرا10

هم الدول المصدرةأ إجمالى
57.9إلى المانيا

42.1أخرى

100اإلجمالى

األفؿقة اؾـيلقةأفؿ اؾدول اؾؿيمقردةم
)%(

9.7ػرـيا1

7.2اؾقالقات اؾؿمودة األؿرقؽقة 2

6.7اؾؿؿؾؽة اؾؿمودة3

6.6فقؾـدا4

6.4اقطاؾقا5

5.4اؾـؿيا6

5.2بؾهقؽا7

4.4ادلاـقا8

4بقؾـدا9

4دققيرا10

المستوردة هم الدول أ إجمالى
59.6المانيا من 

40.4أخرى

100اإلجمالى
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اؾؼيؿ اؾناـك

اؾعالؼات االؼمصادقة واؾمهارقة بقـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة واؾؿاـقا

 اؾمهارققـ اؾشرؽاء أفؿ ؿـ اؾؿاـقا جعؾت ؼققة، وتهارقة اؼمصادقة بعالؼات واؾؿاـقا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ترتلط

:اؾوؼائؼ بعض قؾك وػقؿا اؾيعقدقة، اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة

  ،عدقدة وؿذؽرات التػاؼقات واؾؿاـقا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة بقـ واؾمهارقة االؼمصادقة ؾعالؼاتا تىضع

  اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة حؽقؿة بقـ “ واالؼمصادى واؾصـاعك اؾػـك ؾؾمعاون تػافؿ ؿذؽرة ” بقـفا وؿـ

  قعؿؾ بؿؼمضافا واؾمك م، 1977 قـاقر ذفر اؾؿقاػؼ فا، 1397 عام صػر ذفر ػك حررت واؾمك واؾؿاـقا،

  اؾقطـقة ؾؾيقادة اؾؿملادل االحمرام اداس عؾك بؾدقفؿا بقـ اؾصداؼة عالؼات وتـؿقة تؼققة عؾك اؾطرػان

 اؾؿصؾوة قوؼؼ ػقؿا بؾدقفؿا بقـ واؾمؽـقؾقجك واؾصـاعك االؼمصادى اؾمعاون بمـػقذ االدراع ، ؿـفؿا ؾؽؾ

 .(فا1397/1/19 ػك 46 رؼؿ اؾقزراء ؿهؾس بؼرار عؾقفا اؾؿقاػؼة صدرت وؼد) اؾؿشمرؽة،

 عام رقال ؿؾقار26.5  بوقاؾك قؼدر اؾؿاـقا ؾصاؾح ػائض - واؾؿاـقا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة بقـ - اؾمهارى اؾؿقزان حؼؼ

. م 2008
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:حؼائؼ عاؿة. 1
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اؾؿاـقاإؾك صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة تطقر. 2

اؾؿاـقاإؾك  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقةأفؿ صادرات . 3

أفؿ صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
م 2008 إؾك اؾؿاـقا، عام
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تطقر صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة إؾك اؾؿاـقا، 
(م 2008 -م  2004)خالل اؾػمرة 

4401

4729

3135

4086

5588
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(ؿؾققن رقال دعقدى)

تمـااقع اؾيااؾع واؾؿـمهااات اؾمااك تصاادرفا اؾؿؿؾؽااة    

اؾعربقااة اؾيااعقدقة إؾااك اؾؿاـقااا وأفااؿ فااذه اؾيااؾع  

زقااقت اؾااـػط اؾىااام وؿـمهاتفااا، بااقؾك اقنقؾااقـ   : فااك

عاؾك اؾؽناػة، ؿذقلات وؿىػضاات عضاققة ؿرؽلاة،    

راتـهااااات اقلقؽيااااقدقة، اـابقااااب وؿقادااااقر  خاااارى،   

.وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات واؾيؾع

 اؾؿؿؾؽااة اؾعربقااة اؾيااعقدقة بؾغاات ؼقؿااة صااادرات

ؿؾقااقن رقااال  5588  م حااقاؾك 2008إؾااك اؾؿاـقااا عااام 

ؼقؿاااة  إجؿااااؾكؿاااـ % 0.48  ؿؿاااا قؿناااؾ، داااعقدى

ػااك ؾؾعاااؾؿ، اؾؿؿؾؽااة اؾعربقااة اؾيااعقدقة   صااادرات

. اؾعام ـػيف

ارتػعت ؼقؿة صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾياعقدقة  

ؿؾقااقن رقااال   1187م بوااقاؾك  2008إؾااك اؾؿاـقااا، عااام   

م، بقـؿااااا ارتػعاااات  2007دااااعقدى، ؿؼارـااااة بعااااام   

.م 2004ؿؾققن رقال ؿؼارـة  بعام  2453بوقاؾك  

ارتػااااع ؿعاااادل ـؿااااق صااااادرات اؾؿؿؾؽااااة اؾعربقااااة   

عاـ  % 27م بواقاؾك    2008اؾيعقدقة إؾك اؾؿاـقا عام 

.اؾعام اؾيابؼ

اؾؿؿؾؽااة اؾعربقااة بؾااغ حهااؿ اؾؽؿقااة اؾمااك صاادرتفا   

م،  2008 ؾااػ طااـ عااام أ2014  اؾيااعقدقة إؾااك اؾؿاـقااا 

اؾؿؿؾؽاااة  صاااادراتؿاااـ حهاااؿ  % 0.45ؿؿاااا قؿناااؾ  

 .اؾعام ـػيف ؾؾعاؾؿ، ػكاؾعربقة اؾيعقدقة 

اؾؼقؿةاؾؿصدرةادؿ اؾيؾعة
(ؿؾققن رقال دعقدى)

4788زققت ـػط خام وؿـمهاتفا

46بقؾك اقنقؾقـ عاؾك اؾؽناػة

28ؿذقلات وؿىػضات عضققة ؿرؽلة

13راتـهات اقلقؽيقدقة

10اـابقب وؿقادقر  خرى
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اؾؿاـقاؿـ  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة  تطقر واردات. 4

اؾؿاـقاؿـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة  وارداتأفؿ . 5

أفؿ واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
م 2008 ؿـ اؾؿاـقا، عام
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تمـقع اؾياؾع واؾؿـمهاات اؾماك تيامقردفا اؾؿؿؾؽاة      

اؾعربقااة اؾيااعقدقة ؿااـ اؾؿاـقااا وأفااؿ فااذه اؾيااؾع  

، دقارات خاصة دعة (دهائر ) ؾػائػ عادقة : فك

، دااااااقارات خاصااااااة دااااااعة                    3دااااااؿ(3000 -1501) 

، فقاؽاااؾ داااقارات ذاااوـ بغرػاااة 3داااؿ(  3000 >) 

ؼقادة، ادوقة توماقى عؾاك بـياؾقـ ال تلااع باؾمهزئاة،      

.وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات

تطقر واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة ؿـ اؾؿاـقا، خالل 
(م 2008 -م  2004)اؾػمرة 

32047
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(ؿؾققن رقال دعقدى)

ؿاـ   اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة بؾغت ؼقؿة واردات

ؿؾقاااقن رقاااال   32047م حاااقاؾك   2008اؾؿاـقاااا عاااام  

ؼقؿاااة  إجؿااااؾكؿاااـ % 7.42  ؿؿاااا قؿناااؾ، داااعقدى

ػاك  ؿـ اؾعااؾؿ،  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة  واردات

. فاؾعام ـػي

ارتػعات ؼقؿاة واردات اؾؿؿؾؽاة اؾعربقاة اؾيااعقدقة     

ؿؾقااقن رقااال  2025م بوااقاؾك   2008ؿااـ اؾؿاـقااا عااام  

م ، ؽؿا ارتػعات بواقاؾك     2007دعقدى، ؿؼارـة بعام 

.م2004ؿؾققن رقال ؿؼارـة بعام 17830

ارتػاااااع ؿعااااادل ـؿاااااق واردات اؾؿؿؾؽاااااة اؾعربقاااااة    

% 6.7م بوااقاؾك   2008اؾيااعقدقة ؿااـ اؾؿاـقااا عااام    

.عـ اؾعام اؾيابؼ

اؾؿؿؾؽاة اؾعربقاة    ادامقردتفا بؾغ حهؿ اؾؽؿقة اؾماك  

م،  2008أؾاػ طاـ عاام    2093اؾيعقدقة ؿاـ اؾؿاـقاا    

ؿـ حهؿ واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقاة  % 3.6 ؿؿا قؿنؾ 

 .فاؾعام ـػي ؿـ اؾعاؾؿ، ػكاؾيعقدقة 
اؾؼقؿةاؾؿيمقردةادؿ اؾيؾعة

(ؿؾققن رقال دعقدى)

1117(دهائر ) ؾػائػ عادقة 

3964دؿ(3000 -1501) دقارات خاصة دعة 

3963دؿ (  3000 >) دقارات خاصة دعة 

944فقاؽؾ دقارات ذوـ بغرػة ؼقادة

917ادوقة تومقى عؾك بـيؾقـ ال تلاع باؾمهزئة

اؾؿاـقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



البد وأن ـمعرف عؾك أفؿ  ،ػك اؾؿاـقا بعد اؾمعرف عؾك أفؿ اؾيؾع اؾؿصدرة واؾؿيمقردة ؿـ حقث اؾؼقؿة   

واردات ؼقؿااة إؾااك ؿعاادالت ـؿااق  داامـاداًإ ،أؿااام ؿياامنؿرى اؾؿـطؼااة اؾشاارؼقة اؾؿاـقاااػااك اؾيااؾع اؾقاعاادة 

أى اؾيؾع اؾمك قزداد اؾطؾب عؾقفا ػك اؾؿاـقا، واؾماك  )، (م 2008 -م  2004)خالل اؾػمرة بفا  واؾؿـمهات اؾيؾع

(ػقفاتياعد ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عؾك ردؿ دقادة تصدقرقة ؿيمؼلؾقة 

اؾؼيؿ اؾناؾث

اؾؿاـقاأفؿ اؾيؾع اؾقاعدة أؿام ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة ػك دقق 

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة9

أدؿ اؾيؾعة اؾيؾعةؽقد
  ؿعدل ـؿق اؾقاردات  

%
(م 2008 -م   2004)

710813
(  بؿا ػك ذؾؽ اؾذفب اؾؿطؾك باؾلالتقـ ) ذفب 

باذؽال خام او ـصػ ؿشغقؾة اخرى
66

55ؾؼاحات ؾؾطب اؾلشرى300220

54حـطة ؼؿح عادقة100190

46بؼاقا وػضالت ؿـ ؿعادن ثؿقـة او ؿعادن ؿؽيقة بؼشرة ؿعادن ثؿقـة711292

19اصـاف تغؾقػ او ؼػؾ اؾلضائع ؿـ بقؾقؿرات االقنقؾقـ392321

18راـمهات اقلقؽيقدقة390730

أفؿ اؾيؾع اؾقاعدة 

اؾؿاـقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



حـطة ؼؿح عادقة. 3 ذفب باذؽال خام او ـصػ ؿشغقؾة اخرى. 1

بؼاقا وػضالت ؿـ ؿعادن ثؿقـة او ؿعادن ؿؽيقة . 4
بؼشرة ؿعادن ثؿقـة ؾؼاحات ؾؾطب اؾلشرى. 2
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ؿااـ فااذا   - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾؿاـقااا   

عااام  ؿؾقااقن دوالر أؿرقؽااك  669  حااقاؾك -اؾلـااد 

. م 2008

 -ؿااـ فااذا اؾلـااد    -تؿنااؾ ؼقؿااة واردات اؾؿاـقااا  

ؿـ إجؿاؾك ؼقؿاة واردات اؾعااؾؿ   % 1.85حقاؾك  

.م 2008ؿـف، عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة  

ؾؿاـقااا ال -ؿااـ فااذا اؾلـااد   -اؾعربقااة اؾيااعقدقة  

ـظااراً الرتػاااع ؿمقدااط ؿعاادَل اؾـؿااق اؾيااـقى      

خااالل % 54ؿـااف باااوقاؾك   واردات اؾؿاـقاااؼقؿااة ؾ

(.م 2008 -م 2004)اؾػمرة  

 ؿـ فاذا اؾلـاد    - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات اؾؿاـقا

. م 2008عام  دوالر أؿرقؽكؿؾقار 2.7  حقاؾك -

 -ؿااـ فااذا اؾلـااد     -تؿنااؾ ؼقؿااة واردات اؾؿاـقااا   

ؿـ إجؿاؾك ؼقؿاة واردات اؾعااؾؿ   % 43.01حقاؾك  

.م 2008ؿـف عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة  ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة   

ؾؿاـقااا ال -ؿااـ فااذا اؾلـااد    -اؾعربقااة اؾيااعقدقة  

ـظاااراً الرتػااااع ؿمقداااط ؿعااادَل اؾـؿاااق اؾياااـقى  

خااالل  ،%46ؿـااف باااوقاؾك   واردات اؾؿاـقاااؼقؿااة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة 

ؿااـ فااذا   - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾؿاـقااا   

            دوالر أؿرقؽااااااك ؿؾقااااااار 1.13  حااااااقاؾك -اؾلـااااااد 

. م 2008عام 

 -ؿااـ فااذا اؾلـااد    -تؿنااؾ ؼقؿااة واردات اؾؿاـقااا  

ؿااااـ إجؿاااااؾك ؼقؿااااة واردات  % 9.83حااااقاؾك  

.م 2008اؾعاؾؿ ؿـف عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة 

ؾؿاـقااا ال -ؿااـ فااذا اؾلـااد   -اؾعربقااة اؾيااعقدقة  

ـظااراً الرتػاااع ؿمقدااط ؿعاادَل اؾـؿااق اؾيااـقى     

خاالل  % 55ؿـاف بااوقاؾك     واردات اؾؿاـقاا ؼقؿة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

ؿااـ فااذا   - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾؿاـقااا   

عاااام دوالر أؿرقؽاااك ؿؾقااار   3.09  حاااقاؾك -اؾلـااد  

. م 2008

 -ؿااـ فااذا اؾلـااد    -تؿنااؾ ؼقؿااة واردات اؾؿاـقااا  

ؿـ إجؿااؾك ؼقؿاة واردات اؾعااؾؿ    % 11.24حقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة  

ؾؿاـقااا ال -ؿااـ فااذا اؾلـااد   -اؾعربقااة اؾيااعقدقة  

ـظااراً الرتػاااع ؿمقدااط ؿعاادَل اؾـؿااق اؾيااـقى      

خااالل  %66ؿـااف باااوقاؾك   واردات اؾؿاـقاااؼقؿااة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

اؾؿاـقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



راـمهات اقلقؽيقدقة. 6 اصـاف تغؾقػ او ؼػؾ اؾلضائع ؿـ بقؾقؿرات االقنقؾقـ. 5
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ؿاـ فاذا اؾلـاد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات اؾؿاـقاا 

. م 2008عام  ؿؾققن دوالر أؿرقؽك 632  حقاؾك -

 -ؿاااـ فاااذا اؾلـاااد   -تؿناااؾ ؼقؿاااة واردات اؾؿاـقاااا 

ؿااـ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾعاااؾؿ   % 10.06حااقاؾك  

.م 2008ؿـف، عام 

صاااادرات اؾؿؿؾؽاااة ؼقؿاااة فـااااك ػرصاااة ؾزقاااادة 

ؾؿاـقاااا  ال  -ؿاااـ فاااذا اؾلـاااد  -اؾعربقاااة اؾياااعقدقة 

ـظاااراً الرتػااااع ؿمقداااط ؿعااادَل اؾـؿاااق اؾياااـقى    

خاااالل   %18ؿـاااف بااااوقاؾك   واردات اؾؿاـقااااؼقؿاااة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

ؿااـ فااذا   - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾؿاـقااا   

       ؿؾقاااااقن دوالر أؿرقؽاااااك 633  حاااااقاؾك -اؾلـاااااد 

. م 2008عام 

 -ؿااـ فااذا اؾلـااد   -تؿنااؾ  ؼقؿااة واردات اؾؿاـقااا 

ؿااـ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾعاااؾؿ   % 7.1حااقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة  

ؾؿاـقااا ال -ؿااـ فااذا اؾلـااد   -اؾعربقااة اؾيااعقدقة  

ـظااراً الرتػاااع ؿمقدااط ؿعاادَل اؾـؿااق اؾيااـقى      

        ، %19ؿـاااااف بااااااوقاؾك    واردات اؾؿاـقااااااؼقؿاااااة ؾ

(.م 2008 -م  2004)خالل اؾػمرة  

اؾؿاـقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



عؾك ذلؽة اإلـمرـت  ؿقاؼع اؾؿاـقاأفؿ 

اؾؼيؿ اؾرابع
اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عـ اؾؿاـقا وؿيمنؿرأفؿ اؾؿعؾقؿات اؾمك تفؿ 
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أفؿ ذرؽات تـظقؿ اؾؿعارض اؾدوؾقة ػك اؾؿاـقا

اؾؿقؼع األؾؽمروـكادؿ اؾهفة

www.dihk.de/englishغرػة اؾمهارة واؾصـاعة االؾؿاـقة

www.bmz.de/en/index.htmlوزارة اؾمعاون واؾمـؿقة االؼمصادقة

www.ahkmena.comاؾغرػة االؾؿاـقة اؾعربقة ؾؾصـاعة واؾمهارة

www.gtai.com/web_en/homepageاؾقؽاؾة االؾؿاـقة ؾؾمهارة واالدمنؿار

اؾؿاـقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

اؾؿقؼع األؾؽمروـكادؿ اؾشرؽة

Caravan salonwww.caravan-salon.de

munichfabricstartwww.munichfabricstart.com/en/index.html

Fakumawww.fakuma-messe.de/en/fakuma

Expopharmwww.expopharm.de/index_en.php



: اؾؿراجع

         واؾقاردات، اؾصادرات إحصاءات واؾؿعؾقؿات، اؾعاؿة اإلحصاءات ؿصؾوة واؾمىطقط، االؼمصاد وزارة

.م 2008

  اؾؿؿؾؽة بقـ اؾمهارى اؾملادل واؾؿعؾقؿات، اؾعاؿة اإلحصاءات ؿصؾوة واؾمىطقط، االؼمصاد وزارة

.م 2008 اؾرئقيققـ، اؾمهارققـ وذرؽائفا

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة بقـ وػـك وصـاعك اؼمصادى تعاون اتػاؼقة اتػاؼقة اؾوؽقؿقة، االتػاؼقات اؾؿاؾقة، وزارة

.واؾؿاـقا اؾيعقدقة

: ؿراجع عربقة. 1

: بقاـات. 2

.م 2008 اؾعاؾؿقة، االؼمصادقة اؾؿؤذرات اؾدوؾك، اؾلـؽ

.م Comtrade، 2008 بقاـات ؼاعدة اؾؿمودة، األؿؿ

.م 2008  اؾعاؾؿقة، اؾمهارة ؿؤذرات  ،ITC)) اؾعاؾؿقة اؾمهارة ؿرؽز

: ؿراجع اجـلقة. 3

  World Trade Organization, Trade Profiles,2008

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة

اؾؿعؾقؿات اؾقاردة ػك فذا اؾمؼرقر ال تعلر عـ اي ؿقؼػ ؾؾغرػة وال ـموؿؾ اقة ؿيكقؾقة،  *  
.رغؿ اتلاع أؼصك درجات اؾدؼة واؾوذر اثـاء اعداد فذا اؾمؼرقر

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة13

اؾؿاـقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق


