
ؼطاع اؾشكون االؼمصادقة  
ؿرؽز اؾؿعؾوؿات

م 2011ـوػؿلر   

حؼوق اؾطلع واؾـشر ؿوػوظة ؾغرػة اؾشرؼقة 

األدواق اؾعاؾؿقة اؾواعدة
 

ادلاـقا



 توػقر بضرورة ؿـفا إقؿاـاً “اؾواعدة اؾعاؾؿقة األدواق” اصدارات دؾيؾة اؾشرؼقة غرػة تؼدم           

 ؽؾه اؾعاؾم ػى جدقدة أدواق بػمح وذؾك ،اؾوطـى ؾالؼمصاد اؾؿيمؿر واؾمودع اؾـؿو ؿؼوؿات

  وزقادة ،عام بشؽل اؾيعودقة اؾعربقة واؾؿؿؾؽة خاص، بشؽل اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؿـمهات أؿام

.ؽؾه اؾعاؾم أدواق وتوؾقل بدرادة وذؾك باؾػعل، ؼائؿة أدواق ػى االدمنؿارات

 إحدى حول اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؾؿيمنؿرى تػصقؾقة ؿعؾوؿات تؼدقم إؾى االصدار فذا وقفدف          

 عالؼمفا وؿدى اؾمهارقة، بيقادمفا قمعؾق ؿا وتوؾقل االؼمصادقة، ؿؤذراتفا ؽاػة وتوؾقل اؾدول،

 اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؿيمنؿرى االصدار فذا قياعد ،ؽؿااؾيعودقةاؾعربقة باؾؿؿؾؽة اؾمهارقة

 ؿول اؾدوؾة ػى اؾواعدة اؾيؾع بأفم ؽماؾوج بمؼدقم ؿيمؼلؾقة تيوقؼقة دقادة ردم عؾى

.اؾدرادة

 واؾؿؤذرات اؾوؼائق ؽاػة وتؼدقم “ادلاـقا” دوق وتوؾقل درادة ـمـاول اؾعدد فذا ػىو           

 ذرؽائفا وأفم اؾىارجقة ادلاـقا تهارة وحهم اؾيوق، فذا عن اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؾؿيمنؿرى

 قوماجفا اؾمى اؾؿعؾوؿات ؽاػة إؾى باالضاػة .ادلاـقا دوق ػى اؾواعدة اؾيؾع وأفم اؾمهارققن،

.إؾقفا اؾمصدقرقة اؾوصص ؾزقادة أو اؾيوق، فذا ؾدخول اؾشرؼقة اؾؿـطؼة وؿيمنؿر

ادلاـقا -  اؾواعدة اؾعاؾؿقة األدواق

 األسواق العالمية الواعدة
اسبانيا
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اؾؼيم األول

الدلاـقااؾؿؤذرات واؾوؼائق اؾرئقيقة أفم 

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

Source: world bank

ادلاـقا -  اؾواعدة اؾعاؾؿقة األدواق

*م  2011بقاـات اؾيؽان الدلاـقا، عام  

أفم اؾؿؤذرات االؼمصادقة الدلاـقا، 
م 2010عام 

ؿؾقون ـيؿة  46.8نإجؿاؾى عدد اؾيؽا

%0.574ؿعدل اؾـؿو اؾيؽاـى

اؾـاتج اؾؿوؾى اإلجؿاؾى 
(باألدعار اؾهارقة)

بؾقون دوالر أؿرقؽى  1407.41 

%0.1-ؿعدل اؾـؿو

م2011حمى قوؾقو )*(    
Source: Central Intelligence Agency 

خرقطة ادلاـقا

ػى جـوو    تومل ادلاـقا ؿوؼعا ادمراتقهقا فاؿاً

حقووث قووودفا ؿوون اؾشووؿال خؾووقج     ،بوواوغوور  أور

ودؾيووؾة جلووال اؾلووراـس اؾمووى تشووؽل   يووؽاىب

وقوووودفا ؿووون  ، حووودودفا ؿوووع ػرـيوووا وأـووودورا    

اؾشرق واؾهـو  اؾلور اؾؿمودو  وؿضوقق جلول    

ؽؿوووووا قوووووودفا اؾؿووووووق  األطؾـطوووووى     ،طوووووارق

، وتلؾوووس ؿيووواحمفا  واؾلرتغووووووووووووال ؿووون اؾغووور   

. ؽقؾوؿمر ؿربع 505370

 اؾؿوؼع واؾؿياحة

فووى عاصووؿة ادوولاـقا، وأفووم اؾؿوودن      ؿدرقوود

برذووووؾوـة، ػاؾقـيووووقا، بؾلوووواو،  : األخوووورى فووووى 

. الؽوروـقا  إذلقؾقة، غرـاطة، ؼرطلة،

اؾعاصؿة وأفم اؾؿدن

تمؿمووووع ادوووولاـقا بؼوووودر ؽلقوووور ؿوووون اؾنووووروة      

 ، زـووووووووووكاؾـوووووووواس، اؾؿعدـقوووووووة، ؿنووووووول اؾ 

ذفب، اؾػوووووم، اؾقوراـقوووووم، اؾوووو ، ؼصدقووووووووووراؾ

، فوووذا باالضووواػة إؾوووى رصووواصاؾػضووووووووووه، اؾ

.تواػر اؾلمرول بفا

: أفووووووم اؾصووووووـاعات ػووووووى ادوووووولاـقا فووووووي   

اؾؿـيووووجات واؾؿوووواد اؾغذائقوووة واؾؿعدـقوووة  

.واؾؽقؿقائقة واؾيقارات

اؾنروات اؾطلقعقة وأفم اؾصـاعات

 الدلاـقا، اؾردؿقة اؾؾغة فى األدلاـقة اؾؾغة

اؾؾغة اؾردؿقة



ؾى اؾعاؾمإ أفم صادرات ادلاـقا. 1

  .م 2010 عام أؿرقؽى دوالر ؿؾقار 246.0  حواؾى اؾعاؾم إؾى الدلاـقا اؾيؾعقة اؾصادرات ؼقؿة إجؿاؾى بؾس 

  .ـػيه اؾعام ػى اؾعاؾم، ؿيموى عؾى اؾؿصدرقن ترتقب حقث ؿن 16  اؾؿرؽز تومل بذؾك وفى

.(م 20010 - 2006) اؾػمرة خالل %2 ؾؾعاؾم الدلاـقا اؾيؾعقة اؾصادرات ؾؼقؿة اؾيـوى اؾـؿو ؿعدَل ارتػع

دقارات ؾـؼل األذىاص، زقوت ـػ  غقر خام، : إؾى اؾعاؾم، وأفؿفا ؿن حقث اؾؼقؿة تمـوع صادرات ادلاـقا

.أدوقة، دقارات ؾـؼل اؾلضائع، حؿضقات طازجة أو ؿهػػة، وغقرفا ؿن اؾؿـمهات

م 2010 أفم صادرات ادلاـقا إؾى اؾعاؾم، عام 

اؾؼيم اؾناـي

ذرؽائفا اؾمهارققنفم أو اؾمهارة اؾىارجقة الدلاـقاؿالؿح 
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األفؿقة اؾـيلقةاؾؿصدرةادم اؾيؾعؽود اؾيؾع
)%(

10.6دقارات ؾـؼل األذىاص 8703

4.1زقوت ـػ  غقر خام2710

3.9أدوقة3004

2.0دقارات ؾـؼل اؾلضائع8704

1.4حؿضقات طازجة أو ؿهػػة0805

Source: COMTRADE ,ITC 

ادلاـقا -  اؾواعدة اؾعاؾؿقة األدواق



ؿن اؾعاؾم أفم واردات ادلاـقا. 2

. م 2010ؿؾقوار دوالر أؿرقؽوى عوام     314.8  حوواؾى  اؾيوؾعقة الدولاـقا ؿون اؾعواؾم     وارداتاؾو بؾس إجؿاؾى ؼقؿة 

.ؿن حقث ترتقب اؾؿيموردقن عؾى ؿيموى اؾعاؾم، ػى اؾعام ـػيه 13وفى بذؾك تومل اؾؿرؽز  

خوووالل                     % 4اؾيوووؾعقة الدووولاـقا ؿووون اؾعووواؾم بـووووو     واردات ؾؼقؿوووة اؾووو ؿعووودَل اؾـؿوووو اؾيوووـوى   اـىػووو   

(.م 2010 - 2006)اؾػمرة 

زقوت ـػ   خام، زقوت ـػ  غقر خوام، دوقارات   : ؿن اؾعاؾم، وأفؿفا ؿن حقث اؾؼقؿة تمـوع واردات ادلاـقا

.ؾـؼل األذىاص، أدوقة، غازات ـػ  وفقدروؽربوـات غازقة أخر، وغقرفا ؿن اؾؿـمهات

م 2010 عام، أفم واردات ادلاـقا ؿن اؾعاؾم

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة5

األفؿقة اؾـيلقةاؾؿيموردةادم اؾيؾعؽود اؾيؾع
)%(

9.6زقوت ـػ  خام2709

4.5زقوت ـػ  غقر خام2710

3.7دقارات ؾـؼل األذىاص 8703

3.7أدوقة3004

3.6غازات ـػ  وفقدروؽربوـات غازقة أخر2711

Source: COMTRADE ,ITC 
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أفم اؾدول اؾؿيموردة ؿن ادلاـقاأفم اؾدول اؾؿصدرة إؾى ادلاـقا

أفم اؾشرؽاء اؾمهارققن الدلاـقا. 3

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة6

الدلاـقا  اؾىارجقة اؾمهارة ػى اؾيعودقة اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة اؾـيلقة األفؿقة .4

األفؿقة اؾـيلقةأفم اؾدول اؾؿصدرةم
)%(

12.5أؾؿاـقا1

11.4ػرـيا2

7.2اقطاؾقا3

6.7اؾصقن4

5.5فوؾـدا5

4.8اؾؿؿؾؽة اؾؿمودة6

3.7اؾلرتغال7

3.3بؾهقؽا8

3.2اؾوالقات اؾؿمودة األؿرقؽقة9

2.6رودقا االتوادقة10

هم الدول المصدرةأ إجمالى
60.9إلى اسبانيا

39.1أخرى

100اإلجمالى

األفؿقة اؾـيلقةأفم اؾدول اؾؿيموردةم
)%(

18.3ػرـيا1

10.5أؾؿاـقا2

8.9اؾلرتغال3

8.8اقطاؾقا4

6.2اؾؿؿؾؽة اؾؿمودة5

3.5اؾوالقات اؾؿمودة األؿرقؽقة6

3.1فوؾـدا7

2.8بؾهقؽا8

2.0ترؽقا9

1.8دوقيرا10

المستوردة هم الدول أ إجمالى
65.9اسبانيا من 

34.1أخرى

100اإلجمالى

Source: COMTRADE ,ITC Source: COMTRADE ,ITC 
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اؾؼيم اؾناؾث

اؾعالؼات االؼمصادقة واؾمهارقة بقن اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة وادلاـقا

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة7

:حؼائق عاؿة. 1

اؾؿقزان اؾمهارياؾعام
(ؿؾقون رقال دعودى)

200610537

200710561

200815985

20097651

201013028

تطور اؾؿقزان اؾمهاري بقن اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة 
(م2010 - 2006)وادلاـقا، خالل اؾػمرة بقن 

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾوؿات: اؾؿصدر 

ادلاـقا -  اؾواعدة اؾعاؾؿقة األدواق

اؾملادل اؾمهاري بقن اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة 
(م2010 - 2001)وادلاـقا، خالل اؾػمرة بقن 

(
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ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾوؿات: اؾؿصدر 

اؾصادرات اؾيعودقة   اؾواردات اؾيعودقة
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 وادلاـقا، اؾيعودقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة بقن اإلتػاق تم

 عام اؾرقاض ؿدقـة ػى عؼد اؾذى اإلجمؿاع ػى

 ػى اؾلؾدقن، بقن اؾمعاون ؿضاعػة عؾى م، 1974

 حرر وؼد واؾؿاؾقة، واؾزراعقة اؾصـاعقة اؾؿهاالت

 واالـهؾقزقة، اؾعربقة باؾؾغمقن اإلجمؿاع فذا ؿوضر

 ذفر اؾؿواػق ، فو 1394 عام األول ربقع ذفر ػى

. م 1974 عام أبرقل

 اؾيعودقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة حؽوؿة ابرؿت ؽؿا

 ػى “اؾضرقلي االزدواج ؾمهـب اتػاؼقة” وادلاـقا

  وؿـع اؾؿال رأس وعؾى اؾدخل عؾى اؾضرائب ذأن

  ، فو1428  عام ػى اؾضرقلي، اؾمفر 

  االدلاـي اؾيعودى األعؿال ؿهؾس قيافم

 االؼمصادقة اؾعالؼات تؼوقة ػى ؽلقر بشؽل

.وادلاـقا اؾيعودقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة بقن واؾمهارقة

 اؾعربقة اؾؿؿؾؽة بقن - اؾمهارى اؾؿقزان حؼق

 قؼدر اؾؿؿؾؽة ؾصاؾح ػائ  - وادلاـقا اؾيعودقة

. م 2010 عام رقال، ؿؾقون 13028  بوواؾى



ادلاـقاإؾى  صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةتطور. 2

ادلاـقاإؾى اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقةأفم صادرات . 3

أفم صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة 
م 2010 إؾى ادلاـقا، عام 

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة8

تطور صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة إؾى ادلاـقا، 
(م 2010 - 2006)خالل اؾػمرة 

12274

21049

13417

14990

17763

0 5000 10000 15000 20000 25000

2006
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2010

اؾؼقؿةاؾؿصدرةادم اؾيؾعة
(ؿؾقون رقال دعودى)

16417زقوت ـػ  خام وؿـمهاتفا

374بوؾى اقنقؾقن عاؾي اؾؽناػة

192بوؾى اقنقؾقن ؿـىػ  اؾؽناػة

168(اقنان دقول)اثقؾقن جالقؽول 

105ؽووالت دورقة عطرقة

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾوؿات: اؾؿصدر 

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾوؿات: اؾؿصدر 

ادلاـقا -  اؾواعدة اؾعاؾؿقة األدواق

(ؿؾقون رقال دعودى)



ادلاـقاؿن  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة تطور واردات. 4

ادلاـقاؿن  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة وارداتأفم . 5

أفم واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة 
م 2010 ؿن ادلاـقا، عام

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة9

 ،

تطور واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة ؿن ادلاـقا،       
(م 2010  - 2006)خالل اؾػمرة 

4735

4429

2880

5064

6423

0 2000 4000 6000 8000
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2007

2008

2009

2010

اؾؼقؿةاؾؿيموردةادم اؾيؾعة
(ؿؾقون رقال دعودى)

184ؿـصات حػر عائؿة أو غاطية

فرؿوـات ال توموي عؾى ؿضادات 
حقوقة تلاع باؾمهزئة

131

بالط وؿؽعلات ؿؾؿعة ؿياحة 
2دم49> دطوفا 

123

115بالط وتربقع خزػقةؿؾؿعة ؾالرضقات

92ذعقر

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾوؿات: اؾؿصدر 

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾوؿات: اؾؿصدر 

ادلاـقا -  اؾواعدة اؾعاؾؿقة األدواق

(ؿؾقون رقال دعودى)



اؾؼيم اؾرابع

ادلاـقاأفم اؾيؾع اؾواعدة أؿام ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة ػى دوق 

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة10

ؽود
اؾيؾعة

أدم
اؾيؾعة  

ؼقؿة واردات ادلاـقا    
ؿن فذه اؾيؾع

2010عام 
(أؿرقؽيدوالر ؿؾقون )

ؿعدل ـؿو ؼقؿة واردات 
ادلاـقا  ؿن فذه اؾيؾع

(م 2010 - 2006)
)%(

حصة واردات ادلاـقا 
ؿن اؾواردات اؾعاؾؿقة
ؾفذه اؾيؾع 

)%(

9724.6163.8أدوقة300490

7366.557.6غاز طلقعي271111

2404.775.3خاؿات ـواس وؿرؽزاتفا260300

آالت ؾؾؿعاؾهة اؾذاتقة ؾؾؿعؾوؿات ؼابؾة  847130
ؽؾج 10 ؾؾوؿل، ال قمهاوز وزـفا 

2363.461.8

854140
أدوات ذله ؿوصؾة حيادة ؾؾضوء، بؿا 
ػي ذؾك اؾىالقا اؾػوؾمائقة اؾضوئقة 

2112.352.8

1590.9263.2أؿصال ؿضادة 300210

1390.1243.2ػول اؾصوقا120100

أفم اؾيؾع اؾواعدة ػى دوق ادلاـقا 

Source: COMTRADE ,ITC 

ادلاـقا -  اؾواعدة اؾعاؾؿقة األدواق
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أفم اؾيؾع اؾواعدة ػى دوق ادلاـقا

Source: COMTRADE ,ITC 

ادلاـقاأفم اؾيؾع اؾواعدة ػى دوق : تابع 

ؽود
اؾيؾعة

أدم
اؾيؾعة  

ؼقؿة واردات ادلاـقا    
ؿن فذه اؾيؾع

2010عام 
(أؿرقؽيدوالر ؿؾقون )

ؿعدل ـؿو ؼقؿة واردات 
ادلاـقا  ؿن فذه اؾيؾع

(م 2010 - 2006)
)%(

حصة واردات ادلاـقا 
ؿن اؾواردات اؾعاؾؿقة
ؾفذه اؾيؾع 

)%(

880330
أجزاء أُخر ؾؾطائرات اؾعادقة أو اؾطائرات 

اؾعؿودقة
1369.0252.8

1204.215.3ؿن ؼطن( تي ذقرت)ؼؿصان 610910

986.412.2و أجزاؤفا( جقر بوؽس)عؾب تغققر اؾيرعة 870840

620462
جاؽقمات وػياتقن ؾؾـياء واؾلـات ؿن  

ؼطن 
962.535.2

854430
ؿهؿوعات أدالك ؾشووؿعات االحموراق 

وؿهؿوعات أدالك أُخر ؿن األـواع 

اؾؿيمعؿؾة ػي ودائل اؾـؼل 

911.5103.7

905.314.2ؽيب وغقرفا ؿن بؼاقا صؾلة230400

620342
بدل وأطؼم وجاؽقمات ؾؾرجال واؾصلقة 

ؿن ؼطن
872.234.2

825.2124.2ؽواذف ؾؾمشىقص أو ؾؾؿىملرات382200

ادلاـقا -  اؾواعدة اؾعاؾؿقة األدواق



عؾى ذلؽة اإلـمرـت  ؿواؼع ادلاـقاأفم 

اؾؼيم اؾىاؿس
أفم اؾؿعؾوؿات اؾمى تفم ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عن ادلاـقا
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اؾؿعارض اؾدوؾقة ػى ادلاـقا

اؾؿوؼع األؾؽمروـىادم اؾهفة

www.camaramadrid.esغرػة تهارة وصـاعة ؿدرقد

www.camerdata.esدؾقل اؾشرؽات االدلاـقة

www.bolsamadrid.esبورصة ؿدرقد

www.wtcbarcelona.comؿرؽز اؾمهارة اؾعاؾؿي ػى برذؾوـة

www.maec.esوزارة اؾىارجقة

اؾؿوؼع األؾؽمروـىادم اؾؿعرض

Expoavigawww.expoaviga.com

Efttexwww.efttex.com/english/index

FIMI VALENCIAwww.fimi.es/index.php

FERIA HABITAT VALENCIAwww.ideaspasion.com

ادلاـقا -  اؾواعدة اؾعاؾؿقة األدواق



: اؾؿراجع

.م 2010 ،واؾواردات اؾصادرات إحصاءات واؾؿعؾوؿات، اؾعاؿة اإلحصاءات ؿصؾوة واؾمىطق ، االؼمصاد وزارة

  اؾؿؿؾؽة بقن اؾمهارى اؾملادل واؾؿعؾوؿات، اؾعاؿة اإلحصاءات ؿصؾوة واؾمىطق ، االؼمصاد وزارة

.م 2010 اؾرئقيققن، اؾمهارققن وذرؽائفا

.وادلاـقا اؾيعودقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة بقن اؾوؽوؿقة، االتػاؼقات اؾؿاؾقة، وزارة

: ؿراجع عربقة. 1

: بقاـات. 2

.م 2010 اؾعاؾؿقة، االؼمصادقة اؾؿؤذرات اؾدوؾى، اؾلـك

.م Comtrade، 2010 بقاـات ؼاعدة اؾؿمودة، األؿم

.م 2010  اؾعاؾؿقة، اؾمهارة ؿؤذرات  ،ITC)) اؾعاؾؿقة اؾمهارة ؿرؽز

: ؿراجع اجـلقة. 3

  World Trade Organization, Trade Profiles,2010

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

اؾؿعؾوؿات اؾواردة ػى فذا اؾمؼرقر ال تعلر عن اي ؿوؼف ؾؾغرػة وال ـموؿل اقة ؿيكوؾقة،  *  
.رغم اتلاع أؼصى درجات اؾدؼة واؾوذر اثـاء اعداد فذا اؾمؼرقر
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