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 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 ،ؽؿااؾيعقدقةاؾعربقة باؾؿؿؾؽة اؾمهارقة

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

.اؾدرادة

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

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

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

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

اؾيققد -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

 األسواق العالمية الواعدة
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ؾك اؾعاؾؿإ أفؿ صادرات اؾيققد. 1

 .م 2008 عام أؿرقؽك دوالر ؿؾقار 183 حقاؾك اؾعاؾؿ إؾك ؾؾيققد اؾيؾعقة اؾصادرات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ 

  .ـػيف اؾعام ػك اؾعاؾؿ، ؿيمقى عؾك اؾؿصدرقـ ترتقب حقث ؿـ 24 اؾؿرؽز تومؾ بذؾؽ وفك

.(م 2008 - م 2000) اؾػمرة خالل %10 ؾؾيققد اؾيؾعقة اؾصادرات ؾؼقؿة اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل بؾغ ؽؿا

 فاتػ اجفزة خام، غقر ـػط زققت :اؾؼقؿة حقث ؿـ وأفؿفا اؾعاؾؿ، إؾك اؾيققد صادرات تمـقع

 ؾالدمعؿال ؿعدة ادوقة االذىاص، ـؼؾ دقارات اؾالدؾؽقة، اؾشلؽات ؿـ غقرفا او اؾىؾقققة ؾؾشلؽات

 اؾمؼشقر بطرقؼة ؿؼطعاً أو ؿشرحاً أو طقؾقاً ؿؼطع أو ؿـشقر خشب ، اؾقؼائك او اؾعالجك اؾطب ػك

.اؾؿـمهات ؿـ وغقرفا ، اؾدائري

م 2008 أفؿ صادرات اؾيققد إؾك اؾعاؾؿ، عام 

اؾؼيؿ األول

ذرؽائفا اؾمهارققـفؿ أو اؾمهارة اؾىارجقة ؾؾيققدؿالؿح 

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة3

األفؿقة اؾـيلقةاؾؿصدرةادؿ اؾيؾعؽقد اؾيؾع
)%(

6.3زققت ـػط غقر خام2710

5.0اجفزة فاتػ ؾؾشلؽات اؾىؾقققة او غقرفا ؿـ اؾشلؽات اؾالدؾؽقة8517

4.6دقارات ـؼؾ االذىاص8703

4.0ادوقة ؿعدة ؾالدمعؿال ػك اؾطب اؾعالجك او اؾقؼائك 3004

1.9خشب ؿـشقر أو ؿؼطع طقؾقاً أو ؿشرحاً أو ؿؼطعاً بطرقؼة اؾمؼشقر اؾدائري4407
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ؿـ اؾعاؾؿ أفؿ واردات اؾيققد. 2

. م 2008ؿؾقاار دوالر أؿرقؽاك عاام     167 حاقاؾك  اؾياؾعقة ؾؾياققد ؿاـ اؾعااؾؿ     قارداتاؾا بؾغ إجؿااؾك ؼقؿاة   

.ؿـ حقث ترتقب اؾؿيمقردقـ عؾك ؿيمقى اؾعاؾؿ، ػك اؾعام ـػيف 26وفك بذؾؽ تومؾ اؾؿرؽز 

(.م 2008 -م  2000)خالل اؾػمرة  %11اؾيؾعقة ؾؾيققد قاردات ؾؼقؿة اؾبؾغ ؿعدَل اؾـؿق اؾيـقى ؽؿا  

زققت ـػط خام، زققت ـػط غقر خام، دقارات  :ؿـ اؾعاؾؿ، وأفؿفا ؿـ حقث اؾؼقؿة تمـقع واردات اؾيققد

ـؼااؾ االذااىاص، االت ؾؾؿعاؾهااة اؾذاتقااة ؾؾؿعؾقؿااات ووحااداتفا بصاارقة او ؿغـاطقيااقة، اجفاازة فاااتػ 

.ؾؾشلؽات اؾىؾقققة او غقرفا ؿـ اؾشلؽات اؾالدؾؽقة، وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات

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

8.0زققت ـػط خام2709

4.4زققت ـػط غقر خام2710

3.7دقارات ـؼؾ االذىاص8703

2.2االت ؾؾؿعاؾهة اؾذاتقة ؾؾؿعؾقؿات ووحداتفا بصرقة او ؿغـاطقيقة8471

2.0اجفزة فاتػ ؾؾشلؽات اؾىؾقققة او غقرفا ؿـ اؾشلؽات اؾالدؾؽقة8517
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أفؿ اؾدول اؾؿيمقردة ؿـ اؾيققدأفؿ اؾدول اؾؿصدرة إؾك اؾيققد

أفؿ اؾشرؽاء اؾمهارققـ ؾؾيققد. 3

 اؾيققد واردات ؼقؿة إجؿاؾك ؿـ %0.04 ؼقؿمف ؿا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿـ اؾيققد ادمقردت
.م 2008  عام  اؾعاؾؿ، ؿـ

 صادرات ؼقؿة إجؿاؾك ؿـ %0.8 ؼقؿمف ؿا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة إؾك اؾيققد صدرت اؽؿ
.م 2008  عام اؾعاؾؿ، إؾك اؾيققد
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ؾؾيققد  اؾىارجقة اؾمهارة ػك اؾيعقدقة اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة اؾـيلقة األفؿقة .4

األفؿقة اؾـيلقةأفؿ اؾدول اؾؿصدرةم
)%(

17.5أؾؿاـقا1

9.4اؾداـؿارك2

8.9اؾـروقج3

6.3اؾؿؿؾؽة اؾؿمودة4

5.9فقؾـدا5

5.7ػـؾـدا6

5ػرـيا7

4.1رودقا االتوادقة8

3.9بؾهقؽا9

3.4اقطاؾقا10

هم الدول المصدرةأ إجمالى
70.1إلى السويد

29.9أخرى

100اإلجمالى

األفؿقة اؾـيلقةأفؿ اؾدول اؾؿيمقردةم
)%(

10.4أؾؿاـقا1

9.5اؾـروقج2

7.4اؾداـؿارك3

7.3اؾؿؿؾؽة اؾؿمودة4

6.6اؾقالقات اؾؿمودة األؿرقؽقة  5

6.3ػـؾـدا6

5.1فقؾـدا7

4.9ػرـيا8

4.4بؾهقؽا9

3.1اقطاؾقا10

المستوردة هم الدول أ إجمالى
65السويد من 

35أخرى

100اإلجمالى
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اؾؼيؿ اؾناـك

اؾعالؼات االؼمصادقة واؾمهارقة بقـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة واؾيققد

 اؾمهارققـ اؾشرؽاء أفؿ ؿـ اؾيققد جعؾت ؼققة، وتهارقة اؼمصادقة بعالؼات واؾيققد اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ترتلط

:اؾوؼائؼ بعض قؾك وػقؿا اؾيعقدقة، اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة

  كوػ ،عدقدة التػاؼقات واؾيققد اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة بقـ واؾمهارقة االؼمصادقة ؾعالؼاتا تىضع

  واؾمك واؾيققد، اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة حؽقؿة بقـ “ االدمنؿارات وحؿاقة تشهقع اتػاؼقة ” ؿمفاؿؼدً

  ؿلادرات تشهقع عؾك اؾطرػان قعؿؾ بؿؼمضافا واؾمك م،2008/3/11 اؾؿقاػؼ فا،1429/3/3 ػك حررت

            اؾلؾدقـ، صاؾح ػقف ؾؿا اؾدوؾمقـ ؾؽؾما االؼمصادى االزدفار وزقادة ؾف اؾالزؿة اؾوؿاقة وتؼدقؿ االدمنؿار

.(فا 1430/3/27 ػك  20/م رؼؿ اؾؿؾؽك باؾؿردقم عؾقف اؾؿقاػؼة صدرت وؼد)

                             بوقاؾك قؼدر اؾيققد ؾصاؾح ػائض - واؾيققد اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة بقـ - اؾمهارى اؾؿقزان حؼؼ

. م 2008 عام رقال، ؿؾققن 5579
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:حؼائؼ عاؿة. 1
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اؾيققدإؾك  صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقةتطقر. 2

اؾيققدإؾك اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقةأفؿ صادرات . 3

أفؿ صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
م 2008 إؾك اؾيققد، عام
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تطقر صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة إؾك اؾيققد، 
(م 2008 -م  2004)خالل اؾػمرة 
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(ؿؾققن رقال دعقدى)

تمـااقع اؾيااؾع واؾؿـمهااات اؾمااك تصاادرفا اؾؿؿؾؽااة    

اؾعربقة اؾيعقدقة إؾاك اؾياققد وأفاؿ فاذه اؾياؾع      

زققت ـػط خام وؿـمهاتفا، باقؾك اقنقؾاقـ عااؾك    : فك

اؾؽناػااااااة، بااااااقؾك اقنقؾااااااقـ ؿااااااـىػض اؾؽناػااااااة،               

ادوقة تومقى عؾك ػقماؿقـات،اغطقة وؼقعان اؾعؾب، 

.وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات واؾيؾع

 اؾؿؿؾؽااة اؾعربقااة اؾيااعقدقة بؾغاات ؼقؿااة صااادرات

رقااال ؿؾقااقن  275م حااقاؾك  2008إؾااك اؾيااققد عااام  

ؼقؿاااة  إجؿااااؾكؿاااـ  %0.02 ؿؿاااا قؿناااؾ ، داااعقدى

ػااك ؾؾعاااؾؿ، اؾؿؿؾؽااة اؾعربقااة اؾيااعقدقة   صااادرات

. اؾعام ـػيف

ارتػعت ؼقؿة صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾياعقدقة  

ؿؾقااقن رقااال   56م بوااقاؾك  2008إؾااك اؾيااققد، عااام  

م، بقـؿااااا ارتػعاااات  2007دااااعقدى، ؿؼارـااااة بعااااام   

.م 2004ؿؾققن رقال ؿؼارـة بعام  76بوقاؾك 

ارتػااااع ؿعاااادل ـؿااااق صااااادرات اؾؿؿؾؽااااة اؾعربقااااة   

% 25.6م بواقاؾك   2008اؾيعقدقة إؾك اؾياققد عاام   

.عـ اؾعام اؾيابؼ

اؾؿؿؾؽااة اؾعربقااة بؾااغ حهااؿ اؾؽؿقااة اؾمااك صاادرتفا   

م،  2008 ؾااػ طااـ عااام أ 77اؾيااعقدقة إؾااك اؾيااققد  

اؾؿؿؾؽاااة  صاااادراتؿاااـ حهاااؿ  % 0.02 ؿؿاااا قؿناااؾ 

 .اؾعام ـػيف ؾؾعاؾؿ، ػكاؾعربقة اؾيعقدقة 

اؾؼقؿةاؾؿصدرةادؿ اؾيؾعة
(ؿؾققن رقال دعقدى)

156زققت ـػط خام وؿـمهاتفا

80بقؾك اقنقؾقـ عاؾك اؾؽناػة

27بقؾك اقنقؾقـ ؿـىػض اؾؽناػة

4ادوقة تومقى عؾك ػقماؿقـات

0.4اغطقة وؼقعان اؾعؾب
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ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات



اؾيققدؿـ  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة تطقر واردات. 4

اؾيققدؿـ  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة وارداتأفؿ . 5

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

اؾعربقة اؾيعقدقة ؿاـ اؾياققد وأفاؿ فاذه اؾياؾع      

خاؿاااااات حدقاااااد وؿرؽزاتفاااااا غقااااار ؿؽمؾاااااف،             : فاااااك

ورق اؾؽمابااة او اؾطلاعااة، فرؿقـااات ال تومااقى عؾااك      

ؿضاااادات حقققاااف، أجااازاء اجفااازة اإلرداااال، أجااازاء    

أجفااازة اؾمـلقاااف واؾـاااداء، وغقرفاااا ؿاااـ اؾؿـمهاااات      

.  واؾيؾع

تطقر واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة ؿـ اؾيققد،       
(م 2008 -م  2004)خالل اؾػمرة 
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(ؿؾققن رقال دعقدى)

ؿاـ   اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة بؾغت ؼقؿة واردات

ؿؾقاااقن رقاااال   5854م حاااقاؾك  2008اؾياااققد عاااام  

ؼقؿاااة  إجؿااااؾكؿاااـ % 1.36 ؿؿاااا قؿناااؾ ، داااعقدى

ػاك  ؿـ اؾعااؾؿ،  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة  واردات

. اؾعام ـػيف

ارتػعات ؼقؿاة واردات اؾؿؿؾؽاة اؾعربقاة اؾيااعقدقة     

ؿؾقااقن رقااال  1086م بوااقاؾك  2008ؿااـ اؾيااققد عااام  

م ، ؽؿا ارتػعات بواقاؾك     2007دعقدى، ؿؼارـة بعام 

.م 2004ؿؾققن رقال ؿؼارـة بعام  2950

ارتػاااااع ؿعااااادل ـؿاااااق واردات اؾؿؿؾؽاااااة اؾعربقاااااة    

% 22.8م بواقاؾك    2008اؾيعقدقة ؿـ اؾياققد عاام   

.عـ اؾعام اؾيابؼ

اؾؿؿؾؽاة اؾعربقاة    ادامقردتفا بؾغ حهؿ اؾؽؿقة اؾماك  

م،  2008أؾػ طاـ عاام    2590اؾيعقدقة ؿـ اؾيققد 

ؿـ حهاؿ واردات اؾؿؿؾؽاة اؾعربقاة    % 4.5 ؿؿا قؿنؾ

 .اؾعام ـػيف ؿـ اؾعاؾؿ، ػكاؾيعقدقة 
اؾؼقؿةاؾؿيمقردةادؿ اؾيؾعة

(ؿؾققن رقال دعقدى)

1415خاؿات حدقد وؿرؽزاتفا غقر ؿؽمؾف

263ورق اؾؽمابة او اؾطلاعة

223فرؿقـات ال تومقى عؾك ؿضادات حقققف

198أجزاء اجفزة اإلردال

196أجزاء أجفزة اؾمـلقف واؾـداء

اؾيققد -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات



الباد وأن ـمعارف عؾاك     ،ػاك اؾياققد   بعد اؾمعرف عؾك أفؿ اؾيؾع اؾؿصدرة واؾؿيمقردة ؿـ حقاث اؾؼقؿاة     
وؼقؿااة إؾااك ؿعاادالت ـؿااق  داامـاداًإ ،أؿااام ؿياامنؿرى اؾؿـطؼااة اؾشاارؼقة اؾيااققدػااك أفااؿ اؾيااؾع اؾقاعاادة 

أى اؾيااؾع اؾمااك قاازداد اؾطؾااب عؾقفااا ػااك   (. )م 2008 -م  2004)خااالل اؾػماارة بفااا  واؾؿـمهااات واردات اؾيااؾع
(ػقفااؾيققد، واؾمك تياعد ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عؾك ردؿ دقادة تصدقرقة ؿيمؼلؾقة 

اؾؼيؿ اؾناؾث

اؾيققدأفؿ اؾيؾع اؾقاعدة أؿام ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة ػك دقق 

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة9

أدؿ اؾيؾعة اؾيؾعةؽقد
  ؿعدل ـؿق اؾقاردات  

%
(م 2008 -م   2004)

119ؿؿ 4.75ؿؿ وبيؿؽ أؼؾ ؿـ  600ؿـمهات ؿيطوة باؾمهؾقخ ؿـ صؾب بعرض أؼؾ ؿـ 722012

114ؽقؾق ػقؾت أؿلقر 750ؿقؾدات تقار ؽفربائك ؿمردد تمهاوز ؼدرتفا 850164

100بؿا ػقفا أجفزة ؿعاقرتفاعدادات ؽفرباء902830

380دؿ 1500دقارات ؾـؼؾ األذىاص، دعة إدطقاـاتفا تزقد عـ 870331

68أدؿدة ؿعدـقة أو ؽقؿاوقة ؿومققة عؾك ـمقروجقـ، وػيػقر، وبقتادققم310520

65ؿرؽلات ؽقؿاوقة ؿـشطة إلدمعؿاؾفا ػك اإلؾؽمروـقات381800

60وفقاؽؾفا وأطرفا ؿـ اؾىشب( ـقاػذ ػرـيقة ) ـقاػذ، 441810

54وزـاً ؿـ اؾؽربقن%  2خالئط حدقدقة، ؿومققة عؾك أؽنر ؿـ 720211

50ؿؿ 6أدالك ـواس، قزقد أؽلر ؿؼاس ؾؿؼطعفا اؾعرضك عـ 740811

49أجفزة رادار وأجفزة إرذاد ؿالحك، وأجفزة تقجقف عـ بعد باؾرادقق852691

47صقدا دائؾة281512

47أو أؼؾ ؿـ اؾػيػقر% 0.5غقر ؿىؾقط ؿومقي وزـاً عؾك ( ظفر)حدقد صب 720110

أفؿ اؾيؾع اؾقاعدة 

اؾيققد -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

Source: COMTRADE ,ITC 



عدادات ؽفرباء بؿا ػقفا اجفزة ؿعاقرتفا.3   ؿـ أؼؾ بعرض صؾب ؿـ باؾمهؾقخ ؿيطوة ؿـمهات .1
ؿؿ 4.75 ؿـ أؼؾ وبيؿؽ ؿؿ 600

دقارات ؾـؼؾ األذىاص، دعة أدطقاـاتفا             . 4
3دؿ 1500تزقد عـ 

ؿقؾدات تقار ؽفربائك ؿمردد تمهاوز ؼدرتفا           . 2
ؽقؾق ػقؾت أؿلقر  750

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة10

ؿااـ فااذا  - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾيااققد 

                      ؿؾقااااااقن دوالر أؿرقؽااااااك،  122 حااااااقاؾك - اؾلـااااااد

م،  2008عام 

 -ؿاـ فاذا اؾلـاد      -تؿنؾ ؼقؿاة واردات اؾياققد   

ؿـ إجؿااؾك ؼقؿاة واردات اؾعااؾؿ    % 6.96حقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة  

ؾؾياققد،   -ؿاـ فاذا اؾلـاد     -اؾعربقة اؾياعقدقة  

ـظااراً الرتػاااع ؿمقدااط ؿعاادَل اؾـؿااق اؾيااـقى      

    ، %100 ؿـاااااف بااااااوقاؾك واردات اؾياااااققدؼقؿاااااة ؾ

(.م 2008 -م 2004)خالل اؾػمرة  

ؿااـ فااذا   - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾيااققد  

          ؿؾقاااااقن دوالر أؿرقؽاااااك،  227 حاااااقاؾك - اؾلـاااااد 

م،  2008عام 

 -ؿااـ فااذا اؾلـااد   -تؿنااؾ ؼقؿااة واردات اؾيااققد 

ؿااـ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾعاااؾؿ    % 1.12حااقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة  ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة   

ؾؾيااققد،  -ؿااـ فااذا اؾلـااد  -اؾعربقااة اؾيااعقدقة 

ـظاااراً الرتػااااع ؿمقداااط ؿعااادَل اؾـؿاااق اؾياااـقى  

       ،%80 ؿـاااااف بااااااوقاؾك  واردات اؾياااااققدؼقؿاااااة ؾ

(.م 2008 -م  2004)خالل اؾػمرة 

ؿااـ فااذا  - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾيااققد 

           ؿؾقااااااقن دوالر أؿرقؽااااااك، 30 حااااااقاؾك - اؾلـااااااد

م،  2008عام 

 -ؿاـ فاذا اؾلـاد      -تؿنؾ ؼقؿة واردات اؾياققد  

ؿـ إجؿااؾك ؼقؿاة واردات اؾعااؾؿ    % 0.86حقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة 

ؾؾياققد،   -ؿاـ فاذا اؾلـاد     -اؾعربقة اؾياعقدقة  

ـظااراً الرتػاااع ؿمقدااط ؿعاادَل اؾـؿااق اؾيااـقى     

    ،%114 ؿـااااف باااااوقاؾك  واردات اؾيااااققدؼقؿااااة ؾ

(.م 2008 -م  2004)خالل اؾػمرة  

ؿااـ فااذا  - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾيااققد 

            ؿؾقااااااقن دوالر أؿرقؽااااااك،  81 حااااااقاؾك -اؾلـااااااد 

م، 2008عام 

 -ؿاـ فاذا اؾلـاد      -تؿنؾ ؼقؿاة واردات اؾياققد   

ؿـ إجؿاؾك ؼقؿاة واردات اؾعااؾؿ   % 20.09حقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة  

ؾؾياققد،   -ؿاـ فاذا اؾلـاد     -اؾعربقة اؾياعقدقة  

ـظااراً الرتػاااع ؿمقدااط ؿعاادَل اؾـؿااق اؾيااـقى      

   ، %119 ؿـااااف باااااوقاؾك  واردات اؾيااااققد ؼقؿااااة ؾ

(.م 2008 -م  2004)خالل اؾػمرة  

اؾيققد -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



وفقاؽؾفا وأطرفا               ( ـقاػذ ػرـيقة ) ـقاػذ، . 7
ؿـ اؾىشب

أدؿدة ؿعدـقة او ؽقؿاوقة ؿومققة عؾك ـمقروجقـ، . 5
وػيػقر، وبقتادققم

ؿرؽلات ؽقؿاوقة ؿـشطة إلدمعؿاؾفا                    . 6
ػك اإلؾؽمروـقات

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة11

ؿااـ فااذا   - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾيااققد  

            دوالر أؿرقؽااااااك،ؿؾقااااااقن  52 حااااااقاؾك -اؾلـااااااد 

م،  2008عام 

 -ؿاـ فااذا اؾلـااد    -تؿناؾ ؼقؿااة واردات اؾيااققد  

ؿاـ إجؿااؾك ؼقؿاة واردات اؾعااؾؿ     % 0.36حقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة  ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة  

ؾؾيااققد،  -ؿااـ فااذا اؾلـااد  -اؾعربقااة اؾيااعقدقة 

ـظااراً الرتػاااع ؿمقداااط ؿعاادَل اؾـؿااق اؾياااـقى     

    ،%65 ؿـااااف باااااوقاؾك  واردات اؾيااااققدؼقؿااااة ؾ

(.م 2008 -م  2004)خالل اؾػمرة  

ؿااـ فااذا   - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾيااققد  

              ؿؾقااااااقن دوالر أؿرقؽااااااك،  70 حااااااقاؾك  -اؾلـااااااد 

م،  2008عام 

 -ؿااـ فااذا اؾلـااد   -تؿنااؾ ؼقؿااة واردات اؾيااققد 

ؿااـ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾعاااؾؿ  % 4.12حااقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة  ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة  

ؾؾيااققد،  -ؿااـ فااذا اؾلـااد  -اؾعربقااة اؾيااعقدقة 

ـظاااراً الرتػااااع ؿمقداااط ؿعااادَل اؾـؿاااق اؾياااـقى 

        ،%60 ؿـاااااف بااااااوقاؾك  واردات اؾياااااققدؼقؿاااااة ؾ

(.م 2008 -م  2004)خالل اؾػمرة  

ؿااـ فااذا  - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾيااققد 

         ؿؾقاااااقن دوالر أؿرقؽاااااك،  268 حاااااقاؾك - اؾلـاااااد

م،  2008عام 

 -ؿاـ فاذا اؾلـاد      -تؿنؾ  ؼقؿة واردات اؾياققد  

ؿـ إجؿاؾك ؼقؿة واردات اؾعااؾؿ  % 3.48حقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة  

ؾؾياققد،   -ؿاـ فاذا اؾلـاد     -اؾعربقاة اؾياعقدقة   

ـظااراً الرتػاااع ؿمقدااط ؿعاادَل اؾـؿااق اؾيااـقى      

        ، %68 ؿـااااف باااااوقاؾك  واردات اؾيااااققدؼقؿااااة ؾ

(.م 2008 -م  2004)خالل اؾػمرة  

وزـاً           %  2خالئط حدقدقة، ؿومققة عؾك أؽنر ؿـ . 8
ؿـ اؾؽربقن

ؿااـ فااذا    - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾيااققد   

              دوالر أؿرقؽااااااك، ؿؾقااااااقن   52 حااااااقاؾك  -اؾلـااااااد 

م،  2008عام 

 -ؿااـ فااذا اؾلـااد    -تؿنااؾ ؼقؿااة واردات اؾيااققد  

ؿاااـ إجؿااااؾك ؼقؿاااة واردات اؾعااااؾؿ % 1.5حاااقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة  ؼقؿااة  فـاااك ػرصااة ؾزقااادة   

ؾؾيااققد،  -ؿااـ فااذا اؾلـااد   -اؾعربقااة اؾيااعقدقة  

ـظاااراً الرتػااااع ؿمقداااط ؿعااادَل اؾـؿاااق اؾياااـقى   

      ،%54 ؿـاااااف بااااااوقاؾك واردات اؾياااااققدؼقؿاااااة ؾ

(.م 2008 -م  2004)خالل اؾػمرة  

اؾيققد -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



صقدا دائؾة. 11 أدالك ـواس، قزقد أؽلر ؿؼاس ؾؿؼطعفا اؾعرضك . 9
ؿؿ 6عـ 

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة12

ؿااـ فااذا  - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾيااققد 

                       دوالر أؿرقؽااااااك،ؿؾقااااااقن  112 حااااااقاؾك -اؾلـااااااد 

م،  2008عام  

 -ؿاـ فاذا اؾلـاد      -تؿنؾ ؼقؿة واردات اؾياققد  

ؿـ إجؿااؾك ؼقؿاة واردات اؾعااؾؿ    % 0.64حقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام  

صااادرات اؾؿؿؾؽااة ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة 

ؾؾياققد،   -ؿاـ فاذا اؾلـاد     -اؾعربقة اؾياعقدقة  

ـظااراً الرتػاااع ؿمقدااط ؿعاادَل اؾـؿااق اؾيااـقى     

   ، %50 ؿـااااف باااااوقاؾك  واردات اؾيااااققدؼقؿااااة ؾ

(.م2008  -م  2004)خالل اؾػمرة  

ؿااـ فااذا   - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾيااققد  

             دوالر أؿرقؽاااااااك،ؿؾقااااااقن   116 حااااااقاؾك  -اؾلـااااااد  

م،  2008عام 

 -ؿااـ فااذا اؾلـااد   -تؿنااؾ ؼقؿااة واردات اؾيااققد 

ؿـ إجؿاؾك ؼقؿاة واردات اؾعااؾؿ   % 2.56حقاؾك  

.م 2008ؿـف، عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة  ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة  

ؾؾيااققد،  -ؿااـ فااذا اؾلـااد  -اؾعربقااة اؾيااعقدقة 

ـظاااراً الرتػااااع ؿمقداااط ؿعااادَل اؾـؿاااق اؾياااـقى 

خاالل   ، %47 ؿـف بااوقاؾك  واردات اؾيققدؼقؿة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

%    0.5غقر ؿىؾقط ؿومقي وزـاً عؾك ( ظفر)حدقد صب . 12
أو أؼؾ ؿـ اؾػيػقر

ؿااـ فااذا   - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾيااققد   

              دوالر أؿرقؽاااااااك،ؿؾقاااااااقن  117 حاااااااقاؾك -اؾلـاااااااد 

م،  2008عام 

 -ؿااـ فااذا اؾلـااد    -تؿنااؾ ؼقؿااة واردات اؾيااققد  

ؿااـ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾعاااؾؿ  % 0.87حااقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة  ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة   

ؾؾيااققد،  -ؿااـ فااذا اؾلـااد   -اؾعربقااة اؾيااعقدقة  

ـظاااراً الرتػااااع ؿمقداااط ؿعااادَل اؾـؿاااق اؾياااـقى   

خاالل   ، %49 ؿـاف بااوقاؾك   واردات اؾياققد ؼقؿة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

ؿااـ فااذا   - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾيااققد  

       ؿؾقاااااقن دوالر أؿرقؽاااااك،   447 حاااااقاؾك -اؾلـاااااد 

م،  2008عام 

 -ؿاـ فاذا اؾلـااد     -تؿناؾ ؼقؿاة واردات اؾياققد    

ؿاـ إجؿااؾك ؼقؿاة واردات اؾعااؾؿ     % 0.46حاقاؾك  

.م 2008ؿـف، عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة  ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة  

ؾؾيااققد،  -ؿااـ فااذا اؾلـااد  -اؾعربقااة اؾيااعقدقة 

ـظااراً الرتػاااع ؿمقدااط ؿعاادَل اؾـؿااق اؾيااـقى      

خاالل   ، %47 ؿـف باوقاؾك واردات اؾيققدؼقؿة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

اجفزة رادار وأجفزة إرذاد ؿالحك، وأجفزة تقجقف . 10
عـ بعد باؾرادقق
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عؾك ذلؽة اإلـمرـت  ؿقاؼع اؾيققدأفؿ 

اؾؼيؿ اؾرابع
أفؿ اؾؿعؾقؿات اؾمك تفؿ ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عـ اؾيققد

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة13

أفؿ ذرؽات تـظقؿ اؾؿعارض اؾدوؾقة ػك اؾيققد

اؾؿقؼع األؾؽمروـكادؿ اؾهفة

www.sweden.gov.seحؽقؿة اؾيققد

www.sweden.gov.se/sb/d/2059وزارة اؾىارجقة

www.sweden.gov.se/sb/d/2064وزارة اؾزراعة

www.sweden.gov.se/sb/d/2067وزارة اؾطاؼة

www.sweden.gov.se/sb/d/2066وزارة اؾلقكة

www.cci.se/en/startغرػة اؾمهارة

/http://www.sweden.seاؾلقابة االؾؽمروـقة اؾردؿقة ؾؾيققد

www.sweden.gov.se/sb/d/2062وزارة اؾؿاؾقة

اؾيققد -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

اؾؿقؼع األؾؽمروـكادؿ اؾشرؽة

elmiawww.elmia.se/en/mf/

elmiawww.elmia.se/en/polymer/

elmiawww.elmia.se/wood

elmiawww.elmia.se/en/nordicrail/

elmiawww.elmia.se/en/futuretransport/



: 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

.واؾيققد اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة بقـ اؾوؽقؿقة، االتػاؼقات اؾؿاؾقة، وزارة

: 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
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