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  اؾشرؼقة ؾغرػة ؿوػقظة واؾـشر اؾطلع حؼقق

األدقاق اؾعاؾؿقة اؾقاعدة
 

إقطاؾقا



 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 اؾك االصدار فذا وقفدف          

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

 اؾؿـطؼة ؿيمنؿرى االصدار فذا قياعد ،ؽؿااؾيعقدقة اؾعربقة باؾؿؿؾؽة اؾمهارقة عالؼمفا

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

.اؾدرادة ؿوؾ

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

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

 قوماجفا اؾمك اؾؿعؾقؿات ؽاػة إؾك باالضاػة .إقطاؾقا دقق قوماجفا اؾمك اؾيؾع وأفؿ اؾمهارققـ،

.بفا اؾمصدقرقة اؾوصص ؾزقادة أو اؾيقق، فذا ؾدخقل اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؿيمنؿرى

إقطاؾقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

 األسواق العالمية الواعدة
إوطاليا
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ؾك اؾعاؾؿإ أفؿ صادرات إقطاؾقا. 1

ادؿ اؾيؾعة اؾؿصدرةؽقد اؾيؾعة
صادرات إقطاؾقاؼقؿة 

(ؿؾققن دوالر أؿرقؽك)

زققت ـػط وزققت ؿموصؾ عؾقفا 271000
ؿـ ؿقاد ؿعدـقة ؼارقة، غقر خام

12875.64

8788.17أدوقة300490

7127.85غقرفا ؿـ اجزاء ؾؾيقارات واؾعربات870899

870332
دقارات ـؼؾ األذىاص دعة ادطقاـاتفا 

  3دؿ 2500وال تمهاوز 3دؿ1500تزقد عـ
2548.26

أحذقة أخر ى بـعال خارجقة ؿـ ؿطاط640399
أوؾدائـ أو جؾد ، ووجقه ؿـ جؾد طلقعك 

2465.58

870322
دقارات ـؼؾ األذىاص دعة ادطقاـاتفا 

  3دؿ 1500وال تمهاوز     3دؿ1000تزقد عـ 
2341.15

2242.28ؿـ خشب( عدا اؾؿؼاعد)أثاث آخر 940360

 بذؾؽ وفك .2006 عام أؿرقؽك دوالر ؿؾقار 410.57 حقاؾك اؾعاؾؿ إؾك إقطاؾقا صادرات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ 

  .ـػيف اؾعام ػك اؾعاؾؿ، ؿيمقى عؾك اؾؿصدرقـ ترتقب حقث ؿـ اؾناؿـ اؾؿرؽز تومؾ

.(2006 -2000) اؾػمرة خالل %9  إقطاؾقا صادرات ؾؼقؿة اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل بؾغ ؽؿا

 وأجزاء واألدوقة، خام، غقر ـػط زقت :اؾؼقؿة حقث ؿـ وأفؿفا اؾعاؾؿ، إؾك إقطاؾقا صادرات تمـقع

 واألثاث اؾهؾد، أو اؾؿطاط ؿـ واألحذقة اؾوهؿ، ؿىمؾػة األذىاص ـؼؾ ودقارات واؾعربات، اؾيقارات

.اؾؿـمهات ؿـ وغقرفا األغذقة، ؿـمهات ؾلعض باإلضاػة اؾؿمـقع، اؾىشلك

2006 أفؿ صادرات إقطاؾقا إؾك اؾعاؾؿ، عام

اؾؼيؿ األول

ذرؽائفا اؾمهارققـفؿ أو اؾمهارة اؾىارجقة إلقطاؾقاؿالؿح 
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إقطاؾقا ؼقؿة وارداتاؾؿيمقردةادؿ اؾيؾعةؽقد اؾيؾعة
(ؿؾققن دوالر أؿرقؽك)

40075.73زققت ـػط  خام270900

870332
دقارات ـؼؾ األذىاص دعة ادطقاـاتفا 

  3دؿ 2500وال تمهاوز 3دؿ 1500تزقد عـ
13543.13

7978.67أدوقة300490

زققت ـػط وزققت ؿموصؾ عؾقفا 271000
ؿـ ؿقاد ؿعدـقة ؼارقة، غقر خام

6899.25

دقارات ـؼؾ األذىاص دعة ادطقاـاتفا 870322
3دؿ 1500وال تمهاوز  3دؿ 1000تزقد عـ 

5185.40

4481.90وؼطاعاتفا ؿـ ـواس ـؼك( أؼطاب)ؽاثقدات 740311

3803.28غقرفا ؿـ أجزاء ؾؾيقارات واؾعربات870899

ؿـ اؾعاؾؿ أفؿ واردات إقطاؾقا. 2

 وفك .2006 عام أؿرقؽك دوالر ؿؾقار 437.39 حقاؾك اؾعاؾؿ ؿـ إقطاؾقا واردات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ

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

.(2006 -2000) اؾػمرة خالل %11  إقطاؾقا واردات ؾؼقؿة اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل بؾغ ؽؿا 

 األذىاص، ـؼؾ ودقارات خام، ـػط زققت :اؾؼقؿة حقث ؿـ وأفؿفا اؾعاؾؿ، ؿـ إقطاؾقا واردات تمـقع

 باإلضاػة فذا واؾعربات، اؾيقارات وأجزاء خام، غقر ـػط وزققت ـؼك، ـواس ؿـ وأؼطاب واألدوقة،

.اؾؿـمهات ؿـ وغقرفا واؾؿعدـقة، اؾؽقؿقائقة واؾؿقاد اؾغذائقة، اؾؿقاد إؾك

2006 عام، أفؿ واردات إقطاؾقا ؿـ اؾعاؾؿ
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الدول المصدرة  م
األهمية النسبية 

(%)  

16.4ألمانيا1

9.1فرنسا2

5.2الصين3

5.1هولندا4

4.2بلجيكا5

4.1أسبانيا6

3.5المملكة المتحدة7

3.1ليبيا8

3.1الوالوات المتحدة األمروكية9

3.0سووسرا10

هم الدول المصدرةأ إجمالى
56.8إلى إوطاليا

43.2أخرى

100اإلجمالى

أفؿ اؾدول اؾؿصدرة إؾك إقطاؾقا

الدول المستوردة م
األهمية النسبية

(%)

13.1ألمانيا1

11.6فرنسا2

7.5الوالوات المتحدة األمروكية3

7.2أسبانيا4

6.0المملكة المتحدة5

3.9سووسرا6

2.8بلجيكا7

2.4النمسا8

2.4هولندا9

2.3روسيا االتحادوة10

هم الدول المستوردةأ إجمالى
59.2من إوطاليا

40.8أخرى

100اإلجمالى

أفؿ اؾدول اؾؿيمقردة ؿـ إقطاؾقا

أفؿ اؾشرؽاء اؾمهارققـ إلقطاؾقا. 3

 ؿـ اقطاؾقا واردات ؼقؿة إجؿاؾك ؿـ %1.2 حقاؾك اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿـ إقطاؾقا ادمقردت
.2006  عام  اؾعاؾؿ،

 إقطاؾقا صادرات ؼقؿة إجؿاؾك ؿـ %0.7 حقاؾك اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة إؾك إقطاؾقا صدرت ابقـؿ
.2006  عام اؾعاؾؿ، إؾك
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اؾؼيؿ اؾناـك

اؾعالؼات االؼمصادقة واؾمهارقة بقـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة وإقطاؾقا

 اؾمهارققـ اؾشرؽاء أفؿ ؿـ إقطاؾقا جعؾت ؼققة، وتهارقة اؼمصادقة بعالؼات وإقطاؾقا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ترتلط

:اؾوؼائؼ بعض قؾك وػقؿا اؾيعقدقة، اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة

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

  اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة حؽقؿة بقـ “ واؾؿاؾك واؾػـك واؾصـاعك االؼمصادى ؾؾمعاون اتػاق ” ؿمفاؿؼدً

  قعؿؾ بؿؼمضاه واؾذى ، م1975 ؿارس ذفر اؾؿقاػؼ ، فـ 1395 عام صػر ذفر ػك أبرم واؾمك وإقطاؾقا،

 اؾػـقة، وأداؾقلفا واؾزراعة واؾمعدقـ واؾصـاعة االؼمصاد ؿهاالت ػك اؾؿملادل اؾمعاون تشهقع عؾك اؾطرػان

  ػك  16 / م رؼؿ اؾؿؾؽك باؾؿردقم عؾقف اؾؿقاػؼة صدرت) .اؾؿاؾقة واؾشكقن واؾؽفرباء واؾـؼؾ واؾؿقاصالت

. (فـ 1396 عام

  االؼمصادقة اؾعالؼات تؼققة ػك ؽلقر بشؽؾ قيافؿ واؾذى اإلقطاؾك، اؾيعقدى األعؿال ؿهؾس تأدقس

.بقـفؿا اؾؿشمرؽة االدمنؿارات وتـؿقة  اؾلؾدقـ، بقـ واؾمهارقة
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إقطاؾقاإؾك صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة تطقر. 2

إقطاؾقاإؾك  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقةأفؿ صادرات . 3

أفؿ صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
2006 إؾك إقطاؾقا، عام

اؾؼقؿةاؾؿصدرةادؿ اؾيؾعة
(ؿؾققن رقال دعقدى)

17844زققت ـػط خام وؿـمهاتفا

449بقؾك اقنقؾقـ عاؾك اؾؽناػة

176بقؾك اقنقؾقـ ؿـىػض اؾؽناػة

175اقنقؾقـ جالقؽقل

91دمقرقـ
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تطقر صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة إؾك 
(2006 -2001)إقطاؾقا، خالل اؾػمرة 

12553

8865

6621

6746

20145

19359
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(ؿؾققن رقال دعقدى)

تمــقع اؾيـؾع واؾؿـمهـات اؾمـك تصـدرفا اؾؿؿؾؽــة      

اؾعربقة اؾيعقدقة إؾك إقطاؾقا وأفـؿ فـذه اؾيـؾع    

ــك ــقؾك    : فـ ــا، واؾلـ ــام وؿـمهاتفـ ـــػط اؾىـ ــقت اؾـ زقـ

إقنقؾــقـ عــاؾك اؾؽناػــة، واؾلــقؾك إقنقؾــقـ ؿـــىػض   

اؾؽناػــــة ، واقنقؾــــقـ جالقؽــــقل ، ودــــمقرقـ، فــــذا  

ــة،   ــات اؾؿعدـقـــ ــاػة إؾـــــك بعـــــض اؾؿـمهـــ باإلضـــ

ــات      ـــ اؾؿـمهـ ــا ؿـ ــة، وغقرفـ ــات اؾؽقؿاوقـ واؾؿـمهـ

.واؾيؾع

 اؾؿؿؾؽة اؾعربقـة اؾيـعقدقة   بؾغت ؼقؿة صادرات

ؿؾقــقن رقــال  19359 حــقاؾك 2006إؾـك إقطاؾقــا عــام  

ؼقؿــة  إجؿــاؾكؿـــ % 2.45ؿؿــا قؿنــؾ ، دــعقدى

ػـك  ؾؾعـاؾؿ،  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيـعقدقة   صادرات

. اؾعام ـػيف

ــة     ــة اؾعربقــ ــادرات اؾؿؿؾؽــ ــة صــ ــت ؼقؿــ اـىػضــ

 786بوـــقاؾك  2006اؾيـــعقدقة إؾـــك إقطاؾقـــا، عـــام 

ــام    ــة بع ــعقدى، ؿؼارـ ــال د ــقن رق ــا 2005ؿؾق ، بقـؿ

ؿؾقــــقن رقــــال ؿؼارـــــة      12738ارتػعــــت بوــــقاؾك 

.2001بعام 

اـىػــض ؿعــدل ـؿــق صــادرات اؾؿؿؾؽــة اؾعربقــة     

ــام    ــا ع ــك إقطاؾق ــقاؾك   2006اؾيــعقدقة إؾ % 3.9بو

.عـ اؾعام اؾيابؼ

اؾؿؿؾؽـة اؾعربقـة   بؾغ حهؿ اؾؽؿقـة اؾمـك صـدرتفا    

، 2006ؾــػ طـــ عــام أ 11701  اؾيــعقدقة إؾــك إقطاؾقــا

اؾؿؿؾؽــة  صــادراتؿـــ حهــؿ % 2.73ؿؿــا قؿنــؾ 

 .اؾعام ـػيف ؾؾعاؾؿ، ػكاؾعربقة اؾيعقدقة 



إقطاؾقاؿـ  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة  تطقر واردات. 4

إقطاؾقاؿـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة  وارداتأفؿ . 5

أفؿ واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
2006 ؿـ إقطاؾقا، عام

اؾؼقؿةاؾؿيمقردةادؿ اؾيؾعة
(ؿؾققن رقال دعقدى)

تقربقـات 
ط.ك( 10000 - 1001)بؼدرة  

309

257ؿقادقر وأـابقب ؾوؼقل اؾلمرول

225أدوقة تومقى عؾك بـيؾقـ

184صؿاؿات أؿان أو صؿاؿات تىػقض

176ؼطع غقار تقربقـات غازقة
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اؾؿؿؾؽـة  تيمقردفا تمـقع اؾيؾع واؾؿـمهات اؾمك 

وأفـؿ فـذه اؾيـؾع    ؿـ إقطاؾقا اؾعربقة اؾيعقدقة 

ــدرة : فـــــك ــات بؼـــ ــق واط،  10000 - 1001اؾمقربقــــ ؽقؾـــ

وؿقادقر وأـابقـب ؾوؼـقل اؾلمـرول، وأدوقـة تومـقى      

عؾـــك بـيـــؾقـ ، وصـــؿاؿات أؿـــان ، وؼطـــع غقـــار 

تقربقـــــات غازقــــة، فــــذا باإلضــــاػة إؾــــك إطــــارات 

اؾوــــاػالت واؾشــــاحـات، واؾوؾــــك واؾؿهــــقفرات،   

ــة  ــات اؾؿعدـقـــ ــض اؾؿـمهـــ ـــ  . وبعـــ ــا ؿـــ وغقرفـــ

.اؾؿـمهات

تطقر واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة ؿـ 
(2006 - 2001)إقطاؾقا، خالل اؾػمرة 
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(ؿؾققن رقال دعقدى)

 اؾؿؿؾؽــة اؾعربقــة اؾيــعقدقة بؾغــت ؼقؿــة واردات
ــام   ــا ع ــال   10550 حــقاؾك 2006ؿـــ إقطاؾق ــقن رق ؿؾق

ــعقدى ــؾ  ، د ــا قؿن ـــ % 4.04ؿؿ ــاؾكؿ ــة  إجؿ ؼقؿ
ــة اؾيــعقدقة   واردات ؿـــ اؾعــاؾؿ،  اؾؿؿؾؽــة اؾعربق

. ػك اؾعام ـػيف

ارتػعـــــــت ؼقؿـــــــة واردات اؾؿؿؾؽـــــــة اؾعربقـــــــة  
 2082بوـــقاؾك  2006اؾيـــعقدقة ؿــــ إقطاؾقـــا عـــام 

، ؽؿـــا 2005ؿؾقــقن رقـــال دـــعقدى، ؿؼارـــة بعـــام   
ؿؾقـــــقن رقـــــال ؿؼارــــــة          6007ارتػعـــــت بوـــــقاؾك 

.2001بعام 

ــة     ــة اؾعربقــ ــق واردات اؾؿؿؾؽــ ــدل ـؿــ ــع ؿعــ ارتػــ
% 24.6بوــقاؾك   2006اؾيــعقدقة ؿـــ إقطاؾقــا عــام 

.عـ اؾعام اؾيابؼ

ــك     ــة اؾمـ ــؿ اؾؽؿقـ ــغ حهـ ــمقردتفابؾـ ــة  ادـ اؾؿؿؾؽـ
أؾــػ طـــ  820.8اؾعربقــة اؾيــعقدقة ؿـــ إقطاؾقــا   

ــام  ــؾ 2006عـ ــا قؿنـ ــؿ واردات % 1.76 ، ؿؿـ ـــ حهـ ؿـ
اؾعـام   ؿـ اؾعاؾؿ، ػـك اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 

 .ـػيف



أدؿ اؾيؾعة اؾيؾعةؽقد
  ؿعدل ـؿق اؾقاردات  

%
(2002–2006)

ؼقؿة واردات إقطاؾقا

(ؿؾققن دوالر أؿرقؽك)

494481.90ؿـ ـواسوؿؼاطعفا( ؽاثقدات)أؼطاب داؾلة 74311

391037.14ػضالت وخردة ـواس740400

371152.99غقرفا ؿـ ػضالت وخرده ؿـ حدقد أو صؾب720449

281124.51ؿصـره ؿـ ؼطـ( تك ذقرت )ؼؿصان 610910

201297.73أؾقؿقـققم غقر ؿىؾقط760110

191348.91خالئط أؾقؿقـققم760120

151615.20(زقت بؽر)زقت اؾعصرة األوؾك 150910

141100.49اطارات ؿـ اؾـقع اؾؿيمعؿؾ ؾؾيقارات401110

133803.28غقرفا ؿـ اجزاء ؾؾيقارات واؾعربات870899

111462.81خشب ؿـشقرأوؿؼطع طقؾقا440710

870120
جرارات طرق ؾؾؿؼطقرات اؾـصػقف

(ألـصاف اؾؿؼطقرات) 
111015.25

847160
وحدات إدخال أو وحدات إخراج، 
(ذاؽرة)دقاء تضؿـت أم ال ، عؾك وحدات تىزقـ 

11262.31

البـد وأن ـمعـرف عؾـك     ،ػـك إقطاؾقـا   بعد اؾمعرف عؾك أفؿ اؾيؾع اؾؿصدرة واؾؿيـمقردة ؿــ حقـث اؾؼقؿـة       
واردات وؼقؿة إؾك ؿعدالت ـؿق  دمـاداًإ ،أؿام ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة إقطاؾقاػك أفؿ اؾيؾع اؾقاعدة 

أى اؾيـؾع اؾمـك قـزداد اؾطؾـب عؾقفـا ػـك إقطاؾقـا، واؾمـك         (. )2006 - 2002)خـالل اؾػمـرة   بفا  واؾؿـمهات اؾيؾع
(ػقفاتياعد ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عؾك ردؿ دقادة تصدقرقة ؿيمؼلؾقة 

اؾؼيؿ اؾناؾث

إقطاؾقاأفؿ اؾيؾع اؾقاعدة أؿام ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة ػك دقق 

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة9

إقطاؾقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



غقرفا ؿـ ػضالت وخرده ؿـ حدقد أو صؾب. 3

ؿــ فـذا اؾلــد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات إقطاؾقا
                ؿؾقــــــــقن دوالر أؿرقؽــــــــك،  4481.90  حــــــــقاؾك -

، 2006عام 

ــا    ــة واردات إقطاؾق ــؾ  ؼقؿ ــد     -تؿن ــذا اؾلـ ـــ ف  -ؿ
ؿـــ إجؿــاؾك ؼقؿــة واردات اؾعــاؾؿ  % 10.24حــقاؾك 

.2006ؿـف، عام 

صـــادرات اؾؿؿؾؽـــة ؼقؿـــة فــــاك ػرصـــة ؾزقـــادة 
ــة اؾيــعقدقة   ــذا اؾلـــد    -اؾعربق إلقطاؾقــا،  -ؿـــ ف

ـــقى     ــق اؾيـ ــدَل اؾـؿـ ــط ؿعـ ــاع ؿمقدـ ــراً الرتػـ ـظـ
ــاؼقؿــة ؾ ـــوقاؾك    واردات إقطاؾق ــف ب خــالل                      ، %49ؿـ

(.2006 - 2002)اؾػمرة  

وؿؼاطعفا ؿـ ـواس( ؽاثقدات)أؼطاب داؾلة . 1

ؿصـره ؿـ ؼطـ( تك ذقرت )ؼؿصان . 4
ػضالت وخردة ـواس. 2

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة10

إقطاؾقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

ؿــ فـذا اؾلــد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات إقطاؾقا
، 2006عام ؿؾققن دوالر أؿرقؽك،  1037.14  حقاؾك -

 -ؿـــ فــذا اؾلـــد     -تؿنــؾ ؼقؿــة واردات إقطاؾقــا   
ؿـــ إجؿــاؾك ؼقؿــة واردات اؾعــاؾؿ % 6.53حــقاؾك 

ــام   ــف، عـ ـــ    2006ؿــ ــا ؿـ ــمقردت إقطاؾقـ ــا ادـ ، بقـؿـ
ػـك   -ؿــ فـذا اؾلــد     -% 1.57اؾؿؿؾؽة ؿا ؼقؿمف 

.اؾعام ـػيف

صـــادرات اؾؿؿؾؽـــة ؼقؿـــة فــــاك ػرصـــة ؾزقـــادة 
ــة اؾيــعقدقة   ــذا اؾلـــد    -اؾعربق إلقطاؾقــا،  -ؿـــ ف

ـــقى     ــق اؾيـ ــدَل اؾـؿـ ــط ؿعـ ــاع ؿمقدـ ــراً الرتػـ ـظـ
خــالل                      ، %39ؿـــف بـــوقاؾك   واردات إقطاؾقــاؼقؿــة ؾ

(.2006 - 2002)اؾػمرة  

ؿــ فـذا اؾلــد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات إقطاؾقا
، 2006عام ؿؾققن دوالر أؿرقؽك،  1152.99  حقاؾك -

 -ؿـــ فــذا اؾلـــد     -تؿنــؾ ؼقؿــة واردات إقطاؾقــا   
ؿـــ إجؿــاؾك ؼقؿــة واردات اؾعــاؾؿ  % 6.63حــقاؾك 

.2006ؿـف، عام 

صـــادرات اؾؿؿؾؽـــة ؼقؿـــة فــــاك ػرصـــة ؾزقـــادة 
ــة اؾيــعقدقة   ــذا اؾلـــد    -اؾعربق إلقطاؾقــا،  -ؿـــ ف

ـــقى     ــق اؾيـ ــدَل اؾـؿـ ــط ؿعـ ــاع ؿمقدـ ــراً الرتػـ ـظـ
خــالل                      ، %37ؿـــف بـــوقاؾك   واردات إقطاؾقــاؼقؿــة ؾ

(.2006 - 2002)اؾػمرة  

ؿــ فـذا اؾلــد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات إقطاؾقا
، 2006عام ؿؾققن دوالر أؿرقؽك،  1124.51  حقاؾك -

 -ؿـــ فــذا اؾلـــد     -تؿنــؾ ؼقؿــة واردات إقطاؾقــا   
ؿـــ إجؿــاؾك ؼقؿــة واردات اؾعــاؾؿ % 5.32حــقاؾك 

ــام   ــف، عـ ـــ    2006ؿــ ــا ؿـ ــمقردت إقطاؾقـ ــا ادـ ، بقـؿـ
ػـك   -ؿـ فـذا اؾلــد    -% 0.003اؾؿؿؾؽة ؿا ؼقؿمف 

.اؾعام ـػيف

صـــادرات اؾؿؿؾؽـــة ؼقؿـــة فــــاك ػرصـــة ؾزقـــادة 
ــة اؾيــعقدقة   ــذا اؾلـــد    -اؾعربق إلقطاؾقــا،  -ؿـــ ف

ـــقى     ــق اؾيـ ــدَل اؾـؿـ ــط ؿعـ ــاع ؿمقدـ ــراً الرتػـ ـظـ
ــاؼقؿــة ؾ ـــوقاؾك    واردات إقطاؾق خــالل                      ، %28ؿـــف ب

(.2006 - 2002)اؾػمرة  



(زقت بؽر)زقت اؾعصرة األوؾك . 7 أؾقؿقـققم غقر ؿىؾقط. 5

اطارات ؿـ اؾـقع اؾؿيمعؿؾ ؾؾيقارات. 8

خالئط أؾقؿقـققم. 6

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة11

إقطاؾقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

ؿــ فـذا اؾلــد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات إقطاؾقا
ــقاؾك - ــقن دوالر أؿرقؽــــــــك،  1348.91  حــــــ              ؿؾقــــــ

، 2006عام 

 -ؿـــ فــذا اؾلـــد     -تؿنــؾ ؼقؿــة واردات إقطاؾقــا   
ؿـــ إجؿــاؾك ؼقؿــة واردات اؾعــاؾؿ  % 5.19حــقاؾك  

ــام   ــف، عـ ـــ    2006ؿــ ــا ؿـ ــمقردت إقطاؾقـ ــا ادـ ، بقـؿـ
ػـك   -ؿـ فذا اؾلــد   -% 0.045اؾؿؿؾؽة ؿا ؼقؿمف 

.اؾعام ـػيف

صـــادرات اؾؿؿؾؽـــة ؼقؿـــة فــــاك ػرصـــة ؾزقـــادة 
ــة اؾيــعقدقة   ــذا اؾلـــد    -اؾعربق إلقطاؾقــا،  -ؿـــ ف

ـــقى     ــق اؾيـ ــدَل اؾـؿـ ــط ؿعـ ــاع ؿمقدـ ــراً الرتػـ ـظـ
خــالل                       ، %19ؿـــف بـــوقاؾك     واردات إقطاؾقــا ؼقؿــة  ؾ

(.2006 - 2002)اؾػمرة  

ؿــ فـذا اؾلــد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات إقطاؾقا
، 2006عام ؿؾققن دوالر أؿرقؽك،  1615.20  حقاؾك -

 -ؿـــ فــذا اؾلـــد     -تؿنــؾ ؼقؿــة واردات إقطاؾقــا   
ؿـ إجؿاؾك ؼقؿة واردات اؾعـاؾؿ  % 33.98حقاؾك 

ــام   ــف، عـ ـــ    2006ؿــ ــا ؿـ ــمقردت إقطاؾقـ ــا ادـ ، بقـؿـ
ػـك  –ؿــ فـذا اؾلــد     -% 0.061اؾؿؿؾؽة ؿا ؼقؿمف 

.اؾعام ـػيف

صـــادرات اؾؿؿؾؽـــة ؼقؿـــة فــــاك ػرصـــة ؾزقـــادة 
ــة اؾيــعقدقة   ــذا اؾلـــد    -اؾعربق إلقطاؾقــا،  -ؿـــ ف

ـــقى     ــق اؾيـ ــدَل اؾـؿـ ــط ؿعـ ــاع ؿمقدـ ــراً الرتػـ ـظـ
ــة ؾ ــاؼقؿ ـــوقاؾك    واردات إقطاؾق ــف ب خــالل                      ، %15ؿـ

(.2006 - 2002)اؾػمرة  

ؿــ فـذا اؾلــد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات إقطاؾقا
، 2006عام ؿؾققن دوالر أؿرقؽك،  1100.49  حقاؾك -

 -ؿـــ فــذا اؾلـــد     -تؿنــؾ ؼقؿــة واردات إقطاؾقــا   
ؿــ إجؿـاؾك ؼقؿـة واردات اؾعـاؾؿ     % 4.53حقاؾك 

ــام   ــف، عـ ـــ    2006ؿــ ــا ؿـ ــمقردت إقطاؾقـ ــا ادـ ، بقـؿـ
ػـك  –ؿــ فـذا اؾلــد     -% 0.001اؾؿؿؾؽة ؿا ؼقؿمـف  

.اؾعام ـػيف

صـــادرات اؾؿؿؾؽـــة ؼقؿـــة فــــاك ػرصـــة ؾزقـــادة 
ــة اؾيــعقدقة   ــذا اؾلـــد    -اؾعربق إلقطاؾقــا،  -ؿـــ ف

ـــقى     ــق اؾيـ ــدَل اؾـؿـ ــط ؿعـ ــاع ؿمقدـ ــراً الرتػـ ـظـ
خــالل                      ، %14ؿـــف بـــوقاؾك    واردات إقطاؾقــاؼقؿــة ؾ

(.2006 - 2002)اؾػمرة  

ؿــ فـذا اؾلــد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات إقطاؾقا
                ؿؾقــــــــقن دوالر أؿرقؽــــــــك، 1297.73  حــــــــقاؾك -

، 2006عام 

ــا    ــة واردات إقطاؾق ــؾ  ؼقؿ ــد     -تؿن ــذا اؾلـ ـــ ف  -ؿ
ؿـــ إجؿــاؾك ؼقؿــة واردات اؾعــاؾؿ  % 4.66حــقاؾك 

.2006ؿـف، عام 

صـــادرات اؾؿؿؾؽـــة ؼقؿـــة فــــاك ػرصـــة ؾزقـــادة 
ــة اؾيــعقدقة   ــذا اؾلـــد    -اؾعربق إلقطاؾقــا،  -ؿـــ ف

ـــقى     ــق اؾيـ ــدَل اؾـؿـ ــط ؿعـ ــاع ؿمقدـ ــراً الرتػـ ـظـ
خــالل                      ، %20ؿـــف بـــوقاؾك    واردات إقطاؾقــاؼقؿــة ؾ

(.2006 - 2002)اؾػمرة  



جرارات طرق ؾؾؿؼطقرات اؾـصػقف. 11 غقرفا ؿـ اجزاء ؾؾيقارات واؾعربات. 9

وحدات إدخال أو وحدات إخراج، . 12
(ذاؽرة)دقاء تضؿـت أم ال ، عؾك وحدات تىزقـ     

خشب ؿـشقرأوؿؼطع طقؾقا. 10

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة12

إقطاؾقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

ؿــ فـذا اؾلــد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات إقطاؾقا
، 2006عام ؿؾققن دوالر أؿرقؽك،  1462.81  حقاؾك -

 -ؿـــ فــذا اؾلـــد     -تؿنــؾ ؼقؿــة واردات إقطاؾقــا   
ؿـــ إجؿــاؾك ؼقؿــة واردات اؾعــاؾؿ    % 6.16حــقاؾك 

.2006ؿـف، عام 

صـــادرات اؾؿؿؾؽـــة ؼقؿـــة فــــاك ػرصـــة ؾزقـــادة 
ــة اؾيــعقدقة   ــذا اؾلـــد    -اؾعربق إلقطاؾقــا،  -ؿـــ ف

ـــقى     ــق اؾيـ ــدَل اؾـؿـ ــط ؿعـ ــاع ؿمقدـ ــراً الرتػـ ـظـ
ــاؼقؿـــة ؾ ـــوقاؾك   واردات إقطاؾقـ ــف بـ خـــالل                      ، %11ؿــ

(.2006 - 2002)اؾػمرة  

ؿــ فـذا اؾلــد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات إقطاؾقا
، 2006عام ؿؾققن دوالر أؿرقؽك،  1015.25  حقاؾك -

 -ؿـــ فــذا اؾلـــد     -تؿنــؾ ؼقؿــة واردات إقطاؾقــا   
ــاؾؿ  % 5.1حـــقاؾك  ــاؾك ؼقؿـــة واردات اؾعـ ؿــــ إجؿـ

ــام   ــف، عـ ـــ    2006ؿــ ــا ؿـ ــمقردت إقطاؾقـ ــا ادـ ، بقـؿـ
ػـك   -ؿــ فـذا اؾلــد     -% 0.009اؾؿؿؾؽة ؿا ؼقؿمف 

.اؾعام ـػيف

صـــادرات اؾؿؿؾؽـــة ؼقؿـــة فــــاك ػرصـــة ؾزقـــادة 
ــة اؾيــعقدقة   ــذا اؾلـــد    -اؾعربق إلقطاؾقــا،  -ؿـــ ف

ـــقى     ــق اؾيـ ــدَل اؾـؿـ ــط ؿعـ ــاع ؿمقدـ ــراً الرتػـ ـظـ
ــاؼقؿـــة ؾ ـــوقاؾك   واردات إقطاؾقـ ــالل                      ، %11ؿــــف بـ خـ

(.2006 - 2002)اؾػمرة  

ؿــ فـذا اؾلــد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات إقطاؾقا
، 2006عام ؿؾققن دوالر أؿرقؽك،  1262.31  حقاؾك -

 -ؿـــ فــذا اؾلـــد     -تؿنــؾ ؼقؿــة واردات إقطاؾقــا   
ــقاؾك  ــاؾؿ   % 1.85ح ــة واردات اؾع ــاؾك ؼقؿ ـــ إجؿ ؿ

.2006ؿـف، عام 

صـــادرات اؾؿؿؾؽـــة ؼقؿـــة فــــاك ػرصـــة ؾزقـــادة 
ــة اؾيــعقدقة   ــذا اؾلـــد    -اؾعربق إلقطاؾقــا،  -ؿـــ ف

ـــقى     ــق اؾيـ ــدَل اؾـؿـ ــط ؿعـ ــاع ؿمقدـ ــراً الرتػـ ـظـ
ــة ؾ ــاؼقؿـ ـــوقاؾك    واردات إقطاؾقـ ــف بـ ــالل                      ، %1ؿــ خـ

(.2006 - 2002)اؾػمرة  

ؿــ فـذا اؾلــد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات إقطاؾقا
ــقاؾك - ــك،  3803.28  حـــــ ــقن دوالر أؿرقؽـــــ          ؿؾقـــــ

، 2006عام 

 -ؿـــ فــذا اؾلـــد     -تؿنــؾ ؼقؿــة واردات إقطاؾقــا   
ؿـــ إجؿــاؾك ؼقؿــة واردات اؾعــاؾؿ % 3.98حــقاؾك 

ــام   ــف، عـ ـــ    2006ؿــ ــا ؿـ ــمقردت إقطاؾقـ ــا ادـ ، بقـؿـ
ػـك   -ؿــ فـذا اؾلــد     -% 0.001اؾؿؿؾؽة ؿـا ؼقؿمـف   

.اؾعام ـػيف

صـــادرات اؾؿؿؾؽـــة ؼقؿـــة فــــاك ػرصـــة ؾزقـــادة 
ــة اؾيــعقدقة   ــذا اؾلـــد    -اؾعربق إلقطاؾقــا،  -ؿـــ ف

ـــقى     ــق اؾيـ ــدَل اؾـؿـ ــط ؿعـ ــاع ؿمقدـ ــراً الرتػـ ـظـ
ــة ؾ ــاؼقؿ ـــوقاؾك    واردات إقطاؾق ــف ب ــالل                      ، %13ؿـ خ

(.2006 - 2002)اؾػمرة  



عؾك ذلؽة اإلـمرـت ا ؿقاؼع إقطاؾقأفؿ : أوالً

اؾؿقؼع األؾؽمروـكأدؿ اؾهفةم

www.agenziadogane.itؿصؾوة اؾهؿارك اإلقطاؾقة 1

www.unioncamere.itاإلتواد اؾعام ؾؾغرف اؾمهارقة اإلقطاؾك 2

www.confcommercio.itاإلتواد اإلقطاؾك ؾؾمهارة واؾىدؿات 3

www.confindustria.itإتواد اؾصـاعات اإلقطاؾك 4

www.bancaditalia.itاؾلـؽ اؾؿرؽزى اإلقطاؾك 5

www.hotelsitaly.comؼائؿة اؾػـادق ػل إقطاؾقا6

www.palazzochigi.itؿقؼع اؾوؽقؿة االقطاؾقة7

اـماج وادمقراد وتصدقر ػك إقطاؾقاذرؽات : ثاـقاً

اؾؿقؼع األؾؽمروـكاؾشرؽةأدؿ اؾـشاطم

أثاث1

Stokkewww.stokke.com

Italcomm Group Srlwww.italcomm.it

أغذقة2

Annalisawww.annalisa.it

Solo Italiawww.solo-italia.com

Frascheriwww.frascheri.com

ANIBO www.anibo.comؿـمهات ؿمـقعة3

اؾؼيؿ اؾرابع
أفؿ اؾؿعؾقؿات اؾمك تفؿ ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عـ إقطاؾقا

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة13

إقطاؾقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



2009  - 2008ك خالل عاؿ اؾؿعارض اؾدوؾقة اؾؿمىصصة اؾؿؼاؿة ػك إقطاؾقا: اًثاؾن

الموقع االلكترونىمنظم المعرضالتخصصم

مجوهرات1

Fiera milanowww.fieramilano.it

Fiera di Vicenza 
www.vicenzafiera.it

مالبس  2
Nuovo Polowww.nuovopolofieramilano.itومنسوجات

أثاث3

Fiera Del Levantewww.fieradellevante.it

Verona Fierewww.veronafiere.it

lingottofierewww.lingottofiere.it

Fiera diمنتجات بالستيكية4 Parmawww.fiereparma.it

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة14

إقطاؾقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



: اؾؿراجع

.2006 واؾقاردات، اؾصادرات إحصاءات واؾؿعؾقؿات، اؾعاؿة اإلحصاءات ؿصؾوة واؾمىطقط، االؼمصاد وزارة

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

.2006 اؾرئقيققـ، اؾمهارققـ وذرؽائفا

  اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة بقـ اؾضرقلك األزدواج تػادى اتػاؼقة اؾوؽقؿقة، االتػاؼقات اؾؿاؾقة، وزارة

.وإقطاؾقا

: ؿراجع عربقة. 1

: بقاـات. 2

.2006 اؾعاؾؿقة، االؼمصادقة اؾؿؤذرات اؾدوؾك، اؾلـؽ

.Comtrade، 2006 بقاـات ؼاعدة اؾؿمودة، األؿؿ

.2006  اؾعاؾؿقة، اؾمهارة ؿؤذرات  ،ITC)) اؾعاؾؿقة اؾمهارة ؿرؽز

.2008 اؾشرؽات، بقاـات ؼاعدة ، ؽقؿلاس

: ؿراجع اجـلقة. 3

  World Trade Organization, Trade Profiles,2007

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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إقطاؾقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق


