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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 ،ؽؿااؾيعقدقة اؾعربقة باؾؿؿؾؽة اؾمهارقة

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

.اؾدرادة

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

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

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

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

باؽيمان -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

 األسواق العالمية الواعدة
باكستان
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ؾك اؾعاؾؿإ أفؿ صادرات باؽيمان. 1

 .م 2007 عام أؿرقؽك دوالر ؿؾقار 17.8 حقاؾك اؾعاؾؿ إؾك ؾلاؽيمان اؾيؾعقة اؾصادرات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ 

  .ـػيف اؾعام ػك اؾعاؾؿ، ؿيمقى عؾك اؾؿصدرقـ ترتقب حقث ؿـ 66 اؾؿرؽز تومؾ بذؾؽ وفك

.(م 2007 - م 2000) اؾػمرة خالل %10  ؾلاؽيمان اؾيؾعقة اؾصادرات ؾؼقؿة اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل بؾغ ؽؿا

 اؾؿطلخ، و اؾؿائدة و األدرة بقاضات :اؾؼقؿة حقث ؿـ وأفؿفا اؾعاؾؿ، إؾك باؽيمان صادرات تمـقع

 خام، غقر  ـػط زققت أرز، اؾؼطـ، ؿـ أؽنر أو وزـاً %85 عؾك تومقي (اؾىقاطة خققط عدا) ؼطـ خققط

.اؾؿـمهات ؿـ وغقرفا  .اؾصلقة أو ؾؾرجال وبـطؾقـات وجاؽقمات وأطؼؿ بدل

م 2007 أفؿ صادرات باؽيمان إؾك اؾعاؾؿ، عام

اؾؼيؿ األول

ذرؽائفا اؾمهارققـفؿ أو اؾمهارة اؾىارجقة ؾلاؽيمانؿالؿح 

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة3

باؽيمان -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

األفؿقة اؾـيلقةاؾؿصدرةادؿ اؾيؾعؽقد اؾيؾع
)%(

14.4بقاضات األدرة و اؾؿائدة و اؾؿطلخ6302

5205
وزـاً أو أؽنر ؿـ اؾؼطـ، % 85، تومقي عؾك (عدا خققط اؾىقاطة)خققط ؼطـ 

غقر ؿفقأة ؾؾلقع باؾمهزئة
7.8

6.4أرز1006

5.4زققت ـػط  غقر خام2710

4.0بدل وأطؼؿ وجاؽقمات وبـطؾقـات ؾؾرجال أو اؾصلقة6203



ؿـ اؾعاؾؿ أفؿ واردات باؽيمان. 2

. م 2007ؿؾقار دوالر أؿرقؽىك عىام    32.6حقاؾك  اؾيؾعقة ؾلاؽيمان ؿـ اؾعاؾؿ قارداتاؾبؾغ إجؿاؾك ؼقؿة 

.ؿـ حقث ترتقب اؾؿيمقردقـ عؾك ؿيمقى اؾعاؾؿ، ػك اؾعام ـػيف 52وفك بذؾؽ تومؾ اؾؿرؽز 

(.م 2007 -م  2000)خالل اؾػمرة % 17اؾيؾعقة ؾلاؽيمان  قاردات ؾؼقؿة اؾبؾغ ؿعدَل اؾـؿق اؾيـقى ؽؿا  

زقىىقت ـػىط غقىىر خىىام، زقىقت ـػىىط خىىام،    :ؿىىـ اؾعىاؾؿ، وأفؿفىىا ؿىىـ حقىث اؾؼقؿىىة   تمـىقع واردات باؽيىىمان 

أجفىىزة رادقىىق وتؾػىىزة وؽىىاؿقرات تؾػزققـقىىة وؽىىاؿقرات رؼؿقىىة، زقىىت ـىقىىؾ وجزقكاتىىف، ؼطىىـ غقىىر ؿـىىدوف          

.وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات. وال ؿؿشط 

م 2007 عام، أفؿ واردات باؽيمان ؿـ اؾعاؾؿ
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األفؿقة اؾـيلقةاؾؿيمقردةادؿ اؾيؾعؽقد اؾيؾع
)%(

12.7زققت ـػط غقر خام2710

11.2زققت ـػط خام2709

4.9أجفزة رادقق وتؾػزة، وؽاؿقرات تؾػزققـقة، وؽاؿقرات رؼؿقة8525

3.5زقت ـىقؾ وجزقكاتف1511

2.7ؼطـ غقر ؿـدوف وال ؿؿشط 5201



أفؿ اؾدول اؾؿيمقردة ؿـ باؽيمانأفؿ اؾدول اؾؿصدرة إؾك باؽيمان

أفؿ اؾشرؽاء اؾمهارققـ ؾلاؽيمان. 3

 واردات ؼقؿة إجؿاؾك ؿـ %12.3 ؼقؿمف ؿا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿـ باؽيمان ادمقردت
.م 2007  عام  اؾعاؾؿ، ؿـ باؽيمان

 صادرات ؼقؿة إجؿاؾك ؿـ %1.7 ؼقؿمف ؿا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة إؾك باؽيمان صدرت اؽؿ
.م 2007  عام اؾعاؾؿ، إؾك باؽيمان

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة5

ؾلاؽيمان  اؾىارجقة اؾمهارة ػك اؾيعقدقة اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة اؾـيلقة األفؿقة .4
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األفؿقة اؾـيلقةأفؿ اؾدول اؾؿصدرةم
)%(

12.8اؾصقـ1

12.3اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة2

8.5األؿارات اؾعربقة اؾؿمودة3

8.0اؾقالقات اؾؿمودة األؿرقؽقة4

5.7اؾؽققت5

5.1اؾقابان6

3.9اؾفـد7

3.6ؿاؾقزقا8

3.5أؾؿاـقا9

2.7إـدوـقيقا10

هم الدول المصدرةأ إجمالى
66.1إلى باكستان

33.9أخرى

100اإلجمالى

األفؿقة اؾـيلقةأفؿ اؾدول اؾؿيمقردةم
)%(

21.6اؾقالقات اؾؿمودة األؿرقؽقة1

11.9األؿارات اؾعربقة اؾؿمودة2

5.4اؾؿؿؾؽة اؾؿمودة3

4.7اػغاـيمان4

4.1أؾؿاـقا5

3.8إقطاؾقا6

3.4اؾصقـ7

3.4فقـج ؽقـج8

2.7أدلاـقا9

2.5فقؾـدا10

المستوردة هم الدول أ إجمالى
63.5باكستان من 

36.5أخرى

100اإلجمالى



اؾؼيؿ اؾناـك

اؾعالؼات االؼمصادقة واؾمهارقة بقـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة وباؽيمان

 اؾمهارققـ اؾشرؽاء أفؿ ؿـ باؽيمان جعؾت ؼققة، وتهارقة اؼمصادقة بعالؼات وباؽيمان اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ترتلط

:اؾوؼائؼ بعض قؾك وػقؿا اؾيعقدقة، اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة

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

  وباؽيمان، اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة حؽقؿة بقـ “ واؾػـك واؾمهارى االؼمصادى اؾمعاون اتػاؼقة ” ؿمفاؿؼدً

  قعؿؾ بؿؼمضافا واؾمك ، م1992 دقيؿلر ذفر اؾؿقاػؼ ، فى 1413 عام األخرة جؿادى ذفر ػك حررت واؾمك

  باؾؿردقم عؾقف اؾؿقاػؼة صدرت وؼد) .بقـفؿا واؾػـك االؼمصادى اؾمعاون وتدعقؿ تـؿقة عؾك اؾطرػان

. (فى 1413 عام ػك  11 / م رؼؿ اؾؿؾؽك

 بقـ واؾمهارقة االؼمصادقة اؾعالؼات تؼققة ػك ؽلقر بشؽؾ قيافؿ واؾذى اؾلاؽيماـك، اؾيعقدى األعؿال ؿهؾس اـشاء

.وباؽيمان اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة

 ؿؾققن 12281  بوقاؾك قؼدر اؾؿؿؾؽة ؾصاؾح ػائض - وباؽيمان اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة بقـ - اؾمهارى اؾؿقزان حؼؼ

. م 2007 عام رقال،
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:حؼائؼ عاؿة. 1
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باؽيمانإؾك صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة تطقر. 2

باؽيمانإؾك  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقةأفؿ صادرات . 3

أفؿ صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
م 2007 إؾك باؽيمان، عام
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تطقر صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة إؾك باؽيمان، 
(م 2007 -م  2002)خالل اؾػمرة 

9435

7979

4474

4828

11363

13015

0 3000 6000 9000 12000 15000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

(ؿؾققن رقال دعقدى)

تمـىىقع اؾيىىؾع واؾؿـمهىىات اؾمىىك تصىىدرفا اؾؿؿؾؽىىة    

اؾعربقة اؾيعقدقة إؾك باؽيمان وأفؿ فىذه اؾيىؾع   

زقىىىقت اؾىىىـػط اؾىىىىام وؿـمهاتفىىىا، دىىىمقرقـ،    : فىىىك

، بىىىقؾك اقنقؾىىىقـ عىىىاؾك اؾؽناػىىىة،  (بىىىروبقؾقـ)بىىىروبقـ 

،  وغقرفىىىىا ؿىىىىـ  (اقنىىىىان دقىىىىقل )اقنقؾىىىىقـ جالقؽىىىىقل  

.اؾؿـمهات واؾيؾع

 اؾؿؿؾؽىىة اؾعربقىىة اؾيىىعقدقة بؾغىىت ؼقؿىىة صىىادرات

ؿؾقىقن رقىال    13015  م حقاؾك 2007إؾك باؽيمان عام 

ؼقؿىىىة  إجؿىىىاؾكؿىىىـ % 1.49  ؿؿىىىا قؿنىىىؾ، دىىىعقدى

ػىىك ؾؾعىىاؾؿ، اؾؿؿؾؽىىة اؾعربقىىة اؾيىىعقدقة   صىىادرات

. اؾعام ـػيف

ارتػعت ؼقؿة صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيىعقدقة  

ؿؾقىقن رقىال    1652م بوقاؾك  2007إؾك باؽيمان، عام 

م، ؽؿا ارتػعىت بوىقاؾك     2006دعقدى، ؿؼارـة بعام  

.م 2002ؿؾققن رقال ؿؼارـة  بعام  8541

ارتػىىىىع ؿعىىىىدل ـؿىىىىق صىىىىادرات اؾؿؿؾؽىىىىة اؾعربقىىىىة   

% 14.5م بوىقاؾك    2007اؾيعقدقة إؾك باؽيمان عام 

.عـ اؾعام اؾيابؼ

اؾؿؿؾؽىىة اؾعربقىىة بؾىىغ حهىىؿ اؾؽؿقىىة اؾمىىك صىىدرتفا   

     ؾىىىػ طىىىـ عىىىام أ 5792  اؾيىىىعقدقة إؾىىىك باؽيىىىمان 

اؾؿؿؾؽىة   صادراتؿـ حهؿ % 1.4م، ؿؿا قؿنؾ  2007

 .اؾعام ـػيف ؾؾعاؾؿ، ػكاؾعربقة اؾيعقدقة 
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اؾؼقؿةاؾؿصدرةادؿ اؾيؾعة
(ؿؾققن رقال دعقدى)

11421زققت ـػط خام وؿـمهاتفا

159دمقرقـ

148(بروبقؾقـ)بروبقـ 

145بقؾك اقنقؾقـ عاؾك اؾؽناػة

127(اقنان دققل)اقنقؾقـ جالقؽقل 



ـ  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة  تطقر واردات. 4 باؽيمانؿ

باؽيمانؿـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة  وارداتأفؿ . 5

أفؿ واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
م 2007 ؿـ باؽيمان، عام
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تمـقع اؾيىؾع واؾؿـمهىات اؾمىك تيىمقردفا اؾؿؿؾؽىة      

اؾعربقة اؾيعقدقة ؿـ باؽيمان وأفؿ فىذه اؾيىؾع   

أرز ؿضىىروك ؽؾقىىاً أو جزئقىىاً، ذبىىائح ؿىىـ حؿىىالت  : فىىك

طازجىىة أو ؿلىىردة، ؿىىاـهق، خقىىام ؿىىـ ؿىىقاد ـيىىهقة   

.اخر، عيؾ طلقعك، وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات

تطقر واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة ؿـ باؽيمان، 
(م 2007 -م  2002)خالل اؾػمرة 
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(ؿؾققن رقال دعقدى)

ؿىـ   اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة بؾغت ؼقؿة واردات

ؿؾقىىىقن رقىىىال   734م حىىىقاؾك  2007باؽيىىىمان عىىىام  

ؼقؿىىىة  إجؿىىىاؾكؿىىىـ % 0.22ؿؿىىىا قؿنىىىؾ  ، دىىىعقدى

ػىك  ؿـ اؾعىاؾؿ،  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة  واردات

. اؾعام ـػيف

اـىػضت ؼقؿة واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 

ؿؾقىىقن رقىىال   7م بوىىقاؾك   2007ؿىىـ باؽيىىمان عىىام   

م ، بقـؿىىىىا ارتػعىىىىت  2006دىىىىعقدى، ؿؼارـىىىىة بعىىىىام  

.م 2002ؿؾققن رقال ؿؼارـة بعام  257بوقاؾك  

اـىػىىىىض ؿعىىىىدل ـؿىىىىق واردات اؾؿؿؾؽىىىىة اؾعربقىىىىة   

% 0.9م بوىقاؾك    2007اؾيعقدقة ؿىـ باؽيىمان عىام    

.عـ اؾعام اؾيابؼ

اؾؿؿؾؽىة اؾعربقىة    ادىمقردتفا بؾغ حهؿ اؾؽؿقة اؾمىك  

م،  2007أؾػ طىـ عىام    207اؾيعقدقة ؿـ باؽيمان  

ؿىـ حهىؿ واردات اؾؿؿؾؽىة اؾعربقىة     % 0.4 ؿؿا قؿنؾ 

 .اؾعام ـػيف ؿـ اؾعاؾؿ، ػكاؾيعقدقة 

باؽيمان -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

اؾؼقؿةاؾؿيمقردةادؿ اؾيؾعة
(ؿؾققن رقال دعقدى)

154أرز ؿضروك ؽؾقاً أو جزئقاً

33ذبائح ؿـ حؿالت طازجة أو ؿلردة

32ؿاـهق

21خقام ؿـ ؿقاد ـيهقة اخر

19عيؾ طلقعك



البىد وأن ـمعىرف عؾىك     ،ػك باؽيىمان  بعد اؾمعرف عؾك أفؿ اؾيؾع اؾؿصدرة واؾؿيمقردة ؿـ حقث اؾؼقؿة   
وؼقؿىة  إؾىك ؿعىدالت ـؿىق     دىمـاداً إ ،أؿىام ؿيىمنؿرى اؾؿـطؼىة اؾشىرؼقة     باؽيىمان ػىك  أفؿ اؾيؾع اؾقاعدة 

أى اؾيىىؾع اؾمىىك قىىزداد اؾطؾىىب عؾقفىىا ػىىك  (. )م 2007 -م  2003)خىىالل اؾػمىىرة بفىىا  واؾؿـمهىىات واردات اؾيىىؾع
(ػقفاباؽيمان، واؾمك تياعد ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عؾك ردؿ دقادة تصدقرقة ؿيمؼلؾقة 

اؾؼيؿ اؾناؾث

باؽيمانأفؿ اؾيؾع اؾقاعدة أؿام ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة ػك دقق 

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة9

باؽيمان -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

أدؿ اؾيؾعة اؾيؾعةؽقد
  ؿعدل ـؿق اؾقاردات  

%
(م 2007 -م   2003)

310540
ثاـل فقدروجقـ أورثقػقدػات األؿقـققم 

(ػقدػات أحادي األؿقـققم)
224

870322
دقارات ـؼؾ األذىاص دعة ادطقاـاتفا 

3دؿ 1500وال تمهاوز    3دؿ  1000تزقد عـ  
69

61زقت خام 151110

880240
طائرات عادقة وؿرؽلات جققة أُخر قمهاوز وزـفا 

ؽهؿ 15000ػارغة 
58

34أؽنرأو   0.94بقؾل اقنقؾقـ وزـف اؾـقعل 390120

28زققت ـػط خام270900

28بقؾل بروبقؾقـ390210

26ػوؿ حهري أخر270119

20ؼطـ غقر ؿـدوف وال ؿؿشط 520100

870321
دقارات ـؼؾ األذىاص دعة ادطقاـاتفا 

318دؿ  1000ال تمهاوز  

9غقره ؿـ زقت ـىقؾ151190

8(إقنان دققل)إقنقؾقـ جالقؽقل 290531

أفؿ اؾيؾع اؾقاعدة 



زقت خام. 3 ثاـل فقدروجقـ أورثقػقدػات األؿقـققم . 1
(ػقدػات أحادي األؿقـققم)

طائرات عادقة وؿرؽلات جققة أُخر قمهاوز وزـفا      . 4
ؽهؿ 15000ػارغة 

دقارات ـؼؾ األذىاص دعة ادطقاـاتفا . 2
3دؿ 1500وال تمهاوز    3دؿ  1000تزقد عـ  

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة10

ؿىىـ فىىذا  - بؾىىغ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات باؽيىىمان

       ؿؾقىىىىىقن دوالر أؿرقؽىىىىىك،  329  حىىىىىقاؾك -اؾلـىىىىىد 

م،  2007عام 

 -ؿىـ فىذا اؾلـىد      -تؿنؾ ؼقؿة واردات باؽيمان 

ؿـ إجؿاؾك ؼقؿة واردات اؾعىاؾؿ  % 5.75حقاؾك  

.م 2007ؿـف، عام 

صىىادرات اؾؿؿؾؽىىة  ؼقؿىىة فـىىاك ػرصىىة ؾزقىىادة   

ؾلاؽيىمان،   -ؿـ فىذا اؾلـىد    -اؾعربقة اؾيعقدقة 

ـظىىىراً الرتػىىىاع ؿمقدىىىط ؿعىىىدَل اؾـؿىىىق اؾيىىىـقى  

خىالل  ، %61ؿـف بىىوقاؾك    واردات باؽيمانؼقؿة ؾ

(.م 2007 -م 2003)اؾػمرة  

ؿىىـ فىىذا   - بؾىىغ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات باؽيىىمان  

           ؿؾقىىىىىىقن دوالر أؿرقؽىىىىىىك،   516  حىىىىىىقاؾك - اؾلـىىىىىىد 

م،  2007عام 

 -ؿىىـ فىىذا اؾلـىىد   -تؿنىىؾ ؼقؿىىة واردات باؽيىىمان 

ؿىىـ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات اؾعىىاؾؿ  % 0.73حىىقاؾك  

.م 2007ؿـف، عام 

صىىىادرات اؾؿؿؾؽىىىة ؼقؿىىىة فـىىىاك ػرصىىىة ؾزقىىىادة 

ؾلاؽيىىمان،  -ؿىىـ فىذا اؾلـىىد   -اؾعربقىة اؾيىىعقدقة  

ـظىىىراً الرتػىىىاع ؿمقدىىىط ؿعىىىدَل اؾـؿىىىق اؾيىىىـقى     

خىالل   ،%58ؿـف بىىوقاؾك    واردات باؽيمانؼقؿة ؾ

(.م 2007 -م  2003)اؾػمرة 

باؽيمان -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

ؿىىـ فىىذا  - بؾىىغ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات باؽيىىمان 

         ؿؾقىىىىىقن دوالر أؿرقؽىىىىىك،  276  حىىىىىقاؾك -اؾلـىىىىىد 

م،  2007عام 

 -ؿىـ فىذا اؾلـىد      -تؿنؾ ؼقؿة واردات باؽيىمان  

ؿىىـ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات اؾعىىاؾؿ % 0.45حىىقاؾك 

.م 2007ؿـف، عام 

صىىادرات اؾؿؿؾؽىىة  ؼقؿىىة فـىىاك ػرصىىة ؾزقىىادة   

ؾلاؽيىمان،   -ؿـ فىذا اؾلـىد    -اؾعربقة اؾيعقدقة 

ـظىىىراً الرتػىىىاع ؿمقدىىىط ؿعىىىدَل اؾـؿىىىق اؾيىىىـقى  

خىالل  ، %69ؿـف بىوقاؾك   واردات باؽيمانؼقؿة ؾ

(.م 2007 -م  2003)اؾػمرة  

ؿىـ فىذا    - بؾغ إجؿىاؾك ؼقؿىة واردات باؽيىمان   

      ؿؾقىىىىىقن دوالر أؿرقؽىىىىىك،  295  حىىىىىقاؾك -اؾلـىىىىد  

م،  2007عام 

 -ؿـ فذا اؾلـىد    -تؿنؾ ؼقؿة واردات باؽيمان 

ؿـ إجؿاؾك ؼقؿة واردات اؾعىاؾؿ  % 9.73حقاؾك 

.م 2007ؿـف، عام 

صىىادرات اؾؿؿؾؽىىة ؼقؿىىة فـىىاك ػرصىىة ؾزقىىادة  

ؾلاؽيىمان،   -ؿـ فذا اؾلـد  -اؾعربقة اؾيعقدقة 

ـظىىراً الرتػىىاع ؿمقدىىط ؿعىىدَل اؾـؿىىق اؾيىىـقى      

، %224ؿـىىف بىىىوقاؾك    واردات باؽيىىمانؼقؿىىة ؾ

(.م 2007 -م  2003)خالل اؾػمرة  



بقؾل بروبقؾقـ. 7 أؽنرأو   0.94بقؾل اقنقؾقـ وزـف اؾـقعل . 5

زققت ـػط خام. 6

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة11

ؿىىـ فىىذا   - بؾىىغ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات باؽيىىمان  

       ؿؾقىىىىىقن دوالر أؿرقؽىىىىىك، 3664  حىىىىىقاؾك -اؾلـىىىىىد 

م،  2007عام 

 -ؿىىـ فىىذا اؾلـىىد   -تؿنىىؾ ؼقؿىىة واردات باؽيىىمان 

ؿىـ إجؿىاؾك ؼقؿىة واردات اؾعىاؾؿ     % 0.33حىقاؾك   

.م 2007ؿـف، عام 

صىىىادرات اؾؿؿؾؽىىىة ؼقؿىىىة فـىىىاك ػرصىىىة ؾزقىىىادة 

ؾلاؽيىمان،   -ؿىـ فىذا اؾلـىد     -اؾعربقة اؾيىعقدقة  

ـظىىىراً الرتػىىىاع ؿمقدىىىط ؿعىىىدَل اؾـؿىىىق اؾيىىىـقى    

        ، %28ؿـىىىىف بىىىىىوقاؾك    واردات باؽيىىىىمانؼقؿىىىىة ؾ

(.م 2007 -م  2003)خالل اؾػمرة  

ؿىىـ فىىذا   - بؾىىغ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات باؽيىىمان  

         ؿؾقىىىىىىقن دوالر أؿرقؽىىىىىىك،  265  حىىىىىىقاؾك -اؾلـىىىىىىد 

م،  2007عام 

 -ؿىىـ فىىذا اؾلـىىد   -تؿنىىؾ ؼقؿىىة واردات باؽيىىمان 

ؿىىىـ إجؿىىىاؾك ؼقؿىىىة واردات اؾعىىىاؾؿ % 1.3حىىىقاؾك  

.م 2007ؿـف، عام 

صىىىادرات اؾؿؿؾؽىىىة ؼقؿىىىة فـىىىاك ػرصىىىة ؾزقىىىادة 

ؾلاؽيىمان،   -ؿىـ فىذا اؾلـىد     -اؾعربقة اؾيىعقدقة  

ـظىىىراً الرتػىىىاع ؿمقدىىىط ؿعىىىدَل اؾـؿىىىق اؾيىىىـقى    

خىالل  ، %28ؿـف بىىوقاؾك    واردات باؽيمانؼقؿة ؾ

(.م 2007 -م  2003)اؾػمرة  

ؿىىـ فىىذا   - بؾىىغ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات باؽيىىمان  

           ؿؾقىىىىىىقن دوالر أؿرقؽىىىىىىك، 224  حىىىىىىقاؾك -اؾلـىىىىىىد 

م،  2007عام 

 -ؿىـ فىذا اؾلـىد      -تؿنؾ  ؼقؿىة واردات باؽيىمان   

ؿىىـ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات اؾعىىاؾؿ    % 1.05حىىقاؾك 

.م 2007ؿـف، عام 

صىىىادرات اؾؿؿؾؽىىىة ؼقؿىىىة فـىىىاك ػرصىىىة ؾزقىىىادة 

ؾلاؽيىمان،   -ؿىـ فىذا اؾلـىد     -اؾعربقة اؾيىعقدقة  

ـظىىىراً الرتػىىىاع ؿمقدىىىط ؿعىىىدَل اؾـؿىىىق اؾيىىىـقى    

        ، %34ؿـىىىىف بىىىىىوقاؾك   واردات باؽيىىىىمانؼقؿىىىىة ؾ

(.م 2007 -م  2003)خالل اؾػمرة  

ػوؿ حهري أخر. 8

ؿىىـ فىىذا  - بؾىىغ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات باؽيىىمان 

           ؿؾقىىىىىىقن دوالر أؿرقؽىىىىىىك، 361  حىىىىىىقاؾك -اؾلـىىىىىىد 

م،  2007عام 

 -ؿىـ فىذا اؾلـىد      -تؿنؾ ؼقؿىة واردات باؽيىمان   

ؿىىـ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات اؾعىىاؾؿ  % 2.17حىىقاؾك  

.م 2007ؿـف، عام 

صىىادرات اؾؿؿؾؽىىة  ؼقؿىىة  فـىىاك ػرصىىة ؾزقىىادة   

ؾلاؽيىمان،   -ؿىـ فىذا اؾلـىد     -اؾعربقة اؾيعقدقة 

ـظىىىراً الرتػىىىاع ؿمقدىىىط ؿعىىىدَل اؾـؿىىىق اؾيىىىـقى   

خىالل    ،%26ؿـف بىوقاؾك   واردات باؽيمانؼقؿة ؾ

(.م 2007 -م  2003)اؾػمرة  

باؽيمان -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



غقره ؿـ زقت ـىقؾ. 11 ؼطـ غقر ؿـدوف وال ؿؿشط. 9

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة12

ؿىىـ فىىذا  - بؾىىغ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات باؽيىىمان 

          ؿؾقىىىىىقن دوالر أؿرقؽىىىىىك،  885  حىىىىىقاؾك -اؾلـىىىىىد 

م،  2007عام 

 -ؿىـ فىذا اؾلـىد      -تؿنؾ ؼقؿىة واردات باؽيىمان   

ؿىىـ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات اؾعىىاؾؿ % 8.07حىىقاؾك  

.م 2007ؿـف، عام 

صىىادرات اؾؿؿؾؽىىة  ؼقؿىىة فـىىاك ػرصىىة ؾزقىىادة   

ؾلاؽيىمان،   -ؿىـ فىذا اؾلـىد     -اؾعربقة اؾيعقدقة 

ـظىىىراً الرتػىىىاع ؿمقدىىىط ؿعىىىدَل اؾـؿىىىق اؾيىىىـقى   

خىالل   ، %20ؿـف بىىوقاؾك    واردات باؽيمانؼقؿة ؾ

(.م 2007 -م  2003)اؾػمرة  

ؿىىـ فىىذا   - بؾىىغ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات باؽيىىمان  

          ؿؾقىىىىىىقن دوالر أؿرقؽىىىىىىك،   817  حىىىىىىقاؾك -اؾلـىىىىىىد 

م،  2007عام 

 -ؿىىـ فىىذا اؾلـىىد   -تؿنىؾ ؼقؿىىة واردات باؽيىىمان  

ؿىىـ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات اؾعىىاؾؿ % 6.28حىىقاؾك  

.م 2007ؿـف، عام 

صىىىادرات اؾؿؿؾؽىىىة ؼقؿىىىة فـىىىاك ػرصىىىة ؾزقىىىادة 

ؾلاؽيىمان،   -ؿىـ فىذا اؾلـىد     -اؾعربقة اؾيىعقدقة  

ـظىىىراً الرتػىىىاع ؿمقدىىىط ؿعىىىدَل اؾـؿىىىق اؾيىىىـقى    

خىالل   ، %9  ؿـىف بىىوقاؾك   واردات باؽيىمان ؼقؿة ؾ

(.م 2007 -م  2003)اؾػمرة  

باؽيمان -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

(إقنان دققل)إقنقؾقـ جالقؽقل . 12

ؿىىـ فىىذا  - بؾىىغ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات باؽيىىمان 

          ؿؾقىىىىىىقن دوالر أؿرقؽىىىىىىك،  215  حىىىىىىقاؾك -اؾلـىىىىىىد 

م،  2007عام 

 -ؿىـ فىذا اؾلـىد      -تؿنؾ ؼقؿىة واردات باؽيىمان   

ؿىىـ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات اؾعىىاؾؿ  % 1.85حىىقاؾك 

.م 2007ؿـف، عام 

صىىادرات اؾؿؿؾؽىىة  ؼقؿىىة فـىىاك ػرصىىة ؾزقىىادة   

ؾلاؽيىمان،   -ؿىـ فىذا اؾلـىد     -اؾعربقة اؾيعقدقة 

ـظىىىراً الرتػىىىاع ؿمقدىىىط ؿعىىىدَل اؾـؿىىىق اؾيىىىـقى   

خىالل   ، %18ؿـف بىىوقاؾك    واردات باؽيمانؼقؿة ؾ

(.م 2007 -م  2003)اؾػمرة  

ؿىـ فىىذا   - بؾىغ إجؿىاؾك ؼقؿىة واردات باؽيىمان    

       ؿؾقىىىىىقن دوالر أؿرقؽىىىىىك،    251  حىىىىىقاؾك -اؾلـىىىىىد 

م،  2007عام 

 -ؿـ فىذا اؾلـىد     -تؿنؾ ؼقؿة واردات باؽيمان 

ؿىـ إجؿىاؾك ؼقؿىة واردات اؾعىاؾؿ     % 2.60حقاؾك  

.م 2007ؿـف، عام 

صىىادرات اؾؿؿؾؽىىة  ؼقؿىىة فـىىاك ػرصىىة ؾزقىىادة  

ؾلاؽيىمان،   -ؿـ فذا اؾلـىد   -اؾعربقة اؾيعقدقة 

ـظىىراً الرتػىىاع ؿمقدىىط ؿعىىدَل اؾـؿىىق اؾيىىـقى      

خىالل   ، %8  ؿـف بىوقاؾك واردات باؽيمانؼقؿة ؾ

(.م 2007 -م  2003)اؾػمرة  

دقارات ـؼؾ األذىاص دعة ادطقاـاتفا . 10
3دؿ  1000ال تمهاوز   



عؾك ذلؽة اإلـمرـت  ؿقاؼع باؽيمانأفؿ 

اؾؼيؿ اؾرابع
أفؿ اؾؿعؾقؿات اؾمك تفؿ ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عـ باؽيمان

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة13

م 2009عام  ؿعارض دوؾقة ػك باؽيمان خالل 

باؽيمان -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

اؾؿقؼع األؾؽمروـكادؿ اؾهفة

www.pakistan.gov.pkاؾوؽقؿة اؾلاؽيماـقة

www.commerce.gov.pkوزارة اؾمهارة

اؾؿقؼع األؾؽمروـك ؾؾهفة اؾؿـظؿةادؿ اؾؿعرضاؾـشاط

The International Textile Asia 2009www.textileasia.com.pkؿـيقجات

أغذقة
The 6 th Edition of the International

Food & Technology Exhibition
www.foodtechpakistan.com

بالدمقؽ
6 th Edition of the International

Plastic and Packaging Industry

Exhibition

www.plastipacpakistan.com

تؽـقؾقجقا صـاعة ودائؾ 
اؾؿقاصالت

Transport Asia 2009www.transportasia.com.pk



: اؾؿراجع

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

.م 2007

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

.م 2007 اؾرئقيققـ، اؾمهارققـ وذرؽائفا
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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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