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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 “ترؽقا” دقق وتوؾقؾ درادة ـمـاول اؾعدد فذا ػكو           

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

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

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

ترؽقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

 األسواق العالمية الواعدة
تركيا
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ؾك اؾعاؾؿإ أفؿ صادرات ترؽقا. 1

  .م 2008 عام أؿرقؽك دوالر ؿؾقار 132 حقاؾك اؾعاؾؿ إؾك ؾمرؽقا اؾيؾعقة اؾصادرات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ 

  .ـػيف اؾعام ػك اؾعاؾؿ، ؿيمقى عؾك اؾؿصدرقـ ترتقب حقث ؿـ 32 اؾؿرؽز تومؾ بذؾؽ وفك

.(م 2008 - م 2000) اؾػمرة خالل %22 ؾمرؽقا اؾيؾعقة اؾصادرات ؾؼقؿة اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل بؾغ ؽؿا

 غقر ؿـ صؾب او حدقد ؿـ وعقدان ؼضلان :اؾؼقؿة حقث ؿـ وأفؿفا اؾعاؾؿ، إؾك ترؽقا صادرات تمـقع

            خام بأذؽال ذفب اؾلضائع، ؾـؼؾ دقارات خام، غقر ـػط زققت االذىاص، ـؼؾ دقارات اؾىالئط،

.اؾؿـمهات ؿـ وغقرفا  ؿيوقق، بشؽؾ او ؿشغقؾة ـصػ او

م 2008 أفؿ صادرات ترؽقا إؾك اؾعاؾؿ، عام 

اؾؼيؿ األول

ذرؽائفا اؾمهارققـفؿ أو اؾمهارة اؾىارجقة ؾمرؽقاؿالؿح 
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األفؿقة اؾـيلقةاؾؿصدرةادؿ اؾيؾعؽقد اؾيؾع
)%(

6.7ؼضلان وعقدان ؿـ حدقد او صؾب ؿـ غقر اؾىالئط7214

5.7دقارات ـؼؾ االذىاص8703

5.4زققت ـػط غقر خام2710

3.9دقارات ؾـؼؾ اؾلضائع8704

2.7ذفب بأذؽال خام او ـصػ ؿشغقؾة او بشؽؾ ؿيوقق7108

ترؽقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق
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ؿـ اؾعاؾؿ أفؿ واردات ترؽقا. 2

وفىك  . م 2008ؿؾقار دوالر أؿرقؽىك عىام    202 حقاؾك اؾيؾعقة ؾمرؽقا ؿـ اؾعاؾؿ قارداتاؾبؾغ إجؿاؾك ؼقؿة 

.ؿـ حقث ترتقب اؾؿيمقردقـ عؾك ؿيمقى اؾعاؾؿ، ػك اؾعام ـػيف 20بذؾؽ تومؾ اؾؿرؽز 

(.م 2008 -م  2000)خالل اؾػمرة  %18اؾيؾعقة ؾمرؽقا  قاردات ؾؼقؿة اؾبؾغ ؿعدَل اؾـؿق اؾيـقى ؽؿا  

زقىقت ـػىط خىام، زقىقت ـػىط غقىر خىام، خىردة          :ؿـ اؾعاؾؿ، وأفؿفا ؿىـ حقىث اؾؼقؿىة    تمـقع واردات ترؽقا

وػضالت حدقدقة ودلائؽ ـاتهة عـ إعادة صفر خردة اؾودقد او اؾصؾب، ذفىب بأذىؽال خىام او ـصىػ     

ؿشىىغقؾة او بشىىؽؾ ؿيىىوقق، ؿـمهىىات ؿيىىطوة بىىاؾمهؾق  ؿىىـ حدقىىد او صىىؾب غقىىر خالئطىىك بعىىرض  

.ؿؿ او اؽنر، وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات600

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

7.7زققت ـػط خام2709

5.4زققت ـػط غقر خام2710

4.4خردة وػضالت حدقدقة، دلائؽ ـاتهة عـ إعادة صفر خردة اؾودقد او اؾصؾب7204

2.5ذفب بأذؽال خام او ـصػ ؿشغقؾة او بشؽؾ ؿيوقق7108

2.3ؿؿ او اؽنر600ؿـمهات ؿيطوة باؾمهؾق  ؿـ حدقد او صؾب غقر خالئطك بعرض 7208
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أفؿ اؾدول اؾؿيمقردة ؿـ ترؽقاأفؿ اؾدول اؾؿصدرة إؾك ترؽقا

أفؿ اؾشرؽاء اؾمهارققـ ؾمرؽقا. 3

 ؿـ ترؽقا واردات ؼقؿة إجؿاؾك ؿـ %1.6 ؼقؿمف ؿا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿـ ترؽقا ادمقردت
.م 2008  عام  اؾعاؾؿ،

 إؾك ترؽقا صادرات ؼقؿة إجؿاؾك ؿـ %1.7 ؼقؿمف ؿا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة إؾك ترؽقا صدرت اؽؿ
.م 2008  عام اؾعاؾؿ،
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ؾمرؽقا  اؾىارجقة اؾمهارة ػك اؾيعقدقة اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة اؾـيلقة األفؿقة .4

األفؿقة اؾـيلقةأفؿ اؾدول اؾؿصدرةم
)%(

15.5رودقا االتوادقة1

9.3أؾؿاـقا2

7.8اؾصقـ3

5.9اؾقالقات اؾؿمودة األؿرقؽقة  4

5.5إقطاؾقا5

4.5ػرـيا6

4.1اقران7

3.0اوؽراـقا8

2.8دققيرا9

2.6اؾؿؿؾؽة اؾؿمودة10

هم الدول المصدرةأ إجمالى
61إلى تركيا

39أخرى

100اإلجمالى

األفؿقة اؾـيلقةأفؿ اؾدول اؾؿيمقردةم
)%(

9.8أؾؿاـقا1

6.2اؾؿؿؾؽة اؾؿمودة2

6.0االؿارات اؾعربقة اؾؿمودة3

5.9إقطاؾقا4

5.0ػرـيا5

4.9رودقا االتوادقة6

3.3اؾقالقات اؾؿمودة األؿرقؽقة  7

3.1أدلاـقا8

3.0روؿاـقا9

3.0اؾعراق10

المستوردة هم الدول أ إجمالى
50.2تركيا من 

49.8أخرى

100اإلجمالى
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اؾؼيؿ اؾناـك

اؾعالؼات االؼمصادقة واؾمهارقة بقـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة وترؽقا

 ؾؾؿؿؾؽة اؾمهارققـ اؾشرؽاء أفؿ ؿـ ترؽقا جعؾت ؼققة، وتهارقة اؼمصادقة بعالؼات وترؽقا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ترتلط

:اؾوؼائؼ بعض قؾك وػقؿا اؾيعقدقة، اؾعربقة

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

  قعؿؾ بؿؼمضافا واؾمك وترؽقا، اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة حؽقؿة بقـ “ وػـك اؼمصادى تعاون اتػاؼقة ”

  تـؿقة وؽذؾؽ اؾلؾدقـ، صاؾح ػقف ؾؿا واالؼمصادى اؾمهارى اؾمعاون وزقادة اؾمهارقة اؾعالؼات تـؿقة عؾك اؾطرػان

                                   .اؾعاؿؾةاؾػـقة واالقدى ؾؾعؿؾ اؾالزؿة اؾميفقالت وتؼدقؿ اؾػـقة اؾؿهاالت ػك بقـفؿا اؾمعاون واواصر اؾعالؼات

.(فى 1394/5/18 ػك 19 رؼؿ اؾؿؾؽك باؾؿردقم عؾقف اؾؿقاػؼة صدرت وؼد)

اـشاء ؿهؾىس األعؿىال اؾيىعقدى اؾمرؽىك، واؾىذى قيىافؿ بشىؽؾ ؽلقىر ػىك تؼققىة اؾعالؼىات االؼمصىادقة واؾمهارقىة بىقـ               

.اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة وترؽقا

 رقال، ؿؾققن 4469 بوقاؾك قؼدر اؾؿؿؾؽة ؾصاؾح ػائض - وترؽقا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة بقـ - اؾمهارى اؾؿقزان حؼؼ

. م 2008 عام

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة6

:حؼائؼ عاؿة. 1
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ترؽقاإؾك  صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقةتطقر. 2

ترؽقاإؾك اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقةأفؿ صادرات . 3

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

8872
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(ؿؾققن رقال دعقدى )

تمـىىقع اؾيىىؾع واؾؿـمهىىات اؾمىىك تصىىدرفا اؾؿؿؾؽىىة    

اؾعربقىىة اؾيىىعقدقة إؾىىك ترؽقىىا وأفىىؿ فىىذه اؾيىىؾع     

زققت ـػط خام وؿـمهاتفا، بىقؾك اقنقؾىقـ عىاؾك    : فك

اؾؽناػة، بقؾقؿرات بىروبقؾقـ ؿرؽلىة، بىقؾك بىروبقؾقـ،     

.دمقرقـ، وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات واؾيؾع

 اؾؿؿؾؽىىة اؾعربقىىة اؾيىىعقدقة بؾغىىت ؼقؿىىة صىىادرات

رقىىىال ؿؾقىىىقن  11650م حىىىقاؾك  2008إؾىىىك ترؽقىىىا عىىىام  

ؼقؿىىىة  إجؿىىىاؾكؿىىىـ  %0.99 ؿؿىىىا قؿنىىىؾ ، دىىىعقدى

ػىىك ؾؾعىىاؾؿ، اؾؿؿؾؽىىة اؾعربقىىة اؾيىىعقدقة   صىىادرات

. اؾعام ـػيف

ارتػعت ؼقؿة صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيىعقدقة  

ؿؾقىىقن رقىىال   2778م بوىىقاؾك  2008إؾىىك ترؽقىىا، عىىام  

م، بقـؿىىىىا ارتػعىىىىت  2007دىىىىعقدى، ؿؼارـىىىىة بعىىىىام   

.م 2004ؿؾققن رقال ؿؼارـة بعام  7111بوقاؾك 

ارتػىىىىع ؿعىىىىدل ـؿىىىىق صىىىىادرات اؾؿؿؾؽىىىىة اؾعربقىىىىة   

عىىـ % 31م بوىىقاؾك  2008اؾيىىعقدقة إؾىىك ترؽقىىا عىىام  

.اؾعام اؾيابؼ

اؾؿؿؾؽىىة اؾعربقىىة اؾمىىك صىىدرتفا  حهىىؿ اؾؽؿقىىة بؾىىغ

م، ؿؿىا   2008 طـ عام ؾػأ 4100  اؾيعقدقة إؾك ترؽقا

اؾؿؿؾؽىىة اؾعربقىىة   صىىادراتؿىىـ حهىىؿ  % 0.91  قؿنىىؾ

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

9176زققت ـػط خام وؿـمهاتفا

458بقؾك اقنقؾقـ عاؾك اؾؽناػة

343بقؾقؿرات بروبقؾقـ ؿرؽلة

340بقؾك بروبقؾقـ

254دمقرقـ
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ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات



ترؽقاؿـ  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة تطقر واردات. 4

ترؽقاؿـ  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة وارداتأفؿ . 5

أفؿ واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
م 2008 ؿـ ترؽقا، عام
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تمـقع اؾيىؾع واؾؿـمهىات اؾمىك تيىمقردفا اؾؿؿؾؽىة      

اؾعربقىىة اؾيىىعقدقة ؿىىـ ترؽقىىا وأفىىؿ فىىذه اؾيىىؾع     

، ؼضىلان  %0.25> حدقد او صىؾب ـصىػ جىافز    : فك

وعقىىدان ؿهؾىىىة بىىاؾورارة، دىىلائؽ واذىىؽال اوؾقىىف    

 10000<  ؿـ صؾب خالئطىك، ؿوىقالت بعىقازل دىائؾف     

، %0.5> ا، حدقىىد صىىب غقىىر ؿىؾىىقط قومىىقى / ف / ك 

.  وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات واؾيؾع

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

ؿىـ   اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة بؾغت ؼقؿة واردات

، ؿؾقىقن رقىال دىعقدى    7181م حىقاؾك   2008ترؽقا عام 

اؾؿؿؾؽة  وارداتؼقؿة  إجؿاؾكؿـ % 1.66 ؿؿا قؿنؾ

. ػك اؾعام ـػيفؿـ اؾعاؾؿ، اؾعربقة اؾيعقدقة 

ارتػعىت ؼقؿىة واردات اؾؿؿؾؽىة اؾعربقىة اؾيىىعقدقة     

ؿؾقىىقن رقىىال   2482م بوىىقاؾك  2008ؿىىـ ترؽقىىا عىىام   

م ، ؽؿا ارتػعىت بوىقاؾك     2007دعقدى، ؿؼارـة بعام 

.م 2004ؿؾققن رقال ؿؼارـة بعام  4821

ارتػىىىىىع ؿعىىىىىدل ـؿىىىىىق واردات اؾؿؿؾؽىىىىىة اؾعربقىىىىىة    

عىـ  % 53م بوىقاؾك   2008اؾيعقدقة ؿـ ترؽقىا عىام   

.اؾعام اؾيابؼ

اؾؿؿؾؽىة اؾعربقىة    ادىمقردتفا بؾغ حهؿ اؾؽؿقة اؾمىك  

م،  2008أؾىىػ طىىـ عىىام   1334اؾيىىعقدقة ؿىىـ ترؽقىىا  

ؿـ حهىؿ واردات اؾؿؿؾؽىة اؾعربقىة    % 2.3 ؿؿا قؿنؾ

اؾؼقؿةاؾؿيمقردةادؿ اؾيؾعة .اؾعام ـػيف ؿـ اؾعاؾؿ، ػكاؾيعقدقة 
(ؿؾققن رقال دعقدى)

980%0.25 >حدقد او صؾب ـصػ جافز 

433ؼضلان وعقدان ؿهؾىة باؾورارة

423دلائؽ واذؽال اوؾقف ؿـ صؾب خالئطك

296ا/ ف / ك  10000  <ؿوقالت بعقازل دائؾف 

295%  0.5 >حدقد صب غقر ؿىؾقط قومقى 

ترؽقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات



البد وأن ـمعىرف عؾىك أفىؿ     ،ػك ترؽقا بعد اؾمعرف عؾك أفؿ اؾيؾع اؾؿصدرة واؾؿيمقردة ؿـ حقث اؾؼقؿة   
واردات وؼقؿىىة إؾىىك ؿعىىدالت ـؿىىق  دىىمـاداًإ ،أؿىىام ؿيىىمنؿرى اؾؿـطؼىىة اؾشىىرؼقة ترؽقىىاػىىك اؾيىىؾع اؾقاعىىدة 

أى اؾيؾع اؾمك قزداد اؾطؾىب عؾقفىا ػىك ترؽقىا، واؾمىك      (. )م 2008 -م  2004)خالل اؾػمرة بفا  واؾؿـمهات اؾيؾع
(ػقفاتياعد ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عؾك ردؿ دقادة تصدقرقة ؿيمؼلؾقة 

اؾؼيؿ اؾناؾث

ترؽقاأفؿ اؾيؾع اؾقاعدة أؿام ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة ػك دقق 

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة9

أدؿ اؾيؾعة اؾيؾعةؽقد
  ؿعدل ـؿق اؾقاردات  

%
(م 2008 -م   2004)

343ؿورؽات تقؾقد ؽفرباء وؿغقرات دواره ؽفربائقة تعؿؾ بؼقة اؾرقاح850231

163دقارات إطػاء اؾورائؼ870530

107ؿـمهات ـصػ جافزة ؿـ حدقد او ؿـ صؾب بؿؼطع ؿيمطقؾ720711

69ؿؿ 10ؿـمهات ؿيطوة باؾمهؾق ، ؿـ حدقد او ؿـ صؾب بيؿؽ قزقد عـ 720836

67زقت خام ؿـ بذور علاد اؾشؿس او بذور اؾؼرطؿ او اؾؼطـ151211

66االت واجفزة جرش او دوؼ اؾؿقاد اؾؿعدـقة اؾصؾلة847420

60عـػات ؾؾؿورؽات اؾمقربقـة اؾـػاثة، واؾؿرحقة841191

59ادؿدة ؿعدـقة او ؽقؿاوقة ؿومققة عؾك ـمقروجقـ، وػيػقر، وبقتادققم310520

59أحهار ؿؼطعة او ؿـشقرة بصقرة بيقطة وبيطح ؿـليط ؿـ اؾهراـقت680293

58وزـا أو أؽنر ؿـ اؾؽربقن% 0.25ؿـمهات ـصػ جافزة ؿـ حدقد أو ؿـ صؾب ؿومققف عؾك 720720

55أو أؼؾ ؿـ اؾػيػقر% 0.5غقر ؿىؾقط ؿومقي وزـاً عؾك ( ظفر)حدقد صب 720110

54ؿؿ 6أدالك ـواس قزقد أؽلر ؿؼاس ؾؿؼطعفا اؾعرضل عـ 840811

أفؿ اؾيؾع اؾقاعدة 

ترؽقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

Source: COMTRADE ,ITC 



ؿـمهات ـصػ جافزة ؿـ حدقد او ؿـ صؾب .3
بؿؼطع ؿيمطقؾ

ؿورؽات تقؾقد ؽفرباء وؿغقرات دواره ؽفربائقة تعؿؾ . 1
بؼقة اؾرقاح

باؾمهؾق ، ؿـ حدقد او ؿـ صؾب  ؿيطوة ؿـمهات. 4
ؿؿ 10بيؿؽ قزقد عـ 

اؾورائؼ إطػاء دقارات. 2

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة10

 ؿـ فىذا اؾلـىد   - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات ترؽقا

                      ؿؾقىىىىىىىىىقن دوالر أؿرقؽىىىىىىىىىك،   1857 حىىىىىىىىىقاؾك -

م،  2008عام 

 -ؿىىـ فىىذا اؾلـىىد     -تؿنىىؾ ؼقؿىىة واردات ترؽقىىا   

ؿىىىىـ إجؿىىىىاؾك ؼقؿىىىىة واردات  % 13.82حىىىىقاؾك 

.م 2008اؾعاؾؿ ؿـف، عام 

صىىادرات اؾؿؿؾؽىىة ؼقؿىىة فـىىاك ػرصىىة ؾزقىىادة 

ؾمرؽقىىا،  -ؿىىـ فىىذا اؾلـىىد    -اؾعربقىىة اؾيىىعقدقة  

ـظىىراً الرتػىىاع ؿمقدىىط ؿعىىدَل اؾـؿىىق اؾيىىـقى     

خىىالل ، %107 ؿـىىف بىىىوقاؾك  واردات ترؽقىىاؼقؿىىة ؾ

(.م 2008 -م 2004)اؾػمرة  

 ؿىـ فىذا اؾلـىد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿىة واردات ترؽقىا  

م،  2008عام  ؿؾققن دوالر أؿرقؽك،455 حقاؾك -

 -ؿىىىـ فىىىذا اؾلـىىىد   -تؿنىىىؾ ؼقؿىىىة واردات ترؽقىىىا 

ؿىىـ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات اؾعىىاؾؿ  % 9.16حىىقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صىىادرات اؾؿؿؾؽىىة  ؼقؿىىة فـىىاك ػرصىىة ؾزقىىادة   

ؾمرؽقا، ـظىراً   -ؿـ فذا اؾلـد  -اؾعربقة اؾيعقدقة 

ؼقؿىىة الرتػىىاع ؿمقدىىط ؿعىىدَل اؾـؿىىق اؾيىىـقى ؾ  

خىىىالل اؾػمىىىرة  ،%69 ؿـىىىف بىىىىوقاؾك واردات ترؽقىىىا

(.م 2008 -م  2004)

 ؿىـ فىذا اؾلـىد    - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات ترؽقا

م،  2008عام  ؿؾققن دوالر أؿرقؽك، 106 حقاؾك -

 -ؿىىـ فىىذا اؾلـىىد     -تؿنىىؾ ؼقؿىىة واردات ترؽقىىا   

ؿـ إجؿىاؾك ؼقؿىة واردات اؾعىاؾؿ    % 9.15حقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صىىادرات اؾؿؿؾؽىىة ؼقؿىىة فـىىاك ػرصىىة ؾزقىىادة 

ؾمرؽقىىا،  -ؿىىـ فىىذا اؾلـىىد    -اؾعربقىىة اؾيىىعقدقة  

ـظىىراً الرتػىىاع ؿمقدىىط ؿعىىدَل اؾـؿىىق اؾيىىـقى     

خىىالل ، %163 ؿـىىف بىىىوقاؾك واردات ترؽقىىاؼقؿىىة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

ؿىـ فىذا اؾلـىد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات ترؽقا

م،  2008عام  ؿؾققن دوالر أؿرقؽك، 285 حقاؾك -

 -ؿىىـ فىىذا اؾلـىىد     -تؿنىىؾ ؼقؿىىة واردات ترؽقىىا   

ؿـ إجؿاؾك ؼقؿىة واردات اؾعىاؾؿ   % 4.22حقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صىىادرات اؾؿؿؾؽىىة ؼقؿىىة فـىىاك ػرصىىة ؾزقىىادة  

ؾمرؽقىىا،  -ؿىىـ فىىذا اؾلـىىد    -اؾعربقىىة اؾيىىعقدقة  

ـظىىراً الرتػىىاع ؿمقدىىط ؿعىىدَل اؾـؿىىق اؾيىىـقى      

خىالل  ، %343 ؿـىف بىىوقاؾك   واردات ترؽقاؼقؿة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

ترؽقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



عـػات ؾؾؿورؽات اؾمقربقـة اؾـػاثة، واؾؿرحقة. 7
زقت خام ؿـ بذور علاد اؾشىؿس او بىذور اؾؼىرطؿ او    . 5

اؾؼطـ

االت واجفزة جرش او دوؼ اؾؿقاد اؾؿعدـقة . 6
اؾصؾلة
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ؿىـ فىذا اؾلـىد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات ترؽقىا 

م،  2008عام  دوالر أؿرقؽك،ؿؾققن  114 حقاؾك -

 -ؿىىىـ فىىىذا اؾلـىىىد   -تؿنىىىؾ ؼقؿىىىة واردات ترؽقىىىا 

ؿىىـ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات اؾعىىاؾؿ  % 2.3حىىقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صىىادرات اؾؿؿؾؽىىة  ؼقؿىىة فـىىاك ػرصىىة ؾزقىىادة  

ؾمرؽقىىا،   -ؿىىـ فىىذا اؾلـىىد     -اؾعربقىىة اؾيىىعقدقة   

ـظىىراً الرتػىىاع ؿمقدىىىط ؿعىىدَل اؾـؿىىق اؾيىىىـقى     

خىىالل   ،%66 ؿـىىف بىىىوقاؾك  واردات ترؽقىىاؼقؿىىة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

 -ؿىـ فىذا اؾلـىد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات ترؽقا

م،  2008عام  ؿؾققن دوالر أؿرقؽك، 117 حقاؾك

حقاؾك   -ؿـ فذا اؾلـد   -تؿنؾ ؼقؿة واردات ترؽقا 

ؿـ إجؿاؾك ؼقؿة واردات اؾعىاؾؿ ؿـىف، عىام    % 0.31

.م 2008

صىىىادرات اؾؿؿؾؽىىىة ؼقؿىىىة فـىىىاك ػرصىىىة ؾزقىىىادة 

ؾمرؽقىا، ـظىراً    -ؿـ فذا اؾلـىد   -اؾعربقة اؾيعقدقة 

ؼقؿىىة  الرتػىىاع ؿمقدىىط ؿعىىدَل اؾـؿىىق اؾيىىـقى ؾ    

خىىىىالل اؾػمىىىىرة  ، %60 ؿـىىىىف بىىىىىوقاؾك واردات ترؽقىىىىا

(.م 2008 -م  2004)

ؿىـ فىذا اؾلـىد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات ترؽقا

م،  2008عام  ؿؾققن دوالر أؿرقؽك،647 حقاؾك -

 -ؿىىـ فىىذا اؾلـىىد     -تؿنىىؾ  ؼقؿىىة واردات ترؽقىىا   

ؿىىىىـ إجؿىىىىاؾك ؼقؿىىىىة واردات % 13.33حىىىىقاؾك 

.م 2008اؾعاؾؿ ؿـف، عام 

صىىادرات اؾؿؿؾؽىىة ؼقؿىىة فـىىاك ػرصىىة ؾزقىىادة  

ؾمرؽقىىا،  -ؿىىـ فىىذا اؾلـىىد    -اؾعربقىىة اؾيىىعقدقة  

ـظىىراً الرتػىىاع ؿمقدىىط ؿعىىدَل اؾـؿىىق اؾيىىـقى      

        ، %67 ؿـىىىىىىف بىىىىىىىوقاؾك واردات ترؽقىىىىىىاؼقؿىىىىىىة ؾ

(.م 2008 -م  2004)خالل اؾػمرة  

ادؿدة ؿعدـقة او ؽقؿاوقة ؿومققة عؾك ـمقروجقـ، . 8
وػيػقر، وبقتادققم

 -ؿـ فىذا اؾلـىد    - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات ترؽقا

م،  2008عام  دوالر أؿرقؽك،ؿؾققن  113 حقاؾك

 -ؿىىىـ فىىىذا اؾلـىىىد    -تؿنىىىؾ ؼقؿىىىة واردات ترؽقىىىا  

ؿىىـ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات اؾعىىاؾؿ   % 1.47حىىقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صىىادرات اؾؿؿؾؽىىة  ؼقؿىىة  فـىىاك ػرصىىة ؾزقىىادة   

ؾمرؽقىا، ـظىراً    -ؿـ فذا اؾلـد  -اؾعربقة اؾيعقدقة 

ؼقؿىىة الرتػىىاع ؿمقدىىط ؿعىىدَل اؾـؿىىق اؾيىىـقى ؾ    

خىىىالل اؾػمىىىرة    ،%59 ؿـىىىف بىىىىوقاؾك واردات ترؽقىىىا

(.م 2008 -م  2004)

ترؽقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



 أو %0.5 عؾك وزـاً ؿومقي ؿىؾقط غقر (ظفر) صب حدقد .11
اؾػيػقر ؿـ أؼؾ

 وبيطح بيقطة بصقرة ؿـشقرة او ؿؼطعة أحهار .9
اؾهراـقت ؿـ ؿـليط

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة12

ؿىـ فىذا اؾلـىد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات ترؽقا

                       دوالر أؿرقؽىىىىىىىىىىىك،ؿؾقىىىىىىىىىىىقن  108 حىىىىىىىىىىىقاؾك -

م،  2008عام  

 -ؿىىـ فىىذا اؾلـىىد     -تؿنىىؾ ؼقؿىىة واردات ترؽقىىا   

ؿـ إجؿاؾك ؼقؿىة واردات اؾعىاؾؿ   % 2.67حقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام  

صىىادرات اؾؿؿؾؽىىة ؼقؿىىة فـىىاك ػرصىىة ؾزقىىادة 

ؾمرؽقىىا،  -ؿىىـ فىىذا اؾلـىىد    -اؾعربقىىة اؾيىىعقدقة  

ـظىىراً الرتػىىاع ؿمقدىىط ؿعىىدَل اؾـؿىىق اؾيىىـقى     

خىىالل  ، %59 ؿـىىف بىىىوقاؾك واردات ترؽقىىاؼقؿىىة ؾ

(.م2008  -م  2004)اؾػمرة  

 -ؿىـ فىذا اؾلـىد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات ترؽقا

م،  2008عام  دوالر أؿرقؽك،ؿؾققن  467 حقاؾك

 -ؿىىىـ فىىىذا اؾلـىىىد     -تؿنىىىؾ ؼقؿىىىة واردات ترؽقىىىا   

ؿىىـ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات اؾعىىاؾؿ % 4.86حىىقاؾك  

.م 2008ؿـف، عام 

صىىىادرات اؾؿؿؾؽىىىة ؼقؿىىىة فـىىىاك ػرصىىىة ؾزقىىىادة 

ؾمرؽقىا، ـظىراً    -ؿـ فذا اؾلـىد   -اؾعربقة اؾيعقدقة 

ؼقؿىىة الرتػىىاع ؿمقدىىط ؿعىىدَل اؾـؿىىق اؾيىىـقى ؾ    

خىىىالل اؾػمىىىرة   ، %55 ؿـىىىف بىىىىوقاؾك واردات ترؽقىىىا

(.م 2008 -م  2004)

أدالك ـواس قزقد أؽلر ؿؼاس ؾؿؼطعفا اؾعرضل عـ . 12
ؿؿ 6

 -ؿـ فىذا اؾلـىد    - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات ترؽقا

م،  2008عام  دوالر أؿرقؽك،ؿؾققن  694 حقاؾك

 -ؿىىىـ فىىىذا اؾلـىىىد    -تؿنىىىؾ ؼقؿىىىة واردات ترؽقىىىا  

ؿىىـ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات اؾعىىاؾؿ % 7.24حىىقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صىىادرات اؾؿؿؾؽىىة  ؼقؿىىة فـىىاك ػرصىىة ؾزقىىادة   

ؾمرؽقىا، ـظىراً    -ؿـ فذا اؾلـد  -اؾعربقة اؾيعقدقة 

ؼقؿىىة الرتػىىاع ؿمقدىىط ؿعىىدَل اؾـؿىىق اؾيىىـقى ؾ   

خىىىالل اؾػمىىىرة   ، %58 ؿـىىىف بىىىىوقاؾك واردات ترؽقىىىا

(.م 2008 -م  2004)

ؿىـ فىذا اؾلـىد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات ترؽقىا 

م،  2008عام ؿؾققن دوالر أؿرقؽك،  438 حقاؾك -

 -ؿىىىـ فىىىذا اؾلـىىىد   -تؿنىىىؾ ؼقؿىىىة واردات ترؽقىىىا 

ؿىىـ إجؿىىاؾك ؼقؿىىة واردات اؾعىىاؾؿ  % 2.5حىىقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صىىادرات اؾؿؿؾؽىىة  ؼقؿىىة فـىىاك ػرصىىة ؾزقىىادة  

ؾمرؽقىىا،   -ؿىىـ فىىذا اؾلـىىد    -اؾعربقىىة اؾيىىعقدقة  

ـظىىراً الرتػىىاع ؿمقدىىط ؿعىىدَل اؾـؿىىق اؾيىىـقى      

خىىالل  ، %54 ؿـىىف بىىىوقاؾك  واردات ترؽقىىاؼقؿىىة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

ؿـمهىىات ـصىىىػ جىىىافزة ؿىىىـ حدقىىىد أو ؿىىىـ صىىىؾب  . 10
وزـا أو أؽنر ؿـ اؾؽربقن% 0.25ؿومققف عؾك 

ترؽقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



عؾك ذلؽة اإلـمرـت  ؿقاؼع ترؽقاأفؿ 

اؾؼيؿ اؾرابع
أفؿ اؾؿعؾقؿات اؾمك تفؿ ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عـ ترؽقا

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة13

أفؿ ذرؽات تـظقؿ اؾؿعارض اؾدوؾقة ػك ترؽقا

اؾؿقؼع األؾؽمروـكادؿ اؾهفة

www.mfa.gov.trوزارة اؾشؤون اؾىارجقة

www.tcmb.gov.trاؾلـؽ اؾؿرؽزى اؾمرؽك

www.turizm.gov.trوزارة اؾيقاحة

www.treasury.gov.trاؾىزاـة اؾمرؽقة

www.kultur.gov.trوزارة اؾنؼاػة

www.ito.org.trادطـلقل–غرػة اؾمهارة واؾصـاعة 

www.tse.org.trؿؤدية اؾؿقاصػات واؾؿؼاققس

ترؽقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

اؾؿقؼع األؾؽمروـكادؿ اؾشرؽة

Study central Limited www.universityfairs.com

Istanbul Fair Organization www.rewistanbul.com

Sine Fuarcılık A.Ş.www.endustrifuari.com

Ite group plcwww.ankomak.com

Ipekyolu International Exhibitions Limitedwww.beautyeurasia.com

Ite group plcwww.itf-evteks.com



: 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

.وترؽقا 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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ترؽقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق


