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األدقاق اؾعاؾؿقة اؾقاعدة
 

تقـس



 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 “تقـس” دقق وتوؾقؾ درادة ـمـاول اؾعدد فذا ػكو           

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

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

.إؾقفا اؾمصدقرقة اؾوصص ؾزقادة أو اؾيقق، فذا ؾدخقل اؾشرؼقة اؾؿـطؼة وؿيمنؿر
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ؾك اؾعاؾؿإ أفؿ صادرات تقـس. 1

 .م 2008 عام أؿرقؽك دوالر ؿؾقار 19.3  حقاؾك اؾعاؾؿ إؾك ؾمقـس اؾيؾعقة اؾصادرات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ 

  .ـػيف اؾعام ػك اؾعاؾؿ، ؿيمقى عؾك اؾؿصدرقـ ترتقب حقث ؿـ 71 اؾؿرؽز تومؾ بذؾؽ وفك

.(م 2008 - م 2000) اؾػمرة خالل %16  ؾمقـس اؾيؾعقة اؾصادرات ؾؼقؿة اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل بؾغ ؽؿا

  وؽابالت ؿعزوؾة أدالك خام، ـػط زققت :اؾؼقؿة حقث ؿـ وأفؿفا اؾعاؾؿ، إؾك تقـس صادرات تمـقع

 أو اثـقـ عؾك ؿومققة ؽقؿاوقة أو ؿعدـقة أدؿدة ؾؾؽفرباء، اؾؿعزوؾة اؾؿقصالت ؿـ وغقرفا  ؿعزوؾة

 وبـطؾقـات وجاؽقمات وأطؼؿ بدل وبقتادققم، وػقدػقر ـقمروجقـ وفل اؾؿىصلة اؾعـاصر ؿـ ثالثة

.اؾؿـمهات ؿـ وغقرفا ؾؾيلاحة، أؾلية و ، ”ترقـج"  ؾؾرقاضة بدل اؾصلقة، أو ؾؾرجال

م 2008 أفؿ صادرات تقـس إؾك اؾعاؾؿ، عام 

اؾؼيؿ األول

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

13.6زققت ـػط خام2709

5.3أدالك ؿعزوؾة  وؽابالت ؿعزوؾة، وغقرفا ؿـ اؾؿقصالت اؾؿعزوؾة ؾؾؽفرباء8544

3105
أدؿدة ؿعدـقة أو ؽقؿاوقة ؿومققة عؾك اثـقـ أو ثالثة ؿـ اؾعـاصر

اؾؿىصلة وفل ـقمروجقـ وػقدػقر وبقتادققم 
4.5

4.5بدل وأطؼؿ وجاؽقمات وبـطؾقـات ؾؾرجال أو اؾصلقة6203

3.7، و أؾلية ؾؾيلاحة ” ترقـج"بدل ؾؾرقاضة  6211

تقـس  -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



ؿـ اؾعاؾؿ أفؿ واردات تقـس. 2

. م 2008ؿؾقوار دوالر أؿرقؽوك عوام      24.6  حوقاؾك  اؾيؾعقة ؾموقـس ؿوـ اؾعواؾؿ    قارداتاؾبؾغ إجؿاؾك ؼقؿة 

.ؿـ حقث ترتقب اؾؿيمقردقـ عؾك ؿيمقى اؾعاؾؿ، ػك اؾعام ـػيف 68وفك بذؾؽ تومؾ اؾؿرؽز 

(.م 2008 -م  2000)خالل اؾػمرة % 14اؾيؾعقة ؾمقـس  قاردات ؾؼقؿة اؾبؾغ ؿعدَل اؾـؿق اؾيـقى ؽؿا  

زققت ـػط غقر خام، ؽلرقوت، زقوقت ـػوط خوام،      :ؿـ اؾعاؾؿ، وأفؿفا ؿـ حقث اؾؼقؿة تمـقع واردات تقـس

.وخؾقط حـطة ؿع ذقؾؿ، وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات( ؼؿح ) حـطة ، غازات ـػط وفقدروؽربقـات 

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

9.1زققت ـػط غقر خام2710

3.8ؽلرقت2503

3.8زققت ـػط خام2709

3.4  غازات ـػط وفقدروؽربقـات 2711

3.3وخؾقط حـطة ؿع ذقؾؿ( ؼؿح ) حـطة 1001
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أفؿ اؾدول اؾؿيمقردة ؿـ تقـسأفؿ اؾدول اؾؿصدرة إؾك تقـس

أفؿ اؾشرؽاء اؾمهارققـ ؾمقـس. 3

 ؿـ تقـس واردات ؼقؿة إجؿاؾك ؿـ %0.9 ؼقؿمف ؿا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿـ تقـس ادمقردت
.م 2008  عام  اؾعاؾؿ،

 تقـس صادرات ؼقؿة إجؿاؾك ؿـ %0.3 ؼقؿمف ؿا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة إؾك تقـس صدرت اؽؿ
.م 2008  عام اؾعاؾؿ، إؾك
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ؾمقـس  اؾىارجقة اؾمهارة ػك اؾيعقدقة اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة اؾـيلقة األفؿقة .4

األفؿقة اؾـيلقةأفؿ اؾدول اؾؿصدرةم
)%(

18.5ػرـيا1

17.2إقطاؾقا2

7.5رودقا االتوادقة3

7.0أؾؿاـقا4

4.4ؾقلقا5

3.9أدلاـقا6

3.7اؾصقـ7

3.0اؾقالقات اؾؿمودة األؿرقؽقة8

3.0ترؽقا9

2.9اؾهزائر10

هم الدول المصدرةأ إجمالى
71.1إلى تونس

28.9أخرى

100اإلجمالى

األفؿقة اؾـيلقةأفؿ اؾدول اؾؿيمقردةم
)%(

28.5ػرـيا1

20.7إقطاؾقا2

6.9أؾؿاـقا3

4.9أدلاـقا4

4.7اؾؿؿؾؽة اؾؿمودة5

4.5ؾلققا6

3.1اؾفـد7

2.4دققيرا8

2.2بؾهقؽا9

2.2فقؾـدا10

المستوردة هم الدول أ إجمالى
80.1تونس من 

19.9أخرى

100اإلجمالى
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اؾؼيؿ اؾناـك

اؾعالؼات االؼمصادقة واؾمهارقة بقـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة وتقـس

 اؾمهارققـ اؾشرؽاء أفؿ ؿـ تقـس جعؾت ؼققة، وتهارقة اؼمصادقة بعالؼات وتقـس اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ترتلط

:اؾوؼائؼ بعض قؾك وػقؿا اؾيعقدقة، اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة

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

  رجب ذفر ػك حررت واؾمك وتقـس، اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة حؽقؿة بقـ “اؾمهارقة االتػاؼقة ” ؿمفاؿؼدً

 اؾملادل عؿؾقات تشهقع عؾك اؾطرػان قعؿؾ بؿؼمضافا واؾمك ، م1988 ؿارس ذفر اؾؿقاػؼ ، فو 1408 عام

. (فو 1409 عام  1 / م رؼؿ اؾؿؾؽك باؾؿردقم عؾقف اؾؿقاػؼة صدرت وؼد) .ؿؿؽـ حد أؼصك إؾك بقـفؿا اؾمهارى

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

.وتقـس اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة

 رقال، ؿؾققن 166  بوقاؾك قؼدر اؾؿؿؾؽة ؾصاؾح ػائض - وتقـس اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة بقـ - اؾمهارى اؾؿقزان حؼؼ

. م 2007 عام
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:حؼائؼ عاؿة. 1
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تقـسإؾك صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة تطقر. 2

تقـسإؾك  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقةأفؿ صادرات . 3

أفؿ صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
م 2007 إؾك تقـس، عام
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تطقر صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة إؾك تقـس، 
(م 2007 -م  2002)خالل اؾػمرة 
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(ؿؾققن رقال دعقدى)

تمـووقع اؾيووؾع واؾؿـمهووات اؾمووك تصوودرفا اؾؿؿؾؽووة    

اؾعربقووة اؾيووعقدقة إؾووك تووقـس وأفووؿ فووذه اؾيووؾع  

بوووقؾك اقنقؾوووقـ عووواؾك اؾؽناػوووة، بوووقؾك اقنقؾوووقـ  : فوووك

ؿووـىػض اؾؽناػووة، أغطقووة وؼقعووان اؾعؾووب، أؾووقان      

، بووقؾك بووروبقؾقـ،  وغقرفووا ؿووـ   (دفاـووات)دووطوقة 

.اؾؿـمهات واؾيؾع

 اؾؿؿؾؽووة اؾعربقووة اؾيووعقدقة بؾغووت ؼقؿووة صووادرات

ؿؾقووقن رقووال   335  م حووقاؾك 2007إؾووك تووقـس عووام  

ؼقؿوووة  إجؿووواؾكؿوووـ % 0.04  ؿؿوووا قؿنوووؾ ، دوووعقدى

ػووك ؾؾعوواؾؿ، اؾؿؿؾؽووة اؾعربقووة اؾيووعقدقة   صووادرات

. اؾعام ـػيف

اـىػضوووووت ؼقؿوووووة صوووووادرات اؾؿؿؾؽوووووة اؾعربقوووووة   

 15م بووووقاؾك    2007اؾيوووعقدقة إؾوووك توووقـس، عوووام    

م، بقـؿووا  2006ؿؾقووقن رقووال دووعقدى، ؿؼارـووة بعووام    

ؿؾقوووقن رقوووال ؿؼارـوووة بعوووام    216ارتػعوووت بووووقاؾك   

.م2002

اـىػوووض ؿعووودل ـؿوووق صوووادرات اؾؿؿؾؽوووة اؾعربقوووة   

% 4.3م بوووقاؾك   2007اؾيووعقدقة إؾووك تووقـس عووام   

.عـ اؾعام اؾيابؼ

اؾؿؿؾؽووة اؾعربقووة بؾووغ حهووؿ اؾؽؿقووة اؾمووك صوودرتفا   

م، ؿؿوا   2007  ؾػ طـ عامأ 91  اؾيعقدقة إؾك تقـس

اؾؿؿؾؽووة اؾعربقووة   صووادراتؿووـ حهووؿ  % 0.02  قؿنووؾ

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

120بقؾك اقنقؾقـ عاؾك اؾؽناػة

45بقؾك اقنقؾقـ ؿـىػض اؾؽناػة

15أغطقة وؼقعان اؾعؾب

12(دفاـات)أؾقان دطوقة 

12بقؾك بروبقؾقـ
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تقـسؿـ  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة  تطقر واردات. 4

تقـسؿـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة  وارداتأفؿ . 5

أفؿ واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
م 2007 ؿـ تقـس، عام
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تمـقع اؾيوؾع واؾؿـمهوات اؾموك تيومقردفا اؾؿؿؾؽوة      

اؾعربقووة اؾيووعقدقة ؿووـ تووقـس وأفووؿ فووذه اؾيووؾع  

حؿوووووض ػقدوووووػقرقؽ، ثاؾوووووث ػقدوووووػات    : فوووووك

، بـطؾقـوات  (غقور ؿعواؾج  )اؾصقدققم، زقت زقموقن بؽور   

ؾؾـيوواء واؾلـووات ؿووـ ؼطووـ غقوور ؿصووـرة، إطووارات     

.جدقدة أخر، وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات

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

ؿوـ   اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة بؾغت ؼقؿة واردات

، ؿؾققن رقوال دوعقدى   169م حقاؾك   2007تقـس عام 

 وارداتؼقؿوووووة  إجؿووووواؾكؿوووووـ % 0.05ؿؿوووووا قؿنوووووؾ 

ػوك اؾعوام   ؿوـ اؾعواؾؿ،   اؾؿؿؾؽوة اؾعربقوة اؾيوعقدقة    

. ـػيف

ارتػعوت ؼقؿوة واردات اؾؿؿؾؽوة اؾعربقوة اؾيووعقدقة     

ؿؾقوووقن رقوووال   15م بووووقاؾك   2007ؿوووـ توووقـس عوووام  

م ، ؽؿا ارتػعوت بووقاؾك     2006دعقدى، ؿؼارـة بعام 

.م 2002ؿؾققن رقال ؿؼارـة بعام  143

ارتػوووووع ؿعووووودل ـؿوووووق واردات اؾؿؿؾؽوووووة اؾعربقوووووة    

% 9.7م بوووقاؾك   2007اؾيووعقدقة ؿووـ تووقـس عووام    

.عـ اؾعام اؾيابؼ

اؾؿؿؾؽوة اؾعربقوة    ادومقردتفا بؾغ حهؿ اؾؽؿقة اؾموك  

م، ؿؿوا   2007أؾػ طـ عوام   71اؾيعقدقة ؿـ تقـس  

ؿوووـ حهوووؿ واردات اؾؿؿؾؽوووة اؾعربقوووة   % 0.14 قؿنوووؾ 

 .اؾعام ـػيف ؿـ اؾعاؾؿ، ػكاؾيعقدقة 
اؾؼقؿةاؾؿيمقردةادؿ اؾيؾعة

(ؿؾققن رقال دعقدى)

75حؿض ػقدػقرقؽ

37ثاؾث ػقدػات اؾصقدققم

9(غقر ؿعاؾج)زقت زقمقن بؽر 

بـطؾقـات ؾؾـياء واؾلـات ؿـ ؼطـ غقر 
ؿصـرة

6

3إطارات جدقدة أخر

تقـس  -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



البد وأن ـمعرف عؾك أفؿ  ،ػك تقـس بعد اؾمعرف عؾك أفؿ اؾيؾع اؾؿصدرة واؾؿيمقردة ؿـ حقث اؾؼقؿة   
واردات وؼقؿوة  إؾوك ؿعودالت ـؿوق     دومـاداً إ ،أؿوام ؿيومنؿرى اؾؿـطؼوة اؾشورؼقة     توقـس ػوك  اؾيؾع اؾقاعدة 

أى اؾيؾع اؾمك قزداد اؾطؾب عؾقفا ػك تقـس، واؾموك  (. )م 2008 -م  2004)خالل اؾػمرة بفا  واؾؿـمهات اؾيؾع
(ػقفاتياعد ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عؾك ردؿ دقادة تصدقرقة ؿيمؼلؾقة 

اؾؼيؿ اؾناؾث

تقـسأفؿ اؾيؾع اؾقاعدة أؿام ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة ػك دقق 

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة9

أدؿ اؾيؾعة اؾيؾعةؽقد
  ؿعدل ـؿق اؾقاردات  

%
(م 2008 -م   2004)

102أجزاء ؾؾدوائر واؾؿهؿقعات اؾدؼقؼة اؾؿمؽاؿؾة854290

57غقرفا ؿـ أدالك ـواس ـؼك740819

48ؽلرقت 250300

أدالك ؿـ ـواس ـؼك ال قزقد اؼصك بعد ؾؿؼطعفا 740811
ؿؿ 6اؾعرضك  عـ 

41

720719
غقره ؿـ ؿـمهات ـصػ جافزة ؿـ حدقد أو صؾب، 

ؽربقن%   0,25أؼؾ ؿـ 
35

33أجزاء ؾؾؿوقالت اؾؽفربائقة850490

31غقرفا ؿـ أجزاء ؾؾيقارات واؾعربات870899

25ؼضلان وعقدان ؿشغقؾة جزئقاً، ؿـ حدقد أو صؾب721420

0.9425بقؾك اقنقؾقـ وزـف اؾـقعك قؼؾ عـ 390110

17غقرفا ؿـ أدوقة ، غقر ؿفقاة ؾؾلقع باؾمهزئة300390

15أو اؽنر 0.94بقؾك اقنقؾقـ وزـف اؾـقعك 390120

8غقره ؿـ ـيج ؿـ أؾقاف تقؾقة ؿـ بقؾقيمر551219

أفؿ اؾيؾع اؾقاعدة 

تقـس  -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



ؽلرقت. 3 اؾؿمؽاؿؾة اؾدؼقؼة واؾؿهؿقعات ؾؾدوائر أجزاء. 1

أدالك ؿـ ـواس  ـؼك ال قزقد أؼصك بعد ؾؿؼطعفا . 4
ؿؿ 6اؾعرضك عـ   ـؼك أدالك ـواس ؿـ غقرفا. 2

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة10

ؿـ فذا اؾلـود   - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات تقـس

عووووام ؿؾقووووقن دوالر أؿرقؽووووك،  936.5  حووووقاؾك -

م، 2008

 -ؿووـ فووذا اؾلـوود     -تؿنووؾ ؼقؿووة واردات تووقـس   

ؿـ إجؿواؾك ؼقؿوة واردات اؾعواؾؿ    % 8.22حقاؾك  

.م 2008ؿـف، عام 

صووادرات اؾؿؿؾؽووة  ؼقؿووة فـوواك ػرصووة ؾزقووادة   

ؾمووقـس،  -ؿووـ فووذا اؾلـوود   -اؾعربقووة اؾيووعقدقة  

ـظوووراً الرتػووواع ؿمقدوووط ؿعووودَل اؾـؿوووق اؾيوووـقى  

خووالل ، %48ؿـووف بووووقاؾك  واردات تووقـسؼقؿووة ؾ

(.م 2008 -م 2004)اؾػمرة  

 ؿوـ فوذا اؾلـود     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات توقـس 

م، 2008عام  ؿؾققن دوالر أؿرقؽك، 206.4  حقاؾك -

 -ؿوووـ فوووذا اؾلـووود   -تؿنوووؾ ؼقؿوووة واردات توووقـس 

ؿوووـ إجؿووواؾك ؼقؿوووة واردات اؾعووواؾؿ % 1.19حوووقاؾك  

.م 2008ؿـف، عام 

صوووادرات اؾؿؿؾؽوووة ؼقؿوووة فـووواك ػرصوووة ؾزقوووادة 

ؾموووقـس،  -ؿوووـ فوووذا اؾلـووود  -اؾعربقوووة اؾيوووعقدقة 

ـظوووراً الرتػووواع ؿمقدوووط ؿعووودَل اؾـؿوووق اؾيوووـقى     

خوووالل  ،%41ؿـوووف بوووووقاؾك   واردات توووقـسؼقؿوووة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة 

ؿـ فوذا اؾلـود    - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات تقـس

م، 2008عام ؿؾققن دوالر أؿرقؽك، 85.3  حقاؾك -

 -ؿووـ فووذا اؾلـوود     -تؿنووؾ ؼقؿووة واردات تووقـس   

ؿـ إجؿواؾك ؼقؿوة واردات اؾعواؾؿ    % 2.53حقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صووادرات اؾؿؿؾؽووة  ؼقؿووة فـوواك ػرصووة ؾزقووادة   

ؾمووقـس،  -ؿووـ فووذا اؾلـوود    -اؾعربقووة اؾيووعقدقة  

ـظوووراً الرتػووواع ؿمقدوووط ؿعووودَل اؾـؿوووق اؾيوووـقى  

خووالل ، %57ؿـووف بووووقاؾك   واردات تووقـسؼقؿووة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

ؿووـ فووذا   - بؾووغ إجؿوواؾك ؼقؿووة واردات تووقـس   

      ؿؾقووووقن دوالر أؿرقؽووووك،  85.7  حووووقاؾك -اؾلـوووود 

م،  2008عام 

 -ؿووـ فووذا اؾلـوود    -تؿنووؾ ؼقؿووة واردات تووقـس  

ؿـ إجؿاؾك ؼقؿة واردات اؾعواؾؿ  %  0.23حقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صووادرات اؾؿؿؾؽووة ؼقؿووة فـوواك ػرصووة ؾزقووادة  

ؾمووقـس،  -ؿووـ فووذا اؾلـوود  -اؾعربقووة اؾيووعقدقة 

ـظووراً الرتػوواع ؿمقدووط ؿعوودَل اؾـؿووق اؾيووـقى      

خوالل  ، %102ؿـوف بوووقاؾك     واردات توقـس ؼقؿة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

تقـس  -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



غقرفا ؿـ أجزاء ؾؾيقارات واؾعربات. 7
غقره ؿـ ؿـمهات ـصػ جافزة ؿـ حدقد أو صؾب، . 5

ؽربقن%   0.25أؼؾ ؿـ  

أجزاء ؾؾؿوقالت اؾؽفربائقة. 6

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة11

ؿوـ فوذا اؾلـود     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات توقـس 

م، 2008عام  ؿؾققن دوالر أؿرقؽك، 90.7  حقاؾك -

 -ؿوووـ فوووذا اؾلـووود   -تؿنوووؾ ؼقؿوووة واردات توووقـس 

ؿووـ إجؿوواؾك ؼقؿووة واردات اؾعوواؾؿ    % 0.91حووقاؾك  

.م 2008ؿـف، عام 

صوووادرات اؾؿؿؾؽوووة ؼقؿوووة فـووواك ػرصوووة ؾزقوووادة 

ؾمووقـس،   -ؿووـ فووذا اؾلـوود    -اؾعربقووة اؾيووعقدقة  

ـظوووراً الرتػووواع ؿمقدوووط ؿعووودَل اؾـؿوووق اؾيوووـقى    

        ، %33ؿـوووووف بوووووووقاؾك    واردات توووووقـسؼقؿوووووة ؾ

(.م 2008 -م  2004)خالل اؾػمرة  

ؿوـ فوذا اؾلـود     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات توقـس 

م،  2008عام ؿؾققن دوالر أؿرقؽك،  119.3  حقاؾك -

 -ؿوووـ فوووذا اؾلـووود   -تؿنوووؾ ؼقؿوووة واردات توووقـس 

ؿووـ إجؿوواؾك ؼقؿووة واردات اؾعوواؾؿ    % 0.14حووقاؾك  

.م 2008ؿـف، عام 

صوووادرات اؾؿؿؾؽوووة ؼقؿوووة فـووواك ػرصوووة ؾزقوووادة 

ؾمووقـس،   -ؿووـ فووذا اؾلـوود    -اؾعربقووة اؾيووعقدقة  

ـظوووراً الرتػووواع ؿمقدوووط ؿعووودَل اؾـؿوووق اؾيوووـقى    

خووالل  ، %31ؿـووف بووووقاؾك    واردات تووقـس ؼقؿووة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

ؿوـ فوذا اؾلـود     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات توقـس 

م،  2008عام  ؿؾققن دوالر أؿرقؽك، 218.7  حقاؾك -

 -ؿووـ فووذا اؾلـوود     -تؿنووؾ  ؼقؿووة واردات تووقـس   

ؿووـ إجؿوواؾك ؼقؿووة واردات اؾعوواؾؿ % 6.89حووقاؾك  

.م 2008ؿـف، عام 

صوووادرات اؾؿؿؾؽوووة ؼقؿوووة فـووواك ػرصوووة ؾزقوووادة 

ؾمووقـس،   -ؿووـ فووذا اؾلـوود    -اؾعربقووة اؾيووعقدقة  

ـظوووراً الرتػووواع ؿمقدوووط ؿعووودَل اؾـؿوووق اؾيوووـقى    

        ، %35ؿـوووووف بوووووووقاؾك    واردات توووووقـسؼقؿوووووة ؾ

(.م 2008 -م  2004)خالل اؾػمرة  

ؼضلان وعقدان ؿشغقؾة جزئقا، ؿـ حدقد أو صؾب. 8

ؿوـ فوذا اؾلـود     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات تقـس

م،  2008عام  ؿؾققن دوالر أؿرقؽك، 210.8  حقاؾك -

 -ؿووـ فووذا اؾلـوود     -تؿنووؾ ؼقؿووة واردات تووقـس   

ؿووـ إجؿوواؾك ؼقؿووة واردات اؾعوواؾؿ  % 0.98حووقاؾك  

.م 2008ؿـف، عام 

صووادرات اؾؿؿؾؽووة  ؼقؿووة  فـوواك ػرصووة ؾزقووادة   

ؾمووقـس،  -ؿووـ فووذا اؾلـوود    -اؾعربقووة اؾيووعقدقة  

ـظوووراً الرتػووواع ؿمقدوووط ؿعووودَل اؾـؿوووق اؾيوووـقى   

خووالل   ،%25ؿـووف بووووقاؾك   واردات تووقـسؼقؿووة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

تقـس  -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



او اؽنر 0.94بقؾك اقنقؾقـ وزـف اؾـقعك . 11 0.94 عـ قؼؾ اؾـقعك وزـف اقنقؾقـ بقؾك. 9

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة12

ؿوـ فوذا اؾلـود     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات تقـس

م،  2008عام  ؿؾققن دوالر أؿرقؽك، 86.3  حقاؾك -

 -ؿووـ فووذا اؾلـوود     -تؿنووؾ ؼقؿووة واردات تووقـس   

ؿوـ إجؿواؾك ؼقؿوة واردات اؾعواؾؿ     % 0.38حقاؾك  

.م 2008ؿـف، عام 

صووادرات اؾؿؿؾؽووة  ؼقؿووة فـوواك ػرصووة ؾزقووادة   

ؾمووقـس،  -ؿووـ فووذا اؾلـوود    -اؾعربقووة اؾيووعقدقة  

ـظوووراً الرتػووواع ؿمقدوووط ؿعووودَل اؾـؿوووق اؾيوووـقى   

خووالل  ، %25ؿـووف بووووقاؾك   واردات تووقـسؼقؿووة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

ؿوـ فوذا اؾلـود     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات توقـس 

م،  2008عام ؿؾققن دوالر أؿرقؽك،   80.1  حقاؾك -

 -ؿوووـ فوووذا اؾلـووود   -تؿنوووؾ ؼقؿوووة واردات توووقـس 

ؿووـ إجؿوواؾك ؼقؿووة واردات اؾعوواؾؿ % 0.35حووقاؾك  

.م 2008ؿـف، عام 

صوووادرات اؾؿؿؾؽوووة ؼقؿوووة فـووواك ػرصوووة ؾزقوووادة 

ؾمووقـس،  -ؿووـ فووذا اؾلـوود    -اؾعربقووة اؾيووعقدقة  

ـظوووراً الرتػووواع ؿمقدوووط ؿعووودَل اؾـؿوووق اؾيوووـقى    

خووالل  ، %15  ؿـووف بووووقاؾك  واردات تووقـسؼقؿووة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

غقره ؿـ ـيج ؿـ اؾقاف تقؾقة ؿـ بقؾقيمر. 12

ؿوـ فوذا اؾلـود     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات تقـس

عوووووام ؿؾقوووووقن دوالر أؿرقؽوووووك،  136.3  حوووووقاؾك -

م، 2008

 -ؿووـ فووذا اؾلـوود     -تؿنووؾ ؼقؿووة واردات تووقـس   

ؿووـ إجؿوواؾك ؼقؿووة واردات اؾعوواؾؿ    % 0.8حووقاؾك  

.م 2008ؿـف، عام 

صووادرات اؾؿؿؾؽووة  ؼقؿووة فـوواك ػرصووة ؾزقووادة   

ؾمووقـس،  -ؿووـ فووذا اؾلـوود    -اؾعربقووة اؾيووعقدقة  

ـظوووراً الرتػووواع ؿمقدوووط ؿعووودَل اؾـؿوووق اؾيوووـقى   

خووالل  ، %17ؿـووف بووووقاؾك    واردات تووقـسؼقؿووة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

ؿـ فذا اؾلـد  - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات تقـس

عووووام ؿؾقووووقن دوالر أؿرقؽووووك،    77.3  حووووقاؾك -

م، 2008

 -ؿووـ فووذا اؾلـوود    -تؿنووؾ ؼقؿووة واردات تووقـس  

ؿـ إجؿاؾك ؼقؿوة واردات اؾعواؾؿ   % 4.24حقاؾك  

.م 2008ؿـف، عام 

صووادرات اؾؿؿؾؽووة  ؼقؿووة فـوواك ػرصووة ؾزقووادة  

ؾمووقـس،  -ؿووـ فووذا اؾلـوود   -اؾعربقووة اؾيووعقدقة 

ـظووراً الرتػوواع ؿمقدووط ؿعوودَل اؾـؿووق اؾيووـقى      

خووالل  ، %8  ؿـووف بووووقاؾك واردات تووقـسؼقؿووة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

ؿـ أدوقة ، غقر ؿفقاه ؾؾلقع باؾمهزئة غقرفا. 10

تقـس  -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



عؾك ذلؽة اإلـمرـت  ؿقاؼع تقـسأفؿ 

اؾؼيؿ اؾرابع
أفؿ اؾؿعؾقؿات اؾمك تفؿ ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عـ تقـس

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة13

اؾؿقؼع األؾؽمروـكادؿ اؾهفة

www.commerce.gov.tnوزارة اؾمهارة  واؾصـاعات اؾمؼؾقدقة

www.cepex.nat.tnؿرؽز اؾـفقض باؾصادرات 

www.bawaba.gov.tnبقابة اإلدارة اؾمقـيقة 

www.tradenet.com.tnذلؽة تقـس ؾؾمهارة 

www.utica.org.tnاإلتواد اؾمقـيل ؾؾصـاعة واؾمهارة واؾصـاعات اؾمؼؾقدقة

www.bct.gov.tnاؾلـؽ اؾؿرؽزي اؾمقـيل 

www.ins.nat.tnاؾؿعفد اؾقطـل ؾإلحصاء

www.souk-artisanes.org.tnدقق اؾورػقات 

www.tasswik.tnؿقؼع تيققؼ 

www.odc.org.tnؿـظؿة اؾدػاع عـ اؾؿيمفؾؽ

www.famex.org.tnصـدوق إؼموام األدقاق اؾىارجقة 

 www.artisanat.nat.tnاؾدققان اؾقطـل ؾؾصـاعات اؾمؼؾقدقة 

 www.socopa.com.tnدقؽقبا -اؾشرؽة اؾمهارقة ؾؿـمقجات اؾصـاعات اؾمؼؾقدقة 

www.smg.com.tnذرؽة اؾؿغازة اؾعاؿة 

www.sotumag.com.tnاؾشرؽة اؾمقـيقة ألدقاق اؾهؿؾة 

تقـس  -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق
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اؾمقـيقةاؾغرف اؾمهارقة واؾصـاعقة 

تقـس  -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

اؾؿقؼع األؾؽمروـكادؿ اؾهفة

 www.ccitunis.org.tnاؾغرػة اؾمهارقة واؾصـاعقة بمقـس

www.ccicentre.org.tnاؾغرػة اؾمهارقة واؾصـاعقة ؾؾقدط

www.ccis.org.tnاؾغرػة اؾمهارقة واؾصـاعقة بصػاؼس

 www.ccicapbon.org.tnاؾغرػة اؾمهارقة واؾصـاعقة باؾقطـ اؾؼلؾل

 www.ccino.org.tnاؾغرػة اؾمهارقة واؾصـاعقة ؾؾشؿال اؾغربل

 www.ccibizerte.org.tnاؾغرػة اؾمهارقة واؾصـاعقة ؾؾشؿال اؾشرؼل بـزرت

 www.ccise.orgاؾغرػة اؾمهارقة واؾصـاعقة ؾؾهـقب اؾشرؼل

www.cciso-tn.comاؾغرػة اؾمهارقة واؾصـاعقة ؾؾهـقب اؾغربل

اؾؿـاطؼ اؾورة  اؾمقـقيقة

اؾؿقؼع األؾؽمروـكادؿ اؾؿـطؼة

www.bizertaeconomicpark.com.tnاؾؿـطؼة اؾورة بلـزرت

www.zfzarzis.com.tnبهرجقس اؾورة اؾؿـطؼة



: 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

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

.وتقـس

: ؿراجع عربقة. 1

: بقاـات. 2

.م 2007 اؾعاؾؿقة، االؼمصادقة اؾؿؤذرات اؾدوؾك، اؾلـؽ

.م Comtrade، 2007 بقاـات ؼاعدة اؾؿمودة، األؿؿ

.م 2007  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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تقـس  -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق
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صدر عـ دؾيؾة األدقاق اؾعاؾؿقة اؾقاعدة

تقـس  -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

.ػرـيا -دؾيؾة األدقاق اؾعاؾؿقة اؾقاعدة 

.جـقب اػرقؼقا -دؾيؾة األدقاق اؾعاؾؿقة اؾقاعدة  

.بؾهقؽا -دؾيؾة األدقاق اؾعاؾؿقة اؾقاعدة  

.اـدوـقيقا -دؾيؾة األدقاق اؾعاؾؿقة اؾقاعدة 

.باؽيمان -دؾيؾة األدقاق اؾعاؾؿقة اؾقاعدة  

.إقطاؾقا -دؾيؾة األدقاق اؾعاؾؿقة اؾقاعدة  

.اؾققـان -دؾيؾة األدقاق اؾعاؾؿقة اؾقاعدة  

قرجوك زقوارة ؿقؼوع اؾغرػوة عؾوك      : وؾؾوصقل عؾوك ؿزقود ؿوـ اؾمؼوارقر واؾدرادوات             

www.chamber.org.sa: ذلؽة االـمرـت عؾك 


