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  اؾشرؼقة ؾغرػة ؿوػقظة واؾـشر اؾطلع حؼقق



 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 ؽؿا ،اؾيعقدقة اؾعربقة باؾؿؿؾؽة اؾمهارقة

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

.اؾدرادة

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

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

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

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

روؿاـقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

 األسواق العالمية الواعدة
رومانيا
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ؾك اؾعاؾؿإ أفؿ صادرات روؿاـقا. 1

 ،م 2008 عام أؿرقؽك دوالر ؿؾقار 49.4 حقاؾك اؾعاؾؿ إؾك ؾروؿاـقا اؾيؾعقة اؾصادرات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ 

  .ـػيف اؾعام ػك اؾعاؾؿ، ؿيمقى عؾك اؾؿصدرقـ ترتقب حقث ؿـ 55 اؾؿرؽز تومؾ بذؾؽ وفك

.(م 2008 - م 2000) اؾػمرة خالل %21  ؾروؿاـقا اؾيؾعقة اؾصادرات ؾؼقؿة اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل بؾغ ؽؿا

  ؿعزوؾة وؽابالت ادالك خام، غقر ـػط زققت :اؾؼقؿة حقث ؿـ وأفؿفا اؾعاؾؿ، إؾك روؿاـقا صادرات تمـقع

 غقر صؾب او حدقد ؿـ باؾمهؾقخ ؿيطوة ؿـمهات ،( االؾؿـققم بأوؽيقد او باؾؿقـا اؾؿطؾقة ػقفا بؿا )

 ـزفف، وؼقارب ذوـ ودػـ رحالت دػـ االذىاص، ؾـؼؾ دقارات اؽنر، او ؿؿ 600 بعرض خالئطك

.اؾؿـمهات ؿـ وغقرفا

م 2008 أفؿ صادرات روؿاـقا إؾك اؾعاؾؿ، عام 

اؾؼيؿ األول

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

7.9زققت ـػط  غقر خام2710

5.7(بؿا ػقفا اؾؿطؾقة باؾؿقـا او بأوؽيقد االؾؿـققم ) ادالك  وؽابالت ؿعزوؾة 8544

3.2ؿؿ او اؽنر 600ؿـمهات ؿيطوة باؾمهؾقخ ؿـ حدقد او صؾب غقر خالئطك بعرض 7208

2.9دقارات ؾـؼؾ االذىاص8703

2.2دػـ رحالت، ودػـ ذوـ، ؼقارب ـزفف8901
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ؿـ اؾعاؾؿ أفؿ واردات روؿاـقا. 2

، م 2008ؿؾقاار دوالر أؿرقؽاك عاام     82.7حاقاؾك   اؾيؾعقة ؾروؿاـقاا ؿاـ اؾعااؾؿ    قارداتاؾبؾغ إجؿاؾك ؼقؿة 

.ؿـ حقث ترتقب اؾؿيمقردقـ عؾك ؿيمقى اؾعاؾؿ، ػك اؾعام ـػيف 40وفك بذؾؽ تومؾ اؾؿرؽز 

(.م 2008 -م  2000)خالل اؾػمرة % 26اؾيؾعقة ؾروؿاـقا قاردات ؾؼقؿة اؾبؾغ ؿعدَل اؾـؿق اؾيـقى ؽؿا  

زقاقت ـػاط خاام، داقارات ـؼاؾ األذاىاص،        :ؿـ اؾعاؾؿ، وأفؿفا ؿـ حقاث اؾؼقؿاة   تمـقع واردات روؿاـقا

.أدوقة، غازات ـػط ،  دقارات ؾـؼؾ اؾلضائع، وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات

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

7.2زققت ـػط خام2709

4.9دقارات ـؼؾ االذىاص8703

2.7ادوقة3004

2.5غازات ـػط2711

2.1دقارات ؾـؼؾ اؾلضائع8704
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أفؿ اؾدول اؾؿيمقردة ؿـ روؿاـقاأفؿ اؾدول اؾؿصدرة إؾك روؿاـقا

أفؿ اؾشرؽاء اؾمهارققـ ؾروؿاـقا. 3

 روؿاـقا واردات ؼقؿة إجؿاؾك ؿـ %0.05 ؼقؿمف ؿا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿـ روؿاـقا ادمقردت
.م 2008  عام  اؾعاؾؿ، ؿـ

 صادرات ؼقؿة إجؿاؾك ؿـ %0.38 ؼقؿمف ؿا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة إؾك روؿاـقا صدرت اؽؿ
.م 2008  عام اؾعاؾؿ، إؾك روؿاـقا
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ؾروؿاـقا  اؾىارجقة اؾمهارة ػك اؾيعقدقة اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة اؾـيلقة األفؿقة .4

األفؿقة اؾـيلقةأفؿ اؾدول اؾؿصدرةم
)%(

16.4اؾؿاـقا1

11.4اقطاؾقا2

7.4اؾؿهر3

6.0رودقا االتوادقة4

5.7ػرـيا5

4.9ترؽقا6

4.9اؾـؿيا7

4.6ؽازخيمان8

4.2اؾصقـ9

3.7فقؾـدا10

هم الدول المصدرةأ إجمالى
69.2إلى رومانيا

30.8أخرى

100اإلجمالى

األفؿقة اؾـيلقةأفؿ اؾدول اؾؿيمقردةم
)%(

16.5اؾؿاـقا1

15.6اقطاؾقا2

7.4ػرـيا3

6.6ترؽقا4

5.1اؾؿهر5

4.2بؾغارقا6

3.3اؾؿؿؾؽة اؾؿمودة7

2.9فقؾـدا8

2.5اوؽراـقا9

2.3ادلاـقا10

المستوردة هم الدول أ إجمالى
66.4رومانيا من 

33.6أخرى

100اإلجمالى
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روؿاـقاإؾك صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة تطقر. 1

روؿاـقاإؾك  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقةأفؿ صادرات . 2

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

تمـااقع اؾيااؾع واؾؿـمهااات اؾمااك تصاادرفا اؾؿؿؾؽااة    

اؾعربقة اؾياعقدقة إؾاك روؿاـقاا وأفاؿ فاذه اؾياؾع       

أثقارات وؽوقالت وػقق أؽادقد اؾؽواقل وػاقق   : فك

أؽادااااقد األثقاااار وػااااقق أؽادااااقد اؾؽقمااااقن، ؿلاااااـك  

ؿياااالؼة اؾصااااـع، ؿوضاااارات اؾعـاقااااة باؾشااااعر،     

ؿيااااىـات ػقرقااااة ؾؾؿقاااااه او ؿيااااىـات حرارقااااة    

غاطياااة وؽفربائقاااة، رؿاااال طلقعقاااة ؿاااـ جؿقاااع  

االـااقاع وان ؽاـاات ؿؾقـااف باداامنـاء اؾرؿااال اؾؿومققااة 

.عؾك ؿعادن، وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات واؾيؾع

إؾاك   اؾؿؿؾؽة اؾعربقاة اؾياعقدقة   بؾغت ؼقؿة صادرات

، ؿؾقااقن رقااال دااعقدى 45م حااقاؾك  2008روؿاـقااا عااام 

 صااااادراتؼقؿااااة  إجؿاااااؾكؿااااـ % 0.004  ؿؿااااا قؿنااااؾ

. ػك اؾعام ـػيفؾؾعاؾؿ، اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 

ارتػعاات ؼقؿااة صااادرات اؾؿؿؾؽااة اؾعربقااة اؾيااعقدقة  

ؿؾقااااقن رقااااال  31م بوااااقاؾك   2008إؾااااك روؿاـقااااا عااااام 

م، بقـؿاا ارتػعات بواقاؾك      2007دعقدى، ؿؼارـاة بعاام    

.م 2004ؿؾققن رقال ؿؼارـة  بعام   32

ارتػااااع  ؿعاااادل ـؿااااق صااااادرات اؾؿؿؾؽااااة اؾعربقااااة       

% 221.4م بوااقاؾك   2008اؾيااعقدقة إؾااك روؿاـقااا عااام    

.عـ اؾعام اؾيابؼ

اؾؿؿؾؽاااة اؾعربقاااة بؾاااغ حهاااؿ اؾؽؿقاااة اؾماااك صااادرتفا  

ؿؿااا   م 2008 ؾااػ طااـ عااام أ 6اؾيااعقدقة إؾااك روؿاـقااا  

اؾؿؿؾؽاااة اؾعربقاااة   صاااادراتؿاااـ حهاااؿ  % 0.001قؿناااؾ 

اؾؿصدرةادؿ اؾيؾعةؽقد اؾيؾعة .اؾعام ـػيف ؾؾعاؾؿ، ػكاؾيعقدقة 

2909
أثقارات وؽوقالت وػقق أؽادقد اؾؽوقل وػقق 

أؽادقد األثقر وػقق أؽادقد اؾؽقمقن

ؿلاـك ؿيلؼة اؾصـع9406

ؿوضرات اؾعـاقة باؾشعر3305

8516
ؿيىـات ػقرقة ؾؾؿقاه او ؿيىـات حرارقة 

غاطية وؽفربائقة

2505
رؿال طلقعقة ؿـ جؿقع االـقاع وان ؽاـت ؿؾقـف 

بادمنـاء اؾرؿال اؾؿومققة عؾك ؿعادن

روؿاـقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

اؾؼيؿ اؾناـك
اؾعالؼات االؼمصادقة واؾمهارقة بقـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة وروؿاـقا

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات
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روؿاـقاؿـ  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة  تطقر واردات. 3

روؿاـقاؿـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة  وارداتأفؿ . 4

أفؿ واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
م 2008 ؿـ روؿاـقا، عام

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة7

تمـقع اؾياؾع واؾؿـمهاات اؾماك تيامقردفا اؾؿؿؾؽاة      

اؾعربقة اؾياعقدقة ؿاـ روؿاـقاا وأفاؿ فاذه اؾياؾع       

ؿاؿ   6ذعقر، خشب ؿـشقر قزقد داؿؽف عاـ   : فك

ؿـ ػصقؾة اؾصاـقبرقات، ؿقاداقر واـابقاب واذاؽال     

خاصااة ؿهقػااة غقاار ؿؾوقؿااة، ؿااـ حدقااد او صااؾب،  

ؿاـ  ( ؿناؾ، وصاالت، أؽاقاع    )ؾقازم ؿقادقر أو أـابقاب  

حدقااد أو صااؾب، ؿـمهاااات ؿيااطوة ؿااـ حدقاااد او     

ؿاااؿ او اؽنااار،   600صاااؾب ؿهؾىاااة بااااؾورارة بعااارض   

.وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات

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

ؿاـ   اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة بؾغت ؼقؿة واردات

ؿؾقااااقن رقااااال   796م حااااقاؾك    2008روؿاـقااااا عااااام  

ؼقؿاااة  إجؿااااؾكؿاااـ % 0.18  ؿؿاااا قؿناااؾ ، داااعقدى

ػاك  ؿـ اؾعااؾؿ،  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة  واردات

. اؾعام ـػيف

ارتػعات ؼقؿاة واردات اؾؿؿؾؽاة اؾعربقاة اؾيااعقدقة     

ؿؾقااقن رقااال   251م بوااقاؾك   2008ؿااـ روؿاـقااا عااام   

م ، ؽؿا ارتػعات بواقاؾك     2007دعقدى، ؿؼارـة بعام 

.م 2004ؿؾققن رقال ؿؼارـة بعام  363

ارتػاااااع ؿعااااادل ـؿاااااق واردات اؾؿؿؾؽاااااة اؾعربقاااااة    

% 46.1م بوااقاؾك   2008اؾيااعقدقة ؿااـ روؿاـقااا عااام  

.عـ اؾعام اؾيابؼ

اؾؿؿؾؽاة اؾعربقاة    ادامقردتفا بؾغ حهؿ اؾؽؿقة اؾماك  

م،  2008أؾاػ طاـ عاام     368اؾيعقدقة ؿـ روؿاـقاا   

ؿاـ حهاؿ واردات اؾؿؿؾؽاة اؾعربقاة     % 0.6 ؿؿا قؿنؾ 

اؾؿيمقردةادؿ اؾيؾعةؽقد اؾيؾعة .اؾعام ـػيف ؿـ اؾعاؾؿ، ػكاؾيعقدقة 

ذعقر1003

4407
ؿؿ ؿـ ػصقؾة  6خشب ؿـشقر قزقد دؿؽة عـ 

اؾصـقبرقات

7304
ؿقادقر واـابقب واذؽال خاصة ؿهقػة غقر ؿؾوقؿة، 

ؿـ حدقد او صؾب 

7307
ؿـ ( ؿنؾ، وصالت، أؽقاع)ؾقازم ؿقادقر أو أـابقب 

حدقد أو صؾب

7208
ؿـمهات ؿيطوة ؿـ حدقد او صؾب ؿهؾىة باؾورارة 

ؿؿ او اؽنر  600بعرض 

روؿاـقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات

Source: COMTRADE ,ITC 



الباد وأن ـمعارف عؾاك     ،ػاك روؿاـقاا   بعد اؾمعرف عؾك أفؿ اؾيؾع اؾؿصدرة واؾؿيمقردة ؿاـ حقاث اؾؼقؿاة      
واردات وؼقؿة إؾك ؿعدالت ـؿق  دمـاداًإ ،أؿام ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة روؿاـقاػك أفؿ اؾيؾع اؾقاعدة 

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

اؾؼيؿ اؾناؾث

روؿاـقاأفؿ اؾيؾع اؾقاعدة أؿام ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة ػك دقق 

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة8

أدؿ اؾيؾعة اؾيؾعةؽقد
  ؿعدل ـؿق اؾقاردات  

%
(م 2008 -م   2004)

220زققت بذور علاد اؾشؿس او اؾؼرطؿ151219

203ؼضلان وعقدان ؿـ حدقد او صؾب ؿومققة عؾك تيـقـات او تضؾقعات721420

195ؿقادقر واـابقب واذؽال خاصة ؿـ حدقد ذات ؿؼطع عرضك دائرى730429

185ؿؿ 6ادالك ـواس قزقد اؽلر ؿؼاس ؾؿؼطعفا اؾعرضك عـ 740811

183ذاذات عرض ؿؾقـف وان ؽان ؿدؿج بفا رادقق او ػقدقق852821

149(ؽرقـ ) رواػع 842620

146ؿصؿؿة ؾالدمعؿال خارج اؾطرق اؾعاؿة” دؿقر ” دقارات ؼالبة 870410

120وؿؼاطعفا( ؽاثقدات ) اؼطاب داؾلة 740311

103دقارات راػعة870510

95اجفزة تؽققػ فقاء ؿعدة ؾؾـقاػذ او اؾهدران841510

91ؿـمهات ؿيطوة ؿـ حدقد او صؾب غقر خالئطك ؿدفقـة او ؿغطاة بدائـ721070

81ؿورؽات احمراق داخؾك ؿـ االـقاع اؾؿيمعؿؾة ؾميقر اؾؿرؽلات840820

أفؿ اؾيؾع اؾقاعدة 

روؿاـقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

Source: COMTRADE ,ITC 



ؼضلان وعقدان ؿـ حدقد او صؾب ؿومققة عؾك . 2

.تيـقـات او تضؾقعات

ؿقادقر واـابقب واذؽال خاصة ؿـ حدقد ذات ؿؼطع . 3

.عرضك دائرى

.زققت بذور علاد اؾشؿس او اؾؼرطؿ. 1

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة9

ؿااـ فااذا   - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات روؿاـقااا  

      ؿؾقااااقن دوالر أؿرقؽااااك   293.1  حااااقاؾك  -اؾلـااااد 

م،  2008عام 

 -ؿااـ فااذا اؾلـااد   -تؿنااؾ ؼقؿااة واردات روؿاـقااا 

ؿـ إجؿاؾك ؼقؿاة واردات اؾعااؾؿ   % 1.37حقاؾك  

.م 2008ؿـف، عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة  

ؾروؿاـقااا  -ؿااـ فااذا اؾلـااد  -اؾعربقااة اؾيااعقدقة 

ـظااراً الرتػاااع ؿمقدااط ؿعاادَل اؾـؿااق اؾيااـقى      

، %203ؿـااااف باااااوقاؾك   واردات روؿاـقاااااؼقؿااااة ؾ

(.م 2008 -م 2004)خالل اؾػمرة  

ؿااـ فااذا    - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات روؿاـقااا    

عااام   ؿؾقااقن دوالر أؿرقؽااك  86.4 حااقاؾك  - اؾلـااد 

م،  2008

 -ؿااـ فااذا اؾلـااد    -تؿنااؾ ؼقؿااة واردات روؿاـقااا  

ؿااـ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾعاااؾؿ % 0.66حااقاؾك  

.م 2008ؿـف، عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة  ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة   

 ؾروؿاـقااا–ؿااـ فااذا اؾلـااد  -اؾعربقاة اؾيااعقدقة  

ـظاااراً الرتػااااع ؿمقداااط ؿعااادَل اؾـؿاااق اؾياااـقى  

خاالل   ،%195ؿـاف بااوقاؾك     واردات روؿاـقاؼقؿة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة 

ؿااـ فااذا   - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات روؿاـقااا  

      ؿؾقااااقن دوالر أؿرقؽااااك،  97.9  حااااقاؾك -اؾلـااااد 

م،  2008عام 

 -ؿااـ فااذا اؾلـااد   -تؿنااؾ ؼقؿااة واردات روؿاـقااا 

ؿااااـ إجؿاااااؾك ؼقؿااااة واردات  % 3.87حااااقاؾك  

.م 2008اؾعاؾؿ ؿـف، عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة 

ؾروؿاـقاا،   -ؿاـ فاذا اؾلـاد     -اؾعربقة اؾياعقدقة  

ـظااراً الرتػاااع ؿمقدااط ؿعاادَل اؾـؿااق اؾيااـقى     

خاالل  ، %220ؿـف باوقاؾك   واردات روؿاـقاؼقؿة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

روؿاـقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

ادالك ـواس قزقد اؽلر ؿؼاس ؾؿؼطعفا اؾعرضك . 4
.ؿؿ  6عـ 

ؿااـ فااذا   - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات روؿاـقااا  

      ؿؾقااااقن دوالر أؿرقؽااااك  174.5  حااااقاؾك -اؾلـااااد 

م،  2008عام 

 -ؿاـ فاذا اؾلـاد      -تؿنؾ  ؼقؿاة واردات روؿاـقاا   

ؿااـ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾعاااؾؿ    % 1.01حااقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة  

ؾروؿاـقااا،  -ؿااـ فااذا اؾلـااد  -اؾعربقاة اؾيااعقدقة  

ـظااراً الرتػاااع ؿمقدااط ؿعاادَل اؾـؿااق اؾيااـقى      

        ، %185ؿـااااف باااااوقاؾك   واردات روؿاـقاااااؼقؿااااة ؾ

(.م 2008 -م  2004)خالل اؾػمرة  



ذاذات عرض ؿؾقـف وان ؽان ؿدؿج بفا رادقق او . 5
.ػقدقق

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة10

ؿااـ فااذا   - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات روؿاـقااا   

عااام  ؿؾقااقن دوالر أؿرقؽااك  90.7  حااقاؾك -اؾلـااد 

م،  2008

 -ؿااـ فااذا اؾلـااد   -تؿنااؾ ؼقؿااة واردات روؿاـقااا 

ؿاـ إجؿااؾك ؼقؿاة واردات اؾعااؾؿ     % 0.58حقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة  ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة  

ؾروؿاـقااا،  -ؿااـ فااذا اؾلـااد  -اؾعربقااة اؾيااعقدقة 

ـظااراً الرتػاااع ؿمقداااط ؿعاادَل اؾـؿااق اؾياااـقى     

        % 183ؿـااااف باااااوقاؾك    واردات روؿاـقاااااؼقؿااااة ؾ

(.م 2008 -م  2004)خالل اؾػمرة  

روؿاـقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

.وؿؼاطعفا( ؽاثقدات ) اؼطاب داؾلة . 8

ؿااـ فااذا   - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات روؿاـقااا  

      ؿؾقااااقن دوالر أؿرقؽااااك، 154.9  حااااقاؾك -اؾلـااااد 

م،  2008عام  

 -ؿااـ فااذا اؾلـااد   -تؿنااؾ ؼقؿااة واردات روؿاـقااا 

ؿـ إجؿاؾك ؼقؿة واردات اؾعااؾؿ  % 0.32حقاؾك  

.م 2008ؿـف، عام  

صااادرات اؾؿؿؾؽااة ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة 

ؾروؿاـقاا،   -ؿاـ فاذا اؾلـاد     -اؾعربقة اؾياعقدقة  

ـظااراً الرتػاااع ؿمقدااط ؿعاادَل اؾـؿااق اؾيااـقى     

خاالل   ، %120ؿـف باوقاؾك   واردات روؿاـقاؼقؿة ؾ

(.م2008  -م  2004)اؾػمرة  

.دقارات ؼالبة. 7

ؿـ فاذا اؾلـاد    - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات روؿاـقا

م،  2008عام  ؿؾققن دوالر أؿرقؽك 200.0  حقاؾك -

 -ؿااـ فااذا اؾلـااد     -تؿنااؾ ؼقؿااة واردات روؿاـقااا   

ؿااـ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾعاااؾؿ  % 2.03حااقاؾك  

.م 2008ؿـف، عام 

صاااادرات اؾؿؿؾؽاااة ؼقؿاااة فـااااك ػرصاااة ؾزقاااادة 

ؾروؿاـقااا،  -ؿااـ فااذا اؾلـااد    -اؾعربقااة اؾيااعقدقة  

ـظاااراً الرتػااااع ؿمقداااط ؿعااادَل اؾـؿاااق اؾياااـقى    

خااالل ، %146ؿـااف باااوقاؾك   واردات روؿاـقاااؼقؿااة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

(.ؽرقـ ) رواػع . 6

ؿااـ فااذا   - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات روؿاـقااا   

عااام   ؿؾقااقن دوالر أؿرقؽااك  74.1  حااقاؾك -اؾلـااد 

م،  2008

 -ؿااـ فااذا اؾلـااد   -تؿنااؾ ؼقؿااة واردات روؿاـقااا 

ؿـ إجؿاؾك ؼقؿة واردات اؾعااؾؿ  % 2.32حقاؾك  

.م 2008ؿـف، عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة  ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة  

ؾروؿاـقااا،  -ؿااـ فااذا اؾلـااد  -اؾعربقااة اؾيااعقدقة 

ـظااراً الرتػاااع ؿمقداااط ؿعاادَل اؾـؿااق اؾياااـقى     

        % 149ؿـاااااف بااااااوقاؾك   واردات روؿاـقااااااؼقؿاااااة ؾ

(.م 2008 -م  2004)خالل اؾػمرة  



.اجفزة تؽققػ فقاء ؿعدة ؾؾـقاػذ او اؾهدران. 10

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة11

ؿـ فاذا اؾلـاد    - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات روؿاـقا

م،  2008عام  ؿؾققن دوالر أؿرقؽك، 171.2 حقاؾك –

 -ؿااـ فااذا اؾلـااد     -تؿنااؾ ؼقؿااة واردات روؿاـقااا   

ؿااـ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾعاااؾؿ   % 1.56حااقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صاااادرات اؾؿؿؾؽاااة ؼقؿاااة فـااااك ػرصاااة ؾزقاااادة 

ؾروؿاـقااا،  -ؿااـ فااذا اؾلـااد    -اؾعربقااة اؾيااعقدقة  

ـظاااراً الرتػااااع ؿمقداااط ؿعااادَل اؾـؿاااق اؾياااـقى    

خااالل % 95  ؿـااف باااوقاؾك  واردات روؿاـقاااؼقؿااة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

ؿـمهات ؿيطوة ؿـ حدقد او صؾب غقر خالئطك . 11
.ؿدفقـة او ؿعطاة بؾدائـ

ؿـ فذا اؾلـاد   - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات روؿاـقا

م،  2008عام  ؿؾققن دوالر أؿرقؽك 55.4  حقاؾك -

 -ؿااـ فااذا اؾلـااد     -تؿنااؾ ؼقؿااة واردات روؿاـقااا   

ؿااـ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات اؾعاااؾؿ % 0.34حااقاؾك 

.م 2008ؿـف، عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة  ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة   

ؾروؿاـقااا،  -ؿااـ فااذا اؾلـااد   -اؾعربقااة اؾيااعقدقة  

ـظاااراً الرتػااااع ؿمقداااط ؿعااادَل اؾـؿاااق اؾياااـقى   

خاالل   ، %103ؿـاف بااوقاؾك     واردات روؿاـقاا ؼقؿة ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

ؿااـ فااذا   - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات روؿاـقااا   

       ؿؾقااااقن دوالر أؿرقؽااااك، 258.8  حااااقاؾك -اؾلـااااد 

م،  2008عام 

 -ؿااـ فااذا اؾلـااد   -تؿنااؾ ؼقؿااة واردات روؿاـقااا 

ؿـ إجؿااؾك ؼقؿاة واردات اؾعااؾؿ    % 0.98حقاؾك  

.م 2008ؿـف، عام 

صااادرات اؾؿؿؾؽااة  ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة  

ؾروؿاـقااا،  -ؿااـ فااذا اؾلـااد  -اؾعربقااة اؾيااعقدقة 

ـظااراً الرتػاااع ؿمقدااط ؿعاادَل اؾـؿااق اؾيااـقى      

خااالل  ، %91  ؿـاف بااوقاؾك   واردات روؿاـقاا ؼقؿاة  ؾ

(.م 2008 -م  2004)اؾػمرة  

.دقارات راػعة. 9

روؿاـقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

ؿورؽات احمراق داخؾك ؿـ االـقاع اؾؿيمعؿؾة . 12
.ؾميقر اؾؿرؽلات

ؿااـ فااذا   - بؾااغ إجؿاااؾك ؼقؿااة واردات روؿاـقااا  

، عااام  ؿؾقااقن دوالر أؿرقؽااك197.1  حااقاؾك -اؾلـااد 

م،  2008

 -ؿااـ فااذا اؾلـااد   -تؿنااؾ ؼقؿااة واردات روؿاـقااا 

ؿـ إجؿاؾك ؼقؿة واردات اؾعااؾؿ  % 0.63حقاؾك  

.م 2008ؿـف، عام  

صااادرات اؾؿؿؾؽااة ؼقؿااة فـاااك ػرصااة ؾزقااادة 

ؾروؿاـقاا،   -ؿاـ فاذا اؾلـاد     -اؾعربقة اؾياعقدقة  

ـظااراً الرتػاااع ؿمقدااط ؿعاادَل اؾـؿااق اؾيااـقى     

خاالل   ، %81ؿـاف بااوقاؾك     واردات روؿاـقاؼقؿة ؾ

(.م2008  -م  2004)اؾػمرة  



عؾك ذلؽة اإلـمرـت  ؿقاؼع روؿاـقاأفؿ 

اؾؼيؿ اؾرابع
أفؿ اؾؿعؾقؿات اؾمك تفؿ ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عـ روؿاـقا

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة12

أفؿ ذرؽات تـظقؿ اؾؿعارض اؾدوؾقة ػك روؿاـقا

اؾؿقؼع األؾؽمروـكادؿ اؾهفة

www.gov.roؿقؼع اؾوؽقؿة اؾردؿك

www.ccir.roغرػة اؾمهارة واؾصـاعة اؾروؿاـقة

www.mfinate.roوزارة اؾؿاؾقة اؾعاؿة

www.mae.roوزارة اؾشؤون اؾىارجقة

www.mcti.roوزارة االتصاالت وتؽـقؾقجقا اؾؿعؾقؿات

www.mt.roوزارة اؾـؼؾ واالـشاءات واؾيقاحة

www.mmssf.roوزارة اؾعؿؾ واؾمضاؿـ

www.wtcb.roؿرؽز اؾمهارة اؾعاؾؿك ؾلقخاردت

روؿاـقا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

اؾؿقؼع األؾؽمروـكادؿ اؾشرؽة

Romexpowww.romhotel.ro

Tntwww.tntexpo.ro

Romexpo
www.indagra.ro

Romexpo
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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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