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ؿرؽز اؾؿعؾقؿات

م 2011ؿاقق  

حؼقق اؾطلع واؾـشر ؿوػقظة ؾغرػة اؾشرؼقة 

األدقاق اؾعاؾؿقة اؾقاعدة
 

ؽـدا



 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 “ؽـدا” دقق وتوؾقؾ درادة ـمـاول اؾعدد فذا ػكو           

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

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

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

ؽـدا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

 األسواق العالمية الواعدة
كندا
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اؾؿؤذرات واؾوؼائؼ اؾرئقيقة أفؿ 
ؾؽـدا

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة

ؽـدا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

    Source: Central Intelligence Agency 

Source: world bank

م 2010بقاـات اؾيؽان ؾؽـدا، عام 

أفؿ اؾؿؤذرات االؼمصادقة ؾؽـدا، 
م 2009عام 

خرقطة ؽـدا

ؿؾققن ـيؿة  33.8نإجؿاؾك عدد اؾيؽا

% 0.8ؿعدل اؾـؿق اؾيؽاـك

اؾـاتج اؾؿوؾك اإلجؿاؾك 
(باألدعار اؾهارقة)

بؾققن دوالر أؿرقؽك 1336.07

%2.5-ؿعدل اؾـؿق

ؽـدا ػل اؾـصػ اؾشمؿاؾل ؿمـ ؼمارة أؿرقؽما     تؼع 

ودفا ؿـ اؾهـقب اؾقالقمات اؾؿمومدة   تاؾشؿاؾقة، و

اؾشرق اؾؿوقط االطؾـطك، وؿمـ  ؿـ و األؿرقؽقة،

. اؾغرب اؾؿوقط اؾفادي

.2ؽؿ 9984670تلؾغ ؿياحة ؽـدا حقاؾك 

.أوتاوا  فك عاصؿة ؽـدا

 اؾؿقؼع واؾؿياحة 

تؿمؾمممؽ ؽـمممدا بـقمممة صمممـاعقة فائؾمممة تمـمممقع ػقفممما 
اؾصممـاعات اؾرئقيممقة، ؾمضممؿ صممـاعات اؾمعممدقـ،    
اؾودقمممد واؾصمممؾا، ؿعمممدات اؾـؼمممؾ، اؾؽقؿاوقمممات،   
االخشممماب، اؾؿـمهمممات اؾغذائقمممة، واؾؿشمممروبات،    

.واؾصـاعات اؾقرؼقة، وغقرفا ؿـ اؾصـاعات

اؾـومماس، ؽؿمما تمؿقممز ؽـممدا بممقػرة اؾؿعممادن ؿنممؾ    
، اؾممممذفا، اؾرصمممماص، اؾـقؽممممؾ، اؾػضممممة، اؾزـممممؽ   

.اؾودقد

اؾؼؿمممح، أفمممؿ اؾؿواصمممقؾ اؾزراعقمممة ػمممك ؽـمممدا،    
اؾلممذور  اؾشممعقر، ػممقل اؾصممققا، اؾممذرة، اؾشممقػان،  

.واؾػقاؽف، واؾىضروات اؾزقمقة،

.“اؾدوالر اؾؽـدى ” اؾعؿؾة اؾردؿقة ؾؽـدا فك 

االؼمصاد

اؾؾغممممة االـهؾقزقممممة واؾػرـيممممقة فؿمممما اؾؾغمممممان     

.اؾردؿقمان ػك ؽـدا

اؾؾغات اؾردؿقة



ؾك اؾعاؾؿإ أفؿ صادرات ؽـدا. 1

م 2009 أفؿ صادرات ؽـدا إؾك اؾعاؾؿ، عام 

اؾؼيؿ األول

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

11.9زققت ـػط خام2709

7.4دقارات ؾـؼؾ األذىاص 8703

5.1غازات ـػط وفقدروؽربقـات غازقة أخر2711

3.3زققت ـػط غقر خام2710

7108
بأذؽال خام أو ـصػ ؿشغقؾة أو ( بؿا ػل ذؾؽ اؾذفا اؾؿطؾل باؾلالتقـ)ذفا 

2.3بشؽؾ ؿيوقق

Source: COMTRADE ,ITC 

ؽـدا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

 وفك .م2009 عام أؿرقؽك دوالر ؿؾقار 316.7  حقاؾك اؾعاؾؿ إؾك ؾؽـدا اؾيؾعقة اؾصادرات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ 

  .ـػيف اؾعام ػك اؾعاؾؿ، ؿيمقى عؾك اؾؿصدرقـ ترتقا حقث ؿـ 12 اؾؿرؽز تومؾ بذؾؽ

.(م 2009 - م 2000) اؾػمرة خالل %2   ؾؽـدا اؾيؾعقة اؾصادرات ؾؼقؿة اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل بؾغ ؽؿا

زققت ـػط خام، دمقارات ؾـؼمؾ األذمىاص، غمازات     : إؾك اؾعاؾؿ، وأفؿفا ؿـ حقث اؾؼقؿة تمـقع صادرات ؽـدا

بأذمؽال  ( بؿا ػل ذؾؽ اؾذفا اؾؿطؾل باؾلالتقـ)ـػط وفقدروؽربقـات غازقة أخر، زققت ـػط غقر خام، ذفا 

.خام أو ـصػ ؿشغقؾة أو بشؽؾ ؿيوقق، وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات



ؿـ اؾعاؾؿ أفؿ واردات ؽـدا. 2

وفك . م 2009ؿؾقار دوالر أؿرقؽك عام  329.9  حقاؾك اؾيؾعقة ؾؽـدا ؿـ اؾعاؾؿ قارداتاؾبؾغ إجؿاؾك ؼقؿة 

.ؿـ حقث ترتقا اؾؿيمقردقـ عؾك ؿيمقى اؾعاؾؿ، ػك اؾعام ـػيف 11بذؾؽ تومؾ اؾؿرؽز   

(.م 2009 -م  2000)خالل اؾػمرة  %3اؾيؾعقة ؾؽـدا   قاردات ؾؼقؿة اؾبؾغ ؿعدَل اؾـؿق اؾيـقى ؽؿا  

زققت ـػط  خام، دقارات ؾـؼؾ األذىاص، أدوقة، : ؿـ اؾعاؾؿ، وأفؿفا ؿـ حقث اؾؼقؿة تمـقع واردات ؽـدا

دممقارات ؾـؼممؾ اؾلضممائع، مالت ؾؾؿعاؾهممة اؾذاتقممة ؾؾؿعؾقؿممات ووحممداتفا، ؼارئممات ؿغـاطقيممقة أو بصممرقة،  

.وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات

م 2009 عام، أفؿ واردات ؽـدا ؿـ اؾعاؾؿ
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األفؿقة اؾـيلقةاؾؿيمقردةادؿ اؾيؾعؽقد اؾيؾع
)%(

5.8زققت ـػط خام2709

5.3دقارات ؾـؼؾ األذىاص 8703

2.6ادوقة3004

2.4دقارات ؾـؼؾ اؾلضائع8704

8471
مالت ؾؾؿعاؾهة اؾذاتقة ؾؾؿعؾقؿات ووحداتفا، ؼارئات ؿغـاطقيقة

أو بصرقة 
2.2

Source: COMTRADE ,ITC 

ؽـدا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



ؽـداإؾك  اؾؿصدرة أفؿ اؾدول ؽـدا ؿـة ؾؿيمقردأفؿ اؾدول ا

أفؿ اؾشرؽاء اؾمهارققـ ؾؽـدا. 3

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة6

ؾؽـدا  اؾىارجقة اؾمهارة ػك اؾيعقدقة اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة اؾـيلقة األفؿقة .4

األفؿقة اؾـيلقةة ؾؿيمقرداأفؿ اؾدول م
)%(

75.0اؾقالقات اؾؿمودة األؿرقؽقة1

3.4اؾؿؿؾؽة اؾؿمودة2

3.1اؾصقـ3

2.3اؾقابان4

1.3اؾؿؽيقؽ5

1.0أؾؿاـقا6

1.0ؽقرقا اؾهـقبقة7

0.8فقؾـدا8

0.7ػرـيا9

0.6اؾفـد10

المستوردة هم الدول أ إجمالى
89.2كندا من 

10.8أخرى

100اإلجمالى

األفؿقة اؾـيلقةأفؿ اؾدول اؾؿصدرةم
)%(

51.2اؾقالقات اؾؿمودة األؿرقؽقة1

10.9اؾصقـ2

4.5اؾؿؽيقؽ3

3.4اؾقابان4

2.9أؾؿاـقا5

2.6اؾؿؿؾؽة اؾؿمودة6

1.6ؽقرقا اؾهـقبقة7

1.5ػرـيا8

1.2اقطاؾقا9

1.0اؾهزائر10

المصدرة هم الدول أ إجمالى
80.8كندا إلى

19.2أخرى

100اإلجمالى

Source: COMTRADE ,ITC Source: COMTRADE ,ITC 

ؽـدا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



اؾؼيؿ اؾناـك

اؾعالؼات االؼمصادقة واؾمهارقة بقـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة وؽـدا

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة7

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 
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ؽـدا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

اؾصادرات اؾيعقدقة   اؾقاردات اؾيعقدقة

اؾؿقزان اؾمهارياؾعام
(ؿؾققن رقال دعقدى)

20052894

20062863

20072979

2008890

2009313

تطقر اؾؿقزان اؾمهاري بقـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
(م2009 -م 2005)وؽـدا، خالل اؾػمرة بقـ 
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اؾملادل اؾمهاري بقـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
(م2009 -م 2000)وؽـدا، خالل اؾػمرة بقـ 

اؾؿؿؾؽمة   بقـ واؾمهارقة االؼمصادقة ؾعالؼاتتىضع ا

 كوػمم ،اؾعربقممة اؾيممعقدقة و ؽـممدا التػاؼقممات عدقممدة 

بمممقـ “ اتػممماق تعممماون اؼمصمممادى وػـمممك  ” ؿمفاؿؼمممدً

حؽقؿة اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيمعقدقة وحؽقؿمة ؽـمدا،    

م ، اؾؿقاػؼ ذمفر  1987واؾذى حُرر ػك ذفر اؽمقبر 

فم، واؾذى بؿؼمضاه قيعك اؾطرػان 1408صػر عام 

ؾمطققر اؾمعاون االؼمصادى واؾػـك بقـفؿا بروح ؿمـ  

اؾمػمممممممممممممممممممممافؿ اؾؿشممممممممممممممممممممممرك، وؼمممممممممممممممممممممد                                                                                                 

صممممدرت اؾؿقاػؼممممة عؾقفمممما باؾؿردممممقم اؾؿؾؽممممك               

.فم 1408ػك عام  43/رؼؿ م

قيافؿ ؿهؾس األعؿال اؾيعقدى اؾؽـمدي  بشمؽؾ   

ؽلقر ػك تؼققة اؾعالؼمات االؼمصمادقة واؾمهارقمة بمقـ     

.اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة وؽـدا



ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة8

ؽـدا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

ؽـداإؾك اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقةأفؿ صادرات . 3

أفؿ صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
م 2009 إؾك ؽـدا، عام 

تطقر صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة إؾك ؽـدا، 
(م 2009 -م  2005)خالل اؾػمرة 

7686

6563

4834

5426

5482

0 2000 4000 6000 8000

2005

2006

2007

2008

2009

اؾؼقؿةاؾؿصدرةادؿ اؾيؾعة
(ؿؾققن رقال دعقدى)

5462زققت ـػط خام وؿـمهاتفا

1أدوقة تومقي عؾك ػقماؿقـات

1فؽياـات

1تؿر ؿهػػ

1ؿصـقعات بشؽؾ ؾػائػ ؿـ أدػؾت

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 

ؽـداإؾك  صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقةتطقر. 2

(ؿؾققن رقال دعقدى)



ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة9

ؽـدا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

                      اؾؿؿؾؽمممممممة اؾعربقمممممممة اؾيمممممممعقدقة     واردات تطمممممممقر . 4
ؿـ ؽـدا

ؽـداؿـ  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة وارداتأفؿ . 5

أفؿ واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
م 2009 ؿـ ؽـدا، عام

تطقر واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة ؿـ ؽـدا،       
(م 2009  -م  2005)خالل اؾػمرة 

5169

2563

1940

3584

6796

0 2000 4000 6000 8000

2005

2006

2007

2008

2009

اؾؼقؿةاؾؿيمقردةادؿ اؾيؾعة
(ؿؾققن رقال دعقدى)

1109(ؼؿح)حـطة 

418ػأؽنر 3دؿ ( 3000)دقارات خاصة دعة 

3253دؿ ( 3000 - 1501) دقارات خاصة دعة 

187خاؿات حدقد وؿرؽزاتفا غقر ؿؽمؾة

182دقارات ؿدرعة حربقة وأجزاؤفا

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 

(ؿؾققن رقال دعقدى)



اؾؼيؿ اؾناؾث

ؽـداأفؿ اؾيؾع اؾقاعدة أؿام ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة ػك دقق 

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة10

ؽقد
اؾيؾعة

أدؿ
اؾيؾعة  

ؼقؿة واردات ؽـدا  ؿـ   
فذه اؾيؾع

2009عام 
ؿؾققن دوالر اؿرقؽل

ؿعدل ـؿق ؼقؿة واردات 
ؽـدا  ؿـ فذه اؾيؾع

(م 2009 -م   2005)
)%(

حصة واردات ؽـدا 
ؿـ اؾقاردات اؾعاؾؿقة

ؾفذه اؾيؾع 
)%(

18672.751.9زققت ـػط خام270900

2774.162.0غاز طلقعل271121

847130
مالت ؾؾؿعاؾهة اؾذاتقة ؾؾؿعؾقؿات 

ؼابؾة ؾؾوؿؾ
2526.7112.9

880330
أجزاء أُخر ؾؾطائرات اؾعادقة

أو اؾطائرات اؾعؿقدقة 
2461.964.8

2070.7135.9عـػات ـػاثة وعـػات داػعة841191

711291

ـػاقات وػضالت ؿـ ذفا، 

بؿا ػقف اؾؿعادن اؾعادقة اؾؿؽيقة 

بؼشرة ؿـ ذفا

1961.34040.4

أفؿ اؾيؾع اؾقاعدة ػك دقق ؽـدا 

Source: COMTRADE ,ITC 

ؽـدا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق
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أفؿ اؾيؾع اؾقاعدة ػك دقق ؽـدا

Source: COMTRADE ,ITC 

ؽـداأفؿ اؾيؾع اؾقاعدة ػك دقق : تابع 

ؽقد
اؾيؾعة

أدؿ
اؾيؾعة  

ؼقؿة واردات ؽـدا  ؿـ   
فذه اؾيؾع

2009عام 
ؿؾققن دوالر اؿرقؽل

ؿعدل ـؿق ؼقؿة واردات 
ؽـدا  ؿـ فذه اؾيؾع

(م 2009 -م   2005)
)%(

حصة واردات ؽـدا 
ؿـ اؾقاردات اؾعاؾؿقة

ؾفذه اؾيؾع 
)%(

401110
إطارات خارجقة فقائقة جدقدة 

ؿـ ؿطاط م اؾؿيمعؿؾة ؾؾيقارات
1441.575.0

أؿصال ؿضادة وغقرفا ؿـ ؿؽقـات300210
اؾدم واؾؿـمهات اؾؿـاعقة اؾؿعدؾة 

1431.7273.4

1128.2213.9أوؽيقد أؾؿـققم أخر281820

950410
اؾعاب اؾػقدقق ؿـ اؾـقع اؾؿيمعؿؾ

ؿع جفاز ادمؼلال تؾػزققـل 
1061.9204.2

988.841.5(ذاؽرة)وحدات تىزقـ  847170

982.086.9غقرفا ؿـ اؾهرارات870190

453.782.1ؿـ ؼطـ( تل ذقرت)ؼؿصان 610910

بدل، أطؼؿ، جاؽقمات، 620342
و بـطؾقـات ؿـ ؼطـ

401.142.1

ؽـدا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



عؾك ذلؽة اإلـمرـت  ؿقاؼع ؽـداأفؿ 

اؾؼيؿ اؾرابع
أفؿ اؾؿعؾقؿات اؾمك تفؿ ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عـ ؽـدا
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اؾؿعارض اؾدوؾقة ػك ؽـدا

اؾؿقؼع األؾؽمروـكادؿ اؾهفة

www chamber ca

www tfocanada ca

www ic gc ca

www ccmm qc ca

www canada gc ca

www wtcmontreal com

اؾؿقؼع األؾؽمروـكاؾشرؽة اؾؿـظؿة/ ادؿ اؾؿعرض 

Metro Home Show www.metrohomeshow.com

NSIAwww.nsia.ca

CRFAwww.crfa.ca

CGTAwww.montrealgiftshow.com

ؽـدا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



: اؾؿراجع

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

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة13

ؽـدا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

.م 2009 ، اؾصادرات إحصاءات واؾؿعؾقؿات، اؾعاؿة اإلحصاءات ؿصؾوة واؾمىطقط، االؼمصاد وزارة

.م 2009 ، اؾقاردات إحصاءات واؾؿعؾقؿات، اؾعاؿة اإلحصاءات ؿصؾوة واؾمىطقط، االؼمصاد وزارة

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

.م 2009 اؾرئقيققـ، اؾمهارققـ وذرؽائفا

  بقـ اؾؿقؼعة واؾهؿاعقة اؾنـائقة واالدمنؿارى واؾػـك واؾمهارى االؼمصادى اؾمعاون اتػاؼقات اؾؿاؾقة، وزارة

.ػقفا اؾؿشارؽة أو األجـلقة أو اإلدالؿقة واؾدول اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة

: ؿراجع عربقة. 1

: بقاـات. 2

.م 2010 اؾعاؾؿقة، االؼمصادقة اؾؿؤذرات اؾدوؾك، اؾلـؽ

.مComtrade، 2009 بقاـات ؼاعدة اؾؿمودة، األؿؿ

.م 2009  اؾعاؾؿقة، اؾمهارة ؿؤذرات  ،ITC)) اؾعاؾؿقة اؾمهارة ؿرؽز

: ؿراجع أجـلقة. 3

  World Trade Organization, Trade Profiles,2010

  Central Intelligence Agency, The World Fact Book, 2010


