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أبتتتواب  بؾغتتتي ؼقؿتتتة اؾصتتتادرات اؾعاؾؿقتتتة ؿتتتن   

ون دوالر أؿرقؽتتى  ؿؾقتت 2853.9  حتتواؾى خشتتلقة

.م 2009عام 

ؿتن   -ادمؼر ؿعدل ـؿتو ؼقؿتة صتادرات اؾعتاؾم     

عـد ـػتس ؿيتمواه ػتى اؾؿمودت        -فذا اؾلـد 

(. م 2009 -م  2005)خالل اؾػمرة 

دول عؾتى ؿيتموى    10تصل ؼقؿة صتادرات أؽلتر    

وفتو    دوالر أؿرقؽتى  ؿؾقتون  1699.7اؾعاؾم حواؾى 

ؿتتتن اجؿتتتاؾى ؼقؿتتتة % 59.5ؿتتتا قؿنًتتتل حتتتواؾى  

.م 2009عام  - ؿن فذا اؾلـد - صادرات اؾعاؾم

اؾصقن اؾؿرؽز األول بقن اؾدول اؾؿصدرة  ذغؾي

 بؿتتا قؿنًتتل ؿيتتموى اؾعتتاؾم ألبتتواب خشتتلقة عؾتتى 

 - ؿن اجؿاؾى ؼقؿتة صتادرات اؾعتاؾم   % 16 حواؾى

. م 2009عام   - ؿن فذا اؾلـد

ؽؿتتا ذتتغؾي أؾؿاـقتتا اؾؿرؽتتز اؾنتتاـى بتتقن اؾتتدول       

 ؿيتموى اؾعتاؾم   ألبتواب خشتلقة عؾتى    اؾؿصدرة 

ؿتتتن اجؿتتتاؾى ؼقؿتتتة   % 6.4 حتتتواؾى بؿتتتا قؿنًتتتل 

. م 2009عام  - ؿن فذا اؾلـد - صادرات اؾعاؾم

ؿيموى عؾى  ألبواب خشلقة اؾدول اؾؿصدرةأفم. 1
: م 2009    عاماؾعاؾم
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ألبواب خشلقة  أفم اؾدول اؾؿصدًرة 
م  2009عام    عؾى ؿيموى اؾعاؾم

اؾؿصدرةاؾدول 
اؾصادراتؼقؿة 

(ؿؾقون دوالر)
األفؿقة اؾـيلقة

)%(

457.216.0اؾصقن

183.46.4أؾؿاـقا

179.96.3اقطاؾقا

149.15.2اؾلرازقل

145.95.1ؽـدا

121.94.3اؾيوقد

121.24.2اـدوـقيقا

119.54.2بوؾـدا

111.63.9اؾوالقات اؾؿمودة األؿرقؽقة

110.03.9ؿاؾقزقا

1699.759.5اجؿاؾى أفم اؾدول اؾؿصدرة

1154.240.5باؼى اؾدول اؾؿصدرة

2853.9100اجؿاؾى اؾصادرات اؾعاؾؿقة

اؾؼيم األول

ؿالؿح اؾمهارة اؾعاؾؿقة ألبواب خشلقة

Source: COMTRADE ,ITC 

خشلقة أبواب  - اؾىؾقهقة اؾصـاعات عاصؿة اؾشرؼقة اؾؿـطؼة



 أبواب خشتلقة  بؾغي ؼقؿة اؾواردات اؾعاؾؿقة ؿن

دوالر أؿرقؽتتتتى    عتتتتام   ؿؾقتتتتون 2628.2  حتتتتواؾى

.م2009

 -ؿتن فتذا اؾلـتد     -ارتػعي  ؼقؿة واردات اؾعتاؾم  

دتتـوقاً ػتتى اؾؿمودتت   ختتالل اؾػمتترة                     % 1بؿعتتدل 

(. م 2009 -م  2005)

دول عؾتتى ؿيتتموى  10تصتتل ؼقؿتتة ادتتمقراد أؽلتتر 

وفتو    دوالر أؿرقؽى ؿؾقون  1550.7اؾعاؾم حواؾى 

ؿن اجؿتاؾى ؼقؿتة واردات   % 59ؿا قؿنًل حواؾى  

.م 2009عام  - ؿن فذا اؾلـد - اؾعاؾم

اؾوالقات اؾؿموتدة األؿرقؽقتة اؾؿرؽتز األول    ذغؾي 

ألبتتتواب خشتتتلقة عؾتتتى بتتتقن اؾتتتدول اؾؿيتتتموردة 

ؿتتتن % 14.8 بؿتتتا قؿنًتتتل حتتتواؾى ؿيتتتموى اؾعتتتاؾم 

 - ؿتتن فتتذا اؾلـتتد - اجؿتتاؾى ؼقؿتتة واردات اؾعتتاؾم

. م 2009عام 

اؾؿؿؾؽة اؾؿمودة اؾؿرؽز اؾناـى بتقن  ذغؾي ؽؿا 

ؿيتموى  ألبواب خشلقة عؾتى  اؾدول اؾؿيموردة 

ؿتتن اجؿتتاؾى ؼقؿتتة % 11 بؿتتا قؿنًتتل حتواؾى  اؾعتاؾم  

. م 2009عام   - ؿن فذا اؾلـد - واردات اؾعاؾم

ؿيموى  عؾى ألبواب خشلقة اؾدول اؾؿيموردةأفم. 2
: م 2009    عاماؾعاؾم

4

   أفم اؾدول اؾؿيموردة ألبواب خشلقة
م  2009عام    عؾى ؿيموى اؾعاؾم

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

اؾدول اؾؿيموردة
اؾوارداتؼقؿة 

(ؿؾقون دوالر)
األفؿقة اؾـيلقة

)%(

388.914.8اؾوالقات اؾؿمودة األؿرقؽقة

289.211.0اؾؿؿؾؽة اؾؿمودة

155.25.9اؾقابان

126.14.8اؾـروقج

106.24.0اؾدـؿارك

102.63.9فوؾـدا

100.33.8أؾؿاـقا

99.23.8ػرـيا

92.23.5ؽـدا

90.83.5دوقيرا

1550.759.0اجؿاؾى أفم اؾدول اؾؿيموردة

1077.541.0باؼى اؾدول اؾؿيموردة

2628.2100اجؿاؾى اؾواردات  اؾعاؾؿقة

Source: COMTRADE ,ITC 
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اؾناـىاؾؼيم 

ؿن أبواب خشلقة تهارة اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

بؾتتتتم اجؿتتتتاؾى ؼقؿتتتتة صتتتتادرات اؾؿؿؾؽتتتتة   

 حواؾى أبواب خشلقة اؾعربقة اؾيعودقة ؿن

. م2009رقال دعودى  عام  ؿؾقون 11

اـىػضي ؼقؿة صتادرات اؾؿؿؾؽتة اؾعربقتة    

 م 2009عتتام  -ؿتتن فتتذا اؾلـتتد    -اؾيتتعودقة 

ؿؾقتتون رقتتال دتتعودى  ؿؼارـتتة     1.9بؿؼتتدار 

م  بـيلة اـىػاض تؼدر بوتواؾي    2008بعام  

14.7.%

ذتتتغؾي دول ؿهؾتتتتس اؾمعتتتتاون اؾىؾقهتتتتي  

اؾؿؿؾؽتة اؾعربقتة   ػى صادرات اؾؿرؽز األول 

بأفؿقتتتة   ؿتتتن أبتتتواب خشتتتلقة اؾيتتتعودقة 

  م 2009عتتام % 54.5 ـيتتلقة بؾغتتي حتتواؾى  

دول اؾهاؿعة اؾعربقتة االخترى بأفؿقتة    ا فمؾت

ؿتتن اجؿتتاؾى  %36.4ـيتتلقة بؾغتتي حتتواؾى  

 اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيتعودقة ؼقؿة صادرات 

.ػى اؾعام ـػيه. ؿن فذا اؾلـد

أفم أدواق صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة
م  2009عام   ؿن أبواب خشلقة 

تطور صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة  ؿن 
(  م 2009 -م  2005)خالل اؾػمرة   أبواب خشلقة

5

(رقال دعودىؿؾقون )

              صتتتتتادرات اؾؿؿؾؽتتتتتة اؾعربقتتتتتة اؾيتتتتتعودقة ؿتتتتتن  . 1
: م2009  عام أبواب خشلقة
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اؾؿيموردةاؾدول 
ؼقؿة اؾصادرات 

اؾيعودقة
(رقال دعودى ؿؾقون)

اؾوزن
(طن)

6668دول ؿهؾس اؾمعاون اؾىؾقهي

41152دول اؾهاؿعة اؾعربقة االخرى

131دول ادالؿقة عدا اؾعربقة

111871اجؿاؾى اؾصادرات  اؾيعودقة

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾوؿات: اؾؿصدر 

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾوؿات:  اؾؿصدر 

خشلقة أبواب  - اؾىؾقهقة اؾصـاعات عاصؿة اؾشرؼقة اؾؿـطؼة



بؾم اجؿاؾى ؼقؿة واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقتة   

 59.2  حتواؾى  أبواب خشتلقة  اؾيعودقة ؿن

. م2009رقال دعودى  عام  ؿؾقون

ارتػعتتتي ؼقؿتتتة واردات اؾؿؿؾؽتتتة اؾعربقتتتة    

 م 2009عتتام  -ؿتتن فتتذا اؾلـتتد    -اؾيتتعودقة 

ؿؾقتون رقتال دتعودى  ؿؼارـتة       16.9بؿؼدار 

م  بـيتتلة ارتػتتاد تؼتتدر بوتتواؾي    2008بعتتام  

40.%

ػتتى اؾؿرؽتز األول  ذتغؾي اؾصتقن اؾشتعلقة    

ؿتتتن اؾؿؿؾؽتتتة اؾعربقتتتة اؾيتتتعودقة  واردات 

 بأفؿقة ـيلقة بؾغي حتواؾى   أبواب خشلقة

أدتتلاـقا بأفؿقتتة  ا فتتمؾت  م 2009عتتام % 40.2

ؿتتن اجؿتتاؾى   %14.9ـيتتلقة بؾغتتي حتتواؾى    

 اؾؿؿؾؽتتة اؾعربقتتة اؾيتتعودقةؼقؿتتة واردات 

.ػى اؾعام ـػيه. ؿن فذا اؾلـد

أفم اؾدول اؾؿصدرة أبواب خشلقة ؾؾؿؿؾؽة اؾعربقة 
م  2009عام   اؾيعودقة

تطور واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة  ؿن 
(  م 2009 -م  2005)خالل اؾػمرة   أبواب خشلقة

6

(رقال دعودىؿؾقون )

واردات اؾؿؿؾؽتتتتتتة اؾعربقتتتتتتة اؾيتتتتتتعودقة ؿتتتتتتن                          . 2
: م2009  عام أبواب خشلقة
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اؾؿصدرةاؾدول 
 اؾواردات ؼقؿة 

اؾيعودقة
(رقال دعودى أؾف)

اؾوزن
(طن)

237933244اؾصقن اؾشعلقة

8816307أدلاـقا

5546441اـدوـقيقا

4559521ترؽقا

4487207ؾلـان

2482147أؾؿاـقا

2476398االؿارات اؾعربقة اؾؿمودة

201364ؿصر

1866149اقطاؾقا

1517133ؽـدا

1690142دول اخرى

592455753اجؿاؾى اؾواردات  اؾيعودقة

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾوؿات: اؾؿصدر 

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾوؿات:  اؾؿصدر 

خشلقة أبواب  - اؾىؾقهقة اؾصـاعات عاصؿة اؾشرؼقة اؾؿـطؼة



اؾناؾثاؾؼيم 

أبواب خشلقةاؾؿـطؼة اؾشرؼقة ؾمصدقر  أؿام ؿيمنؿرىاألدواق اؾواعدة  

عؾى ؿيموى حقث اؾؼقؿةألبواب خشلقة ؿن اؾؿصدرة واؾؿيموردة  اؾدولبعد اؾمعرف عؾى أفم             
أؿتتام ؿيتتمنؿرى اؾؿـطؼتتة    ؾفتتذه اؾيتتؾعة اؾواعتتدة  األدتتواق  البتتد وأن ـمعتترف عؾتتى أفتتم    اؾعتتاؾم

                  ختتتتالل اؾػمتتتترة -ؿتتتتن فتتتتذا اؾلـتتتتد  - دول اؾعتتتتاؾمادتتتتمـادا اؾتتتتى ؿعتتتتدالت ـؿتتتتو واردات   اؾشتتتترؼقة
واؾمتتى     ؿعتتدل ـؿتتو وارداتفتتا ؿتتن أبتتواب خشتتلقةاؾمتتى قتتزداد  ؿعرػتتة اؾتتدولأى (. )م  2009  -م 2005)

.(ؾؿيمنؿرى اؾؿـطؼة ؿيمؼلؾقة تيوقؼقةعؾى ردم دقادة  تياعد

اؾؿـطؼة اؾشرؼقة أؿام ؿيمنؿرىأفم األدواق اؾواعدة 
أبواب خشلقةؾمصدقر  

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة7

اؾدول

اؾؿيموردة 

ؼقؿة اؾواردات

(ؿؾقون دوالر أؿرقؽى)

حصة اؾدوؾة 

واردات اؾعاؾمؼقؿة ؿن 

)%(

ؿعدل ـؿو ؼقؿة

اؾواردات خالل اؾػمرة  

(م 2009 -م  2005)

)%(

126.14.89اؾـروقج

106.24.04اؾدـؿارك

102.63.911فوؾـدا

99.23.813ػرـيا

92.23.52ؽـدا

90.83.57دوقيرا

57.42.29اؾيوقد

49.11.93بؾهقؽا

47.31.85اؾـؿيا

45.81.739روؿاـقا

816.731.1اجؿاؾى اؾدول

1811.568.9باؼى اؾدول اؾؿيموردة

2628.2100اجؿاؾى اؾواردات  اؾعاؾؿقة

Source: COMTRADE ,ITC 

خشلقة أبواب  - اؾىؾقهقة اؾصـاعات عاصؿة اؾشرؼقة اؾؿـطؼة
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اؾـتتروقج ؿتتن أبتتواب خشتتلقة  بؾغتتي ؼقؿتتة واردات
م   2009ؿؾقتتون دوالر أؿرقؽتتى عتتام     126.1حتتواؾى   

ؿتتن اجؿتتاؾى ؼقؿتتة واردات % 4.8وفتتو ؿتتا قؿنتتل 
.ػى اؾعام ـػيه - ؿن فذا اؾلـد - اؾعاؾم

حهم اؾؽؿقة اؾمى ادتموردتفا اؾـتروقج    ؽؿا قؼدر 
أؾتف طتن  عتام     24.9ؿن أبتواب خشتلقة بوتواؾى    

ؼقؿتة اؾطتن ؿتن    اؾعتام ؾ ؿمودت   اؾوبؾم . م 2009
 5065حتواؾى    -ؿتن فتذا اؾلـتد     -واردات اؾـروقج 

.  ػى اؾعام ـػيه قاًأؿرقؽ اًدوالر

صتتادرات اؾؿؿؾؽتة اؾعربقتتة   فـتاك ػرصتتة ؾزقتادة  
ـظتتتراً ؿتتن أبتتواب خشتتلقة ؾؾـتتروقج      اؾيتتعودقة  

ؾتتواردات  الرتػتاد ؿمودت  ؿعتتدلل اؾـؿتو اؾيتـوى    
ختتتتتالل اؾػمتتتتترة             % 9 بتتتتتتوواؾى هؿـتتتتتاؾـتتتتتروقج 

(.م 2009 -م  2005)

:اؾـروقج دوق . 1
ألبواب خشلقةأفم اؾدول اؾؿصدًرة 

م  2009عام   اؾـروقج اؾى 

50

20

10

10

10

دول اخرى          10

اؾيوقد
اؾدـؿارك

بوؾـدا 

68.6

5.4
12.8

3.9

ػـؾـدا

ادموـقا

   6.1

)%(

8

:اؾدـؿارك دوق . 2

ألبواب خشلقة أفم اؾدول اؾؿصدًرة 
م  2009عام   اؾى اؾدـؿارك

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

)%(

اؾدـؿارك ؿن أبتواب خشتلقة    بؾغي ؼقؿة واردات
م   2009ؿؾقتتون دوالر أؿرقؽتتى عتتام    106.2حتتواؾى  

ؿتتتن اجؿتتتاؾى ؼقؿتتتة واردات % 4وفتتتو ؿتتتا قؿنتتتل 
.ػى اؾعام ـػيه - ؿن فذا اؾلـد - اؾعاؾم

ؽؿتتتتا قؼتتتتدر حهتتتتم اؾؽؿقتتتتة اؾمتتتتى ادتتتتموردتفا    
أؾتتف  18.2اؾتتدـؿارك ؿتتن أبتتواب خشتتلقة بوتتواؾى   

ؼقؿتتة اؾعتتام ؾؿمودتت  اؾوبؾتتم . م 2009طتتن  عتتام 
 -ؿتتن فتتذا اؾلـتتد   -اؾطتتن ؿتتن واردات اؾتتدـؿارك  

.  ػى اؾعام ـػيه قاًأؿرقؽ اًدوالر 5850حواؾى    

 فـتتاك ػرصتتة ؾزقتتادة صتتادرات اؾؿؿؾؽتتة اؾعربقتتة
ـظتتراً ؿتتن أبتتواب خشتتلقة ؾؾتتدـؿارك   اؾيتتعودقة 

الرتػتتاد ؿمودتت  ؿعتتدلل اؾـؿتتو اؾيتتـوى ؾتتواردات 
ختتتتالل اؾػمتتتترة        %4   بتتتتتوواؾى هؿـتتتتاؾتتتتدـؿارك 

(.م 2009 -م  2005)

بوؾـدا

ادموـقا

4.7

اؾيوقد

                             Source: COMTRADE ,ITC 
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ػـؾـدا
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9.8
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                             Source: COMTRADE ,ITC 
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:ق ػرـيا دو. 4

  ألبواب خشلقةأفم اؾدول اؾؿصدًرة 
م  2009عام   اؾى ػرـيا

بؾغي ؼقؿة واردات ػرـيا ؿتن أبتواب خشتلقة    
م   2009ؿؾقتون دوالر أؿرقؽتى عتام     99.2  حواؾى

ؿتتن اجؿتتاؾى ؼقؿتتة واردات % 3.8وفتتذا قؿنتتل 
.  ػى اؾعام ـػيهفذا اؾلـد ؿن اؾعاؾم

اجؿتتتاؾى اؾؽؿقتتتة اؾمتتتى ادتتتموردتفا   ؽؿتتتا بؾتتتم 
ؿمودت   اؾأؾف طن  وبؾتم   27.9ػرـيا حواؾى  

ؼقؿتتتتتة اؾطتتتتتن ؿتتتتتن واردات ػرـيتتتتتا                 اؾعتتتتتام ؾ
عتتام  - ؿتتن فتتذا اؾلـتتد   - قتتاًأؿرقؽ اًدوالر 3552

. م2009

فـاك ػرصة ؾزقادة صادرات اؾؿؿؾؽتة اؾعربقتة   
ـظتتراً ؿتتن أبتتواب خشتتلقة ؾػرـيتتا   اؾيتتعودقة 

الرتػاد ؿمود  ؿعدلل اؾـؿو اؾيتـوى ؾتواردات   
 ختتتتالل اؾػمتتتترة        %13  بتتتتتوواؾىػرـيتتتتا ؿـتتتته  

(.م 2009 -م  2005)

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

30
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1515

15

30

)%(

دول اخرى        

  8.7
19.8

17.2

ألبواب خشلقة أفم اؾدول اؾؿصدًرة 
م  2009فوؾـدا  عام اؾى 

اـدوـقيقا

)%(

اؾمشقك

26.3

ػرـيا

    7.0

بؾغي ؼقؿة واردات فوؾـتدا ؿتن أبتواب خشتلقة     
م   2009ؿؾقتتون دوالر أؿرقؽتتى عتتام  102.6 حتتواؾى

ؿتتن اجؿتتاؾى ؼقؿتتة واردات  % 3.9وفتتذا قؿنتتل 
.  ػى اؾعام ـػيهفذا اؾلـد ؿن اؾعاؾم

اجؿتتتاؾى اؾؽؿقتتتة اؾمتتتى ادتتتموردتفا   ؽؿتتتا بؾتتتم 
ؿمودت   اؾأؾتف طتن  وبؾتم     28.9فوؾـدا حواؾى 

 3552ؼقؿة اؾطن ؿتن واردات فوؾـتدا    اؾعام ؾ
. م 2009عام  - ؿن فذا اؾلـد - قاًأؿرقؽ اًدوالر

فـاك ػرصة ؾزقادة صادرات اؾؿؿؾؽتة اؾعربقتة   
ـظتتراً ؿتتن أبتتواب خشتتلقة ؾفوؾـتتدا   اؾيتتعودقة 

الرتػاد ؿمود  ؿعدلل اؾـؿو اؾيتـوى ؾتواردات   
 ختتتتتالل اؾػمتتتتترة           %11  بتتتتتتوواؾىفوؾـتتتتتدا ؿـتتتتته  

(.م 2009 -م  2005)

                             Source: COMTRADE ,ITC 
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                             Source: COMTRADE ,ITC 
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اؾرابعاؾؼيم 

ؿعؾوؿات تفم ؿيمنؿرو اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عن اؾمهارة اؾدوؾقة ألبواب خشلقة  

ؿن   أفم اؾدول اؾؿيموردة ألبواب خشلقة
م 2009   عام مؾ  عؾى ؿيموى اؾعاحقث ؿمود  ؼقؿة اؾطن

1547

2819

3552

3552

3552

4125

5065

5202

5850

4216

0 2000 4000 6000 8000

اؾدـؿارك
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ؽـدا

بؾهقؽا

روؿاـقا

   أفم اؾدول اؾؿيموردة ألبواب خشلقة
م 2009  عام مؾ  عؾى ؿيموى اؾعااؾؽؿقةؿن حقث 

13.6

17.4

17.5

18.2

24.9

28.9

29.6

27.9
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25.9
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رومانيا

هولندا

فرنسا

كندا

النرووج

الدنمارك

سووسرا

بلجيكا

السوود

النمسا

اؾؽؿقتتة ؿتتن حقتتث   ؿيتتموى اؾعتتاؾمألبتتواب خشتتلقة عؾتتى روؿاـقتتا اؾؿرؽتتز األول بتتقن أفتتم اؾتتدول اؾؿيتتموردة  ذتتغؾي 

 .م 2009عام  - ؿن فذا اؾلـد - ؾف طنأ  29.6روؿاـقا  اؾؿيموردة  حقث ادموردت 

اؾؽؿقتتة ؿتتن حقتتث   ؿيتتموى اؾعتتاؾمألبتتواب خشتتلقة عؾتتى فوؾـتتدا اؾؿرؽتتز اؾنتتاـى بتتقن أفتتم اؾتتدول اؾؿيتتموردة ذتتغؾي 

.م 2009 عام - ؿن فذا اؾلـد - ؾف طنأ 28.9فوؾـدا   اؾؿيموردة  حقث ادموردت 

(دوالر أؿرقؽى)
(طن أؾف)

  (اؾؿيموردةاؾؽؿقة ؿن حقث )أفم اؾدول اؾؿيموردة ألبواب خشلقة . 1

   ؿتن حقتث ؿمودت    ؿيتموى اؾعتاؾم  عؾتى   ألبواب خشتلقة اؾدـؿارك اؾؿرؽز األول بقن أفم اؾدول اؾؿيموردة  ذغؾي

عتتام - ؿتتن فتتذا اؾلـتتد -دوالر أؿرقؽتتى   5850 اؾطتتن بؿتتا ؼقؿمتتهاؾتتدـؿارك  ادتتموردت اؾؿيتتمورد  حقتتث اؾطتتن ؼقؿتتة

 .م2009

  ؿتن حقتث ؿمودت     ؿيتموى اؾعتاؾم  عؾى  ألبواب خشلقةدوقيرا اؾؿرؽز اؾناـى بقن أفم اؾدول اؾؿيموردة  ذغؾي

 2009عتام   - ؿتن فتذا اؾلـتد    -دوالر أؿرقؽتى  5202 ؼقؿمته  بؿا اؾطندوقيرا  حقث ادموردت ؼقؿة اؾطن اؾؿيمورد 

.م

  (ؼقؿة اؾطن اؾؿُيموردؿمود  ؿن حقث )أفم اؾدول اؾؿيموردة ألبواب خشلقة . 2

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة10

                                   Source: COMTRADE ,ITC 
                                   Source: COMTRADE ,ITC 
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اؾؿراجع 

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة11

.ؿىمؾػة اعوام اؾصادرات  احصاءات اؾعاؿة  اإلحصاءات ؿصؾوة واؾمىطق   االؼمصاد وزارة

.ؿىمؾػة اعوام اؾواردات  احصاءات اؾعاؿة  اإلحصاءات ؿصؾوة واؾمىطق   االؼمصاد وزارة

: بقاـات. 2

: ؿراجع عربقة. 1

.م 2009  اؾعاؾؿقة  اؾمهارة بقاـات ؼاعدة   ITC)) اؾعاؾؿقة اؾمهارة ؿرؽز

.م Comtrade  2009 بقاـات ؼاعدة اؾؿمودة  األؿم

اؾؿعؾوؿات اؾواردة ػى فذا اؾمؼرقر ال تعلر عن اي ؿوؼف ؾؾغرػة وال ـموؿل اقة ؿيكوؾقة   *  
.رغم اتلاد أؼصى درجات اؾدؼة واؾوذر اثـاء اعداد فذا اؾمؼرقر

خشلقة أبواب  - اؾىؾقهقة اؾصـاعات عاصؿة اؾشرؼقة اؾؿـطؼة


