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ؿـمهات ؿنن   بؾغت ؼقؿة اؾصادرات اؾعاؾؿقة ؿن

ون دوالر ؿؾقننن  14535.8  حنننواؾى حدقننند وصنننؾب

.م 2010أؿرقؽى، عام 

 -ؿن فذا اؾلـند   -ارتػعت  ؼقؿة صادرات اؾعاؾم 

دـوقاً ػنى اؾؿمودن ، خنالل اؾػمنرة                        % 4بؿعدل 

(. م 2010 -م  2006)

دول عؾنى ؿينموى    10تصل ؼقؿة صنادرات أؽلنر    

وفنو  ، دوالر أؿرقؽنى  ؿؾقون 11371.6اؾعاؾم حواؾى 

ؿنننن اجؿننناؾى ؼقؿنننة  % 78.4ؿنننا قؿنًنننل حنننواؾى   

.م 2010عام  - ؿن فذا اؾلـد - صادرات اؾعاؾم

اؾقابان اؾؿرؽز األول بقن اؾدول اؾؿصندرة   ذغؾت

 ؿيموى اؾعناؾم، عؾى  ؾؿـمهات ؿن حدقد وصؾب

ؿنننن اجؿننناؾى ؼقؿنننة  % 20.4  حنننواؾى بؿنننا قؿنًنننل

. م 2010عام   - ؿن فذا اؾلـد - صادرات اؾعاؾم

ؽؿا ذغؾت رودنقا االتوادقنة اؾؿرؽنز اؾنناـى بنقن      

ؾؿـمهات ؿن حدقد وصؾب عؾى اؾدول اؾؿصدرة 

ؿننن % 13.7 حننواؾى بؿننا قؿنًننل  ؿيننموى اؾعنناؾم، 

 - ؿن فنذا اؾلـند   - اجؿاؾى ؼقؿة صادرات اؾعاؾم

. م 2010عام 

  ؾؿـمهات ؿن حدقد وصؾب عؾى اؾدول اؾؿصدرةأفم. 1
: م 2010  ، عامؿيموى اؾعاؾم

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

ؾؿـمهات ؿن حدقد وصؾب، أفم اؾدول اؾؿصدًرة 
م  2010عام   ،عؾى ؿيموى اؾعاؾم

اؾؿصدرةاؾدول 
اؾصادراتؼقؿة 
(ؿؾقون دوالر)

األفؿقة اؾـيلقة
)%(

2960.120.4اؾقابان

1997.613.7رودقا االتوادقة

1231.08.5اؾصقن

1222.38.4ؽورقا اؾهـوبقة

955.76.6أوؽراـقا

938.56.5تاقلقة اؾصقـقة

814.25.6أدمراؾقا

446.33.1ادلاـقا

418.12.9بؾهقؽا

387.82.7أؾؿاـقا

11371.678.4اجؿاؾى أفم اؾدول اؾؿصدرة

3164.221.6باؼى اؾدول اؾؿصدرة

14535.8100اجؿاؾى اؾصادرات اؾعاؾؿقة

اؾؼيم األول

ؿالؿح اؾمهارة اؾعاؾؿقة ؾؿـمهات ؿن حدقد وصؾب

Source: COMTRADE ,ITC 

وصؾب حدقد ؿن ؿـمهات  - اؾىؾقهقة اؾصـاعات عاصؿة اؾشرؼقة اؾؿـطؼة



ؿـمهنات ؿنن    بؾغت ؼقؿة اؾواردات اؾعاؾؿقنة ؿنن  

دوالر  ؿؾقنننننون  14660.1  حنننننواؾى حدقننننند وصنننننؾب

.م 2010أؿرقؽى،   عام 

 -ؿنن فنذا اؾلـند     -ارتػعت  ؼقؿة واردات اؾعناؾم  

دنـوقاً ػنى اؾؿمودن ، خنالل اؾػمنرة                         % 2بؿعدل 

(. م 2010 -م  2006)

دول عؾننى ؿيننموى  10تصننل ؼقؿننة ادننمقراد أؽلننر 

وفو ، دوالر أؿرقؽى ؿؾقون 8707.4اؾعاؾم حواؾى  

ؿنننن اجؿننناؾى ؼقؿنننة  % 59.2ؿنننا قؿنًنننل حنننواؾى   

.م 2010عام  - ؿن فذا اؾلـد - واردات اؾعاؾم

ؽورقننا اؾهـوبقننة اؾؿرؽننز األول بننقن اؾنندول  ذننغؾت 

ؾؿـمهننات ؿننن حدقنند وصننؾب عؾننى    اؾؿيننموردة 

ؿننن % 14.8  بؿننا قؿنًننل حننواؾى   ؿيننموى اؾعنناؾم، 

 - ؿننن فننذا اؾلـنند - اجؿنناؾى ؼقؿننة واردات اؾعنناؾم

. م 2010عام 

ػقمـننام اؾؿرؽننز اؾننناـى بننقن اؾنندول     ذننغؾت ؽؿننا 

ؾؿـمهننات ؿننن حدقنند وصننؾب عؾننى    اؾؿيننموردة 

ؿنننن % 7.9  بؿنننا قؿنًنننل حنننواؾى ؿينننموى اؾعننناؾم،

  - ؿننن فننذا اؾلـنند - اجؿنناؾى ؼقؿننة واردات اؾعنناؾم

. م 2010عام 

ؾؿـمهات ؿن حدقد وصؾب  اؾدول اؾؿيموردةأفم. 2
: م 2010  ، عامعؾى ؿيموى اؾعاؾم
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  ،أفم اؾدول اؾؿيموردة ؾؿـمهات ؿن حدقد وصؾب
م  2010عام   ،عؾى ؿيموى اؾعاؾم

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

اؾدول اؾؿيموردة
اؾوارداتؼقؿة 

(ؿؾقون دوالر)
األفؿقة اؾـيلقة

)%(

2171.114.8ؽورقا اؾهـوبقة

1163.97.9ػقمـام

1046.77.1ترؽقا

915.56.2اقطاؾقا

692.84.7اؾوالقات اؾؿمودة األؿرقؽقة

678.94.6اؾفـد

672.24.6اقران

494.23.4تاقلقة اؾصقـقة

441.23.0ػرـيا

430.92.9ادلاـقا

8707.459.2اجؿاؾى أفم اؾدول اؾؿيموردة

5752.740.8باؼى اؾدول اؾؿيموردة

14660.1100اجؿاؾى اؾواردات  اؾعاؾؿقة

Source: COMTRADE ,ITC 

وصؾب حدقد ؿن ؿـمهات  - اؾىؾقهقة اؾصـاعات عاصؿة اؾشرؼقة اؾؿـطؼة



اؾناـىاؾؼيم 

ؿن ؿـمهات ؿن حدقد وصؾب تهارة اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

بؾننننم اجؿنننناؾى ؼقؿننننة صننننادرات اؾؿؿؾؽننننة   

ؿنننن حدقننند  ؿـمهنننات ؾاؾعربقنننة اؾينننعودقة  

رقننال دننعودى،   ؿؾقننون 536.1ـوننو   وصننؾب

. م2010عام 

ارتػعننت ؼقؿننة صننادرات اؾؿؿؾؽننة اؾعربقننة    

 م 2010عنننام  -ؿنننن فنننذا اؾلـننند  -اؾينننعودقة 

ؿؾقنننون رقنننال دنننعودى، ؿؼارـنننة   84بـونننو  

م، بـيننلة ارتػنناد تؼنندر بوننواؾي    2009بعننام  

18.6.%

ذنننغؾت دول ؿهؾننننس اؾمعنننناون اؾىؾقهنننني  

اؾؿؿؾؽنة اؾعربقنة   ػى صادرات اؾؿرؽز األول 

 ،ؿن ؿـمهنات ؿنن حدقند وصنؾب    اؾيعودقة 

عنننام % 64 بأفؿقنننة ـينننلقة بؾغنننت حنننواؾى  

دول اؾهاؿعننة اؾعربقننة االخننرى   ا فننمؾت ،م2010

ؿننن  %34.6بأفؿقننة ـيننلقة بؾغننت حننواؾى   

اؾؿؿؾؽننة اؾعربقننة  اجؿنناؾى ؼقؿننة صننادرات  

.ػى اؾعام ـػيه. ؿن فذا اؾلـد اؾيعودقة

أفم أدواق صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة
م  2010عام ، ؿن حدقد وصؾبؾؿـمهات  

ؾؿـمهات        تطور صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة، 
(  م 2010 -م  2009)خالل اؾػمرة  ،ؿن حدقد وصؾب

5

(رقال دعودىؿؾقون )

ؾؿـمهنننات       صنننادرات اؾؿؿؾؽنننة اؾعربقنننة اؾينننعودقة . 1
: م2010، عام حدقد وصؾبؿن 
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اؾؿيموردةاؾدول 
ؼقؿة اؾصادرات 
اؾيعودقة

(رقال دعودى اؾف )

اؾوزن
(طن)

342919142600دول ؿهؾس اؾمعاون اؾىؾقهي

18537476047دول اؾهاؿعة اؾعربقة االخرى

78183791دول ادالؿقة عدا اؾعربقة واالدالؿقة

536112222438اجؿاؾى اؾصادرات  اؾيعودقة

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾوؿات: اؾؿصدر 

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾوؿات:  اؾؿصدر 

وصؾب حدقد ؿن ؿـمهات  - اؾىؾقهقة اؾصـاعات عاصؿة اؾشرؼقة اؾؿـطؼة



بؾم اجؿاؾى ؼقؿة واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقنة   

 ؿـمهننات ؿننن حدقنند وصننؾب اؾيننعودقة ؿننن

رقننننننال دننننننعودى،             ؿؾقننننننون  1208  حننننننواؾى

. م2010عام 

ارتػعنننت ؼقؿنننة واردات اؾؿؿؾؽنننة اؾعربقنننة    

 م 2010عنننام  -ؿنننن فنننذا اؾلـننند  -اؾينننعودقة 

ؿؾقون رقال دعودى، ؿؼارـنة    883بؿؼدار 

.م 2009بعام  

ؼقؿنننة ػنننى اؾؿرؽنننز األول ذنننغؾت اؾقابنننان  

ؿنننن اؾؿؿؾؽنننة اؾعربقنننة اؾينننعودقة  واردات 

بأفؿقنة ـينلقة    ،ؿـمهات ؿن حدقند وصنؾب  

ؿصر ا فمؾت ،م 2010عام % 34.6 بؾغت حواؾى

ؿننن  %12.3بأفؿقننة ـيننلقة بؾغننت حننواؾى     

اؾؿؿؾؽنننة اؾعربقنننة  اجؿننناؾى ؼقؿنننة واردات  

.ػى اؾعام ـػيه. ؿن فذا اؾلـد اؾيعودقة

أفم اؾدول اؾؿصدرة ؾؿـمهات ؿن حدقد وصؾب ؾؾؿؿؾؽة 
م  2010عام ، اؾعربقة اؾيعودقة

ؾؿـمهات           تطور واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة، 
(  م 2010 -م  2009)خالل اؾػمرة  ،حدقد وصؾبؿن 

6

(رقال دعودىؿؾقون )

واردات اؾؿؿؾؽننننننة اؾعربقننننننة اؾيننننننعودقة ؿننننننن                          . 2
: م2010، عام ؿـمهات ؿن حدقد وصؾب
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اؾؿصدرةاؾدول 
 اؾواردات ؼقؿة 

اؾيعودقة
(رقال دعودى أؾف)

اؾوزن
(طن)

417576173038اؾقابان

14821755016ؿصر

10049037031تاقالـد

6765325550اقطاؾقا

5681928557رودقا االتوادقة

417201300289دول اخرى

1207956619481اجؿاؾى اؾواردات  اؾيعودقة

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾوؿات: اؾؿصدر 

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾوؿات:  اؾؿصدر 

وصؾب حدقد ؿن ؿـمهات  - اؾىؾقهقة اؾصـاعات عاصؿة اؾشرؼقة اؾؿـطؼة



اؾناؾثاؾؼيم 

ؿـمهات ؿن حدقد وصؾباؾؿـطؼة اؾشرؼقة ؾمصدقر  أؿام ؿيمنؿرىاألدواق اؾواعدة  

حقننث وصننؾب ؿننن  ؾؿـمهننات ؿننن حدقنند  اؾؿصنندرة واؾؿيننموردة   اؾنندولبعنند اؾمعننرى عؾننى أفننم               
أؿننام  ؾفننذه اؾيننؾعة اؾواعنندة  األدننواق، البنند وأن ـمعننرى عؾننى أفننم    عؾى ؿيننموى اؾعنناؾم اؾؼقؿننة

خنالل   -ؿن فذا اؾلـند   - دول اؾعاؾمادمـادا اؾى ؿعدالت ـؿو واردات  ،ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة
ؿعندل ـؿنو وارداتفنا ؿنن ؿـمهنات ؿنن حدقند        اؾمى قزداد  ؿعرػة اؾدولأى (. )م  2010  -م 2006) اؾػمرة
.(ؾؿيمنؿرى اؾؿـطؼة ؿيمؼلؾقة تيوقؼقةعؾى ردم دقادة ؿؿا قياعد   ، وصؾب

اؾؿـطؼة اؾشرؼقة أؿام ؿيمنؿرىأفم األدواق اؾواعدة 
ؿـمهات ؿن حدقد وصؾبؾمصدقر  

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة7

اؾدول

اؾؿيموردة 

ؼقؿة اؾواردات

(ؿؾقون دوالر أؿرقؽى)

حصة اؾدوؾة 

واردات اؾعاؾمؼقؿة ؿن 

)%(

ؿعدل ـؿو ؼقؿة

اؾواردات خالل اؾػمرة  

(م 2010 -م  2006)

)%(

2171.114.89ؽورقا اؾهـوبقة

400.32.76اؾقابان

332.92.314ؿاؾقزقا

309.12.185اؾلرازقل

245.61.711اؾصقن

194.61.312بوؾـدا

133.20.97ذقؾي

117.70.815ؽقـقا

107.80.740تـزاـقا

75.40.540باؽيمان

4087.727.8اجؿاؾى اؾدول

10572.472.2باؼى اؾدول اؾؿيموردة

14660.1100اجؿاؾى اؾواردات  اؾعاؾؿقة

Source: COMTRADE ,ITC 

وصؾب حدقد ؿن ؿـمهات  - اؾىؾقهقة اؾصـاعات عاصؿة اؾشرؼقة اؾؿـطؼة



50

40

20

20
5

ؽورقنا اؾهـوبقنة  ؿنن ؿـمهنات      بؾغت ؼقؿة واردات
ؿؾقنننون دوالر  2171.1ؿنننن حدقننند وصنننؾب حنننواؾى    

ؿننن % 14.8م، وفننو ؿننا قؿنننل    2010أؿرقؽننى عننام  
 - ؿننن فننذا اؾلـنند - اجؿناؾى ؼقؿننة واردات اؾعنناؾم 

.ػى اؾعام ـػيه

حهننم اؾؽؿقننة اؾمننى ادننموردتفا ؽورقننا  ؽؿننا قؼنندر 
اؾهـوبقة ؿن ؿـمهنات ؿنن حدقند وصنؾب بونواؾى      

ؿمودنن  اؾوبؾننم . م 2010أؾننف طننن، عننام   3290.5
 -ؼقؿة اؾطنن ؿنن واردات ؽورقنا اؾهـوبقنة     اؾعام ؾ

، ػنى   قناً أؿرقؽ اًدوالر 660حنواؾى    -ؿن فنذا اؾلـند   
.اؾعام ـػيه

صننادرات اؾؿؿؾؽنة اؾعربقننة   فـنا  ػرصننة ؾزقنادة  
ؿن ؿـمهات ؿن حدقند وصنؾب ؾؽورقنا    اؾيعودقة 
ـظننراً الرتػنناد ؿمودنن  ؿعنند ل اؾـؿننو   اؾهـوبقننة ، 
، % 9 بنوواؾى هؿـؽورقا اؾهـوبقة ؾواردات  اؾيـوى

(.م 2010 -م  2006)خالل اؾػمرة 

:ؽورقا اؾهـوبقة دوق . 1

  أفم اؾدول اؾؿصدًرة ؾؿـمهات ؿن حدقد وصؾب
م  2010عام ، اؾى ؽورقا اؾهـوبقة

60

30

20

10

10 4
دول اخرى          

اؾقابان

ادمراؾقا

رودقا االتوادقة

69.8

16.2

0.6
3.2

9.0

اؾصقن

تاقلقة اؾصقـقة

1.2

)%(

8

:اؾقاباندوق . 2

أفم اؾدول اؾؿصدًرة ؾؿـمهات ؿن حدقد وصؾب
م  2010عام  ،اؾى اؾقابان 

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

)%(

اؾقابان ؿن ؿـمهات ؿن حدقد  بؾغت ؼقؿة واردات
ؿؾقننون دوالر أؿرقؽننى عننام  400.3وصننؾب حننواؾى  

ؿننن اجؿنناؾى ؼقؿننة  % 2.7م، وفننو ؿننا قؿنننل   2010
ػنننى اؾعنننام   - ؿنننن فنننذا اؾلـننند   - واردات اؾعننناؾم

.ـػيه

ؽؿا قؼدر حهنم اؾؽؿقنة اؾمنى ادنموردتفا اؾقابنان       
  564.3ؿننن ؿـمهننات ؿننن حدقنند وصننؾب بوننواؾى  

اؾعنننام ؿمودننن  اؾوبؾنننم . م 2010أؾنننف طنننن، عنننام  
ؿنن فنذا اؾلـند     -ؼقؿة اؾطن ؿن واردات اؾقابان ؾ
.، ػى اؾعام ـػيه قاًأؿرقؽ اًدوالر 709حواؾى   -

 فـننا  ػرصننة ؾزقننادة صننادرات اؾؿؿؾؽننة اؾعربقننة
ؿن ؿـمهات ؿن حدقد وصؾب ؾؾقابان، اؾيعودقة 

ـظنننراً الرتػننناد ؿمودننن  ؿعننند ل اؾـؿنننو اؾينننـوى  
خننالل اؾػمننرة  ،%6   بنننوواؾى هؿـنناؾقابننان ؾننواردات 

(.م 2010 -م  2006)

ؽورقا  
اؾهـوبقة

اؾصقن

1.4

تاقلقة اؾصقـقة

                             Source: COMTRADE ,ITC 

ـقوزؾـدا

48.0

1.8

ادمراؾقا

0.5

                             Source: COMTRADE ,ITC 

وصؾب حدقد ؿن ؿـمهات  - اؾىؾقهقة اؾصـاعات عاصؿة اؾشرؼقة اؾؿـطؼة
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:ق اؾلرازقل دو. 4

أفم اؾدول اؾؿصدًرة ؾؿـمهات ؿن حدقد وصؾب
م  2010عام ، اؾى  اؾلرازقل   

بؾغت ؼقؿنة واردات اؾلرازقنل ؿنن ؿـمهنات ؿنن      
ؿؾقنننننون دوالر  309.1  حنننننواؾىحدقننننند وصنننننؾب 
ؿننننن % 2.1م، وفننننذا قؿنننننل  2010أؿرقؽننننى عننننام 

، ػى فذا اؾلـد ؿن اجؿاؾى ؼقؿة واردات اؾعاؾم
.اؾعام ـػيه

اجؿننناؾى اؾؽؿقنننة اؾمنننى ادنننموردتفا    ؽؿنننا بؾنننم 
ؿمود  اؾأؾف طن، وبؾم  516.0اؾلرازقل حواؾى  

 599ؼقؿنة اؾطنن ؿنن واردات  اؾلرازقنل      اؾعام ؾ
. م2010عام  - ؿن فذا اؾلـد - قاًأؿرقؽ اًدوالر

فـا  ػرصة ؾزقادة صادرات اؾؿؿؾؽنة اؾعربقنة   
ؿنننن ؿـمهنننات ؿنننن حدقننند وصنننؾب  اؾينننعودقة 
ـظننراً الرتػنناد ؿمودنن  ؿعنند ل اؾـؿننو ؾؾرازقننل  ، 

 ،%85  بننوواؾى اؾلرازقنل  ؿـنه    اؾيـوى ؾواردات 
(.م 2010 -م  2006)خالل اؾػمرة 

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

60

40

20

20

20
10

)%(

ؽورقا  
اؾهـوبقة

دول اخرى        

  5.1

23.8
7.6

أفم اؾدول اؾؿصدًرة ؾؿـمهات ؿن حدقد وصؾب
م  2010ؿاؾقزقا، عام اؾى  

تاقلقة اؾصقـقة

)%(

اؾقابان

58.8
ادمراؾقا

2.7

بؾغننت ؼقؿننة واردات ؿاؾقزقننا ؿننن ؿـمهننات ؿننن    
ؿؾقننننون دوالر  332.9 حننننواؾىحدقنننند وصننننؾب  
ؿنننن % 2.3م، وفنننذا قؿننننل   2010أؿرقؽنننى عنننام  

، ػى فذا اؾلـد ؿن اجؿاؾى ؼقؿة واردات اؾعاؾم
.اؾعام ـػيه

اجؿننناؾى اؾؽؿقنننة اؾمنننى ادنننموردتفا   ؽؿنننا بؾنننم 
ؿمودن   اؾأؾف طن، وبؾم  499.6ؿاؾقزقا حواؾى 

 666ؼقؿنننة اؾطنننن ؿنننن واردات ؿاؾقزقنننا  اؾعنننام ؾ
. م 2010عام  - ؿن فذا اؾلـد - قاًأؿرقؽ اًدوالر

فـا  ػرصة ؾزقادة صادرات اؾؿؿؾؽنة اؾعربقنة   
ؿنننن ؿـمهنننات ؿنننن حدقننند وصنننؾب  اؾينننعودقة 
ـظننراً الرتػنناد ؿمودنن  ؿعنند ل اؾـؿننو   ؾؿاؾقزقننا، 

 ،%14  بننننوواؾىؿاؾقزقنننا ؿـنننه اؾينننـوى ؾنننواردات 
(.م 2010 -م  2006)خالل اؾػمرة 

                             Source: COMTRADE ,ITC 
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رودقا  
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اؾصقن

13.0

18.5

ادمراؾقا

                             Source: COMTRADE ,ITC 
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.ؿىمؾػة اعوام اؾصادرات، احصاءات اؾعاؿة، اإلحصاءات ؿصؾوة واؾمىطق ، االؼمصاد وزارة
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.م 2010  اؾعاؾؿقة، اؾمهارة بقاـات ؼاعدة  ،ITC)) اؾعاؾؿقة اؾمهارة ؿرؽز

.م Comtrade، 2010 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
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