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االحد املوافق 2021/11/ 28

 %04شيادة يف قينة الصادزات املصسية خالل ييايس /ضبتنرب لعاو0402
 % 21شيادة يف قينة الوازدات خالل ييايس /ضبتنرب لعاو0402
 الصـادزات:
 بلػــت إمجالي قينة الصادزات  02.7ملياز دوالز خالل الفرتة مً ييايس /ضبتنرب  0402مقابـل  02.0ملـياز
دوالز خالل ىفظ الفرتة لعاو  ،0404بيطبة ازتفاع قدزٍا  %04.4عً الفرتة املناثلة مً العاو الطابق.
 فينا يلى جدول يبني الصيادة الكبرية للصادزات املصسية خالل الفرتة مً ييايس اىل ضبتنرب 0402مقازىة بيفظ

الفرتة لألعواو (.) 0404 -0420
القينة بامللياز دوالز
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 أٍه صادزات اجملنوعات الطلعية خالل ييايس  /ضبتنرب عاو  0402مقابل ىفظ الفرتة عاو : 0404
 تسكصت أٍـه اجملنوعات الطلعية الـيت ازتفعـت صــادزاتَـا فـي دلنوعـة الوقـود والصيــوت املعدىية حيث بلػت
 2.8ملياز دوالز مقابـل  0.0ملياز دوالز عـاو  ،0404تليَـا دلنوعـة لدائً ومصيوعاتَا (بالضتيك بأىواعُ )
حيـث بلػـت  0ملياز دوالز مقابل  2.0ملياز دوالز عاو  ،0404تليَا دلنوعة اآلالت واألجَـــصة الكَـسبائيـة
واالليــة وأجصاؤٍا حيث بلػت  2.2ملياز دوالز مقابل  2.8ملياز دوالز عــاو  ،0404تليَـا دلنوعـة الـخديـد
والصــلب ومصيوعاتــُ حيـث بلػـت  2.7مليـاز دوالز مقابــل  700مليوٌ دوالز عاو  ،0404تليَا دلنوعة
املالبظ اجلاٍصة بأىواعَا حيث بلػت  2.7ملياز دوالز مقابل  2.0ملياز دوالز عاو  ،0404تليَا دلنوعة األمسدة
بأىواعَا حيث بلػت  2.0مليــاز دوالز مقابـل مليـاز دوالز عـاو ،0404تليَـا دلنوعـة االلومييوو ومصـيـوعاتُ

واليخاع حيث بلػت  204مليـوٌ دوالز مقابل  241مليوٌ دوالز عاو  ،0404تليَا دلنوعة احملضسات
الػرائية(خضسوات وفواكُ) حيث بلػت  722مليوٌ دوالز مقابل  022مليوٌ دوالز عاو  ،0404تليَا اجملنوعة
الطلعية املكوىة مً ( أمسيت وجبظ وفوضفات طبيعى ) حيـث بلػـت  127مليـوٌ دوالز مقابل  822مليوٌ دوالز
عاو  ،0404تليَا اجملنوعة الطلعية املكوىة مً شجاج ومصيوعاتُ حيـث بلػـت  080مليـوٌ دوالز مقابل 828
مليوٌ دوالز عاو . 0404
 أٍه التكتالت الدولية اليت ازتفعت الصادزات اليَا خالل ييايس /ضبتنرب  0402مقابل ىفظ الفرتة عاو 0404

 كاىت أٍه التكتالت الدولية والـدول اليت ازتفعت الصادزات اليَا دلنوعة العشسيً ) (G20حيـث بلـػت
 20.2ملياز دوالز مقـابل  2.2ملياز دوالز عاو  ، 0402يليـَا دول االحتاد األوزبـي حـيث بلـػت  2.1ملياز
دوالز مقـابل  2.2ملياز دوالز عــاو .0404
 يليـَا دلنوعة الدول العسبية حـيث بلػت  7.2ملياز دوالز مقابل  7.8ملياز دوالز عاو  ،0404يليَا
دلنوعُ الطبع حــيث بلــػت  1.8ملياز دوالز مقـابـل  0.8ملياز دوالز عاو  ، 0404يليـَـا دول االحتـاد
األفسيقي حـيث بلـػت  0ملياز دوالز مقابـل  0.2ملياز دوالز عـاو  ،0404يليـَـا دول الكوميطـا حــيث
بلـػت  0.0ملياز دوالز مقـابــل  2.7ملياز دوالز عـاو ، 0404
يليـَـا دول حــوض الييــل حـيث بلـػت  2.2ملياز دوالز مقابـل  282مليـوٌ دوالز عـاو .0404
 أٍه الـدول اليت ازتفعت الصادزات اليَا خالل ييايس /ضبتنرب عاو  0402مقابـل ىفظ الفرتة عـاو 0404

 الواليات املتخدة االمسيكية حيث بلػت  2.2ملياز دوالز مقـابــل  2.2ملياز دوالز عاو  ،0404تليَا ايطاليا
حيث بلػت  2.7ملياز دوالز مقابل ملياز دوالز عاو  ،0404تليَا اهليد حيث بلػت  2.7ملياز دوالز مقابل
 281مليوٌ دوالز تليَا الطعودية حيث بلػــت  2.1ملياز دوالز مقابـل  2.0ملياز دوالز عاو  ،0404تليَا
تسكيا حيــث بلػــت  2.2ملياز دوالز مقابل  2.0ملياز دوالز عاو  ،0404تليَا مالطا حيث بلػت  2.2ملياز
دوالز مقابل  142مليوٌ دوالز عاو  ، 0404تليَا اليوىاٌ حيث بلػت  2.0ملياز دوالز مقابل  021مليوٌ دوالز
عاو  ، 0404تليَا الصني حيـث بلػــت  2.2مليــاز دوالز مقابــل  200مليــوٌ دوالز عـاو  ،0404تليَــا
أضباىيــا حيــث بلػـت  2.2ملياز دوالز مقابل  124مليوٌ دوالز عاو  ، 0404تليَـا املنلكة املتخــدة حيـث
بلػــت  202مليـوٌ دوالز مقابل  202مليوٌ دوالز عاو  ،0404تليَـا ليبيا حيـث بلػت  722مليوٌ دوالز
مقابل  002مليوٌ دوالز عاو  ،0404تليَـا املػسب حيـث بلػت  228مليــوٌ دوالز مقابــل  800مليــوٌ

دوالز عــاو  ،0404تليَـا فسىطا حيـث بلػــت  224مليوٌ دوالز مقابل  820مليوٌ دوالز عاو  ،0404تليَـا
الطوداٌ حيـث بلػت  222مليوٌ دوالز مقابل  802مليوٌ دوالز عاو  ،0404تليَا املاىيا حيث بلػت 210
مليوٌ دوالز مقابل  028مليوٌ دوالز عاو . 0404
 أٍه دزجات التصييع اليت ازتفعت صادزاتَا خالل ييايس /ضبتنربعاو  0402مقابل ىفظ الفرتة عاو 0404
تسكــــصت أٍه دزجات التصييع اليت ازتفعت صادزاتَــا الطلع تامة الصيع حيث بلػت  20.2ملياز دوالز مقابل
 2.2ملياز دوالزعاو  ،0404تليَا املواد اخلاو والطلع اليصف مصيعة حيث بلػت  2.8ملياز دوالز مقابـــل  2مليــاز
دوالز عاو .0404

 الـــوازدات:
 بلػـت إمجـالي قينـة الـوازدات املصسيــة  12مليـاز دوالز خـالل الفـرتة مً ييايس /ضبتنرب  0402مقابل
 20.0ملـياز دوالز خالل ىفظ الفرتة لعاو  ،0404بيطبة ازتفاع قدزٍا % 21
 أٍـــه الــدول املُصدزة ملصس خالل ييايس  /ضبتنرب عاو  0402مقابل ىفظ الفرتة عاو :0404
بلػت اليطبة املئويـة ألٍه عشسيً دولة مصدزة ملصس( )%71مً امجاىل الوازدات املصسية خالل ييايس  /ضبتنرب
عاو  ، 0402وأٍه الدول ٍي دولة الصني بيطبة  ، %21تليَا املنلكة العسبيـة الطـعودية بيطـبة  ،%2تليَـا
الواليات املتخدة االمسيكية بيطبة  %7تليَا أملاىيا بيطبة  % 2تليَا تسكيا بيطبة  %0تليَا زوضيا االحتادية
بيطبة  % 0تليَا إيطاليا بيطبة  ،% 0تليَا اهليـد بيطبــة  ،% 8تليَا االمازات العسبية املتخدة بيطبة .% 8
 أٍـــه اجملنوعات الطلعية اليت اضتوزدتَا مصس خالل ييايس  /ضبتنرب عاو  0402مقابل ىفظ الفرتة عاو :0404
 وقود وشيوت معدىية وميتجات تقطريٍا حيث بلػت  7.2ملياز دوالز مقابل  5.1ملياز دوالز عاو .0404
 االت وأجَـصة كَـسبائيـة وأجـصاؤٍــا حيث بلػت  0.1ملياز دوالز مقابل  4.5ملياز دوالز عاو .0404
 دلنوعة احلبوب (قنح  -ذزة  -أزش) حيث بلػت  4.2ملياز دوالز مقابل  3.8ملياز دوالز عاو .0404
 دلنوعة الطيازات بأىواعَا وأجـصاؤٍـا حيث بلػت  4.1ملياز دوالز مقابل  3.5ملياز دوالز عاو .0404
 دلنوعة ميتجات الصيدلة(األدوية وغريٍا)حيث بلػت  2.7مليازدوالزمقابل  2.1ملياز دوالز عاو .0404
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