
 
 وحدة الدراسات والشؤون الصناعية
 Balkan Countries Profiles  

 

 المقدمة: .1
ان االحداث المستمرة في المنطقة والتي أثرت عمى حركة الصادرات اوجدت الحاجة الى البحث عن حمول 

واسواق دول البمقان وبعض المناطق االسيوية عممية عمى المدى الطويل كالتركيز عمى االسواق االفريقية 
ونحاول ىنا استعراض الواقع التجاري لدول شبو جزيرة ، لتعويض االسواق العربية المضطربة سياسيا

 البمقان وبحث امكانية االستفدة من الفرص التجارية والتصديرية لمصناعة الوطنية ليذه الدول.
 
منطقة البمقان ىي شبو الجزيرة الواقعة جنوب شرق القارة االوروبية، وتضم دول )البانيا، البوسنة و 

 رومانيا،الجبل االسود، صربيا، اليونان، بمغاريا، -مونتينيغروواليرسك، كرواتيا، كوسوفو، مقدونيا، 
 دول:وجزء من تركيا(، والخريطة التالية توضح الموقع الجغرافي ليذه ال، سموفينيا

 
 (: خارطة دول شبه جزيرة البمقان1صورة رقم )



 
احدى عشرة  ( مميون نسمة متوزعة عمى64)يقارب ما مجموعو  وفيما يتعمق بعدد سكان دول البمقان فأنو

( حسب األرقام الصادرة عن دائرة االقتصاد الشؤون االجتماعية في 1رقم ) كما ىو موضح في الجدولدولة 
( مميون نسمة، بنما أقل 19.511منظمة األمم المتحدة حيث ان أكبر عدد سكان موجود في رومانيا والبالغ )

 ( ألف نسمة.600والبالغ حولي ) عدد سكان موجود في جميورية الجبل األسود / مونتينغرو
 عدد سكان دول البمقان(: 1جدول رقم )

 مميون نسمة /عدد السكان البمد
 19.511 رومانيا
 10.955 اليونان
 8.851 صربيا
 7.150 بمغاريا
 4.240 كرواتيا

 3.810 البوسنة واليرسك
 2.897 البانيا

 2.078 مقدونيا
 2.068 سموفينيا
 1.867 كوسوفو

 626 .0 مونتينيغرو
 64.053 المجموع
 United Nations Department of Economic and Social Affairsالمصدر: 

 

 البعد الجغرافي بين المممكة ودول البمقان: .2
( أن شبو 2من الصورة رقم ) ، يتبينجزيرة البمقان والمممكة شبوفيما يتعمق بالموقع الجغرافي والبعد بين 

 جزيرة البمقان تمتاز بقرب المسافة بين المنطقتين مقارنة مع دول أخرى في افريقيا واسيا وشمال أوروبا،
كما يالحظ توسط المممكة لمعالم مما يجعميا منطقة ىامة لربط الشرق مع الغرب وخصوصا بأنيا تتمتع 

وفيما يمي خارطة توضح الموقع الجغرافي لممممكة االردنية  بعالقات سياسية ممتازة مع معظم دول العالم، 
 بي من المممكة االردنية الياشمية.الياشمية وشبو جزيرة البمقان عمى خاطة العالم والتي تبين قربيا النس

 

http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_population.htm


 

 
 (: الموقع الجغرافي لممممكة وشبه جزيرة البمقان1صورة رقم )

 
 knots 10/بين ميناء العقبة وبعض الموانئ الواقعة في دول البمقانالمسافة (: 2جدول رقم )

 الوقت بااليام المسافة / ميل بحري اسم الميناء البمد
 Mangalia 1702 7.1 رومانيا
 Bourgas 1669 7 بمغاريا

Varna 1868 7 
 Miliana Harbour 1271 5.3 اليونان

Alexandroupolis 1389 5.8 
 Kardeljevo 1787 7.4 كرواتيا

 Neum 1787 7.4 البوسنة واليرسك
 Sarande 1453 6.1 البانيا

 Bijela 1635 6.8 مونتينيغرو
 Izola 2005 8,4 سموفينيا
 http://ports.com/sea-route المصدر:

http://ports.com/albania/port-of-sarande/
http://ports.com/albania/port-of-sarande/
http://ports.com/montenegro/port-of-bijela/
http://ports.com/montenegro/port-of-bijela/


 
أيام كما ىو موضح في  أن موانئ دول شبو جزيرة البمقان تبعد عن ميناء العقبة بمعدل ال يزيد عن سبعة

(، وىذا يؤىل المممكة من خالل ميناء العقبة بإن تكون مركز تجاري وسوق حرة لمنطقة 2جدول رقم )
عن استقبال  السوريةالشرق العربي ودول الخميج لالستيراد والتصدير، وخصوصا مع توقف الموانئ 

 .ميناء حيفا السباب سياسيةالبضائع وعدم رغبة عدد ىام من دول الشرق االوسط بالتجارة عبر 
 

ويمكن ان تنافس المنتجات الصناعية االردنية في أسواق ىذه الدول عند أخذ ميزة قرب المسافة، وكمف 
الشحن مقارنة مع دول المنطقة االخرى كالعراق المضطرة لالستيراد عبر المممكة اذا ما تم حل مشكمة 

الخميج بعيدة لمبضائع الصادرة والواردة باتجاه أوروبا مقارنة المنفذ الحدودي مع العراق، كما أن موانئ دول 
 مع ميناء العقبة.

 
يتبين أن الوقت المستغرق بين ميناء  ports.com/sea-route( وحسب موقع 2فمن خالل جدول رقم )

بمعدل ( يوم، بينما تستغرف المسافة بين العقبة وموانئ بمغاريا 7.1العقبة وموانئ رومانيا تستغرق حوالي )
( 6.1( يوم، والبانيا )5.3( يوم، واليونان )7.4( ايام، والى موانئ كرواتيا والبوسنة واليرسك بمعدل )7)

 ( يوم.8.4( يوم، وسموفينيا بمعدل )6.89يوم والجبل االسود )
 

 االتحاد االوروبي ودول البمقان: .3
يوغسالفيا السابقة( أفضميات تجارية قام االتحاد االوروبي بمنح دول غرب البمقان )دول  2000في عام 

، وضمن ىذه 2015وحتى ديسمبر  2011وثم عام  2005كبيرة، وتم تجديد ىذه األفضمية في عام 
فضميات يتم السماح لجميع صادرات ىذه الدول بالدخول الى االتحاد االوروبي دون رسوم جمركية، أو اال

 التعريفة التفضيمية حاد االوروبي في إطار حصصاالت تدخلقيود عمى الكميات، باستثناء بعض المواد 
(، وتنقسم دول البمقان في عالقتيا مع بعض المنتجات السمكيةالعجول، السكر، والنبيذ، ولحم ) مثل

 :(ec.europa.euاالتحاد االوروبي الى )
 

 سموفينيا، تشمل الدول االعضاء في االتحاد االوروبي كاًل من: كرواتيا، اليونان، بمغاريا، رومانيا. 
  ،الدول غير االعضاء في االتحاد االوروبي: البانيا، البوسنة واليرسك، كوسوفو، مقدونيا

 الجبل االسود، صربيا.-مونتينيغرو
%( من التجارة 75وتشكل دول غرب البمقان الشريك التجاري الرئيسي لمدول االتحاد االوروبي بنسبة )



الجبل االسود، -مونتينيغروالبانيا، البوسنة واليرسك، كوسوفو، مقدونيا، الخارجية ليذه الدول والتي تشمل )
صربيا( وتم استثناء كرواتيا لكونيا عضو في االتحاد االوروبي، وتشمل مستوردات ىذه الدول من االتحاد 

 :(ec.europa.eu)االوروبي ما يمي 
 

 ( 27اآلالت ومعدات النقل.)% 
 ( 23.4مواد مصنعة مختمفة.)% 

  (.14.2) كيميائيةمواد% 
 ( 14.2وقود.)% 

 دول البمقان:التجاري ل الواقع .4
 لدول البمقان كقيمة: الصادراتأواًل: الواردات و 

، حيث يميل الميزان 2015لعام  ( قيم الصادرات والواردات لمجموعة دول البمقان2يبين جدول رقم )
 International Tradeالتجاري لصالح الواردات لجميع ىذه الدول، وذلك حسب مركز التجارة العالمي 

Centre (ITC). 
 دوالر مميار/ 2015لعام البمقانحجم التجارة لدول (: 2جدول رقم )

 صادرات واردات البمد
 69.8 77.8 رومانيا
 35.7 62.1 اليونان
 31,9 29,7 سموفينيا
 29.3 34.7 بمغاريا
 13.8 22.9 كرواتيا
 14.8 20.6 صربيا

 5.8 10.9 البوسنة واليرسك
 4.9 7.2 مقدونيا
 2.4 5.2 البانيا

 0.440 2.3 مونتينيغرو
 - - كوسوفو
 ITCالتابع لمركز التجارة العالمي  http:// www.trademap.org المصدر:

 



حيث كانت أعمى قيمة  2015لعام حجم الصادرات لمجموعة دول البمقان ( 2كما يبين جدول رقم )
الجبل االسود/ ( مميار دوالر، وأقل قيمة لجميورية 69.8لجميورية رومانيا بقيمة بمغت )تصدير 

 .2015دوالر لعام  مميون( 440بقيمة ) مونتينيغرو
 

ىذه المستوردات،  لقد تم البحث في ىيك وفيما يتعمق بطبيعة المنتجات والسمع التي تستوردىا دول البمقان
ورقم الفصل الذي تندرج  كل دولة عمى حدا من حيث نوع السمع والمنتجاتلمستوردات أىم الوسيتم عرض 

في الممحق رقم  وقيمة ىذه المستوردات HSCodeتحتو ىذه السمعة ضمن نظام التنسيق الموحد لمسمع 
من خالل الموقع االلكتروني  (ITC)ىا مركز التجارة العالمي وتم االعتماد عمى البيانات التي يوفر ، (1)

www.trademap.org  قديم معمومات عن التجارة الدولية.تب المعني 
 

ويتبين من ىذه االرقام تشابو معظم السمع التي تستوردىا مجموعة دول البمقان وربما يعود السبب في ذلك 
تم استخالص االستيالك اضافة الى وجودىا ضمن اقميم واحد، و الى تشابية الثقافة بين ىذه البمدان في 

نيف ىذه يمكن تصو  ،في المممكة صناعات مشابية لياوالتي يوجد  اىم السمع التي تستوردىا دول البمقان
 المنتجات الى ما يمي:

 القطاع: الهندسي واالنشائي
 االستيراد اتجهاهم  السمعة أهم 

 امريكيا. ج امريكيا. ش افريقيا اسيا اوروبا
االتحاد  سمك معزول 

 االوروبي
 تركيا ، اليابان
 سنغافورة، اسرائيل
 سيريالنكا، الصين

 الفمبين، ماليزيا

 تونس
 المغرب
 مصر

 البرازيل الواليات المتحدة
 كوستريكا

االتحاد  لوحات التحكم الكيربائية
 االوروبي

 كوريا.ج، الصين
 ماليزيا، تايمند
 السعودية، لبنان

 اسرائيل، االمارات

 الواليات المتحدة -
 كندا

 المكسيك

- 

االتحاد  ثالجات
 االوروبي

 الصين، تركيا
 تركيا، تايالند

 

جنوب 
 افريقيا

 الواليات المتحدة
 المكسيك

 البرازيل

االتحاد  مكيفات اليواء
 االوروبي

 تركيا، الصين
 تايمند، كوريا. ج
 ماليزيا، اليابان

 الواليات المتحدة المغرب
 المكسيك

- 



 اسرائيل، الفمبين

االتحاد  افران كيربائية
 االوروبي

 تركيا، الصين
 اليابان، كوريا. ج
 لبنان، ماليزيا

 اسرائيل

 الواليات المتحدة -
 كندا

- 

االتحاد  ىياكل حديد 
 االوروبي

 تركيا، الصين
، كوريا. ج
 سنغافورة

 اسرائيل، الهند

 - الواليات المتحدة -

االتحاد  مواسير حديد
 االوروبي

 تركيا، الصين
 الهند، كوريا. ج

 االمارات، اسرائيل
 كزخستان

 االرجنتين - تونس

 
 القطاع: الكيماوي واالدوية

 االستيراد اتجهاهم  السمعة أهم 
 امريكيا. ج امريكيا. ش افريقيا اسيا اوروبا

االتحاد  االدوية وتعبئتيا
 االوروبي

 اسرائيل، الهند
 تركيا ،قبرص
 االمارات، االردن

 الصين

جنوب 
 افريقيا
 مصر

 كندا
 المكسيك

 االرجنتين
 البرازيل

االتحاد  المبيدات
 االوروبي

 الصين، لياسرائ
 تركيا

جنوب 
 افريقيا
 مصر

 الواليات المتحدة
 

 تشيمي
 االرجنتين

االتحاد  االسمدة النيتروجينية
 االوروبي

تركيا ، قبرص
 الصين، جورجيا

 - الواليات المتحدة مصر

االتحاد  منتجات التنظيف 
 االوروبي

 اسرائل ،تركيا
 ماليزيا، الصين

 الواليات المتحدة مصر
 كندا

 المكسيك

- 

االتحاد  الكواشف المخبرية
 االوروبي

 تركيا
 كوريا.ج

جنوب 
 افريقيا

 الواليات المتحدة
 كندا
 

 البرازيل

االتحاد  صابون
 االوروبي

 ، ماليزياالصين
 ، االماراتاإندونيسي

- - - 

االتحاد  منتجات الجمال والحالقة
 االوروبي

تركيا ، الصين، 
 األردن، اسرائيل

جنوب 
 افريقيا

 الواليات المتحدة
 

 تشيمي



 المغرب

االتحاد  حبر
 االوروبي

الصين، تركيا، 
 كوريا.ج، اسرائيل

 - الواليات المتحدة -

      

 
 القطاع: األلبسة والمحيكات

 االستيراد اتجهاهم  السمعة أهم 
 امريكيا. ج امريكيا. ش افريقيا اسيا اوروبا

االقمشة والمالبس والنسيج 
والصوف واالنسجة 

  االصطناعية

االتحاد 
 االوروبي

تركيا، فيتنام، 
، االصين، إندونيسي

بنجالدش، الهند، 
، لاليابان إسرائي
 كوريا.ج، 

 - الواليات المتحدة المغرب

 
 البالستيكيالقطاع: 

 االستيراد اتجهاهم  السمعة أهم 
 امريكيا. ج امريكيا. ش افريقيا اسيا اوروبا

االتحاد  تالبوليمرا
 االوروبي

تركيا، كوريا.ج، 
الصين، تايمند، 
قطر، الكويت، 

 األردن، السعودية.

 - الواليات المتحدة مصر

االتحاد  انابيب بالستيكية
 االوروبي

تركيا، الصين، 
اليابان، قبرص، 

 اسرائيل

 - الواليات المتحدة -

االتحاد  اغطية بالستيكية
 االوروبي

تركيا، الصين، 
فيتنام، إسرائيل، 

 الهند، تايمند

جنوب 
 افريقيا
 المغرب

 البرازيل الواليات المتحدة

االتحاد  أدوات منزلية بالستيكية
 االوروبي

تركيا، الصين، 
تايمند، إسرائيل، 
 الهند، االمارات

 البرازيل الواليات المتحدة -

االتحاد  منتجات بالستيكية مختمفة
 االوروبي

الصين، تركيا،  
الهند، كوريا.ج، 
 االمارات، األردن،
 ماليزيا، اليابان

 المغرب
 مصر

 الواليات المتحدة
 كندا
 

 االرجنتين
 البرازيل

 أوروغواي



االتحاد  راتنجات
 االوروبي

تركيا، إسرائيل، 
 الهند، الصين

 - الواليات المتحدة -

 
 الغذائيالقطاع: 

 االستيراد اتجهاهم  السمعة أهم 
 امريكيا. ج امريكيا. ش افريقيا اسيا اوروبا

االتحاد  الجبن
 االوروبي

- - - - 

االتحاد  دواجن، بيض
 االوروبي

- - - - 

االتحاد  طماطم
 االوروبي

 - - - تركيا

االتحاد  طماطم مصنعة
 االوروبي

الصين، تركيا، 
 ايران

 - - مصر

االتحاد  فواكو مجففة
 االوروبي

تركي، الصين، 
جورجيا، ايران، 

 تايمند

- - - 

االتحاد  شوكوالتة
 االوروبي

تركيا، أذربيجان، 
 االمارات

 الواليات المتحدة - -

االتحاد  التبغ
 االوروبي

لبنان، الهند، 
 تركيا، الصين

 كينيا
 اوغندا

 زيمبابوي
 تنزانيا

 المتحدةالواليات 
 كوبا

 المكسيك

 البرازيل
 كولومبيا
 االرجنتين

االتحاد  توابل
 االوروبي

تركيا، لبان، 
سوريا، الصين، 

 تايمند

جنوب 
افريقيا، 

 مصر

- - 

االتحاد  النبيذ والعصير الطبيعي
 االوروبي

الصين، اسرئيل، 
لبنان، تركيا، 
 فيتنام، تايمند

جنوب 
 افريقيا

 الواليات المتحدة
 

 تشيمي
 االرجنتين
 البرازيل

المخمالت واالطعمة 
 المخممة

االتحاد 
 االوروبي

تركيا، الهند، 
فيتنام، تايمند، 

 لبنان

 - - مصر

 
 
 



 
 الخالصة:

الجبل االسود، -مونتينيغرونطقة البمقان دول )البانيا، البوسنة واليرسك، كرواتيا، كوسوفو، مقدونيا، تضم م
( مميون 64ما مجموعو )ويبمغ عدد دول البمقان مجتمعة  (،سموفينيا صربيا، اليونان، بمغاريا، رومانيا،

ة، وتمتاز مجموعة دولة البمقان بموقع متميز وقريب من المممكة دول احدى عشرةنسمة متوزعة عمى 
 ى في افريقيا واسيا وشمال أوروبا.ارنة مع دول أخر مق
 

يد عن سبعة أيام، وىذا يؤىل المممكة ال يز موانئ دول شبو جزيرة البمقان عن ميناء العقبة بمعدل وتبعد 
من خالل  بإن تكون مركز تجاري وسوق حرة لمنطقة الشرق العربي ودول الخميج لالستيراد والتصدير

في أسواق ىذه الدول عند أخذ  لممنافسة ممنتجات الصناعية االردنيةميناء العقبة، كما يالحظ وجود فرصة ل
ارنة مع دول المنطقة االخرى كالعراق المضطرة لالستيراد عبر ميزة قرب المسافة، وكمف الشحن مق

المممكة اذا ما تم حل مشكمة المنفذ الحدودي مع العراق، كما أن موانئ دول الخميج بعيدة لمبضائع 
 الصادرة والواردة باتجاه أوروبا مقارنة مع ميناء العقبة.

 
التصدير الى دول البمقان، وتشمل ىذه الصادرات نالحظ وجود دول كثيرة من الغير الدول األوروبية تقوم ب

منتجات مختمفة، وتقع ىذه الدول في المحيط الجغرافي لألردن كاإلمارات العربية المتحدة والسعودية 
 ومصر والجانب اإلسرائيمي، او ان ظروفيا مشابية لالردن كمبنان وبنجالدش وغيرىا.

دول البمقان كاًل عمى حدا من خالل االطالع عمى ويمكن النظر بشكل تفصيمي لمسمع التي تستوردىا 
( التي تبين استيراد كل دول من السمع المختمفة حسب نظام التنسيق الموحد لمسمع 1الممحق رقم )

HSCode وقيمة ىذه المستوردات. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 أهم مستوردات دول البمقان (1ممحق رقم ) 

  رومانيا:مستوردات 
 السلعة HS Code القيمة/الف دوالر
 انكهزتائيحوانًؼذاخ اإلنكرزوَيح   85 11,393,540

 نذائٍ ويظُىػاذها  39 4,139,435

 يُرجاخ طيذالَيح  30 3,485,163

 يطاؽ ويظُىػاذه  40 1,519,164

 ورم وورم يوىي، يىاد انهة وانىرم وانكزذىٌ  48 1,147,331

 األنًُيىو ويظُىػاذه  76 982,464

 انًُرجاخ انكيًاويح انًرُىػح  38 975,781

 انًىاد انكيًيائيح انؼؼىيح  29 832,403

 واألثاز، واإلػاءج، وػالياخ، انًثاَي انجاهشج  94 814,109

 انجهىد انخاو )ؿيز انلزاء( وانجهذ  41 777,633

 انهحىو وأحشاء طانحح نألكم  02 725,204

 ونيض يرًاطكح أو انكزوشيهانًىاد يٍ انًالتض واالكظظىاراخ،   62 632,838

 انشيىخ األطاطيح وانؼطىر ويظرحؼزاخ انرجًيم ويظرهشياخ  33 625,975

 خشة ويظُىػاذه، كحى انخشة  44 578,874

 انًىاد يٍ انًالتض واالكظظىاراخ، ويرًاطكح أو انكزوشيه  61 559,546

 واألػالف انحيىاَيحانًخهلاخ وانُلاياخ يٍ طُاػح انًىاد انـذائيح   23 518,431

 انذتاؿح، وانظثاؿح يورطلاخ، انؼلض، ، أطثاؽ انخ  32 494,276

 انلاكهح انظانحح نألكم، وانًكظزاخ، وهشىر انحًؼياخ وانثطيخ  08 453,760

 انظاتىٌ ويىاد انرشحيى، وانشًغ، وانشًىع، انًؼاجيٍ انًُذجح  34 450,284

 األطًذج  31 425,872

 يُرجاخ األنثاٌ وانثيغ وانؼظم ؿذائيح يرُىػه انًُرجاخ انحيىاَيح  04 400,871

 انًىاد انًظُؼح انًرُىػح  96 369,737

 انًىاد انكيًيائيح ؿيز انؼؼىيح انثًيُح يزكة انًؼادٌ وانُظائز  28 365,790

 انرثؾ وأتذال ذثؾ يظُؼح  24 360,543

 يُهاطىف، وتز وانـشل شؼز انخيم وانُظيج   51 351,115

 ، وانحثىب، وانثذور، وانلىاكه، وؿيزها، يرُىػه سيد تذور وانلىاكه  12 343,017

 انخؼزواخ انظانحح نألكم وجذور ودرَاخ  07 11,393,540



 انظكزياخ وانحهىياخ وانظكز  17 4,139,435

 انحجز وانجض واالطًُد واألطثظرىص، وانًيكا، انخ انًىاد  68 3,485,163

 انخؼزواخ وانلىاكه وانجىس وؿيزها يٍ انًظرحؼزاخ انـذائيح  20 1,519,164

 انكاكاو ويحؼزاخ انكاكاو  18 1,147,331

 وانرىاتم وانًرحانوهىج وانشاي   09 982,464

 بمغاريا مستوردات 
 السلعة HS Code القيمة/الف دوالر

 انًؼذاخ اإلنكرزوَيح انكهزتائيح  85 2,877,632

 ويظُىػاذهانذائٍ   39 1,504,715

 يُرجاخ طيذالَيح  30 1,361,255

 ورم وورم يوىي، يىاد انهة وانىرم وانكزذىٌ  48 505,442

 انهحىو وأحشاء طانحح نألكم  02 488,380

 انًُرجاخ انكيًاويح انًرُىػح  38 439,102

 األنًُيىو ويظُىػاذه  76 438,389

 يطاؽ ويظُىػاذه  40 376,754

 األطًذج  31 318,557

 واألثاز، واإلػاءج، وػالياخ، انًثاَي انجاهشج  94 315,346

 انًىاد انكيًيائيح انؼؼىيح  29 300,846

 انًىاد يٍ انًالتض واالكظظىاراخ، ونيض يرًاطكح أو انكزوشيه  62 276,024

 انشيىخ األطاطيح وانؼطىر ويظرحؼزاخ انرجًيم ويظرهشياخ  33 272,086

 يُرجاخ األنثاٌ وانثيغ وانؼظم ؿذائيح يرُىػه انًُرجاخ انحيىاَيح  04 260,962

 انرثؾ وأتذال ذثؾ يظُؼح  24 243,331

 انذتاؿح، وانظثاؿح يورطلاخ، انؼلض، أطثاؽ انخ  32 215,721

 انكاكاو ويحؼزاخ انكاكاو  18 203,737

 خشة ويظُىػاذه، كحى انخشة  44 179,000

 وانُلاياخ يٍ طُاػح انًىاد انـذائيح واألػالف انحيىاَيحانًخهلاخ   23 160,542

 انظاتىٌ ويىاد انرشحيى، وانشًغ، وانشًىع، انًؼاجيٍ انًُذجح  34 157,868

 انلاكهح انظانحح نألكم، وانًكظزاخ، وهشىر انحًؼياخ وانثطيخ  08 155,939

 انخؼزواخ انظانحح نألكم وجذور ودرَاخ  07 150,401

 انحيىاٌ وانذهىٌ انُثاذيح وانشيىخ وانًُرجاخ االَوظاو، انخ  15 147,274

 انخؼزواخ وانلىاكه وانجىس وؿيزها يٍ انًظرحؼزاخ انـذائيح  20 146,919



 ، وانحثىب، وانثذور، وانلىاكه، وؿيزها، يرُىػه سيد تذور وانلىاكه  12 137,939

 واإلطًُدانًهح وانكثزيد واألرع وانحجز وانجض وانكهض   25 136,756

 انظكزياخ وانحهىياخ وانظكز  17 135,380

 وانرىاتم وانًرحانوهىج وانشاي   09 132,155

 انجهىد انخاو )ؿيز انلزاء( وانجهذ  41 128,731

 انحجز وانجض واالطًُد واألطثظرىص، وانًيكا، انخ انًىاد  7,981 68

 انًؼادٌ وانُظائز انًىاد انكيًيائيح ؿيز انؼؼىيح انثًيُح يزكة  28 92,160

 انزطاص ويظُىػاذه  78 63,760

 طجاد وأؿطيح أرػياخ  57 26,248

 أشجار وَثاذاخ وتظيالخ وجذور، وهطغ انشهىر انخ  06 22,664

 اليونان مستوردات 
 السلعة HS Code القيمة/الف دوالر

 يُرجاخ طيذالَيح 30 3,464,868

 انكهزتائيحوانًؼذاخ اإلنكرزوَيح   85 2,868,855

 نذائٍ ويظُىػاذها  39 1,995,484

 انهحىو وأحشاء طانحح نألكم  02 1,356,439

 ورم وورم يوىي، يىاد انهة وانىرم وانكزذىٌ  48 988,498

 انًىاد انكيًيائيح انؼؼىيح 29 1,007,538

 األنًُيىو ويظُىػاذه  76 907,457

 ؿذائيح يرُىػه انًُرجاخ انحيىاَيحيُرجاخ األنثاٌ وانثيغ وانؼظم   04 1,086,542

 انًىاد يٍ انًالتض واالكظظىاراخ، ويرًاطكح أو انكزوشيه  61 929,824

 انًىاد يٍ انًالتض واالكظظىاراخ، ونيض يرًاطكح أو انكزوشيه  62 817,191

 انًُرجاخ انكيًاويح انًرُىػح  38 705,451

 انرجًيم ويظرهشياخ انشيىخ األطاطيح وانؼطىر ويظرحؼزاخ  33 614,236

 انًخهلاخ وانُلاياخ يٍ طُاػح انًىاد انـذائيح واألػالف انحيىاَيح  23 531,281

 واألثاز، واإلػاءج، وػالياخ، انًثاَي انجاهشج  94 464,056

 يطاؽ ويظُىػاذه  40 443,776

 انلاكهح انظانحح نألكم، وانًكظزاخ، وهشىر انحًؼياخ وانثطيخ  08 379,819

 انرثؾ وأتذال ذثؾ يظُؼح  24 313,174

 خشة ويظُىػاذه، كحى انخشة  44 354,423

 األطًذج  31 340,012



 ، وانحثىب، وانثذور، وانلىاكه، وؿيزها، يرُىػه سيد تذور وانلىاكه  12 345,488

 انظاتىٌ ويىاد انرشحيى، وانشًغ، وانشًىع، انًؼاجيٍ انًُذجح  34 333,217

 انخؼزواخ وانلىاكه وانجىس وؿيزها يٍ انًظرحؼزاخ انـذائيح  20 275,792

 انظكزياخ وانحهىياخ وانظكز  17 286,289

 انخؼزواخ انظانحح نألكم وجذور ودرَاخ  07 223,518

 انكاكاو ويحؼزاخ انكاكاو  18 218,844

 انًىاد انكيًيائيح ؿيز انؼؼىيح انثًيُح يزكة انًؼادٌ وانُظائز  28 190,878

 انًهح وانكثزيد واألرع وانحجز وانجض وانكهض واإلطًُد  25 93,902

 انحجز وانجض واالطًُد واألطثظرىص، وانًيكا، انخ انًىاد  68 86,231

 انزطاص ويظُىػاذه  78 55,923

 أشجار وَثاذاخ وتظيالخ وجذور، وهطغ انشهىر انخ  06 51,426

 وانجهذانجهىد انخاو )ؿيز انلزاء(   41 24,681

 انطيىر انجهذ وانزيش وانشهىر االططُاػيح، وشؼز اإلَظاٌ  67 10,341

 كرواتيا مستوردات 
 السلعة HS Code القيمة/الف دوالر

 وانًؼذاخ اإلنكرزوَيح انكهزتائيح  85 1,665,259

 نذائٍ ويظُىػاذها  39 999,248

 يُرجاخ طيذالَيح  30 858,484

 يىاد انهة وانىرم وانكزذىٌورم وورم يوىي،   48 508,814

 واألثاز، واإلػاءج، وػالياخ، انًثاَي انجاهشج  94 424,273

 انهحىو وأحشاء طانحح نألكم  02 392,278

 األنًُيىو ويظُىػاذه  76 362,728

 انًىاد يٍ انًالتض واالكظظىاراخ، ونيض يرًاطكح أو انكزوشيه  62 336,414

 انلزاء( وانجهذانجهىد انخاو )ؿيز   41 326,949

 انًىاد انكيًيائيح انؼؼىيح  29 303,553

 انشيىخ األطاطيح وانؼطىر ويظرحؼزاخ انرجًيم ويظرهشياخ  33 291,306

 انًُرجاخ انكيًاويح انًرُىػح  38 268,404

 خشة ويظُىػاذه، كحى انخشة  44 252,256

 واألػالف انحيىاَيحانًخهلاخ وانُلاياخ يٍ طُاػح انًىاد انـذائيح   23 248,141

 يطاؽ ويظُىػاذه  40 236,112

 يُرجاخ األنثاٌ وانثيغ وانؼظم ؿذائيح يرُىػه انًُرجاخ انحيىاَيح  04 221,679



 انلاكهح انظانحح نألكم، وانًكظزاخ، وهشىر انحًؼياخ وانثطيخ  08 195,878

 ، أطثاؽ انخذتاؿح، وانظثاؿح يورطلاخ، انؼلضان  32 191,084

 انًشزوتاخ وانًشزوتاخ انزوحيح وانخم  22 187,124

 انظلٍ وانوىارب وانهياكم انؼائًح األخزي  89 186,132

 انكاكاو ويحؼزاخ انكاكاو  18 176,466

 انظاتىٌ ويىاد انرشحيى، وانشًغ، وانشًىع، انًؼاجيٍ انًُذجح  34 167,992

 انخؼزواخ انظانحح نألكم وجذور ودرَاخ  07 129,641

 انخؼزواخ وانلىاكه وانجىس وؿيزها يٍ انًظرحؼزاخ انـذائيح  20 124,827

 انظكزياخ وانحهىياخ وانظكز  17 118,644

 األطًذج  31 113,591

 انًىاد انكيًيائيح ؿيز انؼؼىيح انثًيُح يزكة انًؼادٌ وانُظائز  28 85,455

 وانرىاتم وانًرحانوهىج وانشاي   09 85,052

 انًهح وانكثزيد واألرع وانحجز وانجض وانكهض واإلطًُد  25 82,630

 انرثؾ وأتذال ذثؾ يظُؼح  24 81,044

 البوسنة والهرسك مستوردات 
 السلعة HS Code القيمة/الف دوالر

 وانًؼذاخ اإلنكرزوَيح انكهزتائيح  85 645,428

 نذائٍ ويظُىػاذها  39 519,313

 يُرجاخ طيذالَيح  30 375,736

 انجهىد انخاو )ؿيز انلزاء( وانجهذ  41 252,132

 انًشزوتاخ وانًشزوتاخ انزوحيح وانخم  22 218,663

 ورم وورم يوىي، يىاد انهة وانىرم وانكزذىٌ  48 202,723

 األنًُيىو ويظُىػاذه  76 160,003

 انهحىو وأحشاء طانحح نألكم  02 154,437

 انًثاَي انجاهشجواألثاز، واإلػاءج، وػالياخ،   94 140,177

 انشيىخ األطاطيح وانؼطىر ويظرحؼزاخ انرجًيم ويظرهشياخ  33 133,187

 انًخهلاخ وانُلاياخ يٍ طُاػح انًىاد انـذائيح واألػالف انحيىاَيح  23 131,664

 يطاؽ ويظُىػاذه  40 123,739

 انحثىب أو انذهين أو انُشاء، االطرؼذاداخ ويُرجاخ األنثاٌ  19 119,157

 انًىاد انكيًيائيح ؿيز انؼؼىيح انثًيُح يزكة انًؼادٌ وانُظائز  28 114,134

 انًُرجاخ انكيًاويح انًرُىػح  38 110,860



 انظاتىٌ ويىاد انرشحيى، وانشًغ، وانشًىع، انًؼاجيٍ انًُذجح  34 103,594

 انحيىاٌ وانذهىٌ انُثاذيح وانشيىخ وانًُرجاخ االَوظاو، انخ  15 102,249

 انًىاد يٍ انًالتض واالكظظىاراخ، ويرًاطكح أو انكزوشيه  61 96,529

 يُرجاخ األنثاٌ وانثيغ وانؼظم ؿذائيح يرُىػه انًُرجاخ انحيىاَيح  04 96,334

 انكاكاو ويحؼزاخ انكاكاو  18 94,631

 انظكزياخ وانحهىياخ وانظكز  17 93,445

 وانًكظزاخ، وهشىر انحًؼياخ وانثطيخانلاكهح انظانحح نألكم،   08 93,194

 انًهح وانكثزيد واألرع وانحجز وانجض وانكهض واإلطًُد  25 67,074

 وانرىاتم وانًرحانوهىج وانشاي   09 66,036

 انرثؾ وأتذال ذثؾ يظُؼح  24 55,639

 انخؼزواخ انظانحح نألكم وجذور ودرَاخ  07 50,993

 انؼؼىيحانًىاد انكيًيائيح   29 48,470

 انخؼزواخ وانلىاكه وانجىس وؿيزها يٍ انًظرحؼزاخ انـذائيح  20 44,208

 األطًذج  31 43,272

 البانيا مستوردات 
 السلعة HS Code القيمة/الف دوالر

 وانًؼذاخ اإلنكرزوَيح انكهزتائيح  85 302,054

 يُرجاخ طيذالَيح  30 199,970

 نذائٍ ويظُىػاذها  39 171,269

 انجهىد انخاو )ؿيز انلزاء( وانجهذ  41 128,913

 ورم وورم يوىي، يىاد انهة وانىرم وانكزذىٌ  48 128,204

 انًىاد يٍ انًالتض واالكظظىاراخ، ويرًاطكح أو انكزوشيه  61 117,946

 انًىاد يٍ انًالتض واالكظظىاراخ، ونيض يرًاطكح أو انكزوشيه  62 114,990

 وانًشزوتاخ انزوحيح وانخم انًشزوتاخ  22 82,007

 خشة ويظُىػاذه، كحى انخشة  44 73,474

 انرثؾ وأتذال ذثؾ يظُؼح  24 71,061

 انحثىب أو انذهين أو انُشاء، االطرؼذاداخ ويُرجاخ األنثاٌ  19 69,672

 انلاكهح انظانحح نألكم، وانًكظزاخ، وهشىر انحًؼياخ وانثطيخ  08 61,817

 ويىاد انرشحيى، وانشًغ، وانشًىع، انًؼاجيٍ انًُذجحانظاتىٌ   34 61,603

 انًُرجاخ انكيًاويح انًرُىػح  38 56,788

 انظكزياخ وانحهىياخ وانظكز  17 43,639



 انًهح وانكثزيد واألرع وانحجز وانجض وانكهض واإلطًُد  25 39,280

 األطًذج  31 36,729

 يطاؽ ويظُىػاذه  40 35,986

 وانجض واالطًُد واألطثظرىص، وانًيكا، انخ انًىادانحجز   68 27,057

 يحثىى أو َظيج انكزوشيه  60 26,643

 انًخهلاخ وانُلاياخ يٍ طُاػح انًىاد انـذائيح واألػالف انحيىاَيح  23 24,886

 يُرجاخ األنثاٌ وانثيغ وانؼظم ؿذائيح يرُىػه انًُرجاخ انحيىاَيح  04 23,463

 ويحؼزاخ انكاكاوانكاكاو   18 19,797

 انًىاد انكيًيائيح انؼؼىيح  29 12,233

 انًىاد انكيًيائيح ؿيز انؼؼىيح انثًيُح يزكة انًؼادٌ وانُظائز  28 12,132

 مقدونيا مستوردات 
 السلعة HS Code القيمة/الف دوالر

 وانًؼذاخ اإلنكرزوَيح انكهزتائيح  85 564,547

 نذائٍ ويظُىػاذها  39 296,071

 يُرجاخ طيذالَيح  30 171,614

 انهحىو وأحشاء طانحح نألكم  02 130,515

 ورم وورم يوىي، يىاد انهة وانىرم وانكزذىٌ  48 115,408

 انًُرجاخ انكيًاويح انًرُىػح  38 100,684

 انًىاد انكيًيائيح ؿيز انؼؼىيح انثًيُح يزكة انًؼادٌ وانُظائز  28 91,265

 ويظُىػاذه، كحى انخشةخشة   44 78,501

 انحيىاٌ وانذهىٌ انُثاذيح وانشيىخ وانًُرجاخ االَوظاو، انخ  15 63,216

 انذتاؿح، وانظثاؿح يورطلاخ، انؼلض، أطثاؽ انخ  32 62,999

 انظاتىٌ ويىاد انرشحيى، وانشًغ، وانشًىع، انًؼاجيٍ انًُذجح  34 56,700

 ؿذائيح يرُىػه انًُرجاخ انحيىاَيحيُرجاخ األنثاٌ وانثيغ وانؼظم   04 51,398

 انظكزياخ وانحهىياخ وانظكز  17 48,609

 انلاكهح انظانحح نألكم، وانًكظزاخ، وهشىر انحًؼياخ وانثطيخ  08 46,024

 انكاكاو ويحؼزاخ انكاكاو  18 44,580

 يرُىػهانهحىو واألطًاى وانًىاد انـذائيح انًأكىالخ انثحزيح االطرؼذاداخ   16 41,044

 انجهىد انخاو )ؿيز انلزاء( وانجهذ  41 40,196

 انًشزوتاخ وانًشزوتاخ انزوحيح وانخم  22 38,370

 انًخهلاخ وانُلاياخ يٍ طُاػح انًىاد انـذائيح واألػالف انحيىاَيح  23 37,808



 انًهح وانكثزيد واألرع وانحجز وانجض وانكهض واإلطًُد  25 35,899

 األطًذج  31 34,231

 انرثؾ وأتذال ذثؾ يظُؼح  24 34,193

 انخؼزواخ وانلىاكه وانجىس وؿيزها يٍ انًظرحؼزاخ انـذائيح  20 33,671

 انًىاد يٍ انًالتض واالكظظىاراخ، ويرًاطكح أو انكزوشيه  61 32,397

 يواالخ يرُىػح يٍ يؼادٌ ػاديح  83 30,486

 انًىاد انكيًيائيح انؼؼىيح  29 29,050

 انحجز وانجض واالطًُد واألطثظرىص، وانًيكا، انخ انًىاد  68 21,508

 انًُظىجح خاص أو انُظيج انًظلزج، وانذاَريم، َظيج انخ  58 20,460

 انخؼزواخ انظانحح نألكم وجذور ودرَاخ  07 14,723

 مونتينيغرو مستوردات 
 السلعة HS Code القيمة/الف دوالر

 انكهزتائيحوانًؼذاخ اإلنكرزوَيح   85 147,946

 انهحىو وأحشاء طانحح نألكم  02 137,211

 يُرجاخ طيذالَيح  30 75,805

 واألثاز، واإلػاءج، وػالياخ، انًثاَي انجاهشج  94 76,708

 انًشزوتاخ وانًشزوتاخ انزوحيح وانخم  22 68,540

 نذائٍ ويظُىػاذها  39 72,611

 ؿذائيح يرُىػه انًُرجاخ انحيىاَيحيُرجاخ األنثاٌ وانثيغ وانؼظم   04 57,082

 انًىاد يٍ انًالتض واالكظظىاراخ، ونيض يرًاطكح أو انكزوشيه  62 44,205

 انًىاد انكيًيائيح ؿيز انؼؼىيح انثًيُح يزكة انًؼادٌ وانُظائز  28 36,448

 انًهح وانكثزيد واألرع وانحجز وانجض وانكهض واإلطًُد  25 34,316

 األطاطيح وانؼطىر ويظرحؼزاخ انرجًيم ويظرهشياخانشيىخ   33 34,302

 ورم وورم يوىي، يىاد انهة وانىرم وانكزذىٌ  48 33,112

 خشة ويظُىػاذه، كحى انخشة  44 32,469

 األنًُيىو ويظُىػاذه  76 26,815

 انظاتىٌ ويىاد انرشحيى، وانشًغ، وانشًىع، انًؼاجيٍ انًُذجح  34 26,718

 يٍ انًالتض واالكظظىاراخ، ويرًاطكح أو انكزوشيهانًىاد   61 24,890

 انكاكاو ويحؼزاخ انكاكاو  18 28,884

 انًخهلاخ وانُلاياخ يٍ طُاػح انًىاد انـذائيح واألػالف انحيىاَيح  23 21,809

 انًُرجاخ انكيًاويح انًرُىػح  38 19,827



 يطاؽ ويظُىػاذه  40 18,804

 وانجىس وؿيزها يٍ انًظرحؼزاخ انـذائيحانخؼزواخ وانلىاكه   20 20,280

 انحيىاٌ وانذهىٌ انُثاذيح وانشيىخ وانًُرجاخ االَوظاو، انخ  15 18,839

 انخؼزواخ انظانحح نألكم وجذور ودرَاخ  07 17,106

 انحجز وانجض واالطًُد واألطثظرىص، وانًيكا، انخ انًىاد  68 18,880

 انرثؾ وأتذال ذثؾ يظُؼح  24 15,825

 وانرىاتم وانًرحانوهىج وانشاي   09 12,427

 انظكزياخ وانحهىياخ وانظكز  17 11,679

 انًىاد انكيًيائيح انؼؼىيح  29 5,200

 األطًذج  31 3,217

 انجهىد انخاو )ؿيز انلزاء( وانجهذ  41 1,279

 صربيا مستوردات 
 السلعة HS Code القيمة/الف دوالر

 اإلنكرزوَيح انكهزتائيحوانًؼذاخ   85 1,291,504

 يُرجاخ طيذالَيح  30 673,001

 ورم وورم يوىي، يىاد انهة وانىرم وانكزذىٌ  48 567,104

 األنًُيىو ويظُىػاذه  76 399,804

 انًُرجاخ انكيًاويح انًرُىػح  38 329,862

 انًىاد انكيًيائيح انؼؼىيح  29 208,145

 وػالياخ، انًثاَي انجاهشجواألثاز، واإلػاءج،   94 190,101

 األطًذج  31 211,639

 خشة ويظُىػاذه، كحى انخشة  44 206,360

 انظاتىٌ ويىاد انرشحيى، وانشًغ، وانشًىع، انًؼاجيٍ انًُذجح  34 170,034

 انًىاد يٍ انًالتض واالكظظىاراخ، ويرًاطكح أو انكزوشيه  61 186,506

 واالكظظىاراخ، ونيض يرًاطكح أو انكزوشيهانًىاد يٍ انًالتض   62 158,770

 انجهىد انخاو )ؿيز انلزاء( وانجهذ  41 160,783

 انذتاؿح، وانظثاؿح يورطلاخ، انؼلض، أطثاؽ انخ  32 141,022

 انرثؾ وأتذال ذثؾ يظُؼح  24 116,443

 انًهح وانكثزيد واألرع وانحجز وانجض وانكهض واإلطًُد  25 96,350

 انًىاد انكيًيائيح ؿيز انؼؼىيح انثًيُح يزكة انًؼادٌ وانُظائز  28 115,519

 ، وانحثىب، وانثذور، وانلىاكه، وؿيزها، يرُىػه سيد تذور وانلىاكه  12 70,162



 انكاكاو ويحؼزاخ انكاكاو  18 94,649

 انًشزوتاخ وانًشزوتاخ انزوحيح وانخم  22 91,509

 وانرىاتم وانًرحانوهىج وانشاي   09 83,298

 انًخهلاخ وانُلاياخ يٍ طُاػح انًىاد انـذائيح واألػالف انحيىاَيح  23 97,756

 انخؼزواخ انظانحح نألكم وجذور ودرَاخ  07 75,090

 انحجز وانجض واالطًُد واألطثظرىص، وانًيكا، انخ انًىاد  68 66,371

 انهحىو وأحشاء طانحح نألكم  02 77,411

 األنثاٌ وانثيغ وانؼظم ؿذائيح يرُىػه انًُرجاخ انحيىاَيحيُرجاخ   04 53,607

 ؽثاػح انكرة وانظحق وانظىر وؿيزها  49 50,764

 انظكزياخ وانحهىياخ وانظكز  17 43,445

 سموفينيا مستوردات 
 السلعة HS Code القيمة/الف دوالر

 نذائٍ ويظُىػاذها  39 1,571,541

 يُرجاخ طيذالَيح  30 1,109,991

 انًىاد انكيًيائيح انؼؼىيح  29 667,259

 واألثاز، واإلػاءج، انًثاَي انجاهشج  94 653,621

 ورم وورم يوىي، يىاد انهة وانىرم وانكزذىٌ  48 486,776

 انًُرجاخ انكيًاويح انًرُىػح  38 316,312

 انًىاد يٍ انًالتض واالكظظىاراخ، ويرًاطكح أو انكزوشيه  61 281,584

 انشيىخ األطاطيح وانؼطىر ويظرحؼزاخ انرجًيم ويظرهشياخ  33 200,800

 انجهىد انخاو )ؿيز انلزاء( وانجهذ  41 180,101

 انظاتىٌ ويىاد انرشحيى، وانشًغ، وانشًىع، انًؼاجيٍ انًُذجح  34 169,473

 يُرجاخ األنثاٌ وانثيغ وانؼظم ؿذائيح يرُىػه انًُرجاخ انحيىاَيح  04 167,461

 انًشزوتاخ وانًشزوتاخ انزوحيح وانخم  22 151,789

 انًهح وانكثزيد واألرع وانحجز وانجض وانكهض واإلطًُد  25 140,304

 انحجز وانجض واالطًُد واألطثظرىص، وانًيكا، انخ انًىاد  68 130,378

 انكاكاو ويحؼزاخ انكاكاو  18 98,462

 انظكزياخ وانحهىياخ وانظكز  17 88,687
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