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 المقدمة :

جات عداد دراسات قطاعية بهدف تحديد الفرص التصديرية المتاحة للمنتإالمؤسسة بالصغيرة والمتوسطة في المشاريع باشر مرصد 

 ( 5) سواق الواعدة للتصدير ضمنعداد دراسات تحليلية مفصلة عن األإواق التصديرية العربية والعالمية، حيث سيتم ساألردنية في األ

 ي:هقطاعات رئيسية 

 غذيةقطاع األ -1

 قطاع األلبسة والمنسوجات  -2

 قطاع المنتجات الكيميائية -3

 قطاع المنتجات الطبية واألدوية -4

 قطاع المنتجات الصناعية المختلفة   -5

هذه  تسلطوقد  ، الخارجية سواق إلى األ ةيصديرالتو اإلستثمارية السابقة والمتعلقة بالفرص  هإمتداد للدراسالدراسة  وتعد هذه

تعتبر بمثابة مؤشرات هامة  وقد قدمت هذه الدراسة ،   سواق الكنديةاأللى إ تصديرها  وفرص  المنتجات بعضالضوء على  الدراسة 

على مؤشر  منتجات  بناء   ( 10 ) ختياراتم حيث ،  في االسواق الكندية  المختارة  لمنتجات فرص إستثمارية  لتلبية الطلب المرتفع 

مليون دوالر سنوى للمنتج  111 ها على أن تزيد قيمة المستوردات تحديدا   من هذه المنتجاتكندا   مستورداتنمو حصة سوق ومؤشر 

منظمة الجمارك والمعتمد من جانب أو المتداولة  ضمن نظام  المنسق الموحد  لوصف البضائع المنتجة المتاح الوصف  حسبذلك و ،

بما في ذلك ، المستهدفة سواق السلع أمعلومات عن البيانات المتاحة وتحليلها للحصول على وقد تم جمع  ،( (H.S codeالعالمية

، كمصدر رئيسي للبيانات  (Trade Map) موقعستخدام ا، حيث تم سواق الكنديةلأل في التصدير دول المنافسة لل نقاط القوةتحديد 

 .الدراسةالمؤشرات التي تخدم أهداف أهم اسخالص  تمو

 أهداف الدراسة :

  سواق الكنديةلتصديرية لألإلستثمارية )إنتاجها أوالتوسع في إنتاجها( واالسلع ذات الفرص اموعة جم أبرزتحديد . 

 تحديد الدول المنافسة للسلع التي تم اختيارها. 

  تحليل المنافسة(التي تم إختيارها  لمجموعة السلع سواق الكندية داخل األتحليل نقاط القوة للدول المنافسة(. 

 المنهجية :

 ما يلي: على  منتجات  بناء   ( 11 ) ختيارا تم

ن أتبين  حيث،  (3%)اليقل عن   بحيث لجميع المنتجات من إجمالي استيرادهامختار  محدد لمنتج  مؤشر حصة سوق كندا  

 .  2112عام من مجموع اإلستيراد الدوالي  (2.4بلغت نحو )%المستوردة لمجموع السلع  "كندا " استيراد حصة

.(2112 – 2113)  منيةخالل الفترة الز %(11و يزيد عن أ)بما يساوي للسلع المحددة المختارة  مستوردات كندا مؤشر نمو   

مليون سنوي 111يزيد عن  المختار  ان يكون قيمة استيراد كندا للمنتج    . 

( غير متوفرة بشكل كافي لتقديم صورة  H.S codeخانات ) 6أكثر من  علما   بأن البيانات الخاصة بالمنتجات التي تتكون من

وبذلك تم اقتراح مجموعة من المؤشرات المحددة من أجل تكوين صورة تقريبية بقدر اإلمكان عن ، مكتملة عن األسواق المستهدفة

 لمؤشرات على النحو التالي: ا  وفق أدقالواقع الحالي بما في ذلك الفرص المتاحة ومن ثم الخروج بنتائج 

 تهدفة والمستوى الدولي.النمو على مستوى البلدان المسبما في ذلك  قيمة الواردات )الدوالر األمريكي(  -

 حصة السوق من الدول المنافسة  في تزويد األسواق المستهدفة. -

 سواق المستهدفة.نمو الدول المنافسة )القيمة( لأل -

 قيمة الوحدة  )دوالر/ طن(. -

 متوسط التعرفة )التقديرية( المطبقة من قبل الدول المستوردة . -

 .تركيز المستوردات )للدول المستوردة( -



3 
 

 

 

 

بما في ذلك المصانع فرص تصديرية للشركات  أن تكون بمثابة منتجات المختارة والتي تمت دراستها والمفترض من ال( 11)بـ  وفيما يلي قائمة

العالمي  اإلستيراداإلستيراد  نسبة  الى مجمل  منمرتفعة  الحصص خالل مؤشر المن  " كندا "حققته  وذلك بما  "الكندية"لى األسواق إاألردنية 

خالل الفترة الزمنية خرى أمقارنة مع منتجات تحديدا  لهذه المنتجات "كندا"نمو في مستوردات ال وكذلك من خالل مؤشر، المنتجات تحديدا  لهذه 

  ( كما هو موضح في الجدول التالي:2112-2113)

 

 H.S Code التسلسل*

  مجموعة المنتج 

حصة كندا من  المنتج

إجمالي 

المستودات على 

 المستوى الدولي 
)من هذه السلعة 

 تحديدا ( 

نمو 

مستوردات 

السلعة 

داخل 

السوق 

 الكندي
(2113-

2112) 

 

 

 %14 %3 صناعة اللدائن من تركيبات مختلفة من األثاث والعربات وما يماثلها )البالستيك( 936293 1

بالط ترابيع وقرميد سقوف ، وأحجار تبليط وأصناف مماثلة ، من اإلسمنت وإن كانت  218383 2

مسلحة  

11% 18% 

 %38 %3بالط خزر يستخدم في األرضيات أو لتغطية الجدران أو المواقد  690790 3

مصقول الوجه أو  الواح أو صفائح من زجاج )متحصل عليه بالتعويم فلوت وزجاج مجلو أو 033083 4

مم 3الوجهين ( غير مسلح ، ذو طبقة  ماصة  غير عاكسة ، بسمك ال يتجاوز 

9% 12% 

وحدات إحداث البرودة )التبريد أو التجميد( تتألف مكثفاتها  من مبادالت حرارية ،  841869 5

لمخازن التبريد أو ألغراض العمليات الصناعية بالمصانع 

8% 20% 

 %11 %11أجهزة إرسال مندمجاً بها أجهاز إستقبال  852560 6

 %12 %6مساحيق التجميل للعناية بالبشرة )غير أدوية( بما في ذلك مساحيق الوقاية من الشمس  993038 2

 %12 %4متخصصة ؛مستحضرات تجميل اخرى  330410 8

 %11 %3بذور خضار من ألنواع المعدة للبذار  863338 9

 %11 %4لمجففةفاكهة االفوكادو الطازجة  أو ا  080440 10

 

 سابقا.ردن المنتجات أعاله تم تصديرها من األبان جميع  علما  *
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 ة اللدائن من تركيبات مختلفة من األثاث والعربات وما يماثلها )البالستيك(صناع

936293H.S code :  

تحليل النتائج

تراجعت صادرات  كما، دوالر لفأ 628لى العالم  نحوإ عالهمن مجموعة المنتج أ ردناألبلغت قيمة صادرات   2112في عام 

، في حين بلغت قيمة (2112- 2113) الفترة الزمنيةخالل  -%35بمقدار بنمو سالب و لى العالم إمن مجموعة هذا المنتج  األردن 

% خالل الفترة 14بمقدار  ا  موجب ا  محققة بذلك نمو ،مليون دوالر 133.3نحو عاله ألمجموعة هذا المنتج العالم  من كندا مستوردات 

 ية ذاتها. نالزم

الواليات ، كما أن 936293رقم هذا المنتج ل% من مجموع  مستوردات العالم 3نحو سواق الكندية شكلت األن أظهرت النتائج أوقد 

حيث بلغت قيمة  : هذا المنتجلمجموعة لى األسواق الكندية إالمصدرة كانت من أهم الدول الصين ، المكسيك ، المتحدة األمريكية 

 .2112التوالي عام مليون دوالر على   8.5 ، مليون دوالر 15.2مليون دوالر،  94.2الصادرات نحو 

من هذا السوق الكندي إستيراد جمالي إمن مرتفعة  ا  حصص المكسيك  الصين ،، الواليات المتحدة األمريكية بلدان  مجموع  شكلت كما

نحو بلى داخل األسواق الكندية إ داترمستوللوبنمو ، 2112عام  على التوالي %6.4%، 11.5،  %21.6نحو  حيث بلغتالمنتج ؛ 

 .(2112 -2113خالل الفترة الزمنية ) % على التوالي%85، 12، 18%

صادرات تلك البلدان من مجموعة هذا سواق الكندية فاق معدل نمو داخل األ لىإعاله أ الصادرات لتلك البلدان ن معدل نموأكما  

 :   شكال المنفصلة التاليةاألفي هو موضح كما األسواق العالمية المنتج الى 
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، بما في ذلك إبراز الى االسواق الكندية دول منافسة من حيث قيمة الصادرات  (6)أهم  لىإتم التوصل  التاليومن خالل تحليل الجدول 

 داء للتصدير على المستوى الدولي .اهم المؤشرات المرتبطة بكفاءة األ

  .%70.6 حيث بلغت نحو،  من إجمالي مستوردات السوق الكندي لهذا المنتج تحديدا    U.S.A حصةحجم  مؤشرمن خالل يظهر  

 

  كميا   %11.5حييث بلغيت نحيو  مين إجميالي مسيتوردات السيوق الكنيدي لهيذا المنيتج   الصيينيظهر من خالل مؤشر حجم حصة ، 

 (.لمجموعة هذا المنتج  الصادرات المنخفض )تعدد أكبر للدول المستوردة من الصين يظهر من خالل المؤشر تركيز

  خالل كذلك بظهر من ، % لهذا المنتج تحديدا85يظهر من خالل المؤشر النمو المرتفع في صادراتها إلى السوق الكندي حيث بلغ     

 .دوالر/ طن( 4219  قيمة الوحدة المباعة )متوسط  مؤشر إنخفاض 

 

 (.المانيا  لمجموعة هذا المنتج ل مؤشر تركيز الصادرات المنخفض )تعدد أكبر للدول المستوردة من يظهر من خال
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Unit Value (USD/Ton) 7093 8720 4219 

Country Market Share   % 70.6 11.5 6.4 
Growth in export Value % 

(2013-2017) 
18 17 85 

Concentration  of the Supplying 
Countries  

0.4 0.08 0.91 

Average tariff (estimated) Applied by 
the Country  % 

0 0 0 

Unit Value (USD/Unit) 6099 22183 6845 
Country Market Share   % 2.6 2.2 1.7 

Growth in export Value % 
(2013-2017) 

2 3 27 

Concentration  of the Supplying 
Countries  

0.06 0.1 0.16 

Average tariff (estimated) Applied by 
the Country  % 

0 0 0 

 Trade Map (International Trade Center-ITC)  :   المصدر
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 بالط ترابيع وقرميد سقوف ، وأحجار تبليط وأصناف مماثلة ، من اإلسمنت وإن كانت مسلحة 

218383H.S code :  

 تحليل النتائج 

الصادرات إنخفاض توالى و ،دوالرلف أ 669لى العالم نحو إ هذا المنتجلمجموعة  ردنبلغت قيمة صادرات األ  2112ي عام ف

من العالم كندا بلغت قيمة مستوردات  ، في حين(2112 -2113خالل الفترة الزمنية )( -26النمو قيمة سالبة )%الى ان بلغ ردنية األ

 . اية ذاتهن% خالل الفترة الزم18بمقدار دوالر، محققة بذلك نموا   مليون 116.4نحو 

الواليات ، كما أن 218383رقم هذا المنتج لمن مجموع مستوردات العالم % 11نحو سواق الكندية شكلت األن أظهرت النتائج أوقد 

ة : حيث بلغت قيم هذا المنتجلمجموعة  لى األسواق الكندية إالمصدرة كانت من أهم  الدول  إسرائيل  ومن ثم  ميركيةالمتحدة األ

 .2112التوالي عام على ا دوالرمليون  42.2، مليون دوالر 53.4الصادرات نحو 

هذا مجموعة واق الكندية من سالحصة العظمى من إجمالي إستيراد االوإسرائيل  الواليات المتحدة االميركيةبلدان  شكلت وبالتالي فقد 

على  %145، % 3 نحو لى داخل األسواق الكندية بإمستودات للقيمة وبنمو ،  على التوالي%  41.6، % 45.9 المنتج الى نحو

  الفترة الزمنية ذاتها. في  %11نحو  للصين  ، في حين بلغ النمو (2112 -2113خالل )التوالي 

صادرات تلك البلدان الى االسواق العالمية سواق الكندية فاق معدل نمو لى داخل األإعاله أمعدل نمو الصادرات لتلك البلدان  أنكما 

 :   شكال المنفصلة التاليةاألفي هو موضح كما  من مجموعة هذا المنتج بإستثناء الصين 
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( دول منافسة من حيث قيمة الصادرات الى االسواق الكندية ، بما في ذلك 6خالل تحليل الجدول التالي تم التوصل إلى أهم ) ومن

 . إبراز اهم المؤشرات المرتبطة بكفاءة األداء للتصدير على المستوى الدولي

 

بلغيت نحيو  حييث مين إجميالي مسيتوردات السيوق الكنيدي لهيذا المنيتج  تحدييدا U.S.A  ةيظهير مين خيالل  مؤشير حجيم حصي  

 %(.1)المنخفضييييييييييييييييييييييةمتوسييييييييييييييييييييييط التعرفيييييييييييييييييييييية الجمركييييييييييييييييييييييية فضييييييييييييييييييييييال عيييييييييييييييييييييين مؤشيييييييييييييييييييييير ، 45.9%

 

 بلغت نحو  حيث المنتج  تحديدا هذا لمجموعة من إجمالي مستوردات السوق الكندي إسرائيل   ةيظهر من خالل  مؤشر حجم حص

فضيال عين مؤشير ،  %145يظهر من خيالل مؤشير النميو المرتفيع  فيي صيادراتها إليى األسيواق الكنديية وصيل نحيو ، كما  41.6%

 %(.1) الجمركية المنخفضةمتوسط التعرفة 

 فيي المرتبية  مين إجميالي مسيتوردات السيوق الكنيدي لهيذا المنيتج  ( 6.2%الى نحيو )الصين   ةظهر من خالل  مؤشر حجم حص
 . %11فضال عن النمو في قيم الصادرات لمجموعة هذه السلع تحديدا الى نحو  وإسرائيلاألمريكية  الثالثة بعد الواليات المتحدة 
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Unit Value (USD/Unit) NA NA NA 

Country Market Share   % 45.9 40.6 6.2 
Growth in export Value % 

(2013-2017) 
3 145 11 

Concentration  of the Supplying 
Countries  

0.7 0.24 0.35 

Average tariff (estimated) Applied by 
the Country  % 

0 0 5 

Unit Value (USD/Unit) NA NA NA 
Country Market Share   % 1.5 1.2 1.1 

Growth in export Value % 
(2013-2017) 

-10 37 -10 

Concentration  of the Supplying 
Countries  

0.06 0.27 0.08 

Average tariff (estimated) Applied by 
the Country  % 

0 0 5 

 Trade Map (International Trade Center-ITC)المصدر : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

  

 تغطية الجدران أو المواقد بالط خزر يستخدم في األرضيات أو ل

H.S code 690790 

 تحليل النتائج 

ردنية الصادرات األإرتفاع  ىتوالو، دوالرلف أ 661لى العالم نحو المنتج إلمجموعة هذا بلغت قيمة صادرات األردن  2112في عام 

، في حين بلغت قيمة مستوردات كندا من (2112 -2113خالل الفترة الزمنية )  %(2) نحوإذ بلغ النمو  )مجموعته( لهذا المنتج 

 % خالل الفترة الزمنية ذاتها. 38بمقدار  ا  مليون دوالر، محققة بذلك نمو 349.2العالم نحو 

،  أيطاليا ، كما أن   690790رقم % من مجموع مستوردات العالم لهذا المنتج 3سواق الكندية شكلت نحو األن أظهرت النتائج أوقد 

مليون  132.2لى األسواق الكندية لهذا المنتج: حيث بلغت قيمة الصادرات نحو إ، كانت من أهم الدول المصدرة تركيا ، الصين 

 .2112عام  دوالر على التواليمليون   41.2 دوالر، مليون  118دوالر، 

حيث بلغت نحو من هذا المنتج السوق الكندي إستيراد جمالي إمرتفعة من  ا  حصصتركيا  ، الصين ،  أيطاليا كما شكلت بلدان 

%، 42، %26لى داخل األسواق الكندية بنحو إدات رمستوللقيمة ، وبنمو 2112عام  % على التوالي%11.5، %30.9، 32.8

 .  (2112-2113خالل الفترة الزمنية )% على التوالي 119

كما أن معدل نمو الصادرات لتلك البلدان أعاله إلى داخل األسواق الكندية فاق معدل نمو صادرات تلك البلدان الى االسواق العالمية 

 :   األشكال المنفصلة التاليةفي من مجموعة هذا المنتج  كما هو موضح 
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( دول منافسة من حيث قيمة الصادرات الى االسواق الكندية ، بما في ذلك 6ومن خالل تحليل الجدول التالي تم التوصل إلى أهم )

 إبراز اهم المؤشرات المرتبطة بكفاءة األداء للتصدير على المستوى الدولي .

  32.8بلغت نحو  من إجمالي مستوردات السوق الكندي لهذا المنتج حيث إيطاليا حجم حصة مؤشريظهر من خالل%. 

  مؤشر حجم حصة الصين من إجمالي مستوردات السوق الكندي لهذا تحقيق المرتبة الثانية بعد إيطاليا من خالل يظهر من خالل

في صادراتها من هذا المنتج إلى داخل األسواق الكندية مؤشر النمو المرتفع  كذلك من خالل ، %31.9بلغت نحو  المنتج حيث

 (.الصين مؤشر تركيز الصادرات المنخفض )تعدد أكبر للدول المستوردة من ال  عن ، فض%42بنحو 

 (.مترمربع1111دوالر/  4952يظهر من خالل مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة المباعة )

 

  

Unit Value (USD/Unit) 
Unit= 1000 square meters  

12299 6483 4952 

Country Market Share   % 37.8 30.9 11.5 
Growth in export Value % 

(2013-2017) 
26 47 109 

Concentration  of the Supplying 
Countries  

0.07 0.03 0.07 

Average tariff (estimated) Applied by 
the Country  % 

NA NA NA 

Unit Value (USD/Unit) 8734 11911 11434 
Country Market Share   % 7.9 5.9 1.2 

Growth in export Value % 
(2013-2017) 

71 56 55 

Concentration  of the Supplying 
Countries  

0.04 0.53 0.11 

Average tariff (estimated) Applied by 
the Country  % 

NA NA NA 

 Trade Map (International Trade Center-ITC)المصدر : 
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وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين ( غير  الواح أو صفائح من زجاج )متحصل عليه بالتعويم فلوت

مم 3مسلح ، ذو طبقة  ماصة  غير عاكسة ، بسمك ال يتجاوز 

.S code :700510H 

 تحليل النتائج 

الصادرات إنخفاض  وتوالى ،دوالر الف 158 لى العالم نحوإ )مجموعته(ردن لهذا المنتج بلغت قيمة صادرات األ 2112ي عام ف

، في حين بلغت قيمة مستوردات كندا من (2112 -2113خالل الفترة الزمنية ) (-%26إذ بلغ النمو قيمة سالبة ) ردنية لهذا المنتجاأل

 % خالل الفترة الزمنية ذاتها. 12بمقدار  ا  ، محققة بذلك نمودوالر مليون 152.9العالم نحو 

الواليات ، كما أن 700510% من مجموع مستوردات العالم  لهذا المنتج رقم 9سواق الكندية شكلت نحو األن أظهرت النتائج أوقد 

هذا المنتج: حيث بلغت قيمة لمجموعة لى األسواق الكندية إكانت من أهم الدول المصدرة  المانيا ، الصين ، المتحدة األمريكية 

 .2112دوالر على التوالي عام مليون  1.8مليون دوالر،  1.2دوالر، مليون  151.4   الصادرات نحو 

ويلي ذلك ، %95.8الحصة العظمى من إجمالي إستيراد السوق الكندي من هذا المنتج الى نحو  الواليات المتحدة األمريكيةكما شكلت 

لى داخل إمستودات للقيمة  عالي في ، وبنمو2112عام  % على التوالي1.1%، 1.1نحو الحصص بلغتحيث المانيا ، الصين 

واليات المتحدة النمو لل، في حين بلغ  (2112 -2113خالل الفترة الزمنية )% على التوالي 68،  %35األسواق الكندية بنحو 

 .  خالل الفترة الزمنية ذاتها  %11نحو االميركية 

كما أن معدل نمو الصادرات لتلك البلدان أعاله إلى داخل األسواق الكندية فاق معدل نمو صادرات تلك البلدان الى االسواق العالمية 

 :   األشكال المنفصلة التاليةفي من مجموعة هذا المنتج  كما هو موضح 
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( دول منافسة من حيث قيمة الصادرات الى االسواق الكندية ، بما في ذلك 6أهم ) ومن خالل تحليل الجدول التالي تم التوصل إلى

 هم المؤشرات المرتبطة بكفاءة األداء للتصدير على المستوى الدولي .أإبراز 

 يظهر من خالل  مؤشر حجم حصةU.S.A  95.8بلغت نحو  من إجمالي مستوردات السوق الكندي لهذا المنتج تحديدا  حيث%. 

  الصين (مؤشر تركيز الصادرات المنخفض )تعدد  اكبر للدول  المستوردة من يظهر من خالل. 

  . (متر مربع  1111دوالر/ 3914 يظهر من خالل مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة المباعة ) 

  

  394في صادراتها من هذا المنتج تحديدا  إلى داخل األسواق الكندية بنحو يظهر من خالل النمو المرتفع .% 
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Unit Value (USD/Unit) 
Unit= 1000 square meters  

7008 6994 3904 

Country Market Share   % 95.8 1.1 1.1 
Growth in export Value % 

(2013-2017) 
11 35 68 

Concentration  of the Supplying 
Countries  

0.57 0.04 0.07 

Average tariff (estimated) Applied by 
the Country  % 

0 0 0 

Unit Value (USD/Unit) 8816 16240 10554 
Country Market Share   % 0.5 0.4 0.3 

Growth in export Value % 
(2013-2017) 

394   

Concentration  of the Supplying 
Countries  

0.41 0.22 0.24 

Average tariff (estimated) Applied by 
the Country  % 

0 0 0 

 Trade Map (International Trade Center-ITC)المصدر : 
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وحدات إحداث البرودة )التبريد أو التجميد( تتألف مكثفاتها  من مبادالت حرارية ، لمخازن التبريد أو 

ألغراض العمليات الصناعية بالمصانع 

 841869 H.S code : 

 تحليل النتائج 

الصادرات إنخفاض  ىدوالر، وتوال مليون 4.1لى العالم نحو إ)مجموعته(ردن لهذا المنتج بلغت قيمة صادرات األ  2112 في عام

، في حين بلغت قيمة مستوردات (2112 -2113( خالل الفترة الزمنية ) - 22%بلغ النمو قيمة سالبة )الى أن ردنية لهذا المنتج  األ

 % خالل الفترة الزمنية ذاتها. 21بمقدار  ا  محققة بذلك نمو، مليون دوالر 228.4كندا من العالم نحو 

، كما أن الواليات 841869% من مجموع مستوردات العالم لهذا المنتج رقم 8سواق الكندية شكلت نحو األن أظهرت النتائج أوقد 

هذا المنتج: حيث بلغت قيمة لمجموعة  لى األسواق الكندية إكانت من أهم الدول المصدرة  الصين  ،المكسيك كية، ريالمتحدة االم

 . 2112على التوالي عام دوالر  مليون  55.6مليون دوالر،  162.3مليون دوالر،  431 الصادرات نحو

% ، ويلي ذلك  59كما شكلت الواليات المتحدة االميركية الحصة العظمى من إجمالي إستيراد االسواق الكندية من هذا المنتج الى نحو 

مستودات إلى داخل لل، وبنمو  قيمة 2112%  على التوالي عام 2.6%، 22.3حيث بلغت الحصص نحو  الصين ، المكسيك 

في  واليات المتحدة االميركيةلل%  15( ، في حين بلغ النمو 2112 -2113%على التوالي خالل )6%، 28األسواق الكندية بنحو  

 الفترة الزمنية ذاتها. 

كما أن معدل نمو الصادرات لتلك البلدان أعاله إلى داخل األسواق الكندية فاق معدل نمو صادرات تلك البلدان الى االسواق العالمية 

 :  األشكال المنفصلة التاليةفي هو موضح من مجموعة هذا المنتج  كما 
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( دول منافسة من حيث قيمة الصادرات الى االسواق الكندية ، بما في ذلك 6ومن خالل تحليل الجدول التالي تم التوصل إلى أهم )

 على المستوى الدولي .إبراز اهم المؤشرات المرتبطة بكفاءة األداء للتصدير 

 

     

  يظهر من خالل مؤشر حجم حصةU.S.A  59نحو  بلغت المنتج تحديد  حيثمن إجمالي مستوردات السوق الكندي لهذا%.  

 للمكسيك ثانياُ : القوة التنافسية 

  تحقيق المرتبة الثانية بعد  يظهر من خاللU.S.A الكندي لهذا  من إجمالي مستوردات السوق المكسيك حجم حصة  في مؤشر

 %.28سواق الكندية حيث وصل نحو النمو المرتفع  في صادراتها إلى األ، فضال  عن %22.3نحو  بلغت المنتج تحديد  حيث

للصين ثالثاً : القوة التنافسية 

  ( وحدة دوالر/ 138 يظهر من خالل مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة المباعة) ، وكذلك من خالل مؤشر تركيز الصادرات

 (.الصين المنخفض )تعدد أكبر للدول المستوردة من 
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Unit Value (USD/Unit) 1421 702 138 

Country Market Share   % 59 22.3 7.6 
Growth in export Value % 

(2013-2017) 
15 78 6 

Concentration  of the Supplying 
Countries  

0.15 0.77 0.04 

Average tariff (estimated) Applied by 
the Country  % 

0 0 3.5 

Unit Value (USD/Unit) 766 536 964 
Country Market Share   % 2.4 1.7 1.7 

Growth in export Value % 
(2013-2017) 

37 11 242 

Concentration  of the Supplying 
Countries  

0.12 0.04 0.11 

Average tariff (estimated) Applied by 
the Country  % 

0 0 3.5 

 Trade Map (International Trade Center-ITC)المصدر : 
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جهاز إستقبال أأجهزة إرسال مندمجاً بها  

.S code :852560H 

 تحليل النتائج 

الصادرات إرتفاع ألف دوالر، وتوالى  143إلى العالم نحو )مجموعته(  بلغت قيمة صادرات األردن لهذا المنتج  2112في عام 

(، في حين بلغت قيمة مستوردات كندا من 2112 -2113 ( خالل الفترة الزمنية )123%) نحواألردنية لهذا المنتج  إذ بلغ النمو 

 % خالل الفترة الزمنية ذاتها. 11مليون دوالر، محققة بذلك نموا  بمقدار  453العالم نحو 

 ، كما أن  852560رقم % من مجموع مستوردات العالم لهذا المنتج 11وقد أظهرت النتائج أن األسواق الكندية شكلت نحو 

هذا المنتج: حيث لمجموعة من أهم الدول المصدرة إلى األسواق الكندية   الصين،  اقليم تيبي  – الصين الواليات المتحدة األمريكية ،

 .2112عام لهذه الدول  دوالر على التوالي مليون  24.5مليون دوالر،   32.2مليون دوالر،  332بلغت قيمة الصادرات نحو 

% ، ويلي 23.3كما شكلت الواليات المتحدة االميركية الحصة العظمى من إجمالي إستيراد االسواق الكندية من هذا المنتج الى نحو 

 قيمةل، وبنمو  2112%  على التوالي عام 5.4%، 8.3حيث بلغت الحصص نحو اقليم تيبي ( ثم  الصين   – الصين)ذلك  

للواليات  ( ، في حين بلغ النمو2112 -2113على التوالي خالل ) - %16%، 93ية بنحو  إلى داخل األسواق الكند المستوردات 

 في الفترة الزمنية ذاتها.  % 22بنحو  المتحدة األمريكية 

كما أن معدل نمو الصادرات لتلك البلدان أعاله إلى داخل األسواق الكندية أقل من معدل نمو صادرات تلك البلدان الى االسواق 

السوق بين اقاليم  داخل ، كما يالحظ  بتجارة داخلية نشطة العالمية من مجموعة هذا المنتج  بإستثناء الواليات المتحدة االمريكية

 :   األشكال المنفصلة التاليةفي كما هو موضح  الكندي
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( دول منافسة من حيث قيمة الصادرات الى االسواق الكندية ، بما في ذلك 6جدول التالي تم التوصل إلى أهم )ومن خالل تحليل ال

  . إبراز اهم المؤشرات المرتبطة بكفاءة األداء للتصدير على المستوى الدولي

 

.%23.3بلغت نحو  حيث من إجمالي مستوردات السوق الكندي لهذا المنتج تحديدا U.S.A  ةيظهر من خالل  مؤشر حجم حص   

  93هذا المنتج تحديدا  حيث وصل نحو من مجموعة  يظهر من خالل مؤشر النمو المرتفع  في صادراتها إلى األسواق الكندية.% 

 

  دوالر/ وحدة (. 22مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة المباعة ) يظهر من خالل 
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Unit Value (USD/Unit) 356 137 72 

Country Market Share   % 73.3 8.3 5.4 
Growth in export Value % 

(2013-2017) 
22 93 -16 

Concentration  of the Supplying 
Countries  

0.14 0.68 0.41 

Average tariff (estimated) Applied by 
the Country  % 

0 0 0 

Unit Value (USD/Unit) 207 170 57 
Country Market Share   % 4.2 1.4 1.1 

Growth in export Value % 
(2013-2017) 

-23 -11 10 

Concentration  of the Supplying 
Countries  

0.16 0.26 0.07 

Average tariff (estimated) Applied by 
the Country  % 

0 0 0 

 Trade Map (International Trade Center-ITC)المصدر : 
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 مساحيق التجميل للعناية بالبشرة )غير أدوية( بما في ذلك مساحيق الوقاية من الشمس 

H.S code: 330491  

 تحليل النتائج 

دوالر، وتوالى إنخفاض الصادرات األردنية لهذا الف  213بلغت قيمة صادرات األردن لهذا المنتج إلى العالم نحو   2112 في عام

(، في حين بلغت قيمة مستوردات كندا من العالم 2112 -2113( خالل الفترة الزمنية ) - 22المنتج  الى أن بلغ النمو قيمة سالبة )%

 % خالل الفترة الزمنية ذاتها. 12مليون دوالر، محققة بذلك نموا  بمقدار 132نحو 

، كما أن الواليات 330491% من مجموع مستوردات العالم لهذا المنتج رقم 6وقد أظهرت النتائج أن األسواق الكندية شكلت نحو 

هذا المنتج: حيث بلغت قيمة لمجموعة  ، كانت من أهم الدول المصدرة إلى األسواق الكندية الصين ، إيطاليا المتحدة االمريكية، 

 . 2112دوالر على التوالي عام  مليون  9.8مليون دوالر،  39.9مليون دوالر،  22الصادرات نحو 

% ، ويلي 52.5ية الحصة العظمى من إجمالي إستيراد االسواق الكندية من هذا المنتج الى نحو كما شكلت الواليات المتحدة االميرك

، وبنمو قيمة للمستودات إلى داخل 2112%  على التوالي عام 2.2%، 29.1حيث بلغت الحصص نحو  الصين ثم إيطاليا ذلك  

%  للواليات 9( ، في حين بلغ النمو 2112 -2113%على التوالي خالل الفترة الزمنية )15%، 22األسواق الكندية بنحو  

 المنتحدة األميركية في الفترة الزمنية ذاتها. 

كما أن معدل نمو الصادرات لتلك البلدان أعاله إلى داخل األسواق الكندية أقل من معدل نمو صادرات تلك البلدان الى االسواق 

األشكال في كما هو موضح  داخل السوق الكندي  بين اقاليم  ، بتجارة داخلية نشطة ة هذا المنتج  بإستثناء إيطاليا العالمية من مجموع

 :   المنفصلة التالية

 



23 
 

 

 

( دول منافسة من حيث قيمة الصادرات الى االسواق الكندية ، بما في ذلك 6ل التالي تم التوصل إلى أهم )ومن خالل تحليل الجدو

  .إبراز اهم المؤشرات المرتبطة بكفاءة األداء للتصدير على المستوى الدولي

 

بلغيت نحيو  حييث مين إجميالي مسيتوردات السيوق الكنيدي لهيذا المنيتج  تحدييدا U.S.A  ةيظهير مين خيالل  مؤشير حجيم حصي  

 %(.1التعرفيييييييييييييييييييييية الجمركييييييييييييييييييييييية المنخفضيييييييييييييييييييييية)%، فضييييييييييييييييييييييال عيييييييييييييييييييييين مؤشيييييييييييييييييييييير متوسييييييييييييييييييييييط 52.2

 

   يظهر من خالل  المرتبة الثانية بعدU.S.A  حييث مين إجميالي مسيتوردات السيوق الكنيدي لهيذا المنيتج  تحدييدا ةحصيالفي مؤشر 

عين  فضيال  عين ، %22مؤشر النمو فيي صيادراتها إليى األسيواق الكنديية حييث وصيل نحيو وكذلك من خالل %، 29.1بلغت نحو 

 %(.1مؤشر متوسط التعرفة الجمركية المنخفضة)
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Unit Value (USD/Unit) NA NA NA 

Country Market Share   % 52.2 29.1 7.2 
Growth in export Value % 

(2013-2017) 
9 22 15 

Concentration  of the Supplying 
Countries  

0.11 0.15 0.28 

Average tariff (estimated) Applied by 
the Country  % 

0 0 6.5 

Unit Value (USD/Unit) NA NA NA 
Country Market Share   % 2.7 2 0.8 

Growth in export Value % 
(2013-2017) 

-2 73 6 

Concentration  of the Supplying 
Countries  

0.38 0.07 0.14 

Average tariff (estimated) Applied by 
the Country  % 

0 0 6.5 

 Trade Map (International Trade Center-ITC)المصدر : 
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 متخصصة  ؛ مستحضرات تجميل اخرى

993083H.S code : 

 تحليل النتائج 

الصادرات األردنية لهذا إرتفاع ألف دوالر، وتوالى  415بلغت قيمة صادرات األردن لهذا المنتج إلى العالم نحو  2112في عام 

(، في حين بلغت قيمة مستوردات كندا من العالم نحو 2112 -2113( خالل الفترة الزمنية ) 122%) نحوالمنتج  إذ بلغ النمو 

 % خالل الفترة الزمنية ذاتها. 12ر، محققة بذلك نموا  بمقدار مليون دوال 182.2

، كما أن الواليات  993083رقم % من مجموع مستوردات العالم لهذا المنتج 4وقد أظهرت النتائج أن األسواق الكندية شكلت نحو 

كانت من أهم الدول المصدرة إلى األسواق الكندية لهذا المنتج: حيث بلغت قيمة الصادرات نحو الصين ، إيطاليا المتحدة األمريكية، 

 .2112دوالر على التوالي عام  مليون  16.2مليون دوالر،   21.4مليون دوالر،  111.2

% ، ويلي ذلك  55منتج الى نحو كما شكلت الواليات المتحدة االميركية الحصة العظمى من إجمالي إستيراد االسواق الكندية من هذا ال

، وبنمو قيمة للمستودات إلى داخل األسواق 2112%  على التوالي عام 8.9%، 11.2حيث بلغت الحصص نحو  الصين ، وإيطاليا 

%  للواليات المنتحدة 8( ، في حين بلغ النمو 2112 -2113%على التوالي خالل الفترة الزمنية )22%، 63الكندية بنحو  

 في الفترة الزمنية ذاتها.  األميركية

كما أن معدل نمو الصادرات لتلك البلدان أعاله إلى داخل األسواق الكندية أقل من معدل نمو صادرات تلك البلدان الى االسواق 

األشكال في كما هو موضح داخل السوق الكندي    بين اقاليم بتجارة داخلية نشطة ،العالمية من مجموعة هذا المنتج  بإستثناء إيطاليا  

 :   المنفصلة التالية
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( دول منافسة من حيث قيمة الصادرات الى االسواق الكندية ، بما في ذلك 6صل إلى أهم )ومن خالل تحليل الجدول التالي تم التو

  .إبراز اهم المؤشرات المرتبطة بكفاءة األداء للتصدير على المستوى الدولي

 

 ةيظهر من خالل  مؤشر حجم حص  U.S.A بلغت نحو  حيث وق الكندي لهذا المنتج  تحديدامن إجمالي مستوردات الس

وكذلك من %. 36هذا المنتج تحديدا  إلى داخل األسواق الكندية بنحو مجموعة مؤشر نمو صادراتها من وكذلك من خالل %، 55

الجمركية فضال عن مؤشر متوسط التعرفة ، ( U.S.Aمؤشر تركيز الصادرات المنخفض )تعدد أكبر للدول المستوردة من خالل 

 %(.1المنخفضة)

 

   يظهر من خالل  المرتبة الثانية بعدU.S.A  حييث إجمالي مسيتوردات السيوق الكنيدي لهيذا المنيتج  تحدييدا من ةحصالفي مؤشر 

 %(.1عن مؤشر متوسط التعرفة الجمركية المنخفضة)فضال  عن  ،%22.8بلغت نحو 

  35يظهر من خالل مؤشر نمو صادراتها من هذا المنتج تحديدا  إلى داخل األسواق الكندية بنحو .% 

  

Unit Value (USD/Unit) NA NA NA 

Country Market Share   % 55 11.2 8.9 
Growth in export Value % 

(2013-2017) 
36 8 35 

Concentration  of the Supplying 
Countries  

0.1 0.11 0.19 

Average tariff (estimated) Applied by 
the Country  % 

0 0 6.5 

Unit Value (USD/Unit) NA NA NA 
Country Market Share   % 8.1 5.3 1.7 

Growth in export Value % 
(2013-2017) 

28 -33 34 

Concentration  of the Supplying 
Countries  

0.08 0.05 0.09 

Average tariff (estimated) Applied by 
the Country  % 

0 0 0 

 Trade Map (International Trade Center-ITC)المصدر : 
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 خضار من ألنواع المعدة للبذار بذور 

863338H.S code : 

 

 تحليل النتائج 

الصادرات األردنية لهذا إرتفاع دوالر، وتوالى  مليون 2.9بلغت قيمة صادرات األردن لهذا المنتج إلى العالم نحو  2112في عام 

 115(، في حين بلغت قيمة مستوردات كندا من العالم نحو 2112 -2113( خالل الفترة الزمنية ) 22%) نحوالمنتج  إذ بلغ النمو 

 % خالل الفترة الزمنية ذاتها. 11مليون دوالر، محققة بذلك نموا  بمقدار 

،  هولندا ، كما أن  863338رقم % من مجموع مستوردات العالم لهذا المنتج 3وقد أظهرت النتائج أن األسواق الكندية شكلت نحو 

هذا المنتج: حيث بلغت قيمة لمجموعة  ق الكندية كانت من أهم الدول المصدرة إلى األسوا الصين الواليات المتحدة األمريكية، 

 .2112دوالر على التوالي عام  مليون  13.5مليون دوالر،   26.2مليون دوالر،  22.5الصادرات نحو 

حصصا  مرتفعة من إجمالي إستيراد السوق الكندي من هذا المنتج حيث  الصين الواليات المتحدة األمريكية، هولندا، كما شكلت بلدان 

بنحو  قيمة المستوردات إلى داخل األسواق الكندية في  ، وبنمو2112% على التوالي عام 11.2%، 22.8%، 23.9لغت نحو ب

 (.  2113 -2112)ذاتها  خالل الفترة الزمنية على التوالي   %12%، 1،  11%

كما أن معدل نمو الصادرات لتلك البلدان أعاله إلى داخل األسواق الكندية فاق معدل نمو صادرات تلك البلدان الى االسواق العالمية 

 :   األشكال المنفصلة التاليةفي بإستثناء الواليات المنتحدة األمريكية  من مجموعة هذا المنتج  كما هو موضح 
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( دول منافسة من حيث قيمة الصادرات الى االسواق الكندية ، بما في ذلك 6ومن خالل تحليل الجدول التالي تم التوصل إلى أهم )

  .إبراز اهم المؤشرات المرتبطة بكفاءة األداء للتصدير على المستوى الدولي

 

%، 23بلغيت نحيو  حييث من إجمالي مستوردات السوق الكنيدي لهيذا المنيتج  تحدييدا هولندا   ةيظهر من خالل  مؤشر حجم حص  

 %(.1فضيييييييييييييييييييييييييال عييييييييييييييييييييييييين مؤشييييييييييييييييييييييييير متوسيييييييييييييييييييييييييط التعرفييييييييييييييييييييييييية الجمركيييييييييييييييييييييييييية المنخفضييييييييييييييييييييييييية)

 

  حييث إجميالي مسيتوردات السيوق الكنيدي لهيذا المنيتج  تحدييدا مين  ةحصياليظهر من خالل  المرتبة الثانية بعد  هولندا  في مؤشير 

 %(.1عن مؤشر متوسط التعرفة الجمركية المنخفضة)فضال  عن ، %22.8بلغت نحو 

  (طندوالر/  4123  قيمة الوحدة المباعة ) متوسط إنخفاض يظهريظهر من خالل مؤشر. 
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Unit Value (USD/Unit) 296086 16564 4123 

Country Market Share   % 23.9 22.8 11.7 
Growth in export Value % 

(2013-2017) 
10 1 17 

Concentration  of the Supplying 
Countries  

0.04 0.16 0.16 

Average tariff (estimated) Applied by 
the Country  % 

0 0 2.8 

Unit Value (USD/Unit) 148215 418211 903875 
Country Market Share   % 8.4 6.9 6.3 

Growth in export Value % 
(2013-2017) 

12 25 6 

Concentration  of the Supplying 
Countries  

0.11 0.21 0.57 

Average tariff (estimated) Applied by 
the Country  % 

0 0 0 

 Trade Map (International Trade Center-ITC)المصدر : 
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   ففةفاكهة االفوكادو الطازجة  أو المج

313003H.S code : 

 تحليل النتائج 

 

، في حين بلغت قيمة مستوردات كندا من   فقط دوالر الف 2بلغت قيمة صادرات األردن لهذا المنتج إلى العالم نحو  2112في عام 

في فنية مؤشرات بانه يتوفر حاليا  علما  . % خالل الفترة الزمنية ذاتها11مليون دوالر، محققة بذلك نموا  بمقدار  224العالم نحو 

المركز الوطني للبحوث واإلرشاد  في غور األردن من جانب  )منها األفوكادو(  مدى جدوى امكانية زراعة األشجار اإلستوائية

 . منظمة جايكا اليابانيةمع  )وهي مؤسسة حكومية ( بالتعاون الزراعي

،  المكسيك، كما أن  313003رقم % من مجموع مستوردات العالم لهذا المنتج 4وقد أظهرت النتائج أن األسواق الكندية شكلت نحو 

حيث بلغت قيمة الصادرات نحو  ؛ كانت من أهم الدول المصدرة إلى األسواق الكندية لهذا المنتج الواليات المتحدة األمريكة ، البيرو 

 .2112دوالر على التوالي عام مليون  1.6مليون دوالر،   8.2مليون دوالر،  211.8

من  و،البير % ، ويلي ذلك  94.6الحصة العظمى من إجمالي إستيراد االسواق الكندية من هذا المنتج الى نحو  المكسيككما شكلت 

قيمة للمستودات إلى  سالب ، وبنمو2112%  على التوالي عام 1.2%، 3.9الحصص نحو  حيث بلغتالواليات المتحدة األمريكة ثم 

في الفترة  للمكسيك% 16( ، في حين بلغ النمو 2112 -2113على التوالي خالل ) -%48،  -%11داخل األسواق الكندية بنحو  

 . الزمنية ذاتها

معدل نمو استيراد كندا لهذا المنتج من مجمل  أقل من كما أن معدل نمو الصادرات لتلك البلدان أعاله إلى داخل األسواق الكندية 

   األسواق العالمية كما هو موضح في األشكال المنفصلة التالية:
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( دول منافسة من حيث قيمة الصادرات الى االسواق الكندية ، بما في ذلك 6ومن خالل تحليل الجدول التالي تم التوصل إلى أهم )

  .إبراز اهم المؤشرات المرتبطة بكفاءة األداء للتصدير على المستوى الدولي

 

بلغيت نحيو  حييث مين إجميالي مسيتوردات السيوق الكنيدي لهيذا المنيتج  تحدييدا المكسييك   ةيظهير مين خيالل  مؤشير حجيم حصي  

 %(.1فضييييييييييييييييييييييال عيييييييييييييييييييييين مؤشيييييييييييييييييييييير متوسييييييييييييييييييييييط التعرفيييييييييييييييييييييية الجمركييييييييييييييييييييييية المنخفضيييييييييييييييييييييية) %،94.6

 

 حييث مستوردات السوق الكندي لهذا المنتج  تحديدا اإلجماية من  ةحصال ريظهر من خالل  المرتبة الثانية بعد  المكسيك   في مؤش 

 %(.1عن مؤشر متوسط التعرفة الجمركية المنخفضة)فضال  عن ، %3.9بلغت نحو 

،  Peruقيمية الصيادرات اليى كنيدا لمجموعية هيذا المنيتج تحدييدا بالنسيبة اليى البييرو  )سالب(  ان النمومن الجدول التالي  كما يالحظ 

  U.S.A .، والواليات المتحدة األمريكية  Guatemalaوغوتيماال 



33 
 

  

Unit Value (USD/Unit) 2836 2451 3172 

Country Market Share   % 94.6 3.9 0.7 
Growth in export Value % 

(2013-2017) 
16 -10 -48 

Concentration  of the Supplying 
Countries  

0.58 0.25 0.7 

Average tariff (estimated) Applied by 
the Country  % 

0 0 0 

Unit Value (USD/Unit) 1518 1628 2299 
Country Market Share   % 0.4 0.2 0.1 

Growth in export Value % 
(2013-2017) 

8 14 -2 

Concentration  of the Supplying 
Countries  

0.51 0.41 0.22 

Average tariff (estimated) Applied by 
the Country  % 

0 0 0 

 Trade Map (International Trade Center-ITC)المصدر : 
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 التوصيات
  السعر"من خالل التحاليل والنتائج التي تم إستعراضها سابقا  ؛ توصي الدراسة األخذ بعين اإلعتبار" 

األردنية الراغبة في دخول األسواق الكندية ؛ بحيث أن ال تقل جودة المنتج  لمصانع أو الشركات"الجودة "و

 : المرشح للتصديرعن جودة المنتج الدول المنافسة كما هو اآلتي

 

صناعة اللدائن من تركيبات مختلفة من األثاث والعربات ( فيما يخص )392631المنتج رقم ) مجموعةتصدير .1

الواليات المتحدة الدول المنافسة )  أبرز  الجودة ال تقل عن  (  يتطلب جودة -وما يماثلها  البالستيك

دوالر/طن   4219( بنحو للمكسيك ( وباسعار متقاربة مع الدولة  المنافسة )المكسيك ، الصين،  االمريكية

 واصل .

بالط ترابيع وقرميد سقوف ، وأحجار تبليط وأصناف ( فيما يخص  )681119تج رقم )المنمجموعة تصدير  .2

، U.S.Aالدول المنافسة )  أبرز  ة(  يتطلب جودة  ان ال تقل عن جود مماثلة ، من اإلسمنت وإن كانت مسلحة

 . واصلاعاله    ( وباسعار متقاربة مع الدولة  المنافسة الصينإسرائيل ، 

بالط خزر يستخدم في األرضيات أو لتغطية الجدران أو ( فيما يخص  )691291تج رقم )المنمجموعة تصدير  .3

( وباسعار تركيا ، ا الصين،  إيطالياالدول المنافسة ) أبرز ة(  يتطلب جودة  ان ال تقل عن جود المواقد

 . واصل متر مربع  1111 دوالر/ 4952 ( بنحو تركيا  متقاربة مع الدولة  المنافسة )

متحصل عليه بالتعويم فلوت  -الواح أو صفائح من زجاج ( فيما يخص  )211511نتج رقم )الم مجموعة تصدير .4

(  يتطلب 3وز غير مسلح ، ذو طبقة  ماصة  غير عاكسة ، بسمك ال يتجا -وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين  مم 

(   المانيا،  الواليات المتحدة األمريكية، الصينالدول المنافسة ) أبرز  ةجودة  ان ال تقل عن جود

 .متر مربع  واصل 1111دوالر/ 3914 لة  المنافسة )المانيا ( بنحو وباسعار متقاربة مع الدو

تتألف  -التبريد أو التجميد -وحدات إحداث البرودة ا يخص  )( فيم841869المنتج رقم )مجموعة تصدير  .5

مكثفاتها  من مبادالت حرارية ، لمخازن التبريد أو ألغراض العمليات الصناعية بالمصانع(  يتطلب جودة  ان ال تقل 

( وباسعار الواليات المتحدة االمريكية ، المكسيك، الصين الدول المنافسة المنافسة )  أبرز  ةعن جود

 واصل.  للوحدة ،دوالر/ 138لدولة  المنافسة )االصين ( بنحو متقاربة مع ا

أجهزة إرسال مندمجاً بها أجهاز إستقبال(  يتطلب ( فيما يخص  )852561المنتج رقم )مجموعة تصدير  .6

(  الصين ، Taip الصين، الواليات المتحدة األمريكية الدول المنافسة ) أبرز  ةجودة  ان ال تقل عن جود

 .وحدة ،  واصل  دوالر/ 22 ( بنحو الصين  وباسعار متقاربة مع الدولة  المنافسة )

بما في   - غير أدوية -مساحيق التجميل للعناية بالبشرة ( فيما يخص  )331491المنتج رقم ) مجموعةتصدير .2

الواليات المتحدة الدول المنافسة ) أبرز  ة(  يتطلب جودة  ان ال تقل عن جود الوقاية من الشمس ذلك مساحيق

 .اعاله  ( وباسعار متقاربة مع الدولة  المنافسة  إيطاليا األمريكية، 

(  يتطلب جودة  ( فيما يخص  )331411المنتج رقم )مجموعة تصدير  .8 متخصصة؛ مستحضرات تجميل اخرى 

( ، الصين إيطاليا الواليات المتحدة االمريكية ، الدول المنافسة المنافسة )  أبرز ةان ال تقل عن جود 

 واصل.  ،اعاله  وباسعار متقاربة مع الدولة  المنافسة 

بذور خضار من ألنواع المعدة للبذار(  يتطلب جودة  ا يخص  )( فيم121991المنتج رقم )مجموعة تصدير  .9

( ، الصين  الواليات المتحدة االمريكيةهولندا ، الدول المنافسة المنافسة )  أبرز  ةان ال تقل عن جود

 واصل.  ،طندوالر/   4123وباسعار متقاربة مع الدولة  المنافسة )الصين( بنحو 
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(  يتطلب ( فيما يخص  )181441المنتج رقم )مجموعة تصدير  .11 لمجففةفاكهة االفوكادو الطازجة  أو ا

( وباسعار متقاربة مع   Peruالبيرو ،  المكسيك الدول المنافسة ) أبرز  ةجودة  ان ال تقل عن جود

،   طن دوالر/1518 ( بنحو   Dominican Republicلجمهورية الدومنيكان  الدولة  المنافسة )

 .واصل 

 

 

  كما توصي الدراسة بان تكون الجهود تكاملية  مع الغرف التجارية والصناعية بما في ذلك المنشآت المعنية

بدقة    ألسعاربما في ذلك  استقصاء الوصف الدقيق للمنتجات المرشح تصديرها بغرض إوذلك بالتصدير 

معين  يندرج  تحته  مجموعة  منتجات فرعية   يصف  منتج (  خانات 6بعدد     H.S code )  حيث  أن

 . حيث يتطلب ذلك  التواصل مع الشركات المستوردة داخل االسواق الكندية ؛ محددة 

 


