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 صادرات وواردات العالم

مليار19.7 نحو (3303 :المنسق النظام كود) (للتجميل ومياه عطور) المنتح من العالم واردات بلغت 

 كل يليها للمنتج، مستورد أبرز األمريكية المتحدة الواليات تعتبر .2019 عام في وذلك أمريكي دوالر

 .التوالي على %5.9 ,%8.7 ،%12.6  تبلغ سوقية بحصة المتحدة، والمملكة ألمانيا :من

من %11.5 بنسبة إسبانيا تليها ،%27.4 تبلغ سوقية بحصة المنتج لهذا ُمصدر أبرز فرنسا تعتبر 

 .2019 عام في وذلك العالم في الصادرات إجمالي

2019 ،2015 عامي بين وذلك %322.7 من يقارب ما المنتج هذا من العالم واردات نمو معدل بلغ. 

 (أمريكا –أوروبا  –آسيا  –أفريقيا )المناطق الرئيسية للتجارة 

المتحدة والمملكة ألمانيا :من كل تعتبر .2019 عام في وذلك العالم واردات إجمالي من %49.4 يعادل بما أمريكي دوالر مليار 9.74 نحو المنتج هذا من أوروبا واردات بلغت 

 .التوالي على %10.2 ,%11.9 ,%17.5 تبلغ سوقية بحصة المستوردين أبرز من وهولندا

العربية واإلمارات سنغافورة :من كل تعتبر .2019 عام في وذلك العالم واردات إجمالي من %26 يعادل بما أمريكي دوالر مليار 5.11 نحو المنتج هذا من آسيا واردات بلغت 

 .%10.9 ,%14.4 ,%16.5 تبلغ سوقية بحصة المستوردين أبرز من والصين المتحدة

من  وكندا والمكسيك المتحدة الواليات :من كل تعتبر .2019 عام في وذلك العالم واردات من %20.4 يعادل بما أمريكي دوالر مليار 4.01 نحو المنتج هذا من أمريكا واردات بلغت 

 .%6.3 ,%6.6 ,%61.6 تبلغ سوقية بحصة المستوردين أبرز

أبرز من ومصر والمغرب إفريقيا جنوب :من كل تعتبر ،2019 عام في وذلك العالم واردات من %1.7 يعادل بما أمريكي دوالر مليون0.34 نحو المنتج هذا من أفريقيا واردات بلغت 

 .%10.2 ,%11.7 ,%23.1 تبلغ سوقية بحصة المستوردين

 فرص تصديرية

 مركز التجارة الدولي، خريطة التجارة  العالمية: المصدر

16.05 16.74 
18.49 

20.00 

19.70 

16.76 17.30 
19.20 

20.64 

19.68 

0

5

10

15

20

25

2015 2016 2017 2018 2019

 الصادرات الواردات

( عطور ومياه للتجميل: 3303)اإلتجاه العام للتجارة العالمية للمنتج   
(2019-2015)الفترة خالل   

 مليار دوالر أمريكي



www.exportersgateway.com  2020  ©بوابة المصدرين جميع الحقوق محفوظة 

465.80 
417.50 

438.20 

916.10 

1,284.10 

0

500

1000

1500

2015 2016 2017 2018 2019

( عطور ومياه للتجميل: 3303)صادرات دبي من المنتج   
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 مليون درهم إماراتي

عطور ومياه : 3303)أبرز األسواق المتنامية لصادرات دبي من المنتج 
2019و  2018وفقا لمعدالت نمو اإلستيراد بين عامي  ( للتجميل  

% 7,509 

1,232 

1,180 

977 

842 

711 

687 

686 

586 

544 

0300060009000

 ناميبيا

 الجابون

 توجو

 ليبيريا

 أوروغواي

 النيجر

 المكسيك

 سيرا ليون

 الدانمارك

 إسبانيا

 أداء تجارة دبي

2019-2015 عامي بين %175.7 يبلغ نمو بمعدل ،2019 عام في درهم مليون1.28 نحو (3303 :المنسق النظام كود) (للتجميل ومياه عطور) المنتح من دبي صادرات بلغت. 

تبلغ سوقية بحصص ونيجيريا المتحدة والواليات والعراق عمان سلطنة تليها دبي، صادرات إجمالي من %14.7 تبلغ سوقية بحصة دبي من للمنتج مستورد أبرز السعودية تعتبر  

 .التوالي على 4.26% & 5.38% ,10.75% ,10.84%

وألمانيا وإسبانيا فرنسا  :من كل المنتج هذا تصدير في لدبي المنافسين أبرز. 

 فرص تصديرية

 جمارك دبي: المصدر



 المسؤولية إخالء

 .محفوظة الطبع وحقوق ،" ExportersGateway" إلى خاصة ملكية المادة هذه تعتبر

 أو طريقة بأي توزيعها أو نسخها إعادة الوثيقة، هذه من جزء أي استخدام ينبغي وال

 دبي مؤسسة من مسبق كتابي أذن على الحصول دون البائع مؤسسة خارج وسيلة

 فروعها، من أي أو الصادرات، لتنمية دبي مؤسسة تتحمل ال .الصادرات لتنمية

 االعتماد أو استخدام عن ناتجة مسؤولية أو التزام أي وكالئها أو موظفيها مدرائها،

   .الوثيقة هذه في الواردة النتائج أو التوقعات، التقديرات، اآلراء، على


