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المعادن 

النفط والغاز  01

الغاز الطبيعي 

النفطمشتقات 

الخامالنفط
منغوليا، بيالروسيا، 
سلوفاكيا، إستونيا

هولندا، الصين، ألمانيا، 
بولندا، بيالروسيا

متعددة

كازاخستان، منغوليا، 
، بيالروسيا، يرغستانق

طاجكستان

ألمانيا، أميركا، تركيا، 
،المتحدةلمملكةا

كوريا الجنوبية
متعددة

سلوفاكيا، بيالروسيا، 
إستونيا، التيفيا، صيربيا

اليابان، إيطاليا، 
، سلوفاكيا، بيالروسيا

الجمهورية التشيكية
متعددة

المستوردون الرئيسيون
من روسيا

ا  الدول األكثر اعتماًد
على الصادرات الروسية 

منها 

الصناعات والخدمات التي 
ة تتأثر بالسلعة المستورد

من روسيا
السلع األساسية 
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كندا، اليابان، أميركا، 
إيطاليا، كوريا الجنوبية 

أميركا، اليابان، ألمانيا، 
إيطالياالصين، 

وسائل النقل

بيالروسيا،كازاخستان، 
أذربيجان، ، يرغستانق

أوزبكستان

تركيا، أميركا، بيالروسيا، 
إيطاليا، بلجيكا

اآلالتالنقل، وسائل 

بيالروسيا، كازاخستان، 
، أوزبكستانأرمينيا، 

أذربيجان

الصين، ألمانيا، تركيا، 
اليابان، أميركا

اإللكترونيات، 
النقل، اآلالتوسائل 

المعادن  02

صناعة السبائك، 
البطاريات، اإللكترونيات

الصين، فنلندا، ألمانيا، 
هولندا، أميركا

فنلندا، بيالروسيا، 
أوكرانيا، التيفيا، 

مولدوفا

*البالديوم

الحديد والصلب

النحاس 
منيوموواألل

النيكل
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المستوردون الرئيسيون
من روسيا

ا  الدول األكثر اعتماًد
على الصادرات الروسية 

منها 

الصناعات والخدمات التي 
ة تتأثر بالسلعة المستورد

من روسيا
السلع األساسية 

الطلبمنأقلموالبالديمنالمعروضالماضيةالتسعالسنواتخالل.السياراتعادمنظامفيُيستخدماحالًيالمستخرجالبالديوممن%90حوالي*
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منغوليا، بيالروسيا، 
أذربيجان، كازاخستان، 

مولدوفا

أميركا، الصين، برازيل، 
الهند، المكسيك

الزراعة 
الغذائيةوالصناعات 

بيالروسيا،أرمينيا، جورجيا، 
طاجكستان، كازاخستان

بيالروسيا، كازاخستان، 
أذربيجان، الصين، جورجيا

اإللكترونيات

فنلندا، بيالروسيا، 
وكرانيا، التيفيا، أ

مولدوفا

الصين، فنلندا، ألمانيا، 
أميركا،هولندا اآلالتالنقل، وسائل 

خدمات األعمال، 
الصناعات الغذائية، النقل 

ألمانيا، هولندا، اليابان، 
أستراليا، أميركا، فنلندا

ليتوانيا، التيفيا، إستونيا، 
السلفادور، فنلندا

اإللكترونيات 04

الكيماويات  03

معدات النقل 05

الخدمات 06

األسمدة

الهواتف المحمولة 
...والريسفرات، 

الحديد وقطاع 
النقل

النقل وخدمات 
األعمال
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المستوردون الرئيسيون 
من روسيا

ا الدول األكثر اعتماًد
على الصادرات الروسية 

منها 

الصناعات والخدمات التي 
ة تتأثر بالسلعة المستورد

من روسيا
السلع األساسية 



طاجكستان، بيالروسيا، 
قيزغستان،كازاخستان، 

أوكرانيا

ألمانيا، اليابان، 
كوريا الجنوبية، الصين، 

بيالروسيا

معدات النقل 

بيالروسيا، أرمينيا، 
طاجكستان،كازاخستان، 

أوزبكستان

الصين، ألمانيا، فيتنام، 
هولندا، بولندا

اإللكترونيات

بيالروسيا، أرمينيا، 
كازاخستان، ليتوانيا، 

أوكرانيا

الصين، ألمانيا، إيطاليا،
بولندا، هولندا

اآلالت
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، التصنيعقطاع التعدين، 
الخدمات

هولندا ، إيرلندا، 
أميركا، فرنسا، 

المملكة المتحدة، ألمانيا

قبرص، التيفيا، صربيا، 
فنلندا، إيرلندا، هولندا

اإللكترونيات 02

معدات النقل 01

اآلالت 03

الخدمات 04

قطع السيارات

الهواتف المحمولة 
..وقطع الحاسوب، 

آالت نهائية الصنع، 
قطع

خدمات تقنية وخبرات 

الموردون الرئيسيون 
لروسيا

ا  الدول األكثر اعتماًد
على الواردات الروسية 

منها 

الصناعات والخدمات التي 
المّوردة تتأثر بالسلعة 

إلى روسيا
السلع األساسية 



خالصات حول الصادرات الروسية العالمية

خاللالروسيةالمعادنصادراتنصفمنأكثركان.الروسيةالمعادنصادراتعلىوالنيكلوالصلبوالحديدوالنحاسمنيومواألليهيمن

.العالميةالصادراتمنالمئةفي5منأكثريمثلماوهووالصلب،الحديدمن2020-2018الفترة

التصديرسوقحصصمعالروسية،المعادنصادراتمنالتواليعلىالمئةفي14والمئةفي15منيوموواأللالنحاسصادراتلتشّك

العالميةالسوقفيروسياحصةتبلغالمعدنية،صادراتهامنفقطالمئةفي7النيكلليشّكبينما.المئةفي3.6والمئةفي3.3العالمية

.المئةفي12

اقتصاداتاألساسفيهياعتماًدااألكثرالدولأنحينفيالمتحدة،والوالياتوألمانياوالصينتركياهيروسيافيالمعادنأسواقأكبر

.والتفيافنلندااألوروبياالتحادأعضاءوكذلكتركيا،ذلكفيبما،(الوسطىوآسياأوروبابقيةدول)األوروبياالتحادخارج

دوالرمليار4.5بقيمةالبالديومروسياصدرت.والبالتينالبالديوممثلالنفيسةالمعادنفيالعالميةالسوقفيكبيرةحصةروسياتمتلك

.المئةفي24تبلغعالميةتصديرسوقحصةيمثلماوهو،2020-2018الفترةخاللركييأم

أكبربينومنكبيًرااعتماًداالدخلومنخفضةالمجاورةالدولمنالعديدعليهاوتعتمدعالمية،أهميةذاتاألسمدةمنروسياصادراتتعتبر

مشتريالغيرمهمةأخرىدولةالهندعّدتُ حينفيوالصين،وبيالروسياوكازاخستانوأميركاالبرازيلالروسيةالكيماويةللصادراتالمشترين

.األوروبي

النقلخدماتمناألكبرالجزءتصديريتم.األوروبياالتحاددولمعأكبربقوةروسياتتكاملاألخرى،األعمالوخدماتالنقلمجالفي

.كنداوكذلكوسويسرا،وليتوانياوفنلنداوالنمساألمانياوأهمهااألوروبية،الدولإلىالروسية



لنقلامعداتمنروسياوارداتفيمماثلوزنواليابانوألمانياأميركالـكان.المتحدةوالوالياتوألمانياالصينهملروسياموردينثالثأكبر

.منهالكلدوالرمليارات4إلى3.5منالوارداتقيمتراوحتحيث،2020إلى2018منالفترةخالل

األوروبيواالتحادآسياشرقمنكبيرحدإلىوالمالبس،والنهائيةالوسيطةوالسياراتالنهائيةاإللكترونياتمنالرئيسيةروسياوارداتتأتي.

وأوزبكستان،ومولدوفا،جورجيا،األوراسي،االقتصادياالتحاددولجميعروسياعلىتعتمدالتيتصديًرااألكثرالعشرالبلدانتشمل

.وباراغوايفاروجزرإلىباإلضافةوطاجيكستان،

خدماتهيالوارداتأكبراألخرى؛واألعمالالسفرخدماتفيتجاريعجزأكبروجودمعصادراتها،الخدماتمنروسياوارداتتتجاوز

منعليهاالحصوليتمالتيالنقلوخدمات(الفنيةالخدماتمنوغيرهاوالعلميةوالهندسيةالمعماريةالخدماتخاصة)األخرىاألعمال

.وأميركاأوروبا

خالصات حول الواردات الروسية العالمية


