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  NOTES 

I . إيضاحات عامة:   I. General Notes: 

البياناااات الاااواردذ  ااات باااتا الكتااااب سعتمااادت بصااا ة  ساساااية علااا  
وزارات  ماااا اإلحصااااءات الرسااامية ماااا ارقطاااار العربياااة ساااواء

الزراعيااة  و ارجهاازذ اإلحصاااةية  اإلحصاااةية ارجهاازذالزراعااة و
 .عالقة و الوزارات ارخري تلك ال المركزية

 The data in this book is mainly depending 
on the ministries of agriculture or official 
statistics received from the Arab countries, 
either from the specialized agric. Statistical 
agencies or from the central agencies or other 
ministries. 

لة عدم توا ر بعض البيانات ما مصادربا الرسامية   ياتم  ما  ت حا
   و باالسااتعانة تقااديربا مااا قبااظ المنظمااة العربيااة للتنميااة الزراعيااة

 : مثظ بمصادر  خرى موثوقة

الموقاااإل اإللكترونااات لمنظماااة اررتياااة والزراعاااة لإلمااام المتحااادذ  -
www.fao.org/faostat/ 

 لمتلمركااااااااااااز التجااااااااااااارذ العااااااااااااا الموقااااااااااااإل اإللكتروناااااااااااات -
ww.trademap.org   

 In case such statistics are not available 
from official sources, AOAD resorts to 
estimates or using other reliable sources such 
as: 

- www.fao.org/faostat/ 

- ww.trademap.org 

بااالليتيا العربيااة  اات بااتا المجلااد كتباات عناااويا الجااداوظ والاادوظ 
 .اررقام العربية واستخدمتاإلنجليزية و

 Titles of tables and names of countries are 
written in Arabic and English languages, also 
Arabic numbers are used. 

وليرض توحيد المقاييس   قد  ستخدم الهكتاار كوحادذ للمسااحة بعاد 
  مكا ةها ما الهكتار  تحويظ الوحدات المحلية مثظ ال داا والدونم سل
كماااا  ساااتخدم الااادوالر . و ساااتخدم الطاااا المتاااري كوحااادذ للاااوزا

للقيمة بعد تحويظ العمالت المحلياة بسساتخدام ساعر  كوحدذارمريكت 
الصرف  الرسمت لكظ عملة ولكاظ سانة لاملها باتا المجلاد و ا  ماا 

 .وردت  ت اإلستمارذ اإلحصاةية  و المصادر المنلورذ الموثقة

 For the purpose of unification, Hectare is 
used as the unit of area, and the Metric Ton is 
used as a unit of weight. Similarly, the 
American Dollar is used as a common unit of 
value. Local currencies were converted into 
U.S. Dollar equivalent when required applying 
the prevailing official rate of exchange for the 
particular year in question. 

 ت حالة وجود  رو  علارية ط ي اة للجملاة الر ساية لابعض 
 .التقريب العلري عمليات الجداوظ   يرجإل تلك سل 

 In case exist decimal differences in the 
vertical summation of some tables, this due to 
rounding. 

II . إيضاحات خاصة باإلنتاج النباتي:  II. Notes on Crop Production: 

جملة اإلنتاج والمساحات لمجاميإل الحباوب والادرنات والبقاوظ   -0
والخضر وال اكهة وارلياف قد ال تمثاظ جملاة الزيتية والبتور 

اإلنتاج والمساحات للمحاصيظ الواردذ  ت كظ مجموعاة رنهاا 
 .قد تلمظ محاصيظ  خرى رير واردذ

 1- Total production and total area of cereals, 
roots and tubers, pulses, oil crops, 
vegetables, fruits and fiber crops may not 
tally with total mentioned under each group 
due to the fact that it may include other 
crops not mentioned. 

مسااااحة ارعاااالف الخضاااراء ال تتضاااما مسااااحات المراعااات   -8
 .الطبيعية

 2- The green fodder area does not include area 
of natural pastures. 

مسااااحة  االمزروعاااة بالباااتور الزيتياااة ال تتضااام اتمسااااحال  -8  
   .القطا

  3- Area Under oil seeds crops does not include 
area of cotton.  

III . إيضاحات خاصة باإلنتاج الحيواني:  III. Notes on Animal Production : 

تمثااظ سحصاااءات اإلنتاااج الحيااوانت  عااداد الحيوانااات بيااض   -0
النظر عا التركيب العمري  و الجنسات لنناواا المختل اة ماا 
الحيوانااات  وتلاامظ الحيوانااات المحليااة والمسااتوردذ  سال  ا 
بعاااض الااادوظ العربياااة ال توضاااه  ااات سحصااااءاتها التعرياااف 

 وظ الساانة  و )حصاار المحاادد لنعااداد الااواردذ وال توقياات ال
كمااا يالحااظ  ا  عااداد الحيوانااات يااتم (. منتصااف الساانة مااثالا 

تقادر البياناات  ات السانوات قاد حصربا  ت سنوات متباعدذ و
 . البينية بالتقدير اللخصت  و المكتبت

 1- Livestock statistics give number of animals 
irrespective of their age or sex. These 
numbers include both domestic and 
imported animals. Livestock numbers as 
given by some Arab countries lack clear 
specifications especially time reference of 
the survey. It is also to be observed that 
livestock surveys are generally conducted 
at long intervals so that figures for the years 
within the intervals are estimated according 
to value judgment. 

يمثظ سنتاج ارساماك اإلنتااج الكلات ماا كاظ المنااط  والمصاايد  -8
 .المزارا السمكيةباإلضا ة إلنتاج الداخلية والخارجية 

 3- Fish production represents all fish produced 
from internal and external fishing grounds. 
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ماا  باا الكليةبالنسبة إلنتاج ارلباا   تمثظ سحصاءات سنتاج ارل -4
 .وتلك  ت صورذ لبا ساةظ كظ الحيوانات

 4- Milk production represents milk from all 
animals in the form of fresh milk 
equivalent. 

بالنسبة إلنتاج البيض  قد تم تحويظ البيانات المتاحة عاا  عاداد  -5
 .جرام 51البيض سل  وزا بس تراض متوسط وزا البيضة 

 5- Egg production is given in weight equivalent, 
on the basis of an average weight of 50 
grams per egg. 

IV:.  إيضاحات خاصة بالصادرات والواردات:  IV. : Notes on Imports and Exports: 

تاام تحويااظ القاايم الخاصااة بالصااادرات والااواردات والمعطاااذ 
قابلهاا بالادوالر ارمريكات  وتلاك للسانوات بالعملة المحلية سل  ماا ي

لساعر  المعنية سعتماداا عل  النلرات الرسمية التات تصادربا الادوظ
 .الصرف

وتجاادر اإللااارذ سلاا   ا وحاادات الصاارف باات  قااد ال تعكااس 
وماااا . القيماااة الحقيقياااة للعماااالت المحلياااة لااابعض الااادوظ العربياااة
ض قيمااة المالحااظ التاا ثير الواضااه لتيياار  سااعار الصاارف وتخ ااي

العملااة المحليااة بالنساابة للاادوالر علاا  كثياار مااا البيانااات الخاصااة 
 ببعض ارقطار العربية 

 All values pertaining to exports and imports, 
are given in local currencies, and are converted 
into their U.S. Dollars equivalent, as derived 
from the official bulletins of countries.  

Exchange rates applied may not, reflect the 
actual currency value in some Arab countries, 
which affect prices. Costs of production, and 
trade.  

جملااة الحبااوب والاادقي  عبااارذ عااا مجمااوا الحبااوب المختل ااة  -0
 .ودقي  القمه بعد تحويله سل  قمه

 1- Total cereal and flour includes all cereals 
plus wheat flour converted to wheat 
equivalent. 

جملاااة ال اكهاااة  و جملاااة الخضااار تلااامظ ال اكهاااة  و الخضااار  -8
 .الطازجة والمج  ة والمح وظة مؤقتاا والمعلبة

 2- Total fruits and vegetables usually include 
fresh, dried, canned or Temporarily 
preserved fruits or vegetables. 

والجمااااظ والجااااموس اللحاااوم الحماااراء تلااامظ لحاااوم اربقاااار  -8
 (.طازجة  و مبردذ ومستحضراتها)واررنام والماعز 

 3- Red meat includes bovine and buffaloes 
meat, sheep and goat meat, and camel 
meat. (fresh, Chilled and Preparations). 

جملااة ارسااماك تلاامظ ارسااماك الطازجااة والمج  ااة والمعلبااة  -4
 .والقلريات والروبياا والكا يار ومستحضرات ارسماك

 4- Total fish represents fresh, dried, salted and 
canned, it includes fish preparation, caviar 
and shrimps. 

 Total vegetable oil also includes other oils -5  .زيوت  خرى رير متكورذجملة الزيوت النباتية تلمظ  -5
which are not mentioned. 

السكر الخام يلمظ السكر المكرر بعد تحويله سل  ما يعادله ماا  -6
 .السكر الخام

 6- Raw sugar includes refined sugar converted 
into raw sugar equivalent. 

 Milk total represents both milk and milk -7  .لباا تتضما ارلباا ومنتجاتها  ت صورذ لبا ساةظجملة ار -7
products in the form of fresh milk 
equivalent. 

V . إيضاحات خاصة بالميزان الزراعي والغذائي للسلع الزراعية:  V. Notes on Agricultural and Food 
Balances : 

سااالإل الزراعياااة بااات السااالإل المنتجاااة  ااات القطااااا اعتبااارت ال
الزراعاات  سااواء الرةيسااية  و الثانويااة بصااورتها اروليااة   و التاات 
جاارى عليهااا تحويااظ لااكلت بهاادف تسااهيظ سسااتعمالها  و نقلهااا  و 
ح ظهااا  و تااداولها  بلاارط  ال يترتااب علاا  باات  العمليااة تييياار  اات 

لقطاا الزراعت  خواصها الطبيعية  وكتلك مستلزمات اإلنتاج  ت ا
 :وو قاا للتعريف الساب   سا السلإل الزراعية تلمظ 

 Agricultural commodities are those 
products which are produced in the agricultural 
sector whether they are in their rudimentary or 
secondary form or whether they are processed 
in order to facilitate their use or handling or 
storing. Agric. Inputs used in agric. Sector are 
considered as Agric. Commodities. According 
to the above definition, the agricultural 
commodities include: 

 :Animal Products -1  :المنتجات الحيوانية  -1

 رناام ومااعز  جااموس   بقاار  : حياة ال المزرعية الحيوانات
 .جماظ   خيوظ  بياظ  حمير  دواجا

 Live farm animals, buffaloes, cattle, sheep 
goats, camels, horses, donkeys and 
poultry. 

طازجاااة  مباااردذ  و مجمااادذ  مج  اااة  و : اللحاااوم وارساااماك 
 .معلبة

 Meat and fishery products whether fresh, 
frozen, dried or canned. 

 .Edible offal  .لإلستهالك اآلدمت  مخل ات التبه
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حليب طازج  و مكثاف  و مج اف  : منتجات ارلباا المختل ة 
 .  سماجبنةقلدذ  زبد   

 Milk products: fresh milk, dried or 
condensed milk, butter, cheese, ghee, and 
cream. 

 .Animal fats and oils  .لحوم ودبوا حيوانية

 .Skins and hides and fur skins  .جلود و راء

 .Eggs in shell, or dried or eggs for hatching  .بيض بقلرذ  و مج ف  و بيض للت قيس

 .Natural honey  .العسظ الطبيعت

 : Plant Products .2  :المنتجات النباتية . 2

خضار البتور الزيتياة  درنات  الحبوب والدقي   البقوليات  ال
طازجة  و مج  ة  و معلبة    واكه طازجاة  و مج  اة معلباة  

 .مربات وتمور

 These include: Cereals, flour, pulses, 
oilseeds, and tuber crops, Vegetables, 
whether fresh, dried, frozen, canned, Fruit 
whether fresh dried or canned, Jams and 
dates. 

 .Sugar: sugar cane and beet sugar  (اللوندر)سكر القصب  وسكر البنجر : السكر 

 .Coffee, tea and cocoa  .القهوذ واللاي والكاكاو

 .Milling by-products  .مخل ات المطاحا

 .Oilseed cakes and meals  .كسب البتور الزيتية

 .Vegetable oils in its various forms  .الزيوت النباتية بمختلف  نواعها

 .Silk cotton fibers, jute and wool  .الحرير   لياف القطا  الجوت والصوف

 .Wood and timber  .ارخلاب

 .Flowers and flower seedlings  . زبار ولتالت

 Green Fodders  ارعالف الخضراء

 .Tobacco leaves or cut tobacco, cigarettes  .تبغ ور   و م روم  سجاةر

 ,Agricultural inputs (fertilizers, pesticides  (.ارسمدذ  المبيدات  واآلالت)مستلزمات اإلنتاج 
herbicides and machinery). 

 .Wood and forestry products  .منتجات اليابات وارخلاب

 : Food Commodities .3  :السلع الغذائية . 3

ياااإل السااالإل الزراعياااة الساااابقة ماااا عااادا السااالإل التااات تلاامظ جم
تستعمظ كمستلزمات سنتاج  ت الزراعة مثاظ ارسامدذ واآلالت 
والمبيدات وبيض الت قايس والبطاطاا للزراعاة ونباتاات الزيناة 
وارخلاب والمنتجات اليابية وكسب البتور الزيتية ومخل اات 

 :المطاحا وارسمدذ  وتلمظ باإلضا ة سل  تلك 

 Include all the above mentioned agricultural 
commodities leaving out those commodities 
which are used as agricultural inputs, 
including eggs for hatching, decoration 
plants, woods and forestry products, oil-
seed cakes, potatoes as seed stocks, 
milling by-products, and fertilizes.  

Food commodities include also :  

 .Sweets, biscuits and chocolates  .الحلويات المختل ة مثظ البسكويت واللكوالته

 Sugar products and Preparations made for  .المصنوعات السكرية والمستحضرات
nutrition. 

 .Pastes and peppers  .صلصات وتوابظ

 .Refreshing beverages  .لميا  اليازيةا

 .Mineral water  .الميا  المعدنية

 Processed Food products like macaroni  .الصناعات اليتاةية ارخرى مثظ المكرونة والنلا
starch and other pastries. 

 : Food Balance sheets .4  :الموازين السلعية . 4

الزيوت النباتية  ت الجداوظ  الصادرات والواردات ما –
الخاصة بالموازيا السلعية تلمظ الصادرات والواردات ما 

 – Imports and Exports of vegetable oils 
include: oil and oil seeds converted into oil 
equivalent. 
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 .الزيوت والبتور الزيتية  ت صورذ زيوت

 ظالمحاصاايم سنتاااج الزيااوت  اات جااداوظ المااوازيا الساالعية يضاا –
 .زيوتبعد التحويظ سل   الزيتية

 – Production of oil, include oil crops 
converted into oil. 

 ت حالة الموازيا السلعية  سا الرقم بيا قوسيا يعنت  ا الكمية  –
 (. جوذ) و القيمة تمثظ  اةضاا  ما عدا تلك يمثظ عجزاا 

 – Figures between brackets in food balance 
sheets indicate quantity or value surplus, 
otherwise it is regarded as shortage (gap). 

نظراا لعدم تو ر البيانات الخاصة بالتيير السنوي  ت المخزوا   –
والتالف ورير تلك  ال اقد  و اإلستخدامات للتقاوي  و التصنيإل  

التجااري  ما بنود الموازيا السلعية   قد  عتبر الميزاا السالعت
 (.الصادرات -الواردات ) ت الجداوظ الخاصة به عبارذ عا 

 – Due to non availability of data on stock 
changes, and utilization as seed stocks, 
processing loss and spoilage.. etc – 
therefore the food balance is considered as 
(trade + Imports – Exports). 

 :حسبت كمية المتاح لإلستهالك كما يلت  –

 

 .الصادر –الوارد + اإلنتاج = المتاح لإلستهالك 

 – Quantities Available for consumption are 
calculated according to the following : 

The available for consumption = production 
+ Imports – Exports.  

 :كالتالت  (SSR)ت حسبت نسبة اإلكت اء التات –

 .011(* المتاح لإلستهالك/اإلنتاج= )نسبة اإلكت اء التاتت 

 – Self Sufficiency Ratio (S.S.R.) calculated 
according to the following formula : 

SSR = (Production/Available for 

consumption) * 100. 

لاواردات قد يعزى زيادذ الواردات  و الصادرات اليتاةياة عاا ا –
سحتواةهاا علا   سلا  و الصادرات الزراعية  ت بعاض الحااالت 

 .بعض السلإل اليتاةية المصنعة و قاا لطبيعة التصنيف السلعت

 – Values of food trade exceeding those of 
agricultural trade may include some agr-
industerial products according to the H.S. 

لبعض الدوظ التت ليس لها سنتاج  و  ا تكوا  قد توجد صادرات –
و اات باات  الحاااالت تكااوا . صااادراتها تزيااد علاا  حجاام اإلنتاااج

الصاااادرات عباااارذ عاااا تجاااارذ سعاااادذ تصااادير  و ساااحب ماااا 
 .المخزوا  ت حالة السلإل التت لها مخزوا سستراتيجت

 – In some countries, where there is no local 
production or exports exceed the local 
production, exports may often reflect transit 
trade or exporting or drawing from the 
country's strategic reserve. 

 ت جداوظ الموازيا السلعية  ( جملة)بالنسبة لمجموعة الحبوب  –
 ااسا باات  الجملااة قااد تلاامظ  نااواا  خاارى مااا الحبااوب رياار 

تلك  ت بعض الدوظ وماا  بمهاا الاترذ المتكورذ  ت الجداوظ و
 .الر يعة والدخا

 – As for cereals (Total) in the Tables 
concerning the balance sheets for major 
commodity groups, cereal (Total) may 
include other cereal crops not shown in the 
Tables of some countries such as sorghum 
and millet. 

VI . إيضاحات خاصة بمعامالت التحويل المستخدمة:  IV. Notes on Conversion Factors Used: 

 The following conversion factors are used  :لتالية  ت  قسام الكتاب المختل ةالمعامالت ا استخدمت
all over various sections of this issue: 

 :Convert milk products to fresh  milk (1)  :  لبا ساةظ تحويظ منتجات ارلباا سل( 0)

  .kg of dried milk = 9 kgs of fresh milk 1  .كجم لبا ساةظ 9= مج ف لبا كجم  0

 .kg of fresh cheese = 5 kgs of fresh milk 1  .خمسة كجم لبا ساةظ= طازجة  جبنةكجم  0

 .kg of dried cheese = 11 kgs of fresh milk 1  .ةظسحدى علر كجم لبا سا= جا ة  جبنةكجم  0

 = Percentage of water content in fresh milk  %.37= نسبة الماء  ت اللبا الطازج 
87%. 

 Percentage of water content in condensed  %.87 =نسبة الماء  ت اللبا المكثف
milk = 27%. 

 .to 5 kgs of fats = 100 kgs of fresh milk 3  .طازجماةه كجم لبا = كجم دبوا  5سل   8

 .Percentage of fats in butter = 10-18%  %.03 -% 01=نسبة الدبوا  ت الزبدذ 

 .Percentage of fats in cream = 10% - 38%  %.83 -% 01 =نسبة الدبوا  ت القلدذ 

 The conversion factor used for converting (2)  .مكررلتحويظ السكر الخام سل  سكر  1.98ستخدم المعامظ  ( 8)
raw sugar to refined sugar is 0.92. 

لتحويظ السكر المكرر سل  سكر  0.137 ستخدم المعامظ  –
 .خام

 – The conversion factor used to convert 
refined sugar to raw sugar is 1.087. 
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  NOTES 

            الباتور  سٍساتخدام نسابة سساتخالل الزياوت ماا( 8)
 :الزيتية كما يلت 

 (3) Percentage of oil extraction from various 
oilseeds : 

 Groundnuts          40%  %41ال وظ السودانت          

 Sesame                40%  %41السمسم                   

 Soybeans             25%  %85 وظ الصويا             

 Cotton seeds       16%  %06بترذ القطا              

 Olives                    25%  %85الزيتوا                 

لتحوياظ دقيا  القماه سلا  قماه وكاتلك  0.89 ستخدم المعاماظ ( 4)
 .ما  رز لعير سل   رز  بيض

 (4) The Conversion factor used for converting 
wheat-flour into wheat is 1.39 and the same 
conversion factor is applied to paddy rice. 

VII . الرموز المستخدمة:  VII. Symbols Used : 

 Symbols used in this book have the  : ستخدمت  ت بتا الكتاب الرموز التالية 
following definition : 

 .E : AOAD estimate  .ظمة العربية للتنمية الزراعيةتعنت  ا البياا تقدير المن (ت):

 .Negligible quantities (less than 0.005) : (..)  (.1.115 قظ ما )قيمة البياا صييرذ يمكا سر الها )..( : 

(N.A)  :ا البياا رير متاح .  (N.A) : Not Available. 

 .Means absence of value or quantity : ( - )  . تعنت عدم وجود كمية  و قيمة( :  -)

 .Hectare : (HA)  .بكتار( : بـ)

 .Quantity : (Q)  .كمية( : ك)

 .Value : (V)  .قيمة( :  )

(M.T)  :طا متري.  (M.T) : Metric Tons. 

 .Census years : *  .سنوات تعداد* : 

 :مؤلر جاتبية اإلستثمار

مجموعاات رةيساية  8ماا ماا جاتبياة االساتثمار ضالار يتكوا مؤ
مجموعااة المتطليااات ارساسااية ومجموعااة العوامااظ الكامنااة )

 00تحتهااا  جيناادر( ومجموعااة العوامااظ الخارجيااة االيجابيااة
 .متييراا كمياا  57مؤلراا  رعياا تت را بدوربا سل  

 Investment Attraction Indicator: 

The investment attractiveness Indicator 
consists of three main groups (the 
Prerequisites Indicator group, the 
underlying set of factors and the 
positive external group of factors), 
under which 11 sub-indicators are 
grouped into 57 quantitative 
variables. 

 :مجموعة المتطليات ارساسية

ية التات تمكاا الادوظ المستضاي ة ماا يقصد بها المقومات الضارور
وباادونها قااد تكااوا بناااك اسااتحالة  اات جااتب  جااتب االسااتثمار

وتضم المجموعة  ربعاة مؤلارات ماا المؤلارات . االستثمار
: ارحااد علاار ال رعيااة المكونااة للمؤلاار العااام للجاتبيااة وباات
مؤلااار ارداء االقتصاااادي الكلااات ومؤلااار الوسااااطة المالياااة 

ؤلر البيةة المؤسسية ومؤلر بيةاة  داء والقدرات التمويلية وم
 ارعماظ

 Prerequisites Indicator Group: 

Means the necessary elements that enable 
the host countries to attract 
investment without it may be 
impossible to attract investment. The 
Group has four indicators of the 11 
sub-indices of the General Gravity 
Indicators: the Macroeconomic 
Performance, the Financial 
Intermediation, the Financing 
Capabilities, the Corporate 
Environment, and Doing Business 

 :وعة العوامظ الكامنةممج

ترتكااااز باااات  المجموعااااة علاااا  العوامااااظ التاااات يسااااتند لهااااا كبااااار 
اللاركات متعاددذ تثمريا  ت اتخات قاراراتهم وخصوصااا المس

الجنسااية تجااا  االسااتثمار  اات بلااد معاايا مااا عدمااه  وتضاام 
مؤلاار حجاام السااو  و اارل : مؤلاارات باات 5المجموعااة 

مؤلر و مؤلر الموارد البلرية والطبيعيةو وسهولة الن ات سليه
مؤلار االتصااالت و مؤلر ارداء اللوجساتتو عناصر التكل ة

 Set of underlying factors: 

This group is based on the factors on which 
large investors are based, especially 
MNEs towards investing in a 
particular country. The group includes 
5 indicators: market size indicator, 
opportunities and accessibility, 
human and natural resources 
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 ,indicator, cost component indicator يا المعلوماتوتكنولوج
Communications and Information 
Technology 

 :مجموعة العوامظ الخارجية االيجابية

  صاعيد صد بها العناصر المختل ة التت تعزز مقومات الدولة عليق
ات قوماامت وكااتلك امتالكهااا لمصاااد العااالقتاناادماجها  ااـت اال

ريا وبماا  لاجموعاة مؤمم الالتميز والتقدم التكنولوجت وتصا
ر عواماااظ التمياااز والتقااادم لااار اقتصاااادات التكتاااظ ومؤلااامؤ

 .التكنولوجت

 Positive external factors: 

The various elements that strengthen the 
components of the state in terms of 
integration into the global economy 
as well as ownership of the elements 
of excellence and technological 
progress and the group has two 
indicators: the indicator of the 
economies of the bloc and the 
indicator of factors of excellence and 
technological progress. 

 


