
      AUSTRO - ARAB
  ECONOMIC REPORT 2019/2020

 
 التقرير االقتصادي

لغرفة التجارة العربية النمساوية 2019/2020



2

20
19

/2
02

0 
    

    
ة 

وي
سا

نم
 ال

ية
رب

لع
ة ا

جار
الت

ة 
رف

لغ
ي 

اد
ص

قت
اال

ير 
قر

الت
  

AU
ST

RO
 - 

AR
AB

    
Ec

on
om

ic 
Re

po
rt

IMPRINT

Owner & Editor 
Austro-Arab Chamber of Commerce (AACC) 
Lobkowitzplatz 1/15 
A-1010 Vienna 
T: +43 (0)1 513 39 65 
F: +43 (0)1 513 85 59 
E: headoffice@aacc.at 
W: www.aacc.at

Responsible for the content 
DI Mouddar KHOUJA, Secretary General AACC

Design 
Ali Almizher

Copyright of Images 
AACC, IStock, Fotolia, Getty Images, Shutterstock, Unsplash

Sources 
WKO, STATISTIK AUSTRIA, WIFO, EUROSTAT, IHS, BMF, OeNB

The information in this publication is based on carefully selected and public sources considered as reliable. The AACC does 
not make any representation as to its accuracy or completeness. The AACC does not assume liability for the use of this 
publication to its contents.

Acknowledgement

No words can do justice to Counsellor Nabil Kuzbari, founder and Arab president of the 
AACC, who has been generously giving and tremendously supporting the chamber’s work by 
all means to ensure its success and continuity.

لغرفة العربي  والرئيس  املؤّسس  الكزبري،  نبيل  األستاذ  للمستشار  والتقدير  االمتنان   خالص 
التجارة العربّية النمساوّية، على عطاءه ودعمه الالمتناهي إلنجاح عمل الغرفة، مادّيًا ومعنوّيًا..ة



Photo by Riccardo Gazzin on Unsplash



4

20
19

/2
02

0 
    

    
ة 

وي
سا

نم
 ال

ية
رب

لع
ة ا

جار
الت

ة 
رف

لغ
ي 

اد
ص

قت
اال

ير 
قر

الت
  

AU
ST

RO
 - 

AR
AB

    
Ec

on
om

ic 
Re

po
rt

Table of Contents  
الفهرس

PREAMBLE , تمهيد 

Foreword , الكلمة اإلفتتاحية 6,7

AUSTRIAN ECONOMY , االقتصاد النمساوي 

A glimpse of Austria , ملحة عن النمسا 8,9

Economic information on Austria , معلومات اقتصادية عن جمهورية النمسا 15

 Economic report on Austrian provinces , تقرير اقتصادي عن الواليات النمساوية 23

AUSTRIAN PROVINCES , الواليات النمساوية

Burgenland , بورجنالند 28

Carinthia , كارنثيا 30

Lower Austria , النمسا السفلى 32

Upper Austria , النمسا العليا 34

Salzburg , سالزبورج 36

Styria , (سترييا )شتايرمارك 38

Tirol , تريول 40

Vorarlberg , فورارلربج 42

Vienna , فيينا 46

ARAB COUNTRIES , الدول العربية

Algeria , اجلزائر 48

Bahrain , البحرين 50

Comoros , 52 جزر القمر

Djibouti , جيبوتي 54

Egypt , مصر 56



5

ساوية          2019/2020
صادي لغرفة التجارة العربية النم

  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

Iraq , العراق 58

Jordan , األردن 60

Kuwait , 62 الكويت

Lebanon , لبنان 64

Libya , ليبيا 66

Mauritania , 68 موريتانيا

Morocco , املغرب 70

Oman , ُعمان 72

Palestine , فلسطني 74

Qatar , قطر 76

Saudi Arabia , 78 السعودية

Somalia , 80 الصومال

Sudan , 82 السودان

Syria , 84 سورية

Tunisia , 86 تونس

United Arab Emirates , 88 اإلمارات

Yemen , اليمن 90



6

20
19

/2
02

0 
    

    
ة 

وي
سا

نم
 ال

ية
رب

لع
ة ا

جار
الت

ة 
رف

لغ
ي 

اد
ص

قت
اال

ير 
قر

الت
  

AU
ST

RO
 - 

AR
AB

    
Ec

on
om

ic 
Re

po
rt

FOREWORD  

Esteemed readers,

As part of its efforts to strengthen the economic relations between 
Austria and the Arab world, the Austro-Arab Chamber of Commerce 
has the honour to put at your disposal its Annual Economic Report 
(2019-2020) on Austria’s economy and bilateral trade relations 
between Austria and the Arab countries. Upon the request of our 
Austrian counterparts, we are pleased to publish this report for the 
first time in English alongside Arabic.

This annual report encompasses general and economic information 
on Austria, figures on economic development and an outlook for 
the upcoming year’s economy. Furthermore, the report highlights 
the economic cooperation and trade volume between Austria and 
the Arab countries, whereby it presents the economic relations 
between the Arab region and Austria as a whole and additionally 
sheds light on the economy of each Austrian federal province. 
It provides an overview of the Austrian federal provinces’ imports 
and exports with the world and with Arab countries specifically, in 
addition to the most prominent companies and trade markets for 
each.



7

ساوية          2019/2020
صادي لغرفة التجارة العربية النم

  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

تمهيد

Dipl.Ing. Mouddar Khouja : Secretary General
األمني العام : املهندس مضر خوجة

KommR.Nabil Kuzbari : Vice President
الرئيس العربي : املستشار نبيل الكزبري

Senator Dr. Richard Schenz : President
الرئيس : السيناتور الدكتور ريتشارد شينتس

القّراء الكرام ،

العربّية-  العربّية النمساوّية برسالتها كجسٍر لتوطيد العالقات االقتصادّية  التجارة  إيمانًا من غرفة 
 النمساوّية، تتشّرف الغرفة بأن تضع بني أيديكم تقريرها السنوي لعاَمي 2020-2019 حول االقتصاد
اجلانب رغبة  عند  ونزواًل  العربية.  والدول  النمسا  جمهورّية  بني  البينّية  التجارة  واّتجاهات   النمساوي 

النمساوي، يسّر الغرفة أن تنشر هذا التقرير للمّرة األولى بالّلغة االنكليزّية إلى جانب العربّية.

االقتصادي التطّور  وبيانات  النمسا،  حول  واقتصادّية  عاّمة  معلومات  السنوي  التقرير   ويتضّمن 
الشراكة حجم  على  الضوء  التقرير  يسّلط  كذلك  املقبل.  للعام  االقتصاد  اّتجاهات  حول   والتوّقعات 
والنمسا العربّية  الدول  بني  االقتصادّية  العالقات  إلى  يتطّرق  إذ  العربي-النمساوي،  التجاري   والتبادل 
 بشكٍل عاّم ويستعرض اقتصاد كلٍّ من الواليات الفدرالّية النمساوّية، بما في ذلك حركَتي االسترياد
 والتصدير مع العالم أجمع ومع الدول العربّية على وجه اخلصوص، وأهّم شركات وأسواق التبادل التجاري

لكل واليٍة. 
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A GLIMPSE OF AUSTRIA  

Austria is situated in central Europe over 
an area of 83,879 km² and is bordered by 
Slovakia and Hungary from the East, 
Germany and Czech Republic from the 
North, Slovenia and Italy from the South, 
and Switzerland and Liechtenstein from 
the west. Its population reached 8.860 
Million inhabitants in 2019. Austria is a 
Federal State celebrating its national day 
on October 26 and is divided into nine 
federal provinces: Vienna (the capital), 
Upper Austria, Lower Austria, Styria, 
Carinthia, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, and 
Burgenland.

Moreover, Austria has been a member 
Province  of the United Nations since 1955 
and a member of the European Union and 
Schengen zone since 1995.

Austria also ranks first worldwide in 
macroeconomic stability, according to 
the Global Competitiveness Report 2018 
of the World Economic Forum. With the 
expansion of the European Union towards 
Eastern Europe, Austria has become not 
only geographically but also politically 
and economically at the heart of Europe.
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ملحة عن النمسا

،1955 العام  منذ  املتحدة  األمم  في  عضو   والنمسا 
الشينغني ومنظومة  األوروبي  االتحاد  في   وعضو 
عاملّيًا األولى  املرتبة  النمسا  تحتّل   .1995 العام   منذ 
تقرير حسب  الكّلي  االقتصاد  استقرار  حيث   من 
لعام العاملّية  للمنافسة  العاملي  االقتصادي   املنتدى 
أوروبا ليشمل  األوروبي  االّتحاد  توّسع  ومع   .2018 
بل ال  جغرافّيًا  فقط  ليس  النمسا  أضحت   الشرقية، 
ب األوروبّية.  القاّرة  قلب  في  واقتصاديًا  سياسيًا  أيضًا 
ب

مساحة على  وتمتّد  أوروبا  وسط  في  النمسا   تقع 
دول الشرق  من  يحّدها  مربع.  كيلومرت   83،879  تبلغ 
ومن والتشيك،  أملانيا  الشمال  ومن  واملجر،   سلوفاكيا 
وإمارة الغرب سويسرا  ومن  وإيطاليا،   اجلنوب سلوفينيا 
8.860 حوالي  سكانها  عدد  بلغ  وقد   ليختنشتاين. 
بعيدها النمسا  تحتفل   .2019 في  نسمة   مليون 
 الوطني في 26 أكتوبر، وهي مقّسمة إدارّيًا إلى تسعة
النمسا العليا،  النمسا  )العاصمة(،  فييّنا   واليات: 
)كريننت(، كارنثيا  مارك(،  )شتاير  سترييا   السفلى، 
وبورجنالند.ب فورالربج،  تريول،  سالزبورج، 

Photo by Paul Gilmore on Unsplash - Innsbruck, Austria



10

20
19

/2
02

0 
    

    
ة 

وي
سا

نم
 ال

ية
رب

لع
ة ا

جار
الت

ة 
رف

لغ
ي 

اد
ص

قت
اال

ير 
قر

الت
  

AU
ST

RO
 - 

AR
AB

    
Ec

on
om

ic 
Re

po
rt

A GLIMPSE OF AUSTRIA  

Austria’s infrastructure is among the 
best in Europe

Due to being a melting pot and a 
meeting point for trade routes between 
East, West, North and South, Austria has a 
widespread network of roads and railways, 
connecting countries of West, Central 
and East Europe with each other. In fact, 
Austria has one of the most efficient and 
reliable public transportation and power 
supply networks, in addition to its highly 
advanced telecommunications networks. 

Vienna ranks first internationally in the 
quality of living

Vienna is considered one of the most 
appealing capitals worldwide, especial-
ly for businesspersons wishing to launch 
either large businesses or start-ups. 
In the latest edition of Mercer’s survey on 
the quality of living, released in March 
2019, Vienna ranked first for the 10th 
year in a row, closely followed by Zurich 
(Switzerland). In joint third place are 
Auckland (New Zealand), Munich 
(Germany) and Vancouver (Canada). 
Above all, Vienna’s top features are its 
safety, well-connected and reliable public 
transport, in addition to a wide variety of 
cultural and leisure sites. To evaluate the 
quality of living in each city, 39 criteria 
are analyzed, including but not limited 
to political, social, economic and envi-
ronmental aspects, in addition to person-
al safety and public services (healthcare, 
education, public transport, etc…). 
Vienna also retained the top spot for 
the 2nd year consecutively in The 
Economist’s Global Liveability Index 
2019

published in September 2019, scoring
99.1/100, and beating Melbourne 
(Australia) and Osaka (Japan) which came 
in 2nd and 3rd place respectively. 
The Economist Intelligence Unit’s 
liveability rating quantifies the challenges 
that might be presented to an individual’s 
lifestyle in 140 cities worldwide. Each city 
is assigned a score for over 30 qualitative 
and quantitative factors across five broad 
categories of stability, healthcare, culture 
and environment ,  educat ion and 
infrastructure.
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ملحة عن النمسا

أوروّبا في  األفضل  ضمن  من  للّنمسا  التحتّية  البىن 

بني التجارّية  للّطرق  التقاٍء  نقطة  النمسا  لَكون   نظرًا 
 الشرق والغرب والشمال واجلنوب، فإنها تحظى بشبكٍة
تصل التي  احلديدّية  والسكك  الّطرق  من   متشّعبة 

البعض.  ببعضها  أوروبا  وشرق  ووسط  غرب  دول 
من األداء  عالية  بشبكٍة  النمسا   وتحظى 
اّتصاالت شبكة  على  عالوةَ  املواصالت   وسائل 
ن بالطاقة.  التزويد  وشبكات  متقّدمٍة 

العاملّية التصنيفات  عرش  على  مجّددًا  ترتّبع  فييّنا 
جلودة املعيشة 

 تُعترب مدينة فيينا من أكثر العواصم التي يرغب رجال
فيها املشاريع  بإنشاء  العالم  أقطاب  جميع  من   األعمال 
املجموعة االستشارّية إذ نشرت  انطالقًا منها؛   والتوّسع 
2019 آذار/مارس  في   )  (  مرسري 
 دراستها السنوّية حول جودة املعيشة، وتصّدرت مدينة
على العاشرة  للمّرة  العاملّي  املستوى  على  الرتتيب   فييّنا 
)سويسرا( زوريخ  مدينة  على  بذلك  متقّدمة   التوالي، 
أوكالند من  وكلًّ  الثانية،  املرتبة  في  حّلت   التي 
 )نيوزيلندا(، ميونيخ )أملانيا(، وفانكوفر )كندا( التي
اعتبار كل  فوق  فيينا  تمتاز  الثالثة.  املرتبة  في   حّلت 
ومجموعة املمتازة،  العام  النقل  ووسائل   بسالمتها، 
 متنوعة من املرافق الثقافّية والرتفيهّية. هذا ويتّم تحليل
بما في احلياة في كّل مدينٍة،  لتقييم جودة   39 معياًرا 
واالقتصادّية واالجتماعّية  السياسّية  اجلوانب   ذلك 
كالسالمة ُاخرى  عوامل  إلى  إضافًة   والبيئّية، 
 الشخصّية، واخلدمات املتاحة في املجال الصّحّي والتعليم
حصدت كذلك  العامة.  اخلدمات  من  وغريها   والنقل، 
عاملّيٍة مدينٍة  كأفضل  األول  املركز  مؤّخرًا   فييّنا 
مجّلة تصنيف  في  التوالي  على  الثانية  للّسنة   للعيش 
،2019 أيلول/سبتمرب  في  الصادر   )                      ( 
 متغّلبًة بذلك على مدينّتي ِملبورن )اسرتاليا( وأوساكا
30 من  أكثر  على  بناًء   99.1/100 بمجموع   )اليابان( 
 مؤّشر، أبرزها مستوى السالمة واألمن، التعليم، التأمني
والثقافة.ة التحتّية  البنى  العام،  النقل  وسائل  الصحي، 

The Economist

M E R C E R 

Photo by Andreas Schantl on Unsplash
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Economic Outlook for 2019 and 2020: 
Slackening Global Economic Activity Dampens Growth Prospects for Austria

The Austrian economy has entered a 
period of moderate growth. The strong
momentum enjoyed over the last few years 
has eased, and firms are looking with less 
optimism into the future. While foreign 
trade has a restraining impact on output 
growth, domestic demand keeps support-
ing activity. Annual GDP growth in Austria 
is expected to decelerate from 2.7 percent 
in 2018 to 1.7 percent in the current year, 
stabilising at a rate of 1.5 percent in 2020.

Economic growth in Austria has moderat-
ed from the last cyclical boom. Although 
domestic demand forces are still driving 
the economy forward, the underlying 
trend is currently subdued. Main reason is 
the slackening activity in manufacturing 
industry, which is suffering from sluggish 
exports in the wake of the global busi-
ness cycle downturn. Domestic private 
consumption maintains growth, supported 
by the solid increase in wages and employ-
ment. In this kind of scenario, real GDP is 
set to gain 1.7 percent in 2019, hence 1 
percentage point less than last year (+2.7 %).

The already high utilisation of productive 
capacity will not increase further, due i.a. 
to further investment being undertaken, 

preventing existing capacity con-
straints from further exacerbating. In 
2020, projected GDP growth of 1.5 % 
would be close to the longer-term trend.
Employment growth is set to ease with the 
slower pace of activity, and the fall in un-
employment will grind to a halt, with the 
prospect of further reduction being vague: 
although new jobs will be created over the 
entire forecast period, this may not pre-
vent unemployment from rising, as labour 
supply will continue to expand. Overall, 
the number of persons in active dependent 
employment is likely to increase by 1.6 % 
in 2019 and by 1.0 % in 2020. The unem-
ployment rate will edge down slightly to 
7.4 % in 2019 and remain broadly stable 
in 2020. Since the last forecast revision, 
risks have further tilted to the downside, 
and this primarily derives from the exter-
nal environment. Domestic risks, for their 
part, are on balance upward bound, given 
the continuous support from employment 
and wages to private consumption. Nev-
ertheless, in view of the downturn in man-
ufacturing, Austria’s economy remains 
highly vulnerable to external turbulence, 
with the risk of stronger spillovers to the 
domestic sector. Overall, therefore, down-
ward risks from the external side dominate 
the outlook for the growth of GDP.

*Source: Austrian Institute of Economic Research )WIFO(
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حالة االقتصاد النمساوي وتوّقعاته لعامَ 2019 و 2020

ب املبلغة  اإلجمالي  املحلي  الناتج  نمّو  نسبة   وستكون 
األمد.ة طويل  املتوّسط  من  قريبًة   2020 للعام   1.5%

ركود مع  العمالة  وترية  تخّف  أن  املتوّقع  من   كذلك 
البطالة، معّدل  في  االنخفاض  يتوّقف  وأن   احلركة 
باالنخفاض البطالة  معّدل  استمرار  إمكانّية   كون 
عمل فرص  أّن  من  الرغم  فعلى  مبَهمة.  الواقع   في 
أّن غري  التنبؤ،  فرتة  كامل  مدى  على  ستُخلَق   جديدة 
التوّسع ظّل  في  االرتفاع  من  البطالة  نسبة  يمنع  لن   هذا 
سيزيد العاملني  عدد  إجمااًل،  العمالة.  لعرض   املستمّر 
وبنسبة  2019 عام  في   1.6% بنسبة  األرجح   على 
)بحسب البطالة  معدل  أّما   .2020 عام  في   1% 
في  7.4٪ إلى  قلياًل  فسينخفض  الوطني(   التعريف 
عام 2019 ويستقّر على ذلك في عام 2020)%7.5(.ة

أكثر املخاطر  تميل  األخرية،  التوّقعات  مراجعة   منذ 
رئيسي بشكل  ذلك  ومرّد  السفلي،  لالّتجاه   فأكثر 
متوازنة، فهي  املحّلّية  املخاطر  أّما  اخلارجّية.  البيئة   إلى 
لالستهالك املستمّر  واملرّتبات  العمالة  لدعم   نظرًا 
يبقى التصنيع،  تراجع  ظّل  وفي  أنّه،  إال   الشخصي. 
باالضطرابات الشديد  للتأثّر  ُعرضًة  النمسا   اقتصاد 
القطاع على  تداعياٍت  معها  تحمل  قد  التي   اخلارجّية 
املتأتّية السفلي  االّتجاه  مخاطر  تطغى  لذا،   املحّلي. 
اإلجمالي.ة القومي  الناتج  نمّو  توّقعات  على  اخلارج  من 

فبعد معتدٍل،  نمّو  بمرحلة  النمساوي  االقتصاد   يمّر 
ذروته، بلغ  والذي  السابقة،  األعوام  في  املرتفع   النمو 
يدفع مّما  حالّيًا،  زخمه  النمساوي  االقتصاد   يفقد 
أقل. بتفاؤٍل  املستقبل  نحو  التطّلع  إلى   الشركات 
نمّو من  يحّد  اخلارجي  التجاري  التبادل  أن  حني   في 
احلركة على  احلفاظ  في  املحّلي  الطلب  يساهم   اإلنتاج، 
املحلي اإلجمالي الناتج  أن يتقّلص  املتوقع   الداعمة. ومن 
معّدل على  ويستقّر   2019 العام  في   1.7%  إلى 
ن  .2018 في   2.7% بلغ  قد  كان  أن  بعد   ،1.5%

االزدهار بعد  من  النمسا  في  االقتصادي  النمّو   تراجع 
أّن من  الرغم  الذي كان قد شهده. وعلى  األخري   الدوري 
فإّن قدمًا،  االقتصاد  تدفع  الزالت  املحلي  الطلب   قوى 
الرئيسي والسبب  قبل.  ذي  من  أهدأ  الضمني   التوّجه 
والذي التصنيع،  قطاع  في  احلركة  تباطؤ  هو   لذلك 
الدورة تراجع  عقب  التصديرات  ركود  من   يعاني 
 االقتصادّية العاملّية. ويحافظ االستهالك املحّلي اخلاص
والعمالة.ت الرواتب  في  بالزيادة  مدعومًا  النمّو،  على 

الناتج يزيد  أن  املرّجح  من  السيناريو،  هذا  ظّل   في 
أي  ،2019 العام  في   1.7% احلقيقي  اإلجمالي   املحلي 
%1 )%2.7+(. هذا ولن  أقل من نسبة العام الفائت ب 
االرتفاع، من  املزيد  املرتفعة  االنتاجّية  القدرة   تشهد 
من باملزيد  االضطالع  هو  ذلك  في  األسباب  أبرز   وأحد 
املزيد دون  احلؤول  شأنه  من  الذي  األمر   االستثمارات، 
ة بالقدرات.  املّتصلة  القائمة  العقبات  في  التفاقم  من 

WIFO املصدر: معهد تنمية االقتصاد النمساوي *
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 بيان النمو االقتصادي في النمسا وتوّقعاته بني عاّم 1996-2020

معّدالت نمو الدخل احلقيقي بالنمسا وتوّقعاته 1996-2020

June 2019

June 2019
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صادي لغرفة التجارة العربية النم

  التقرير االقت
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معلومات اقتصادية عن جمهورية النمسا
Economic information on Austria  

€ 399,07 Billion (expected 2019) , € 412,15 
Billion (expected 2020)  GDP / الناتج املحلي اإلجمالي

€43.680 (2018) GDP per capita / نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي 

1.7% (expected 2019); 1.5% (expected 2020)  Economic growth rate /  معدل النمو االقتصادي  

ين العام /Public debt من الناتج القومي %73,8 (2018)  الدَّ

€ 632 Million (2018) االستثمارات املباشرة في اخلارج / 
Direct investments abroad 

€ 6.454 Million (2018) االستثمارات اخلارجية في النمسا /
Foreign investments in Austria

1.6% (expected 2019) , 1.7% (expected 2020) Inflation rate/ نسبة التضخم

7.4% (expected 2019) , 7.5% (expected 2020) Unemployment rate / معدل البطالة

€ 150,1 Billion (2018) , € 77,6 Billion (until June 
2019) 

 Total international exports / إجمالي التصدير الى جميع 
أنحاء العالم

 اآلالت واألجهزة والسّيارات وقطعها، املواد املصّنعة، الكيماوّيات
 واملواد الطّبّية والصيدالنّية، صناعات ومنتجات متنوعة، املواد
الغذائّية واملشروبات
Machines, appliances, cars and their parts, man-
ufactured materials, chemicals, medical & phar-
maceutical products, various products, foods and 
beverages

Main exported products / أهم منتجات التصدير

 أملانيا، الواليات املتحدة، إيطاليا، سويسرا، فرنسا
Germany, USA, Italy, Switzerland, France main export markets / أهم اسواق التصدير

€ 156,1 Billion (2018) , € 79,7 Billion (until June 
2019) Total international imports / إجمالي االسترياد عامليًا

 اآلالت واملعّدات، السّيارات، املواد املصّنعة، املواد الكيماوّية،
مصنوعات مختلفة، املواد األّولّية، املواد الغذائّية
Machines & equipment, cars, manufactured 
goods, chemical materials, various goods, raw 
materials, food products

Main imported products / أهم منتجات االسترياد

 أملانيا ، إيطاليا ، الصني ، سويسرا ، جمهورية التشيك ، الواليات
املتحدة
Germany, Italy, China, Switzerland, Czech 
Republic, USA

Main import partners / أهم شركاء االسترياد
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 حالة االستثمارات وتوّقعاتها في النمسا بني عام 1996-2020

النمّو االقتصادي في النمسا وتوّقعاته بني عام 1996-2020

Economic information on Austria   

June 2019

June 2019

s

investments
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معّدالت التضّخم 1995-2020

معّدالت التجارة اخلارجّية وتوّقعاتها بني عام 1996-2020

معلومات اقتصادية عن جمهورية النمسا

June 2019

June 2019
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Country الدولة Import Export Total
Libya ليبيا 370.888.898 23.189.201 394.078.099
UAE االمارات 114.330.164 610.469.738 724.799.902
KSA السعودية 64.342.574 367.792.487 432.135.061

Morocco املغرب 173.256.920 137.191.883 310.448.803
Iraq العراق 339.388.590 83.872.793 423.261.383

Algeria اجلزائر 155.792.965 260.717.612 416.510.577
Egypt مصر 44.964.638 261.352.859 306.317.497

Tunisia تونس 106.855.790 76.733.251 183.589.041
Qatar قطر 21.997.681 105.622.988 127.620.669

Kuwait الكويت 1.293.429 85.104.012 86.397.441
Bahrain البحرين 30.671.399 34.782.436 65.453.835
Oman ُعمان 1.235.236 88.692.560 89.927.796

Lebanon لبنان 3.886.083 54.065.783 57.951.866
Jordan األردن 7.834.343 51.185.252 59.019.595

Mauritania موريتانيا 36.673 15.425.473 15.462.146
Sudan السودان 237.707 15.172.992 15.410.699
Syria سورية 909.007 7.629.379 8.538.386

Yemen اليمن 275.556 7.215.523 7.491.079
Palestine فلسطني 150.245 3.623.649 3.773.894
Djibouti جيبوتي 2.196.542 602.839 2.799.381
Somalia الصومال 73.989 782.396 856.385
Comoros جزر القمر 64.919 6.629 71.548

Total اإلجمالي 1.069.794.450 2.268.042.534 3.731.915.083

مزيان التبادل التجاري بني النمسا والدول العربّية 2017
Trade Volume between Austria & the Arab Countries for 2017

Economic information on Austria   

حجم التبادل التجاري النمساوي العربي 2017
Austrian-Arab trade volume 2017

Palestin
e
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Country الدولة Import Export Total
Libya ليبيا 896.317.836 40.925.414 937.243.250
UAE االمارات 97.625.067 554.192.973 651.818.040
KSA السعودية 59.791.497 343.653.828 403.445.325

Morocco املغرب 189.568.590 161.810.980 351.379.570
Iraq العراق 274.782.898 68.102.981 342.885.879

Algeria اجلزائر 81.877.252 257.506.041 339.383.293

Egypt مصر 55.738.032 215.975.021 271.713.053
Tunisia تونس 140.934.622 90.385.978 231.320.600
Qatar قطر 17.404.859 116.128.718 133.533.577

Kuwait الكويت 2.504.067 113.474.242 115.978.309
Bahrain البحرين 39.579.750 44.415.010 83.994.760
Oman ُعمان 2.142.753 59.176.040 61.318.793

Lebanon لبنان 4.380.539 52.076.848 56.457.387
Jordan األردن 4.707.947 35.900.419 40.608.366

Mauritania موريتانيا 81.290 24.020.929 24.102.219
Sudan السودان 263.609 13.263.274 13.526.883
Syria سورية 978.025 9.650.984 10.629.009

Yemen اليمن 83.729 5.626.884 5.710.613
Palestine فلسطني 186.309 2.004.082 2.190.391
Dschibuti جيبوتي 208.118 1.135.198 1.343.316
Somalia الصومال 105.311 453.753 559.064
Comoros جزر القمر 49.848 6.798 56.646

 Total اإلجمالي 1.869.311.948 2.209.886.395 4.079.198.343

مزيان التبادل التجاري بني النمسا والدول العربّية 2018
Trade Volume between Austria & the Arab Countries for 2018

معلومات اقتصادية عن جمهورية النمسا

حجم التبادل التجاري النمساوي العربي 2018
Austrian-Arab trade volume 2018

Palestin
e
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Country الدولة Import 2019 Export 2019 Total
Libya ليبيا 364.005.778 30.679.608 394.685.386
UAE االمارات 51.138.374 220.945.259 272.083.633
Iraq العراق 230.376.442 24.090.628 254.467.070

Morocco املغرب 91.400.765 127.198.299 218.599.064
Algeria اجلزائر 96.854.998 73.514.993 170.369.991

KSA السعودية 12.090.341 154.311.233 166.401.574
Egypt مصر 32.646.182 121.483.488 154.129.670

Tunisia تونس 78.688.992 38.463.457 117.152.449
Qatar قطر 8.303.169 42.369.947 50.673.116

Kuwait الكويت 931.325 41.898.468 42.829.793
Yemen اليمن 27.797.869 3.449.708 31.247.577

Bahrain البحرين 19.103.416 12.074.312 31.177.728
Oman ُعمان 750.968 29.823.804 30.574.772

Lebanon لبنان 1.455.890 23.084.115 24.540.005
Jordan األردن 3.754.079 20.260.505 24.014.584

Mauritania موريتانيا 8.274 5.688.142 5.696.416
Sudan السودان 48.685 4.338.417 4.387.102
Syria سورية 351.168 3.517.041 3.868.209

Djibouti جيبوتي 221.082 1.496.438 1.717.520
Palestine فلسطني 135.726 1.163.189 1.298.915
Somalia الصومال 56.002 165.912 221.914
Comoros جزر القمر 21.162 8.820 29.982

Total اإلجمالي 1.020.140.687 980.025.783 2.000.166.470

مزيان التبادل التجاري بني النمسا والدول العربّية للنصف االول من 2019
Trade Volume between Austria & the Arab Countries for the first half of 2019

Economic information on Austria   

حجم التبادل التجاري النمساوي العربي للنصف االول من 2019
Austrian-Arab trade volume for the first half of 2019

Palestin
e
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معلومات اقتصادية عن جمهورية النمسا

حجم التبادل التجاري النمساوي العربي بني 2010 - 2018 باليورو 
Austrian-Arab trade volume between 2010-2018 (in Euros)

Investment opportunities and fields of benefitting from Austrian expertise:

• Alternative and renewable energy
• Generating heat and electricity from solar energy
• Wind energy
• Telecommunications
• Cooperation in the scientific field
• Oil and gas; Petroleum engineering 
• E-government
• Secure documents & ID technology (passports, personal IDs, health cards, etc…)
• Education
• Vocational training and industrial schools
• Building and renovating factories 
• Machinery and equipment industry
• Steel industry
• Chemical industry
• Medical, pharmaceutical, and cosmetic industry
• Designing, building, and administering hospitals
• Healthcare, construction of medical facilities
• Agriculture
• Water and sewage treatment
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إمكانّيات االستثمار واالستفادة من اخلربات النمساوية

Economic information on Austria   

• الطاقة البديلة واملتجددة

تحويل الطاقة الشمسّية إلى حرارة وإلى كهرباء •

طاقة الرياح •

• مجال االتصاالت

التعاون في املجال العلمي •

مجال النفط والغاز والهندسة البرتولّية •

احلكومة االلكرتونية •

تقنية الوثائق والهويات اآلمنة )جوازات السفر – الهويات الشخصية – البطاقات الطبية...( •

التعاون في مجال التعليم •

التدريب املهني واملدارس الصناعّية •

إنشاء املصانع وتحديثها •

صناعة اآلالت واألدوات •

صناعة الصلب •

الصناعة الكيماوية •

الصناعات الدوائية واملستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل  •

تصميم وبناء وإدارة املشافي •

مجال الرعاية الصحية وبناء املنشآت الطبية •

مجال الزراعة •

معاجلة املياه والصرف الصحي •
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حجم الصادرات والواردات للواليات النمساوية مع العالم لعام 2017 - 2018 باليورو 
Trade Volume between Austrian provinces & the world for 2017-2018 (in Euros)

تقرير اقتصادي عن الواليات النمساوية
 Economic report on Austrian provinces 

2017 2018

Province 
Import الوالية Export Total Import Export Total

Burgenland
بورجنالند 2,524,580,705 2,204,727,991 4,729,308,696 2,592,953,744 2,297,502,439 4,890,456,183

Carinthia
كارنثيا 6,499,956,156 7,546,450,882 14,046,407,038 7,038,069,384 8,108,706,989 15,146,776,373

Lower 
Austria

النمسا السفلى
24,678,794,346 21,824,435,480 46,503,229,826 26,685,750,906 23,148,788,128 49,834,539,034

Upper 
Austria

النمسا العليا
27,949,052,344 36,519,805,936 64,468,858,280 28,875,227,558 38,188,834,885 67,064,062,443

Salzburg
سالزبورج 12,994,951,766 9,913,134,978 22,908,086,744 13,197,668,536 10,803,577,859 24,001,246,395

Styria
سترييا 17,040,020,149 21,726,442,874 38,766,463,023 19,294,516,379 24,749,021,252 44,043,537,631

Tirol
تريول 12,083,873,206 12,491,155,946 24,575,029,152 11,942,191,716 12,714,687,393 24,656,879,109

Vorarlberg
فورارلربج 7,446,984,817 10,216,044,941 17,663,029,758 7,957,849,814 10,491,355,292 18,449,205,106

Vienna
فيينا 36,324,014,758 19,497,497,038 55,821,511,796 38,128,641,672 19,501,531,712 57,630,173,384

Note: Some disparity might arise in the totals on the provincial level and the federal level, due to the fact that the statistics received from the source are in 
some cases unfinalized.

مالحظة: قد يتباين إجمالي حجم التبادل البيني على املستوَيني الفدرالي ومستوى الواليات، وذلك لعدم اكتمال االحصائّيات على مستوى الواليات من املصدر في بعض األحيان
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حجم الصادرات والواردات لعام 2018

حجم الصادرات والواردات لعام 2017

 Economic report on Austrian provinces 

Borders of federal provinces 

Borders of federal provinces 
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تقرير اقتصادي عن الواليات النمساوية

 Province الوالية Import Export Total
Burgenland بورجنالند 87,984,359 30,131,856 118,116,215

Carinthia كارنثيا 11,492,495 52,840,013 64,332,508

Lower Austria النمسا السفلى 619,020,825 419,212,677 1,038,233,502

Upper Austria النمسا العليا 131,630,551 397,893,274 529,523,825

Salzburg سالزبورج 23,938,545 174,257,987 198,196,532

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

33,309,764 445,099,149 478,408,913

Tirol تريول 20,605,169 193,414,749 214,019,918

Vorarlberg فورارلربج 44,566,007 208,457,360 253,023,367

Vienna فيينا 98,489,383 368,505,127 466,994,510

Total اإلجمالي 1,071,037,098 2,289,812,192 3,360,849,290

حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع الدول العربية 2017 باليورو
Trade Volume between Austrian provinces with Arab countries in 2017 (in Euros)
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 Province الوالية Import Export Total
Burgenland بورجنالند 106,836,191 30,822,566 137,658,757

Carinthia كارنثيا 15,933,208 61,425,659 77,358,867

Lower Austria  النمسا
السفلى

1,378,619,588 353,474,289 1,732,093,877

Upper Austria النمسا العليا 138,353,316 454,767,041 593,120,357

Salzburg سالزبورج 27,080,640 240,253,013 267,333,653

Styria  سترييا(
)شتايرمارك

46,245,847 420,022,660 466,268,507

Tirol تريول 13,993,137 146,359,582 160,352,719

Vorarlberg فورارلربج 47,611,878 190,897,196 238,509,074

Vienna فيينا 93,100,787 311,555,987 404,656,774

Total اإلجمالي 1,867,774,592 2,209,577,993 4,077,352,585

حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع الدول العربية 2018 باليورو
Trade Volume between Austrian provinces with Arab countries 2018 (in Euros)

 Economic report on Austrian provinces 



OMV produces and markets oil and 
gas, innovative energy and high-end 
petrochemical solutions – in a responsible 
way. With Group sales of EUR 23 bn and a 
workforce of more than 20,000 employees 
in 2018, OMV Aktiengesellschaft is one of 
Austria’s largest listed industrial compa-
nies. In Upstream, OMV has a strong base 
in Romania and Austria as part of the 
Central and Eastern Europe core region 
as well as a balanced international port-
folio, with Russia, North Sea, Middle East 
and Africa as well as Asia-Pacific as fur-
ther core regions. 2018 daily production 
stood at approximately 427,000 boe/d. A

In Downstream, OMV operates three 
refineries with a total annual process-
ing capacity of 17.8 mn tons and more 
than 2,000 filling stations in ten coun-
tries. OMV runs gas storage facilities in 
Austria and Germany; its subsidiary Gas 
Connect Austria GmbH operates a gas 
pipeline network in Austria. In 2018, gas 
sales volumes amounted to around 114 
TWh. Sustainability is an integral part of
the corporate strategy. OMV is 
set to invest EUR 500 mn in inno-
vative energy solutions by 2025.

 

OMV Aktiengesellschaft
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3.965,5 km² Area / املساحة

نسمة  2019 293.433 Population / عدد السكان
Eisenstadt 

أيزنشتادت 
Capital / العاصمة 

 Mr.Hans Peter Doskozil  السيد هانز بيرت دوسكوزيل  Governor / حاكم الوالية

SPÖ - FPÖ       احلزب االشرتاكي – حزب األحرار  Ruling Parties/ األحزاب احلاكمة

Mr. Alexander Petschnig  السّيد أليكسندر بيتشنيك
وزير االقتصاد املحلي /

Local Minister of Finance 

3.5% (2017(
معدل النمو االقتصادي / 

 Economic Growth Rate

30.000 Euros (2017(
نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي / 

GDP per capita
8.765 Million Euros  GDP / الناتج املحلي اإلجمالي

2.4% (2017(
النسبة من إجمالي النمسا /

Percentage from Austria’s total

2.297.502.439 Euros (2018(
إجمالي التصدير إلى جميع أنحاء العالم /
Total international exports

30.822.566 Euros (2018(
إجمالي التصدير إلى الدول العربية /

Total exports to Arab countries
Electrical machines & goods, plastic products, 
synthetic staple fibers

 اآلالت واملنتجات الكهربائّية، املنتجات البالستيكّية، األلياف االصطناعّية
القصرية

أهم منتجات التصدير
Main exported products

Germany, Hungary, China
أملانيا، هنغاريا، الصني

أهم أسواق التصدير / 
Main export markets

2.592.953.744 Euros (2018(
إجمالي االسترياد عامليا /

Total international imports

106.836.191 Euros (2018(
 إجمالي االسترياد من الدول العربية /

Total imports from Arab countries
Machinery & mechanical equipment, electrical 
machines & goods, plastic products

 اآلالت واملعّدات امليكانيكّية، اآلالت واألدوات الكهربائّية، املنتجات
البالستيكّية

أهم منتجات االسترياد / 

Main imported products

Germany, Hungary, China
أملانيا، هنغاريا، الصني

أهم شركاء االسترياد/
Main import partners

 Med-Trust، Unger , Herz , Römerquelle , Vossen
 ميد تروست , أنغر سـتيل , هريتس , رومريكويلة , فوسني

بعض الشـركات الهامة /
Some important companies

معلومات عامة واقتصادية عن والية بورجنالند
General and economic information about Burgenland

Burgenland
بورجنالند
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ساوية          2019/2020
صادي لغرفة التجارة العربية النم

  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

حجم التبادل التجاري
Trade volume 

2018 2017
Country الدولة Import Export Total Import Export Total

Algeria اجلزائر 1,917 697,026 698,943 450 320,771 321,221

Egypt مصر 1,530,464 6,307,092 7,837,556 1,241,976 4,224,349 5,466,325

Libya ليبيا 764 64,276 65,040 8 - 8

Morocco املغرب 1,842,144 4,791,611 6,633,755 11,802,853 7,714,315 19,517,168

Sudan السودان - 204,382 204,382 134 - 134

Tunisia تونس 67,601,343 4,641,689 72,243,032 36,400,954 5,746,886 42,147,840

Mauritania موريتانيا 585 65,228 65,813 206 5,625 5,831

Djibouti جيبوتي 109,144 - 109,144 95,857 843 96,700

Comoros جزر القمر 2 - 2 608 - 608

Somalia الصومال 11,646 - 11,646 333 232 565

UAE اإلمارات 35,759,453 7,360,209 43,119,662 38,173,686 6,532,789 44,706,475

Bahrain البحرين 115,170 79,241 194,411 54,241 203,663 257,904

Iraq العراق 478 501,033 501,511 1,955 724,457 726,412

Jordan األردن 117,613 1,046,366 1,163,979 134,073 618,615 752,688

Kuwait الكويت 21,071 240,536 261,607 15,374 254,787 270,161

Lebanon لبنان 7,823 151,353 159,176 12,980 349,337 362,317

Oman ُعمان 551,636 254,795 806,431 2,790 282,959 285,749

Palestine فلسطني 1,314 1,559 2,873 371 16,169 16,540

Qatar قطر 1,555 2,074,911 2,076,466 35,342 1,063,660 1,099,002

Saudi 
Arabia السعودية 693,603 2,336,311 3,029,914 7,033 2,062,198 2,069,231

Syria سورية 1,447 2,161 3,608 3,135 10,201 13,336

Yemen اليمن 164 2,787 2,951 - - -

 Total اإلجمالي 108,369,336 30,822,566 139,191,902 87,984,359 30,131,856 118,116,215

Burgenland
بورجنالند

*- No data available *- ال تتوافر بيانات
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معلومات عامة واقتصادية عن والية بورجنالند
General and economic information about Carinthia

Carinthia
كارنثيا

9.538 km² Area / املساحة
نسمة 560.939 Population / عدد السكان

 Klagenfurt  كالجنفورت  Capital / العاصمة 

Dr. Peter Kaiser   د. بيرت كايزير   Governor / حاكم الوالية

ÖVP- SPÖ  حزب الشعب-احلزب االشرتاكي  Ruling Parties/ األحزاب احلاكمة
Mag. Sebastian Schuschnig  

 السيد سايباستيان شوشنيغ 
وزير االقتصاد املحلي /

Local Minister of Finance 

4.5% (2017(
معدل النمو االقتصادي / 

 Economic Growth Rate

36.100 Euros (2017(
نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي / 

GDP per capita
20.233 Million Euros (2017(  GDP / الناتج املحلي اإلجمالي

5.5% (2017( 
النسبة من إجمالي النمسا /

Percentage from Austria’s total

8.108.706.989 Euros (2018(
إجمالي التصدير إلى جميع أنحاء العالم /
Total international exports

61.425.659Euros (2018(
إجمالي التصدير إلى الدول العربية /

Total exports to Arab countries
Machinery & mechanical equipment, electrical 
machines & goods, wood & wood products, charcoal
 اآلالت واملعّدات امليكانيكّية، اآلالت واألدوات الكهربائّية، اخلشب ومنتجاته،

الفحم

أهم منتجات التصدير
Main exported products

Germany, USA, Italy
أملانيا، الواليات املّتحدة األمريكّية، إيطاليا  

أهم أسواق التصدير / 
Main export markets

 7.038.069.384 Euros (2018(
إجمالي االسترياد عامليا /

Total international imports

15.933.208 Euros (2018(
 إجمالي االسترياد من الدول العربية /

Total imports from Arab countries
Machinery & mechanical equipment, electrical 
machines & goods, vehicles (tractors, cars)

 اآلالت واملعّدات امليكانيكّية، اآلالت واألدوات الكهربائّية، املركبات اآللّية
)سّيارات، تراكتور(

أهم منتجات االسترياد / 

Main imported products

Germany, Italy, China 
أملانيا، إيطاليا، الصني

أهم شركاء االسترياد/
Main import partners

Chemson, Merck, Evonik, Hirsch
 كيمسون ، مريك ، أيفونيك ، هريش 

بعض الشـركات الهامة /
Some important companies
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ساوية          2019/2020
صادي لغرفة التجارة العربية النم

  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

حجم التبادل التجاري
Trade volume 

2018 2017
Country الدولة Import Export Total Import Export Total

Algeria اجلزائر 3,786 12,502,315 12,506,101 9,439 3,934,773 3,944,212

Egypt مصر 5,535,330 4,701,816 10,237,146 3,062,965 4,821,950 7,884,915

Libya ليبيا 1,652 510,787 512,439 8 - 8

Morocco املغرب 2,988,660 5,556,105 8,544,765 4,021,191 2,911,062 6,932,253

Sudan السودان 40,801 607,410 648,211 748 628,503 629,251

Tunisia تونس 2,630,652 3,492,315 6,122,967 2,520,234 4,882,320 7,402,554

Mauritania موريتانيا 912 8,748 9,660 306 - 306

Djibouti جيبوتي - - - 10,675 49,754 60,429

Comoros جزر القمر - - - 2,625 - 2,625

Somalia الصومال 28,244 317,936 346,180 1,097 610,466 611,563

UAE اإلمارات 2,214,189 8,403,446 10,617,635 231,764 11,752,728 11,984,492

Bahrain البحرين 493,316 1,734,916 2,228,232 67,509 1,327,038 1,394,547

Iraq العراق 577 688,796 689,373 4,057 415,686 419,743

Jordan األردن 102,871 1,513,258 1,616,129 112,221 1,530,347 1,642,568

Kuwait الكويت 114,572 1,012,557 1,127,129 31,310 905,676 936,986

Lebanon لبنان 38,140 2,815,196 2,853,336 21,587 1,846,765 1,868,352

Oman ُعمان 34,774 870,874 905,648 60,155 5,192,014 5,252,169

Palestine فلسطني 4,497 29,751 34,248 - - -

Qatar قطر 47,059 2,116,263 2,163,322 3,933 944,151 948,084

Saudi 
Arabia السعودية 1,644,714 14,026,619 15,671,333 1,319,850 10,586,299 11,906,149

Syria سورية 8,148 45,709 53,857 10,781 26,930 37,711

Yemen اليمن 314 470,842 471,156 40 473,551 473,591

 Total اإلجمالي 15,933,208 61,425,659 77,358,867 11,492,495 52,840,013 64,332,508

Carinthia
كارنثيا

*- No data available *- ال تتوافر بيانات
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معلومات عامة واقتصادية عن والية النمسا السفلى
General and economic information about Lower Austria

Lower Austria
النمسا السفلى

19.186 km² Area / املساحة
نسمة 1.677.542 Population / عدد السكان

 St. Pölten  سانت بولنت  Capital / العاصمة 

Johanna Mickl-Leitner   السيدة يوهانا ميكل اليتنر   Governor / حاكم الوالية

ÖVP- SPÖ-FPÖ  حزب الشعب -ا حلزب االشرتاكي - حزب األحرار  Ruling Parties/ األحزاب احلاكمة

Petra Bohuslav   د. بيترا بوهوسـالف 
وزير االقتصاد املحلي /

Local Minister of Finance 
2% (2017( Economic Growth Rate / معدل النمو االقتصادي 

34.400 Euros (2017(
نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي / 

GDP per capita
57.349 Million Euros (2017(  GDP / الناتج املحلي اإلجمالي

15.5% (2017(
النسبة من إجمالي النمسا /

Percentage from Austria’s total

23.148.788.128 Euros (2018( 
إجمالي التصدير إلى جميع أنحاء العالم /
Total international exports

353.474.289 Euros (2018(
إجمالي التصدير إلى الدول العربية /

Total exports to Arab countries
Machinery & mechanical equipment, electrical 
machines & goods, mineral fuels & oils

 األجهزة واملعّدات امليكانيكية، اآلالت واملنتجات الكهربائية، الزيوت
واملحروقات املعدنية

أهم منتجات التصدير
Main exported products

Germany, Czech Republic, Hungary
أملانيا، جمهورّية التشيك، املجر  

أهم أسواق التصدير / 
Main export markets

26.685.750.906 Euros (2018(
إجمالي االسترياد عامليا /

Total international imports

1.378.619.588 Euros (2018(
 إجمالي االسترياد من الدول العربية /

Total imports from Arab countries
Mineral fuels & oils, machinery & mechanical 
equipment, electrical machines & goods

 املحروقات والزيوت املعدنية، اآلالت واملعدات امليكانيكية، اآلالت واملنتجات
الكهربائية

أهم منتجات االسترياد / 

Main imported products

Germany, Italy, Czech Republic
أملانيا، إيطاليا، جمهورّية التشيك

أهم شركاء االسترياد/
Main import partners

EQ Power, Gabriel ,Chemie ,Freylit ,Ovotherm ,
Stora Enzo , Austria Juice ,Voith Hydro , Doka
 أي كيو باور ، غابرييل كيمي ، فرايليت ، أوفوتريم ، ستورا أنزو ، فويث هيدرو

 ، دوكا

بعض الشـركات الهامة /
Some important companies



33

ساوية          2019/2020
صادي لغرفة التجارة العربية النم

  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

حجم التبادل التجاري
Trade volume 

2018 2017
Country الدولة Import Export Total Import Export Total

Algeria اجلزائر 80,356,970 36,722,519 117,079,489 155,235,274 27,708,870 182,944,144

Egypt مصر 7,409,354 36,713,219 44,122,573 6,929,997 29,091,066 36,021,063

Libya ليبيا 896,281,047 3,060,345 899,341,392 - 2,761,282 2,761,282

Morocco املغرب 53,458,623 26,349,241 79,807,864 46,665,037 26,762,300 73,427,337

Sudan السودان 158,047 2,120,861 2,278,908 188,550 1,849,192 2,037,742

Tunisia تونس 8,190,781 12,878,784 21,069,565 7,075,379 7,176,120 14,251,499

Mauritania موريتانيا 17,779 - 17,779 1,125 44,613 45,738

Djibouti جيبوتي 2,870 - 2,870 29,305 9,909 39,214

Comoros جزر القمر 7,536 - 7,536 33,852 - 33,852

Somalia الصومال 7,267 95,803 103,070 33,942 38,278 72,220

UAE اإلمارات 4,078,389 128,905,289 132,983,678 4,337,931 167,400,579 171,738,510

Bahrain البحرين 2,243,862 1,947,007 4,190,869 3,152,418 1,007,127 4,159,545

Iraq العراق 274,570,324 10,212,504 284,782,828 339,290,284 12,731,681 352,021,965

Jordan األردن 185,957 3,042,929 3,228,886 257,253 12,894,042 13,151,295

Kuwait الكويت 441,900 19,998,900 20,440,800 620,666 18,302,235 18,922,901

Lebanon لبنان 162,933 7,064,822 7,227,755 306,195 11,735,785 12,041,980

Oman ُعمان 440,777 6,051,748 6,492,525 324,782 16,926,832 17,251,614

Palestine فلسطني 15,044 347,041 362,085 16,578 877,179 893,757

Qatar قطر 5,175,502 10,690,645 15,866,147 3,336,750 22,402,036 25,738,786

Saudi 
Arabia السعودية 44,729,456 45,365,032 90,094,488 50,770,167 57,161,283 107,931,450

Syria سورية 674,974 1,253,790 1,928,764 405,714 1,601,899 2,007,613

Yemen اليمن 10,196 653,810 664,006 9,626 730,369 739,995

 Total اإلجمالي 1,378,619,588 353,474,289 1,732,093,877 619,020,825 419,212,677 1,038,233,502

Lower Austria
النمسا السفلى

*- No data available *- ال تتوافر بيانات
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معلومات عامة واقتصادية عن والية النمسا العليا
General and economic information about Upper Austria

Upper Austria
النمسا العليا

11.980 km² Area / املساحة
نسمة 1.482.095 Population / عدد السكان

 LINZ  لينتس Capital / العاصمة 

Thomas Stelzer   السيد توماس شتيلتسري   Governor / حاكم الوالية

ÖVP-FPÖ-SPÖ-Greens  الشعب-األحرار -االشرتاكي-اخلضر  Ruling Parties/ األحزاب احلاكمة

Markus Achleitner   السّيد ماركوس آخاليتنر 
وزير االقتصاد املحلي /

Local Minister of Finance 

3.3% (2017(
معدل النمو االقتصادي / 

 Economic Growth Rate

43.100 Euros (2017( 
نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي / 

GDP per capita
63.395 Million Euros (2017(  GDP / الناتج املحلي اإلجمالي

17،1 % (2017(
النسبة من إجمالي النمسا /

Percentage from Austria’s total

38.188.834.885 Euros (2018(
إجمالي التصدير إلى جميع أنحاء العالم /
Total international exports

454.767.041 Euros (2018(
إجمالي التصدير إلى الدول العربية /

Total exports to Arab countries
Machinery & mechanical equipment, vehicles (cars, 
tractors), iron & steel

 األجهزة واملعّدات امليكانيكية، املركبات اآللّية )سّيارات، تراكتور(، احلديد
والصلب

أهم منتجات التصدير
Main exported products

Germany, USA, Italy  أملانيا، الواليات املّتحدة األمريكّية، إيطاليا  Main export markets / أهم أسواق التصدير

28.875.227.558 Euros (2018(
إجمالي االسترياد عامليا /

Total international imports

138.353.316 Euros (2018(
 إجمالي االسترياد من الدول العربية /

Total imports from Arab countries
Machinery & mechanical equipment, electrical 
machines & goods, vehicles (cars, tractors)

 األجهزة واملعّدات امليكانيكية، اآلالت واملنتجات الكهربائية، املركبات اآللّية
)سّيارات، تراكتور(

أهم منتجات االسترياد / 

Main imported products

Germany, Italy, Czech Republic
أملانيا، إيطاليا ، جمهورّية التشيك

أهم شركاء االسترياد/
Main import partners

TiTella، Schöler; Plasser & Theurer ,Heinzel ,
Greiner Bio, Leitz, Alpine ,Spitz , Power Horse, 
Rosenthal

 تيتيلال ، شولري ، بالسري و تويرير ، هاينتسل ، غراينري بيو ، اليتس ، فوست
 ألبني ، شبيتس ، هورس ، روزينتال

بعض الشـركات الهامة /
Some important companies
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ساوية          2019/2020
صادي لغرفة التجارة العربية النم

  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

حجم التبادل التجاري
Trade volume 

2018 2017
Country الدولة Import Export Total Import Export Total

Algeria اجلزائر 130,551 24,960,884 25,091,435 56,106 22,681,235 22,737,341

Egypt مصر 12,854,074 45,855,364 58,709,438 7,408,861 56,560,572 63,969,433

Libya ليبيا 17,364 8,534,458 8,551,822 24 9,557,930 9,557,954

Morocco املغرب 14,883,988 43,641,348 58,525,336 13,606,711 29,047,720 42,654,431

Sudan السودان 27,081 4,776,994 4,804,075 40,714 2,539,374 2,580,088

Tunisia تونس 17,448,079 11,739,964 29,188,043 14,653,745 11,314,997 25,968,742

Mauritania موريتانيا 23,926 384,149 408,075 1,675 509,478 511,153

Djibouti جيبوتي 6,555 35,533 42,088 32,322 64,748 97,070

Comoros جزر القمر 29,752 - 29,752 - - -

Somalia الصومال 4,945 16,763 21,708 4,524 1,304 5,828

UAE اإلمارات 44,808,574 98,675,285 143,483,859 48,483,878 85,793,791 134,277,669

Bahrain البحرين 28,488,064 25,220,040 53,708,104 21,829,367 15,055,811 36,885,178

Iraq العراق 185,340 9,705,267 9,890,607 12,815 9,589,601 9,602,416

Jordan األردن 1,748,597 8,855,551 10,604,148 3,958,761 10,306,685 14,265,446

Kuwait الكويت 1,341,759 24,108,619 25,450,378 317,746 10,860,705 11,178,451

Lebanon لبنان 111,269 10,216,762 10,328,031 130,099 10,671,318 10,801,417

Oman ُعمان 555,560 15,375,082 15,930,642 469,089 15,995,827 16,464,916

Palestine فلسطني 22,078 270,988 293,066 - 191,047 191,047

Qatar قطر 9,901,609 19,530,602 29,432,211 16,619,891 17,173,330 33,793,221

Saudi 
Arabia السعودية 5,663,712 100,846,175 106,509,887 3,952,714 88,178,963 92,131,677

Syria سورية 35,073 1,573,233 1,608,306 51,509 1,798,838 1,850,347

Yemen اليمن 65,366 443,980 509,346 - - -

 Total اإلجمالي 138,353,316 454,767,041 593,120,357 131,630,551 397,893,274 529,523,825

Upper Austria
النمسا العليا

*- No data available *- ال تتوافر بيانات
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معلومات عامة واقتصادية عن والية سالزبورج
General and economic information about Salzburg

Salzburg
سالزبورج

7.156 km² Area / املساحة
نسمة 555.21 Population / عدد السكان

 Salzburg  سالزبورج Capital / العاصمة 

Dr. Wilfried Haslauer   د. فيلفريد هازالوير  Governor / حاكم الوالية

ÖVP-Greens-NEOS     حزب الشعب-حزب اخلضر- نيوس  Ruling Parties/ األحزاب احلاكمة

Dr. Wilfried Haslauer   د. فيلفريد هازالوير 
وزير االقتصاد املحلي /

Local Minister of Finance 

1.9% (2017(
معدل النمو االقتصادي / 

 Economic Growth Rate

50.100 Euros (2017(
نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي / 

GDP per capita
27.619 Million Euros (2017(  GDP / الناتج املحلي اإلجمالي

7.5% (2017( 
النسبة من إجمالي النمسا /

Percentage from Austria’s total

10.803.577.859 Euros (2018( 
إجمالي التصدير إلى جميع أنحاء العالم /
Total international exports

240.253.013 Euros (2018(
إجمالي التصدير إلى الدول العربية /

Total exports to Arab countries
machinery & mechanical equipment, beverages, 
liquids & vinegar, vehicles (cars, tractors)

 األجهزة واملعّدات امليكانيكية، املشروبات، السوائل واخلّل، املركبات اآللّية
)سّيارات، تراكتوّر(

أهم منتجات التصدير
Main exported products

Germany, USA, Czech Republic  أملانيا، الواليات املّتحدة 
األمريكّية، جمهورّية التشيك

أهم أسواق التصدير / 
Main export markets

13.197.668.536 Euros (2018(
إجمالي االسترياد عامليا /

Total international imports

27.080.640 Euros (2018(
 إجمالي االسترياد من الدول العربية /

Total imports from Arab countries
Vehicles (cars, tractors), machinery & mechanical 
equipment, electrical machines & goods 

 املركبات اآللّية )سّيارات، تراكتور(، األجهزة واملعّدات امليكانيكية، اآلالت
واملعّدات الكهربائّية

أهم منتجات االسترياد / 

Main imported products

Germany, Czech Republic, China
 أملانيا، جمهورّية التشيك، الصني

أهم شركاء االسترياد/
Main import partners

Red Bull ،Wörle ،Spar ،Porsche Holding
 ريد بل ، فورلي ، شبار ، بورشة هولدنغ

 

بعض الشـركات الهامة /
Some important companies
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ساوية          2019/2020
صادي لغرفة التجارة العربية النم

  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

حجم التبادل التجاري
Trade volume 

2018 2017
Country الدولة Import Export Total Import Export Total

Algeria اجلزائر 78,972 4,570,811 4,649,783 24,345 6,843,996 6,868,341

Egypt مصر 2,358,653 14,211,417 16,570,070 2,275,226 11,597,811 13,873,037

Libya ليبيا 2,283 4,775,314 4,777,597 - 1,404,126 1,404,126

Morocco املغرب 4,141,408 4,801,884 8,943,292 4,602,894 3,769,077 8,371,971

Sudan السودان - 383,512 383,512 907 - 907

Tunisia تونس 10,867,510 3,574,523 14,442,033 11,933,207 11,398,346 23,331,553

Mauritania موريتانيا 3,843 - 3,843 1,096 215,599 216,695

Djibouti جيبوتي 79,152 - 79,152 16,615 - 16,615

Comoros جزر القمر 1,114 - 1,114 2,741 - 2,741

Somalia الصومال 994 - 994 2,733 33,828 36,561

UAE اإلمارات 3,300,569 79,548,812 82,849,381 1,107,978 40,954,850 42,062,828

Bahrain البحرين 3,187,887 2,487,521 5,675,408 1,756,275 5,415,513 7,171,788

Iraq العراق 1,419 11,147,712 11,149,131 5,596 12,229,696 12,235,292

Jordan األردن 237,563 5,531,048 5,768,611 263,757 6,780,557 7,044,314

Kuwait الكويت 48,949 29,018,274 29,067,223 41,766 25,262,171 25,303,937

Lebanon لبنان 2,289,171 7,834,789 10,123,960 1,492,793 7,903,790 9,396,583

Oman ُعمان 228,325 8,893,286 9,121,611 72,965 6,333,470 6,406,435

Palestine فلسطني 2,468 29,747 32,215 - - -

Qatar قطر 96,955 17,178,906 17,275,861 53,251 18,487,859 18,541,110

Saudi 
Arabia السعودية 132,857 45,535,612 45,668,469 246,415 14,135,540 14,381,955

Syria سورية 20,048 168,327 188,375 37,922 205,076 242,998

Yemen اليمن 500 561,518 562,018 63 1,286,682 1,286,745

 Total اإلجمالي 27,080,640 240,253,013 267,333,653 23,938,545 174,257,987 198,196,532

Salzburg
سالزبورج

*- No data available *- ال تتوافر بيانات
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معلومات عامة واقتصادية عن والية سترييا
General and economic information about Styria

Styria
سترييا )شتايرمارك)

16.401 km² Area / املساحة
نسمة 1.243.052 Population / عدد السكان

 GRAZ  غراتس Capital / العاصمة 

Herman Schützenhofer   السيد هريمان شوتسينهوفر  Governor / حاكم الوالية

ÖVP – SPÖ           حزب الشعب- احلزب االشرتاكي  Ruling Parties/ األحزاب احلاكمة

Ms. Barbara Eibinger-Miedl  السّيدة باربرا آيِبنغر-ميدل 
وزير االقتصاد املحلي /

Local Minister of Finance 

3.5% (2017(
معدل النمو االقتصادي / 

 Economic Growth Rate

38.100 Euros (2017(
نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي / 

GDP per capita
47.223 Million Euros (2017(  GDP / الناتج املحلي اإلجمالي

12,8 % (2017(
النسبة من إجمالي النمسا /

Percentage from Austria’s total

24.749.021.252 Euros (2018(
إجمالي التصدير إلى جميع أنحاء العالم /
Total international exports

420.022.660 Euros (2018(
إجمالي التصدير إلى الدول العربية /

Total exports to Arab countries
Vehicles (cars, tractors), machinery & equipment, 
electrical machines & goods

 املركبات اآللّية )سّيارات، تراكتور(، األجهزة واملعّدات امليكانيكية، اآلالت
واملعّدات الكهربائّية

أهم منتجات التصدير
Main exported products

Germany, USA, Italy  أملانيا، الواليات املّتحدة األمريكّية، إيطاليا
أهم أسواق التصدير / 

Main export markets

19.294.516.379 Euros (2018(
إجمالي االسترياد عامليا /

Total international imports

46.245.847 Euros (2018(
 إجمالي االسترياد من الدول العربية /

Total imports from Arab countries
Vehicles (cars, tractors), electrical machines & 
goods, machinery & equipment 

 املركبات اآللّية )سّيارات، تراكتور(، اآلالت واملعّدات الكهربائّية ، األجهزة
واملعّدات امليكانيكية

أهم منتجات االسترياد / 

Main imported products

Germany, China, Italy
أملانيا، الصني ، إيطاليا

أهم شركاء االسترياد/
Main import partners

ATC، Heinzel Pulp ، VAE ، Iason ، Timber ، Andritz
 هاينتسل بولب ، أت س تيمرب ،إيازون ، فوست ألبني أيزينبان ، أندريتس

 

بعض الشـركات الهامة /
Some important companies
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ساوية          2019/2020
صادي لغرفة التجارة العربية النم

  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

حجم التبادل التجاري
Trade volume 

2018 2017
Country الدولة Import Export Total Import Export Total

Algeria اجلزائر 158,964 113,342,046 113,501,010 18,020 140,012,450 140,030,470

Egypt مصر 7,568,335 50,733,711 58,302,046 5,798,769 61,086,784 66,885,553

Libya ليبيا 3,236 1,599,211 1,602,447 - 847,416 847,416

Morocco املغرب 20,883,511 15,819,610 36,703,121 11,011,366 20,061,949 31,073,315

Sudan السودان 3,473 1,959,881 1,963,354 797 4,422,627 4,423,424

Tunisia تونس 7,680,357 13,619,746 21,300,103 8,830,967 14,030,777 22,861,744

Mauritania موريتانيا 3,992 171,941 175,933 1,001 138,027 139,028

Djibouti جيبوتي 139 313,797 313,936 100,386 - 100,386

Comoros جزر القمر - - - - - -

Somalia الصومال 7,773 45 7,818 2,916 3,754 6,670

UAE اإلمارات 1,913,771 98,268,315 100,182,086 1,839,871 70,387,636 72,227,507

Bahrain البحرين 4,715,122 6,088,023 10,803,145 3,448,048 2,369,787 5,817,835

Iraq العراق 9,147 12,661,904 12,671,051 17,885 12,902,318 12,920,203

Jordan األردن 231,168 5,092,723 5,323,891 230,653 5,245,451 5,476,104

Kuwait الكويت 247,687 13,965,298 14,212,985 43,617 11,693,542 11,737,159

Lebanon لبنان 20,998 9,378,729 9,399,727 47,945 7,425,062 7,473,007

Oman ُعمان 129,423 5,399,161 5,528,584 15,109 4,276,642 4,291,751

Palestine فلسطني 19,090 571,609 590,699 - 300,026 300,026

Qatar قطر 1,662,801 28,289,616 29,952,417 722,348 21,767,229 22,489,577

Saudi 
Arabia السعودية 976,253 41,875,748 42,852,001 1,168,922 67,676,244 68,845,166

Syria سورية 9,897 364,885 374,782 11,070 196,453 207,523

Yemen اليمن 710 506,661 507,371 74 254,975 255,049

 Total اإلجمالي 46,245,847 420,022,660 466,268,507 33,309,764 445,099,149 478,408,913

Styria
ستيريا

*- No data available *- ال تتوافر بيانات
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معلومات عامة واقتصادية عن والية تريول
General and economic information about Tirol

Tirol
تريول

12.648 km² Area / املساحة
نسمة 754.705 Population / عدد السكان

 Innsbruck  إنسربوك Capital / العاصمة 

Dr. Günther Platter   د.غونرت بالتري  Governor / حاكم الوالية

ÖVP – Greens           حزب الشعب- حزب اخلضر  Ruling Parties/ األحزاب احلاكمة

Patrizia Zoller-Frischauf  السيدة باتريسيا تسولري-فريشاوف 
وزير االقتصاد املحلي /

Local Minister of Finance 

2.6% (2017(
معدل النمو االقتصادي / 

 Economic Growth Rate

45.200 Euros (2017(
نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي / 

GDP per capita
33.784 Million Euros (2017(  GDP / الناتج املحلي اإلجمالي

9.1% (2017(
النسبة من إجمالي النمسا /

Percentage from Austria’s total

12.714.687.393 Euros (2018(
إجمالي التصدير إلى جميع أنحاء العالم /
Total international exports

146.359.582 Euros (2018(
إجمالي التصدير إلى الدول العربية /

Total exports to Arab countries
Pharmaceuticals, machinery & mechanical 
equipment, electrical machines & goods

املواد الصيدالنّية، األجهزة واملعّدات امليكانيكية، اآلالت واملعّدات الكهربائّية

أهم منتجات التصدير
Main exported products

Germany, Switzerland, Italy  أملانيا، سويسرا، إيطاليا
أهم أسواق التصدير / 

Main export markets

 11.942.191.716Euros (2018(
إجمالي االسترياد عامليا /

Total international imports

13.993.137 Euros (2018(
 إجمالي االسترياد من الدول العربية /

Total imports from Arab countries
Organic chemicals, machinery & mechanical 
equipment, electrical machines & goods

 الكيماوّيات العضوّية، األجهزة واملعّدات امليكانيكية، اآلالت واملعّدات
الكهربائّية

أهم منتجات االسترياد / 

Main imported products

Germany, Switzerland, Italy
أملانيا، سويسرا، إيطاليا

أهم شركاء االسترياد/
Main import partners

Swarovski, Liebherr, Jenbacher, Tyrolit, Stubai, 
Tiroler Röhren TRM

 سواروفسكي ، ليبهري ، ينباخري ، تريوليت ، شتوباي،تريولري رورين

بعض الشـركات الهامة /
Some important companies
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ساوية          2019/2020
صادي لغرفة التجارة العربية النم

  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

حجم التبادل التجاري
Trade volume 

2018 2017
Country الدولة Import Export Total Import Export Total

Algeria اجلزائر 257,196 27,811,389 28,068,585 196,943 25,784,020 25,980,963

Egypt مصر 3,519,446 18,293,762 21,813,208 2,688,645 21,136,997 23,825,642

Libya ليبيا 4,751 5,789,420 5,794,171 12 2,529,291 2,529,303

Morocco املغرب 3,517,703 5,465,146 8,982,849 5,845,252 3,979,602 9,824,854

Sudan السودان 15,122 1,296,061 1,311,183 - 1,775,088 1,775,088

Tunisia تونس 3,327,709 1,910,557 5,238,266 4,467,071 2,675,327 7,142,398

Mauritania موريتانيا 2,829 32,588 35,417 2,860 - 2,860

Djibouti جيبوتي - 545 545 30,546 1,988 32,534

Comoros جزر القمر - - - - - -

Somalia الصومال 3,160 40 3,200 1,653 561 2,214

UAE اإلمارات 1,399,326 35,267,013 36,666,339 3,911,342 48,550,541 52,461,883

Bahrain البحرين 87,107 1,614,093 1,701,200 120,488 808,428 928,916

Iraq العراق 4,868 1,847,697 1,852,565 7,584 13,046,726 13,054,310

Jordan األردن 222,881 4,052,769 4,275,650 586,341 6,183,750 6,770,091

Kuwait الكويت 57,697 9,948,491 10,006,188 64,735 3,494,171 3,558,906

Lebanon لبنان 275,811 4,495,045 4,770,856 248,768 6,122,543 6,371,311

Oman ُعمان 49,138 3,793,777 3,842,915 51,451 24,303,548 24,354,999

Palestine فلسطني 3,236 241,627 244,863 - 1,054,286 1,054,286

Qatar قطر 100,289 4,058,981 4,159,270 156,422 4,015,182 4,171,604

Saudi 
Arabia السعودية 1,100,193 18,007,906 19,108,099 1,919,111 26,284,472 28,203,583

Syria سورية 44,253 1,947,008 1,991,261 41,839 1,056,971 1,098,810

Yemen اليمن 422 485,667 486,089 264,106 611,257 875,363

 Total اإلجمالي 13,993,137 146,359,582 160,352,719 20,605,169 193,414,749 214,019,918

Tirol
تيرول

*- No data available *- ال تتوافر بيانات
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معلومات عامة واقتصادية عن والية فورارلربج
General and economic information about Vorarlberg

Vorarlberg
فورارلربج

2.602 km² Area / املساحة
نسمة 394.297 Population / عدد السكان

 BREGENZ  بريغينس  Capital / العاصمة 

Mag. Markus Wallner   ماركوس فالنري  Governor / حاكم الوالية

ÖVP – Greens           حزب الشعب- حزب اخلضر  Ruling Parties/ األحزاب احلاكمة

Mag. Karlheinz Rüdisser   السّيد كارل هاينز روديسر
وزير االقتصاد املحلي /

Local Minister of Finance 

1.7% (2017(
معدل النمو االقتصادي / 

 Economic Growth Rate

44.900 Euros (2018(
نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي / 

GDP per capita
17.532 Euros (2018(  GDP / الناتج املحلي اإلجمالي

4.7% (2017(
النسبة من إجمالي النمسا /

Percentage from Austria’s total

10.491.355.292 Euros (2018(
إجمالي التصدير إلى جميع أنحاء العالم /
Total international exports

190.897.196 Euros (2018(
إجمالي التصدير إلى الدول العربية /

Total exports to Arab countries
Machinery & mechanical equipment, miscellaneous 
articles of base metal, electrical machines & goods

 األجهزة واملعّدات امليكانيكية، مصنوعات مختلفة من املعدن األساسي، اآلالت
واملعّدات الكهربائّية

أهم منتجات التصدير
Main exported products

Germany, Switzerland, Italy  أملانيا، سويسرا، إيطاليا
أهم أسواق التصدير / 

Main export markets

7.957.849.814 Euros (2018(
إجمالي االسترياد عامليا /

Total international imports

47.611.878 Euros (2018(
 إجمالي االسترياد من الدول العربية /

Total imports from Arab countries
Machinery & mechanical equipment, electrical 
machines & goods, goods of iron or steel

 األجهزة واملعّدات امليكانيكية، اآلالت واملعّدات الكهربائّية، منتجات من
احلديد والصلب

أهم منتجات االسترياد / 

Main imported products

Germany, Switzerland, China
أملانيا، سويسرا، الصني

أهم شركاء االسترياد/
Main import partners

Rupp ، Rauch ، Omricon ، Getzner ، Zumtobel ، Hilti 
 روب ، راوخ ، أومريكون ، غيتسنري ، زومتوبيل ، هيلتي

بعض الشـركات الهامة /
Some important companies
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ساوية          2019/2020
صادي لغرفة التجارة العربية النم

  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

حجم التبادل التجاري
Trade volume 

2018 2017
Country الدولة Import Export Total Import Export Total

Algeria اجلزائر 1,126 8,338,756 8,339,882 7,689 8,762,199 8,769,888

Egypt مصر 5,683,553 11,846,052 17,529,605 5,412,589 11,145,021 16,557,610

Libya ليبيا 1,887 9,511,000 9,512,887 14 1,154,452 1,154,466

Morocco املغرب 30,015,215 29,468,175 59,483,390 27,356,605 26,100,753 53,457,358

Sudan السودان 7,830 339,841 347,671 355 874,125 874,480

Tunisia تونس 8,824,151 15,069,967 23,894,118 8,004,959 14,140,479 22,145,438

Mauritania موريتانيا 20,735 23,189,972 23,210,707 510 13,885,832 13,886,342

Djibouti جيبوتي 2,255 315,784 318,039 10,438 115,298 125,736

Comoros جزر القمر 6 - 6 - - -

Somalia الصومال 5,815 3,894 9,709 10,241 58,221 68,462

UAE اإلمارات 750,802 33,929,611 34,680,413 1,224,647 59,303,047 60,527,694

Bahrain البحرين 47,352 2,057,014 2,104,366 10,107 2,420,929 2,431,036

Iraq العراق 1,023 2,896,715 2,897,738 31,934 4,884,118 4,916,052

Jordan األردن 96,903 2,441,935 2,538,838 143,574 2,705,463 2,849,037

Kuwait الكويت 83,180 7,564,492 7,647,672 40,286 8,411,396 8,451,682

Lebanon لبنان 26,010 3,535,431 3,561,441 18,980 3,430,941 3,449,921

Oman ُعمان 75,259 4,176,229 4,251,488 18,239 2,331,025 2,349,264

Palestine فلسطني 28,497 181,920 210,417 1,996 263,414 265,410

Qatar قطر 107,382 11,144,750 11,252,132 58,394 6,644,908 6,703,302

Saudi 
Arabia السعودية 1,823,438 22,605,743 24,429,181 2,204,575 38,425,147 40,629,722

Syria سورية 8,790 411,512 420,302 9,840 173,235 183,075

Yemen اليمن 669 1,868,403 1,869,072 35 3,227,357 3,227,392

 Total اإلجمالي 47,611,878 190,897,196 238,509,074 44,566,007 208,457,360 253,023,367

Vorarlberg
فورارلبرج

*- No data available *- ال تتوافر بيانات



44

20
19

/2
02

0 
    

    
ة 

وي
سا

نم
 ال

ية
رب

لع
ة ا

جار
الت

ة 
رف

لغ
ي 

اد
ص

قت
اال

ير 
قر

الت
  

AU
ST

RO
 - 

AR
AB

    
Ec

on
om

ic 
Re

po
rt

معلومات عامة واقتصادية عن والية فيينا
General and economic information about Vienna

Vienna
فيينا

414.9 km² Area / املساحة

نسمة 1.897.491 Population / عدد السكان

 Vienna فيينا Capital / العاصمة 

Dr. Michael Ludwig  الدكتور ميشايل لودفيك  Governor / حاكم الوالية

SPÖ – Greens           احلزب االشرتاكي-حزب اخلضر  Ruling Parties/ األحزاب احلاكمة

Counsellor Hanke Peter  املستشار هانِكه بيرِت
وزير االقتصاد املحلي /

Local Minister of Finance 

1.8% (2017(
معدل النمو االقتصادي / 

 Economic Growth Rate

50.000 Euros (2017(
نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي / 

GDP per capita
93.865 Million Euros (2017(  GDP / الناتج املحلي اإلجمالي

25.4% (2017(
النسبة من إجمالي النمسا /

Percentage from Austria’s total

19.501.531.712 Euros (2018(
إجمالي التصدير إلى جميع أنحاء العالم /
Total international exports

311.555.987 Euros (2018(
إجمالي التصدير إلى الدول العربية /

Total exports to Arab countries
pharmaceuticals, Electrical machines & goods, 
machinery & mechanical equipment

املواد الصيدالنّية، اآلالت واملعّدات الكهربائّية، األجهزة واملعّدات امليكانيكية

أهم منتجات التصدير
Main exported products

Germany, France, Poland  أملانيا، فرنسا، بولندا
أهم أسواق التصدير / 

Main export markets

38.128.641.672 Euros (2018(
إجمالي االسترياد عامليا /

Total international imports

93.100.787 Euros (2018(
 إجمالي االسترياد من الدول العربية /

Total imports from Arab countries
Electrical machines & goods , pharmaceuticals, 
vehicles (cars, tractors)

 اآلالت واملعّدات الكهربائّية ، املواد الصيدالنّية ، املركبات اآللّية )سّيارات،
تراكتور(

أهم منتجات االسترياد / 

Main imported products

Germany, USA, Switzerland
أملانيا، الواليات املّتحدة األمريكّية، سويسرا

أهم شركاء االسترياد/
Main import partners

Strabag, Porr, ÖMV, Wien Holding, Tina
 فيينا هولدنغ ، أو أم في ، بور ، شرتاباغ ، تينا

بعض الشـركات الهامة /
Some important companies
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ساوية          2019/2020
صادي لغرفة التجارة العربية النم

  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

حجم التبادل التجاري
Trade volume 

2018 2017
Country الدولة Import Export Total Import Export Total

Algeria اجلزائر 887,770 28,560,295 29,448,065 244,368 24,669,298 24,913,666

Egypt مصر 9,278,823 27,312,588 36,591,411 10,161,170 61,679,371 71,840,541

Libya ليبيا 4,852 7,080,603 7,085,455 39 4,764,157 4,764,196

Morocco املغرب 57,833,914 25,850,281 83,684,195 49,311,864 16,860,538 66,172,402

Sudan السودان 11,082 1,574,332 1,585,414 - 2,720,592 2,720,592

Tunisia تونس 14,364,040 23,458,433 37,822,473 13,281,954 5,367,999 18,649,953

Mauritania موريتانيا 6,689 89,296 95,985 27,765 602,955 630,720

Djibouti جيبوتي 7,987 318,808 326,795 1,961,418 291,162 2,252,580

Comoros جزر القمر 10,840 - 10,840 - 4,114 4,114

Somalia الصومال 35,467 14,985 50,452 15,965 35,752 51,717

UAE اإلمارات 3,399,994 63,834,993 67,234,987 15,162,324 119,793,777 134,956,101

Bahrain البحرين 201,870 3,187,155 3,389,025 209,120 6,174,140 6,383,260

Iraq العراق 9,722 18,441,353 18,451,075 16,308 17,065,433 17,081,741

Jordan األردن 1,764,394 4,323,840 6,088,234 2,142,616 4,920,342 7,062,958

Kuwait الكويت 147,252 7,617,075 7,764,327 96,868 5,909,829 6,006,697

Lebanon لبنان 1,448,384 6,584,721 8,033,105 1,603,616 4,580,108 6,183,724

Oman ُعمان 77,861 14,361,088 14,438,949 220,639 13,050,243 13,270,882

Palestine فلسطني 90,085 329,840 419,925 90,192 891,458 981,650

Qatar قطر 311,707 21,044,044 21,355,751 1,010,532 13,124,633 14,135,165

Saudi 
Arabia السعودية 3,027,271 53,054,682 56,081,953 2,606,863 63,183,225 65,790,088

Syria سورية 175,395 3,884,359 4,059,754 324,347 2,559,735 2,884,082

Yemen اليمن 5,388 633,216 638,604 1,415 256,266 257,681

 Total اإلجمالي 93,100,787 311,555,987 404,656,774 98,489,383 368,505,127 466,994,510

Vienna
فيينا



ILF is a leading international engineering 
and consulting group that supports its cli-
ents to successfully identify, prepare and 
execute challenging energy, industrial 
and infrastructure projects.
With 2,000 highly qualified employees 
in more than 40 offices across five con-
tinents, the companies of the ILF Group 
have a strong regional presence.
ILF is privately owned by two founding 
families and is therefore fully indepen-
dent. It has no affiliation with manufac-
turers, suppliers, or financial institutions.

ILF is a leading international engineer-
ing and consulting group that supports 
its clients to successfully identify, pre-
pare and execute challenging energy, 
industrial and infrastructure projects.

With 2,000 highly qualified employ-
ees in more than 40 offices across five 
continents, the companies of the ILF 
Group have a strong regional presence.

ILF is privately owned by two founding 
families and is therefore fully indepen-
dent. It has no affiliation with manufac-
turers, suppliers, or financial institutions.
 

ILF is committed to achieving the 
highest standard of client satisfaction 
and to maintaining long-term business 
relations with its clients.

Further information is available at 
www.ilf.com

ILF Consulting Engineers Austria GmbH
Feldkreuzstrasse 3
6063 Rum, Austria

T: +43 / 512 / 24 12 – 0 
E-Mail: press@ilf.com 
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Algeria

النفط ومشتّقاته •

املواد الكيماوّية غري العضوّية •

أجهزة القياس والفحص والتحّكم •

اخلضار والفاكهة •

• املواد الكيمياوّية العضوّية

أهّم الواردات النمساوّية من اجلزائر: 

The trade volume between Algeria 
and Austria reached 339.383.293 Eu-
ros in 2018, whereby the value of 
Austria’s imports from Algeria reached 
81.877.252 Euros and that of Austria’s 
exports to Algeria 257.506.041 Euros. 
In 2017, the trade volume between the 
two countries reached 416.510.577 Eu-
ros, with a total of 155.792.965 Euros
for Austria’s imports from Algeria and 
260.717.612 Euros for Austria’s exports to 
Algeria .

Main Austrian exports to Algeria :

• Road vehicles
• Medical and pharmaceutical 

products
• Machines, appliances & equipment
• Metal processing machines

• Petroleum and its products
• Inorganic chemical products
• Measuring, testing and control 

instruments
• Fruits & vegetables
• Organic chemical products

Main Austrian imports from Algeria :

339.383.293 والنمسا  اجلزائر  بني  التجارة  حجم   بلغ 
 يورو في عام 2018 ، حيث بلغت قيمة واردات النمسا
 من اجلزائر   81.877.252 يورو وقيمة صادرات النمسا

الى اجلزائر   257.506.041 يورو. 

البلدين  بني  التجارة  حجم  بلغ   2017 عام   في 
155.792.965 مجموعه  بما   ، يورو   416.510.577 
260.717.612 و  اجلزائر  من  النمساوية  للواردات   يورو 

يورو لصادرات النمسا إلى اجلزائر. 

أهّم الصادرات النمساوّية إلى اجلزائر: 

السّيارات •

املنتجات الطّبّية والصيدالنية •

األجهزة واآلالت واملعّدات •

آالت تصنيع املعادن •

اجلزائر
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ساوية          2019/2020
صادي لغرفة التجارة العربية النم

  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

2018 2017
 Province الوالية Import Export Total Import Export Total

Burgenland بورجنالند 1,917 697,026 698,943 450 320,771 321,221

Carinthia كارنثيا 3,786 12,502,315 12,506,101 9,439 3,934,773 3,944,212

Lower 
Austria النمسا السفلى 80,356,970 36,722,519 117,079,489 155,235,274 27,708,870 182,944,144

Upper 
Austria النمسا العليا 130,551 24,960,884 25,091,435 56,106 22,681,235 22,737,341

Salzburg سالزبورج 78,972 4,570,811 4,649,783 24,345 6,843,996 6,868,341

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

158,964 113,342,046 113,501,010 18,020 140,012,450 140,030,470

Tirol تريول 257,196 27,811,389 28,068,585 196,943 25,784,020 25,980,963

Vorarlberg فورارلربج 1,126 8,338,756 8,339,882 7,689 8,762,199 8,769,888

Vienna فيينا 887,770 28,560,295 29,448,065 244,368 24,669,298 24,913,666

Algeria
الجزائر

 حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع اجلزائر باليورو
Trade Volume between Algeria and Austrian provinces in (Euro)
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The trade volume between Bahrain 
and Austria reached 83.994.760 Eu-
ros in 2018, whereby the value of 
Austria’s imports from Bahrain reached 
39.579.750 Euros and that of Austria’s 
exports to Bahrain 44.415.010 Euros. In 
2017, the trade volume between the two 
countries reached  65.453.835 Euros, with 
a total of 30.671.399 Euros for Austria’s 
imports from Bahrain and 34.782.436 Eu-
ros for Austria’s exports to Bahrain .

Main Austrian exports to Bahrain:

• Machines, appliances & equipment
• Electric machines, appliances & 
 equipment
• Road vehicles
• Goods from non-metal and non-mineral
 material
• Drinks

Main Austrian imports from Bahrain:

• Non-ferrous metal
• Road vehicles
• Fossil fuels & petroleum products
• Plastic products
• Inorganic chemical products

83.994.760 والنمسا  البحرين  بني  التجارة  حجم   بلغ 
 يورو في عام 2018 ، حيث بلغت قيمة واردات النمسا
 من البحرين  39.579.750 يورو وقيمة صادرات النمسا

الى البحرين   44.415.010 يورو. 

البلدين  بني  التجارة  حجم  بلغ   2017 عام   في 
 65.453.835 يورو ، بما مجموعه 30.671.399 يورو
يورو و 34.782.436  البحرين  من  النمساوية   للواردات 

لصادرات النمسا إلى البحرين. 

أهّم الصادرات النمساوّية إلى البحرين: 

األجهزة واآلالت واملعدات •

األجهزة واآلالت واملعدات الكهربائّية •

السيارات واملركبات اآللّية •

منتجات من مواد ال معدنّية •

املشروبات •

املعادن )عدا عن احلديد( •

السيارات واملركبات اآللّية •

النفط ومنتجاته •

املنتجات البالستيكّية •

منتجات كيماوّية غري عضوّية •

أهّم الواردات النمساوّية من البحرين: 

Bahrain البحرين
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  التقرير االقت
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2018 2017
 Province الوالية Import Export Total Import Export Total

Burgenland بورجنالند 115,170 79,241 194,411 54,241 203,663 257,904

Carinthia كارنثيا 493,316 1,734,916 2,228,232 67,509 1,327,038 1,394,547

Lower 
Austria النمسا السفلى 2,243,862 1,947,007 4,190,869 3,152,418 1,007,127 4,159,545

Upper 
Austria النمسا العليا 28,488,064 25,220,040 53,708,104 21,829,367 15,055,811 36,885,178

Salzburg سالزبورج 3,187,887 2,487,521 5,675,408 1,756,275 5,415,513 7,171,788

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

4,715,122 6,088,023 10,803,145 3,448,048 2,369,787 5,817,835

Tirol تريول 87,107 1,614,093 1,701,200 120,488 808,428 928,916

Vorarlberg فورارلربج 47,352 2,057,014 2,104,366 10,107 2,420,929 2,431,036

Vienna فيينا 201,870 3,187,155 3,389,025 209,120 6,174,140 6,383,260

Bahrain
البحرين

 حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع البحرين باليورو
Trade Volume between Bahrain and Austrian provinces in (Euro)
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The trade volume between Comoros 
and Austria reached 56.646 Euros in 
2018, whereby the value of Austria’s 
imports from Comoros reached 
49.848 Euros and that of Austria’s 
exports to Comoros 6.798 Euros. 
In 2017, the trade volume between 
the two countries reached  71.548
 Euros, with a total of 64.919 Euros for 
Austria’s imports from Comoros and 
6.629 Euros for Austria’s exports to Co-
moros .

Main Austrian exports to Comoros :

• Telecommunications equipment
• Electric machines, appliances & 
 equipment
• Machines, appliances & equipment

Main Austrian imports from Comoros:

• Coffee, tea, cocoa and spices

 بلغ حجم التجارة بني جزر القمر والنمسا 56.646 يورو
من النمسا  واردات  قيمة  بلغت  حيث   ،  2018 عام   في 
الى النمسا  صادرات  وقيمة  يورو   49.848 القمر     جزر 

جزر القمر   6.798 يورو. 

البلدين 71.548  بني  التجارة  بلغ حجم  عام 2017   في 
 يورو ، بما مجموعه 64.919 يورو للواردات النمساوية
6.629 يورو لصادرات النمسا إلى جزر  من جزر القمر و 

القمر. 

أهّم الصادرات النمساوّية إلى جزر القمر: 

معّدات االّتصاالت •

األجهزة واآلالت واملعّدات الكهربائّية •

األجهزة واآلالت واملعّدات •

النب، الشاي، الكاكاو والتوابل •

أهّم الواردات النمساوّية من جزر القمر: 

Comoros جزر القمر
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  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

2018 2017
 Province الوالية Import Export Total Import Export Total

Burgenland بورجنالند 2 - 2 608 - 608

Carinthia كارنثيا - - - 2,625 - 2,625

Lower 
Austria النمسا السفلى 7,536 - 7,536 33,852 - 33,852

Upper 
Austria النمسا العليا 29,752 - 29,752 - - -

Salzburg سالزبورج 1,114 - 1,114 2,741 - 2,741

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

- - - - - -

Tirol تريول - - - - - -

Vorarlberg فورارلربج 6 - 6 - - -

Vienna فيينا 10,840 - 10,840 - 4,114 4,114

Comoros
جزر القمر

 حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع جزر القمر باليورو
Trade Volume between Comoros and Austrian provinces in (Euro)

*- No data available No data available -**- ال تتوافر بيانات *- ال تتوافر بيانات
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The trade volume between Djibouti 
and Austria reached 1.343.316 Eu-
ros in 2018, whereby the value of 
Austria’s imports from Djibouti reached 
208.118 Euros and that of Austria’s 
exports to Djibouti 1.135.198 Euros. 
In 2017, the trade volume between 
the two countries reached  2.799.381
Euros, with a total of 2.196.542 Euros 
for Austria’s imports from Djibouti and 
602.839 Euros for Austria’s exports to 
Djibouti .

Main Austrian exports to Djibouti :

• Cork & wood
• Beverages
• Electric machines, appliances & 
 equipment
• Measuring, testing and control 
 instruments
• Various manufactured products

Main Austrian imports from Djibouti :

• Machines, appliances & equipment
• Chemical materials and products
• Sanitation, heating and lighting 
 equipment
• Petroleum and its products

1.343.316 والنمسا  جيبوتي  بني  التجارة  حجم   بلغ 
 يورو في عام 2018 ، حيث بلغت قيمة واردات النمسا
 من جيبوتي   208.118 يورو وقيمة صادرات النمسا الى

جيبوتي   1.135.198 يورو. 

 في عام 2017 بلغ حجم التجارة بني البلدين 2.799.381 
للواردات يورو   2.196.542 مجموعه  بما   ،  يورو 
لصادرات يورو   602.839 و  جيبوتي  من   النمساوية 

النمسا إلى جيبوتي . 

أهّم الصادرات النمساوّية إلى جيبوتي : 

الفّلني واخلشب •

املشروبات •

األجهزة واآلالت واملعّدات الكهربائّية •

أجهزة القياس والفحص والتحّكم •

مصنوعات مختلفة •

األجهزة واآلالت واملعّدات •

مواد ومنتجات كيماوّية •

تجهيزات صّحّية وتجهيزات التدفئة واإلضاءة •

النفط ومشتّقاته •

أهّم الواردات النمساوّية من جيبوتي : 

Djibouti جيبوتي
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  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

2018 2017
 Province الوالية Import Export Total Import Export Total

Burgenland بورجنالند 109,144 - 109,144 95,857 843 96,700

Carinthia كارنثيا - - - 10,675 49,754 60,429

Lower 
Austria النمسا السفلى 2,870 - 2,870 29,305 9,909 39,214

Upper 
Austria النمسا العليا 6,555 35,533 42,088 32,322 64,748 97,070

Salzburg سالزبورج 79,152 - 79,152 16,615 - 16,615

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

139 313,797 313,936 100,386 - 100,386

Tirol تريول - 545 545 30,546 1,988 32,534

Vorarlberg فورارلربج 2,255 315,784 318,039 10,438 115,298 125,736

Vienna فيينا 7,987 318,808 326,795 1,961,418 291,162 2,252,580

Djibouti
جيبوتي

 حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع جيبوتي باليورو
Trade Volume between Djibouti and Austrian provinces in (Euro)

*- No data available *- ال تتوافر بيانات
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The trade volume between Egypt and 
Austria reached 271.713.053 Euros in 
2018, whereby the value of Austria’s im-
ports from Egypt reached 55.738.032 Eu-
ros and that of Austria’s 
exports to Egypt 215.975.021 Euros. 
In 2017, the trade volume between the 
two countries reached  306.317.497 Eu-
ros, with a total of 44.964.638 Euros
for Austria’s imports from Egypt and 
261.352.859 Euros for Austria’s exports 
to Egypt .

Main Austrian exports to Egypt :

• Iron & Steel
• Machines, appliances & equipment 
• Medical and pharmaceutical 

products
• Paper and cardboard

271.713.053 والنمسا  مصر  بني  التجارة  حجم   بلغ 
 يورو في عام 2018 ، حيث بلغت قيمة واردات النمسا
 من مصر 55.738.032 يورو وقيمة صادرات النمسا الى

مصر   215.975.021 يورو. 

البلدين بني  التجارة  حجم  بلغ   2017 عام   في 
44.964.638 مجموعه  بما   ، يورو   306.317.497 
261.352.859 و  مصر  من  النمساوية  للواردات   يورو 

يورو لصادرات النمسا إلى مصر. 

أهّم الصادرات النمساوّية إلى مصر: 

احلديد والصلب •

األجهزة واآلالت واملعّدات •

املنتجات الطّبّية والصيدالنية •

الورق والكرتون •

أهّم الواردات النمساوّية من مصر: 

• Vegetables and fruits
• Yarn and fabric
• Clothes and clothing accessories 
• Organic and mineral raw materials
• Non-ferrous metal

Main Austrian imports from Egypt :

اخلضار والفاكهة •

األقمشة واخليوط •

األلبسة ومستلزماتها •

مواد خام عضوّية ومعدنّية •

املعادن )عدا عن احلديد( •

Egypt مصر
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ساوية          2019/2020
صادي لغرفة التجارة العربية النم

  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

2018 2017
 Province الوالية Import Export Total Import Export Total

Burgenland بورجنالند 1,530,464 6,307,092 7,837,556 1,241,976 4,224,349 5,466,325

Carinthia كارنثيا 5,535,330 4,701,816 10,237,146 3,062,965 4,821,950 7,884,915

Lower 
Austria النمسا السفلى 7,409,354 36,713,219 44,122,573 6,929,997 29,091,066 36,021,063

Upper 
Austria النمسا العليا 12,854,074 45,855,364 58,709,438 7,408,861 56,560,572 63,969,433

Salzburg سالزبورج 2,358,653 14,211,417 16,570,070 2,275,226 11,597,811 13,873,037

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

7,568,335 50,733,711 58,302,046 5,798,769 61,086,784 66,885,553

Tirol تريول 3,519,446 18,293,762 21,813,208 2,688,645 21,136,997 23,825,642

Vorarlberg فورارلربج 5,683,553 11,846,052 17,529,605 5,412,589 11,145,021 16,557,610

Vienna فيينا 9,278,823 27,312,588 36,591,411 10,161,170 61,679,371 71,840,541

Egypt
مصر

 حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع مصر باليورو
Trade Volume between Egypt and Austrian provinces in (Euro)
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The trade volume between Iraq and 
Austria reached 342.885.879 Euros in 
2018, whereby the value of Austria’s im-
ports from Iraq reached 274.782.898 Eu-
ros and that of Austria’s exports to Iraq 
68.102.981 Euros. 
In 2017, the trade volume between the 
two countries reached  423.261.383 Eu-
ros, with a total of 339.388.590 Euros
for Austria’s imports from Iraq and 
83.872.793 Euros for Austria’s exports to 
Iraq .

Main Austrian exports to Iraq :

• Medical and pharmaceutical 
products

• Milk and dairy products
• Electric machines, appliances & 

equipment
• Iron and steel
• Power machines and equipment

342.885.879 والنمسا  العراق  بني  التجارة  حجم   بلغ 
 يورو في عام 2018 ، حيث بلغت قيمة واردات النمسا
 من العراق 274.782.898 يورو وقيمة صادرات النمسا

الى العراق 68.102.981 يورو. 

البلدين بني  التجارة  حجم  بلغ   2017 عام   في 
339.388.590 مجموعه  بما   ، يورو   423.261.383 
83.872.793 و  العراق  من  النمساوية  للواردات   يورو 

يورو لصادرات النمسا إلى العراق. 

أهّم الصادرات النمساوّية إلى العراق: 

املنتجات الطّبّية والصيدالنية •

احلليب ومشتّقاته •

األجهزة واآلالت واملعدات الكهربائّية •

احلديد والصلب •

اآلالت الثقيلة ومعّداتها •

النفط ومنتجاته •

اآلالت •

• Petroleum and its products
• Machines 

Main Austrian imports from Iraq : أهّم الواردات النمساوّية من العراق: 

Iraq العراق
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ساوية          2019/2020
صادي لغرفة التجارة العربية النم

  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

2018 2017
 Province الوالية Import Export Total Import Export Total

Burgenland بورجنالند 478 501,033 501,511 1,955 724,457 726,412

Carinthia كارنثيا 577 688,796 689,373 4,057 415,686 419,743

Lower 
Austria النمسا السفلى 274,570,324 10,212,504 284,782,828 339,290,284 12,731,681 352,021,965

Upper 
Austria النمسا العليا 185,340 9,705,267 9,890,607 12,815 9,589,601 9,602,416

Salzburg سالزبورج 1,419 11,147,712 11,149,131 5,596 12,229,696 12,235,292

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

9,147 12,661,904 12,671,051 17,885 12,902,318 12,920,203

Tirol تريول 4,868 1,847,697 1,852,565 7,584 13,046,726 13,054,310

Vorarlberg فورارلربج 1,023 2,896,715 2,897,738 31,934 4,884,118 4,916,052

Vienna فيينا 9,722 18,441,353 18,451,075 16,308 17,065,433 17,081,741

Iraq
العراق

 حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع العراق باليورو
Trade Volume between Iraq and Austrian provinces in (Euro)
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The trade volume between Jordan and 
Austria reached 40.608.366 Euros in 
2018, whereby the value of Austria’s im-
ports from Jordan reached 4.707.947 Eu-
ros and that of Austria’s exports to Jordan 
35.900.419 Euros. 
In 2017, the trade volume between the 
two countries reached  59.019.595 Eu-
ros, with a total of 7.834.343 Euros
for Austria’s imports from Jordan and 
51.185.252 Euros for Austria’s exports to 
Jordan .

Main Austrian exports to Jordan :

• Beverages
• Road vehicles
• Paper and cardboard
• Electric machines, appliances & 

equipment
• Machines, appliances & equipment

40.608.366 والنمسا  األردن  بني  التجارة  حجم   بلغ 
 يورو في عام 2018 ، حيث بلغت قيمة واردات النمسا
 من األردن 4.707.947 يورو وقيمة صادرات النمسا الى

األردن 35.900.419 يورو. 

البلدين بني  التجارة  حجم  بلغ   2017 عام   في 
يورو بما مجموعه 7.834.343   ، يورو   59.019.595 
يورو  51.185.252 و  األردن  من  النمساوية   للواردات 

لصادرات النمسا إلى األردن. 

أهّم الصادرات النمساوّية إلى األردن: 

املشروبات •

السّيارات •

الورق والكرتون •

األجهزة واآلالت واملعدات الكهربائّية •

األجهزة واآلالت واملعدات •

أهّم الواردات النمساوّية من األردن: 

• Clothes and clothing accessories
• Various manufactured products
• Metallurgical ores
• Machines, appliances & equipment
• Fruits & vegetables

Main Austrian imports from Jordan :

األلبسة ولوازمها •

مصنوعات متنّوعة •

اخلامات املعدنية •

األجهزة واآلالت واملعدات •

• اخلضار والفاكهة

Jordan األردن
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ساوية          2019/2020
صادي لغرفة التجارة العربية النم

  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

2018 2017
 Province الوالية Import Export Total Import Export Total

Burgenland بورجنالند 117,613 1,046,366 1,163,979 134,073 618,615 752,688

Carinthia كارنثيا 102,871 1,513,258 1,616,129 112,221 1,530,347 1,642,568

Lower 
Austria النمسا السفلى 185,957 3,042,929 3,228,886 257,253 12,894,042 13,151,295

Upper 
Austria النمسا العليا 1,748,597 8,855,551 10,604,148 3,958,761 10,306,685 14,265,446

Salzburg سالزبورج 237,563 5,531,048 5,768,611 263,757 6,780,557 7,044,314

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

231,168 5,092,723 5,323,891 230,653 5,245,451 5,476,104

Tirol تريول 222,881 4,052,769 4,275,650 586,341 6,183,750 6,770,091

Vorarlberg فورارلربج 96,903 2,441,935 2,538,838 143,574 2,705,463 2,849,037

Vienna فيينا 1,764,394 4,323,840 6,088,234 2,142,616 4,920,342 7,062,958

Jordan
األردن

 حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع األردن باليورو
Trade Volume between Jordan and Austrian provinces in (Euro)



62

20
19

/2
02

0 
    

    
ة 

وي
سا

نم
 ال

ية
رب

لع
ة ا

جار
الت

ة 
رف

لغ
ي 

اد
ص

قت
اال

ير 
قر

الت
  

AU
ST

RO
 - 

AR
AB

    
Ec

on
om

ic 
Re

po
rt

The trade volume between Kuwait 
and Austria reached 115.978.309 Eu-
ros in 2018, whereby the value of 
Austria’s imports from Kuwait reached 
2.504.067 Euros and that of Austria’s 
exports to Kuwait 113.474.242 Euros. 
In 2017, the trade volume between the 
two countries reached  86.397.441 Eu-
ros, with a total of 1.293.429 Euros
for Austria’s imports from Kuwait and 
85.104.012 Euros for Austria’s exports to 
Kuwait .

Main Austrian exports to Kuwait :

• Beverages
• Machines, appliances & equipment
• Road vehicles
• Cork and wood products (excluding 

furniture)
• Medical and pharmaceutical 

products

 بلغ حجم التجارة بني الكويت والنمسا 115.978.309
 يورو في عام 2018 ، حيث بلغت قيمة واردات النمسا
 من الكويت 2.504.067 يورو وقيمة صادرات النمسا

الى الكويت 113.474.242 يورو. 

البلدين  بني  التجارة  حجم  بلغ   2017 عام   في 
، بما مجموعه 1.293.429 يورو  86.397.441 يورو 
 للواردات النمساوية من الكويت و 85.104.012 يورو

لصادرات النمسا إلى الكويت. 

أهّم الصادرات النمساوّية إلى الكويت: 

املشروبات •

األجهزة واآلالت واملعدات •

السّيارات •

منتوجات الفّلني واخلشب )ما عدا املفروشات( •

املنتجات الطّبّية والصيدالنية •

أهّم الواردات النمساوّية من الكويت: 

• Plastics in primary form 
• Metalware
• Essential oils, body care, and 

cleaning products
• Machines 

Main Austrian imports from Kuwait :

البالستيك اخلام •

املصنوعات املعدنّية •

الزيوت واملستحضرات التجميلّية واملنّظفات •

املعدات •

Kuwait الكويت
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ساوية          2019/2020
صادي لغرفة التجارة العربية النم

  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

2018 2017
 Province الوالية Import Export Total Import Export Total

Burgenland بورجنالند 21,071 240,536 261,607 15,374 254,787 270,161

Carinthia كارنثيا 114,572 1,012,557 1,127,129 31,310 905,676 936,986

Lower 
Austria النمسا السفلى 441,900 19,998,900 20,440,800 620,666 18,302,235 18,922,901

Upper 
Austria النمسا العليا 1,341,759 24,108,619 25,450,378 317,746 10,860,705 11,178,451

Salzburg سالزبورج 48,949 29,018,274 29,067,223 41,766 25,262,171 25,303,937

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

247,687 13,965,298 14,212,985 43,617 11,693,542 11,737,159

Tirol تريول 57,697 9,948,491 10,006,188 64,735 3,494,171 3,558,906

Vorarlberg فورارلربج 83,180 7,564,492 7,647,672 40,286 8,411,396 8,451,682

Vienna فيينا 147,252 7,617,075 7,764,327 96,868 5,909,829 6,006,697

Kuwait
الكويت

 حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع الكويت باليورو
Trade Volume between Kuwait and Austrian provinces in (Euro)
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The trade volume between Lebanon 
and Austria reached 56.457.387 Eu-
ros in 2018, whereby the value of 
Austria’s imports from Lebanon reached 
4.380.539 Euros and that of Austria’s 
exports to Lebanon 52.076.848 Euros. 
In 2017, the trade volume between the 
two countries reached  57.951.866 Eu-
ros, with a total of 3.886.083 Euros
for Austria’s imports from Lebanon and 
54.065.783 Euros for Austria’s exports to 
Lebanon .

Main Austrian exports to Lebanon :

• Road vehicles
• Medical and pharmaceutical 

products
• Beverages
• Machines, appliances & equipment

56.457.387 والنمسا  لبنان  بني  التجارة  حجم   بلغ 
 يورو في عام 2018 ، حيث بلغت قيمة واردات النمسا
 من لبنان 4.380.539 يورو وقيمة صادرات النمسا الى

لبنان 52.076.848 يورو.  

البلدين بني  التجارة  حجم  بلغ   2017 عام   في 
يورو  3.886.083 بما مجموعه   ، يورو   57.951.866 
يورو  54.065.783 و  لبنان  من  النمساوية   للواردات 

لصادرات النمسا إلى لبنان. 

أهّم الصادرات النمساوّية إلى لبنان: 

السّيارات •

املنتجات الطّبّية والصيدالنية •

املشروبات •

األجهزة واآلالت واملعدات •

أهّم الواردات النمساوّية من لبنان: 

• Raw materials from animal and plant 
origin

• Machines
• Clothes and clothing accessories
• Vegetables and fruits
• Coffee, tea, cocoa and spices

Main Austrian imports from Lebanon :

مواد أّولّية من مصادر حيوانّية ونباتّية •

املعدات •

األلبسة ولوازمها •

اخلضار والفاكهة •

النب، الشاي، الكاكاو والتوابل •

Lebanon لبنان
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ساوية          2019/2020
صادي لغرفة التجارة العربية النم

  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

2018 2017
 Province الوالية Import Export Total Import Export Total

Burgenland بورجنالند 7,823 151,353 159,176 12,980 349,337 362,317

Carinthia كارنثيا 38,140 2,815,196 2,853,336 21,587 1,846,765 1,868,352

Lower 
Austria النمسا السفلى 162,933 7,064,822 7,227,755 306,195 11,735,785 12,041,980

Upper 
Austria النمسا العليا 111,269 10,216,762 10,328,031 130,099 10,671,318 10,801,417

Salzburg سالزبورج 2,289,171 7,834,789 10,123,960 1,492,793 7,903,790 9,396,583

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

20,998 9,378,729 9,399,727 47,945 7,425,062 7,473,007

Tirol تريول 275,811 4,495,045 4,770,856 248,768 6,122,543 6,371,311

Vorarlberg فورارلربج 26,010 3,535,431 3,561,441 18,980 3,430,941 3,449,921

Vienna فيينا 1,448,384 6,584,721 8,033,105 1,603,616 4,580,108 6,183,724

Lebanon
لبنان

 حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع لبنان باليورو
Trade Volume between Lebanon and Austrian provinces in (Euro)
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The trade volume between Libya and 
Austria reached 937.243.250 Eu-
ros in 2018, whereby the value of 
Austria’s imports from Libya reached 
896.317.836 Euros and that of Austria’s 
exports to Libya 40.925.414 Euros. 
In 2017, the trade volume between the 
two countries reached  394.078.099 Eu-
ros, with a total of 370.888.898 Euros
for Austria’s imports from Libya and 
23.189.201 Euros for Austria’s exports to 
Libya .

Main Austrian exports to Libya :

• Beverages
• Various manufactured products
• Medical and pharmaceutical 

products
• Milk and dairy products
• Various consumables

937.243.250 والنمسا  ليبيا  بني  التجارة  حجم   بلغ 
 يورو في عام 2018 ، حيث بلغت قيمة واردات النمسا
النمسا صادرات  وقيمة  يورو   896.317.836 ليبيا   من 

الى ليبيا 40.925.414 يورو. 

البلدين  بني  التجارة  حجم  بلغ   2017 عام   في 
370.888.898 مجموعه  بما   ، يورو   394.078.099 
 يورو للواردات النمساوية من ليبيا و 23.189.201 يورو

لصادرات النمسا إلى ليبيا. 

أهّم الصادرات النمساوّية إلى ليبيا: 

املشروبات •

مصنوعات مختلفة •

املنتجات الطّبّية والصيدالنية •

احلليب ومشتّقاته •

مواد استهالكّية متنّوعة •

أهّم الواردات النمساوّية من ليبيا: 

• Petroleum and its products

Main Austrian imports from Libya :

النفط ومشتّقاته •

Libya ليبيا
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ساوية          2019/2020
صادي لغرفة التجارة العربية النم

  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

2018 2017
 Province الوالية Import Export Total Import Export Total

Burgenland بورجنالند 764 64,276 65,040 8 - 8

Carinthia كارنثيا 1,652 510,787 512,439 8 - 8

Lower 
Austria النمسا السفلى 896,281,047 3,060,345 899,341,392 - 2,761,282 2,761,282

Upper 
Austria النمسا العليا 17,364 8,534,458 8,551,822 24 9,557,930 9,557,954

Salzburg سالزبورج 2,283 4,775,314 4,777,597 - 1,404,126 1,404,126

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

3,236 1,599,211 1,602,447 - 847,416 847,416

Tirol تريول 4,751 5,789,420 5,794,171 12 2,529,291 2,529,303

Vorarlberg فورارلربج 1,887 9,511,000 9,512,887 14 1,154,452 1,154,466

Vienna فيينا 4,852 7,080,603 7,085,455 39 4,764,157 4,764,196

Libya
ليبيا

 حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع ليبيا باليورو
Trade Volume between Libya and Austrian provinces in (Euro)

*- No data available *- ال تتوافر بيانات
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The trade volume between Maurita-
nia and Austria reached 24.102.219 
Euros in 2018, whereby the value of 
Austria’s imports from Mauritania 
reached 81.290 Euros and that of Austria’s 
exports to Mauritania 24.020.929 Euros. 
In 2017, the trade volume between 
the two countries reached  15.462.146 
Euros, with a total of 36.673 Euros
for Austria’s imports from Mauritania and 
15.425.473 Euros for Austria’s exports to 
Mauritania .

Main Austrian exports to Mauritania :

• Yarn and fabrics
• Measuring, testing and control 

instruments
• Road vehicles
• Paper and cardboard
• Milk and dairy products

 بلغ حجم التجارة بني موريتانيا والنمسا 24.102.219
 يورو في عام 2018 ، حيث بلغت قيمة واردات النمسا
81.290 يورو وقيمة صادرات النمسا الى  من موريتانيا 

موريتانيا 24.020.929 يورو. 

البلدين  بني  التجارة  حجم  بلغ   2017 عام   في 
يورو  36.673 مجموعه  بما   ، يورو   15.462.146 
 للواردات النمساوية من موريتانيا و 15.425.473 يورو

لصادرات النمسا إلى موريتانيا. 

أهّم الصادرات النمساوّية إلى موريتانيا: 

األقمشة واخليوط •

أجهزة القياس والفحص والتحّكم •

السّيارات •

الورق والكرتون •

احلليب ومشتّقاته •

أهّم الواردات النمساوّية من موريتانيا: 

• Clothes and clothing accessories
• Sugar
• Fruits and vegetables
• Metalware
• Fish

Main Austrian imports from Mauritania :

األلبسة ومستلزماتها •

السّكر •

الفاكهة واخلضار •

املصنوعات املعدنّية •

األسماك •

Mauritania موريتانيا



69
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  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

2018 2017
 Province الوالية Import Export Total Import Export Total

Burgenland بورجنالند 585 65,228 65,813 206 5,625 5,831

Carinthia كارنثيا 912 8,748 9,660 306 - 306

Lower 
Austria النمسا السفلى 17,779 - 17,779 1,125 44,613 45,738

Upper 
Austria النمسا العليا 23,926 384,149 408,075 1,675 509,478 511,153

Salzburg سالزبورج 3,843 - 3,843 1,096 215,599 216,695

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

3,992 171,941 175,933 1,001 138,027 139,028

Tirol تريول 2,829 32,588 35,417 2,860 - 2,860

Vorarlberg فورارلربج 20,735 23,189,972 23,210,707 510 13,885,832 13,886,342

Vienna فيينا 6,689 89,296 95,985 27,765 602,955 630,720

Mauritania
موريتانيا

 حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع موريتانيا باليورو
Trade Volume between Mauritania and Austrian provinces in (Euro)

*- No data available *- ال تتوافر بيانات
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The trade volume between Moroc-
co and Austria reached 351.379.570 
Euros in 2018, whereby the value of 
Austria’s imports from Morocco reached 
189.568.590 Euros and that of Austria’s 
exports to Morocco 161.810.980 Euros. 
In 2017, the trade volume between the 
two countries reached  310.448.803 Eu-
ros, with a total of 173.256.920 Euros
for Austria’s imports from Morocco and 
137.191.883 Euros for Austria’s exports 
to Morocco .

Main Austrian exports to Morocco :

• Electric machines, appliances & 
equipment

• Machines, appliances & equipment
• Yarn and fabrics
• Milk and dairy products
• Plastics in primary form

351.379.570 والنمسا  املغرب  بني  التجارة  حجم   بلغ 
 يورو في عام 2018 ، حيث بلغت قيمة واردات النمسا
 من املغرب 189.568.590 يورو وقيمة صادرات النمسا

الى املغرب 161.810.980 يورو. 

البلدين  بني  التجارة  حجم  بلغ   2017 عام   في 
173.256.920 مجموعه  بما   ، يورو   310.448.803 
137.191.883 و  املغرب  من  النمساوية  للواردات   يورو 

يورو لصادرات النمسا إلى املغرب. 

أهّم الصادرات النمساوّية إلى املغرب: 

األجهزة واآلالت واملعّدات الكهربائّية •

األجهزة واآلالت واملعّدات •

األقمشة واخليوط •

احلليب ومشتّقاته •

البالستيك اخلام •

أهّم الواردات النمساوّية من املغرب: 

• Clothes and clothing accessories
• Road vehicles
• Electric machines, appliances & 

equipment
• Fruits and vegetables
• Fish

Main Austrian imports from Morocco :

األلبسة ومستلزماتها •

السّيارات •

األجهزة واآلالت واملعّدات الكهربائّية •

الفاكهة واخلضار •

األسماك •

Morocco املغرب
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  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

2018 2017
 Province الوالية Import Export Total Import Export Total

Burgenland بورجنالند 1,842,144 4,791,611 6,633,755 11,802,853 7,714,315 19,517,168

Carinthia كارنثيا 2,988,660 5,556,105 8,544,765 4,021,191 2,911,062 6,932,253

Lower 
Austria النمسا السفلى 53,458,623 26,349,241 79,807,864 46,665,037 26,762,300 73,427,337

Upper 
Austria النمسا العليا 14,883,988 43,641,348 58,525,336 13,606,711 29,047,720 42,654,431

Salzburg سالزبورج 4,141,408 4,801,884 8,943,292 4,602,894 3,769,077 8,371,971

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

20,883,511 15,819,610 36,703,121 11,011,366 20,061,949 31,073,315

Tirol تريول 3,517,703 5,465,146 8,982,849 5,845,252 3,979,602 9,824,854

Vorarlberg فورارلربج 30,015,215 29,468,175 59,483,390 27,356,605 26,100,753 53,457,358

Vienna فيينا 57,833,914 25,850,281 83,684,195 49,311,864 16,860,538 66,172,402

Morocco
المغرب

 حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع املغرب باليورو
Trade Volume between Morocco and Austrian provinces in (Euro)
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The trade volume between Oman 
and Austria reached 61.318.793 Eu-
ros in 2018, whereby the value of 
Austria’s imports from Oman reached 
2.142.753 Euros and that of Austria’s 
exports to Oman 59.176.040 Euros. 
In 2017, the trade volume between the 
two countries reached  89.927.796 Eu-
ros, with a total of 1.235.236 Euros
for Austria’s imports from Oman and 
88.692.560 Euros for Austria’s exports to 
Oman .

Main Austrian exports to Oman :

• Road vehicles
• Electric machines, appliances 

&equipment
• Beverages
• Measuring, testing and control in-

struments
• Machines, appliances &

equipment

61.318.793 والنمسا  ُعمان  بني  التجارة  حجم   بلغ 
 يورو في عام 2018 ، حيث بلغت قيمة واردات النمسا
 من ُعمان 2.142.753 يورو وقيمة صادرات النمسا الى

ُعمان 59.176.040 يورو. 

البلدين بني  التجارة  حجم  بلغ   2017 عام   في 
1.235.236 يورو ، بما مجموعه   89.927.796 يورو 
يورو  88.692.560 و  ُعمان  من  النمساوية   للواردات 

لصادرات النمسا إلى ُعمان. 

أهّم الصادرات النمساوّية إلى ُعمان: 

السّيارات •

األجهزة واآلالت واملعّدات الكهربائّية •

املشروبات •

أجهزة القياس والفحص والتحّكم •

األجهزة واآلالت واملعّدات •

أهّم الواردات النمساوّية من ُعمان: 

• Machines, appliances & equipment
• Road vehicles
• Non-ferrous metals
• Measuring, testing and control 

instruments
• Metalware

Main Austrian imports from Oman :

األجهزة واآلالت واملعّدات الكهربائّية •

السّيارات •

املعادن )عدا عن احلديد( •

أجهزة القياس والفحص والتحّكم •

املصنوعات املعدنّية •

Oman ُعمان
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صادي لغرفة التجارة العربية النم

  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

2018 2017
 Province الوالية Import Export Total Import Export Total

Burgenland بورجنالند 551,636 254,795 806,431 2,790 282,959 285,749

Carinthia كارنثيا 34,774 870,874 905,648 60,155 5,192,014 5,252,169

Lower 
Austria النمسا السفلى 440,777 6,051,748 6,492,525 324,782 16,926,832 17,251,614

Upper 
Austria النمسا العليا 555,560 15,375,082 15,930,642 469,089 15,995,827 16,464,916

Salzburg سالزبورج 228,325 8,893,286 9,121,611 72,965 6,333,470 6,406,435

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

129,423 5,399,161 5,528,584 15,109 4,276,642 4,291,751

Tirol تريول 49,138 3,793,777 3,842,915 51,451 24,303,548 24,354,999

Vorarlberg فورارلربج 75,259 4,176,229 4,251,488 18,239 2,331,025 2,349,264

Vienna فيينا 77,861 14,361,088 14,438,949 220,639 13,050,243 13,270,882

Oman
ُعمان

 حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع ُعمان باليورو
Trade Volume between Oman and Austrian provinces in (Euro)
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The trade volume between Palestine 
and Austria reached 2.190.391 Eu-
ros in 2018, whereby the value of 
Austria’s imports from Palestine reached 
186.309 Euros and that of Austria’s 
exports to Palestine 2.004.082 Euros. 
In 2017, the trade volume between the 
two countries reached  3.773.894 Eu-
ros, with a total of 150.245 Euros
for Austria’s imports from Palestine and 
3.623.649 Euros for Austria’s exports to 
Palestine .

Main Austrian exports to Palestine :

• Medical and pharmaceutical 
products

• Road vehicles
• Iron and steel
• Electric machines, appliances & 

equipment
• Beverages

2.190.391 والنمسا  فلسطني  بني  التجارة  حجم   بلغ 
 يورو في عام 2018 ، حيث بلغت قيمة واردات النمسا
 من فلسطني 186.309 يورو وقيمة صادرات النمسا الى

فلسطني 2.004.082 يورو. 

 في عام 2017 بلغ حجم التجارة بني البلدين 3.773.894 
 يورو ، بما مجموعه 150.245 يورو للواردات النمساوية
إلى النمسا  لصادرات  يورو   3.623.649 و  فلسطني   من 

فلسطني. 

أهّم الصادرات النمساوّية إلى فلسطني: 

املستلزمات الطّبّية والصيدالنّية •

السّيارات •

احلديد والصلب •

األجهزة واآلالت واملعّدات الكهربائّية •

املشروبات •

الفاكهة واخلضار •

الدهون والزيوت النباتّية •

الزيوت واملستحضرات التجميلّية واملنّظفات •

• Fruits and vegetables
• Fats and oils of plant origin
• Essential oils, body care, and clean-

ing products

Main Austrian imports from Palestine : أهّم الواردات النمساوّية من فلسطني: 

Palestine فلسطني
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صادي لغرفة التجارة العربية النم

  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

2018 2017
 Province الوالية Import Export Total Import Export Total

Burgenland بورجنالند 1,314 1,559 2,873 371 16,169 16,540

Carinthia كارنثيا 4,497 29,751 34,248 - - -

Lower 
Austria النمسا السفلى 15,044 347,041 362,085 16,578 877,179 893,757

Upper 
Austria النمسا العليا 22,078 270,988 293,066 - 191,047 191,047

Salzburg سالزبورج 2,468 29,747 32,215 - - -

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

19,090 571,609 590,699 - 300,026 300,026

Tirol تريول 3,236 241,627 244,863 - 1,054,286 1,054,286

Vorarlberg فورارلربج 28,497 181,920 210,417 1,996 263,414 265,410

Vienna فيينا 90,085 329,840 419,925 90,192 891,458 981,650

Palestine
فلسطين

 حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع فلسطني باليورو
Trade Volume between Palestine and Austrian provinces in (Euro)

*- No data available *- ال تتوافر بيانات
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The trade volume between Qatar and 
Austria reached 133.533.577 Eu-
ros in 2018, whereby the value of 
Austria’s imports from Qatar reached 
17.404.859 Euros and that of Austria’s 
exports to Qatar 116.128.718 Euros. 
In 2017, the trade volume between the 
two countries reached  127.620.669 Eu-
ros, with a total of 21.997.681 Euros
for Austria’s imports from Qatar and 
105.622.988 Euros for Austria’s exports 
to Qatar .

Main Austrian exports to Qatar :

• Machines, appliances & equipment
• Road vehicles
• Beverages
• Electric machines, appliances & 

equipment
• Iron and steel

133.533.577 والنمسا  قطر  بني  التجارة  حجم   بلغ 
 يورو في عام 2018 ، حيث بلغت قيمة واردات النمسا
 من قطر 17.404.859 يورو وقيمة صادرات النمسا الى

قطر 116.128.718 يورو. 

البلدين  بني  التجارة  حجم  بلغ   2017 عام   في 
21.997.681 مجموعه  بما   ، يورو   127.620.669 
105.622.988 و  قطر  من  النمساوية  للواردات   يورو 

يورو لصادرات النمسا إلى قطر. 

أهّم الصادرات النمساوّية إلى قطر: 

األجهزة واآلالت واملعدات •

السّيارات •

املشروبات •

األجهزة واآلالت واملعدات الكهربائّية •

احلديد والصلب •

املعادن )عدا عن احلديد( •

املصنوعات املعدنّية •

السّيارات •

النفط ومشتّقاته •

اخلامات املعدنّية •

• Non-ferrous metal
• Metalware
• Road vehicles
• Petroleum and its products
• Metallurgical ores

Main Austrian imports from Qatar : أهّم الواردات النمساوّية من قطر: 

Qatar قطر
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صادي لغرفة التجارة العربية النم

  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

2018 2017
 Province الوالية Import Export Total Import Export Total

Burgenland بورجنالند 1,555 2,074,911 2,076,466 35,342 1,063,660 1,099,002

Carinthia كارنثيا 47,059 2,116,263 2,163,322 3,933 944,151 948,084

Lower 
Austria النمسا السفلى 5,175,502 10,690,645 15,866,147 3,336,750 22,402,036 25,738,786

Upper 
Austria النمسا العليا 9,901,609 19,530,602 29,432,211 16,619,891 17,173,330 33,793,221

Salzburg سالزبورج 96,955 17,178,906 17,275,861 53,251 18,487,859 18,541,110

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

1,662,801 28,289,616 29,952,417 722,348 21,767,229 22,489,577

Tirol تريول 100,289 4,058,981 4,159,270 156,422 4,015,182 4,171,604

Vorarlberg فورارلربج 107,382 11,144,750 11,252,132 58,394 6,644,908 6,703,302

Vienna فيينا 311,707 21,044,044 21,355,751 1,010,532 13,124,633 14,135,165

Qatar
قطر

 حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع قطر باليورو
Trade Volume between Qatar and Austrian provinces in (Euro)
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The trade volume between Saudi Arabia 
and Austria reached 403.445.325 Euros 
in 2018, whereby the value of Austria’s 
imports from Saudi Arabia reached 
59.791.497 Euros and that of Austria’s 
exports to Saudi Arabia 343.653.828 Eu-
ros. 
In 2017, the trade volume between the 
two countries reached  432.135.061 Eu-
ros, with a total of 64.342.574 Euros
for Austria’s imports from Saudi Ara-
bia and 367.792.487 Euros for Austria’s 
exports to Saudi Arabia .

Main Austrian exports to Saudi Arabia :

• Medical and pharmaceutical 
products

• Various manufactured goods
• Iron & steel
• Road vehicles
• Electric machines, appliances & 

equipment

 بلغ حجم التجارة بني السعودية والنمسا 403.445.325
 يورو في عام 2018 ، حيث بلغت قيمة واردات النمسا
صادرات وقيمة  يورو   59.791.497 السعودية   من 

النمسا الى السعودية 343.653.828 يورو. 

البلدين بني  التجارة  حجم  بلغ   2017 عام   في 
 432.135.061 يورو ، بما مجموعه 64.342.574 يورو
367.792.487 و  السعودية  من  النمساوية   للواردات 

يورو لصادرات النمسا إلى السعودية. 

أهّم الصادرات النمساوّية إلى السعودية: 

املنتجات الطّبّية والصيدالنية •

مصنوعات متنّوعة •

احلديد والصلب •

السّيارات •

األجهزة واآلالت واملعّدات الكهربائّية •

النفط ومشتّقاته •

املواد الكيماوّية العضوّية •

البالستيك اخلام •

احلديد والصلب •

اخلامات املعدنّية •

• Petroleum & its products
• Organic chemical materials
• Plastics in primary form
• Iron & steel
• Metallurgical ores

Main Austrian imports from Saudi Arabia : أهّم الواردات النمساوّية من السعودية: 

Saudi Arabia السعودية
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  التقرير االقت
AUSTRO - ARAB    Econom

ic Report

2018 2017
 Province الوالية Import Export Total Import Export Total

Burgenland بورجنالند 693,603 2,336,311 3,029,914 7,033 2,062,198 2,069,231

Carinthia كارنثيا 1,644,714 14,026,619 15,671,333 1,319,850 10,586,299 11,906,149

Lower 
Austria النمسا السفلى 44,729,456 45,365,032 90,094,488 50,770,167 57,161,283 107,931,450

Upper 
Austria النمسا العليا 5,663,712 100,846,175 106,509,887 3,952,714 88,178,963 92,131,677

Salzburg سالزبورج 132,857 45,535,612 45,668,469 246,415 14,135,540 14,381,955

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

976,253 41,875,748 42,852,001 1,168,922 67,676,244 68,845,166

Tirol تريول 1,100,193 18,007,906 19,108,099 1,919,111 26,284,472 28,203,583

Vorarlberg فورارلربج 1,823,438 22,605,743 24,429,181 2,204,575 38,425,147 40,629,722

Vienna فيينا 3,027,271 53,054,682 56,081,953 2,606,863 63,183,225 65,790,088

Saudi Arabia
السعودية

 حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع السعودية باليورو
Trade Volume between Saudi Arabia and Austrian provinces in (Euro)
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The trade volume between Soma-
lia and Austria reached 559.064 Eu-
ros in 2018, whereby the value of 
Austria’s imports from Somalia reached 
105.311 Euros and that of Austria’s 
exports to Somalia 453.753 Euros. 
In 2017, the trade volume between 
the two countries reached  856.385 
Euros, with a total of 73.989 Euros
for Austria’s imports from Somalia and 
782.396 Euros for Austria’s exports to 
Somalia .

Main Austrian exports to Somalia :

• Cork and wood
• Electric machines, appliances & 

equipment
• Machines, appliances & equipment
• Iron and steel

 بلغ حجم التجارة بني الصومال والنمسا 559.064 يورو
من النمسا  واردات  قيمة  بلغت  حيث   ،  2018 عام   في 
الى النمسا  صادرات  وقيمة  يورو   105.311  الصومال 

الصومال 453.753 يورو. 

 في عام 2017 بلغ حجم التجارة بني البلدين 856.385 
 يورو ، بما مجموعه 73.989 يورو للواردات النمساوية
إلى النمسا  لصادرات  يورو   782.396 و  الصومال   من 

الصومال. 

أهّم الصادرات النمساوّية إلى الصومال: 

الفّلني واخلشب •

األجهزة واآلالت واملعّدات الكهربائّية •

األجهزة واآلالت واملعّدات •

احلديد والصلب •

النب، الشاي، الكاكاو والتوابل •

الزيوت واملستحضرات التجميلّية واملنّظفات •

• الذهب اخلام

الفاكهة واخلضار •

مصنوعات متنّوعة •

• Coffee, tea, cocoa and spices
• Essential oils, body care, and 

cleaning products
• Non-monetary gold
• Fruits and vegetables
• Various manufactured products

Main Austrian imports from Somalia : أهّم الواردات النمساوّية من الصومال: 

Somalia الصومال
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2018 2017
 Province الوالية Import Export Total Import Export Total

Burgenland بورجنالند 11,646 - 11,646 333 232 565

Carinthia كارنثيا 28,244 317,936 346,180 1,097 610,466 611,563

Lower 
Austria النمسا السفلى 7,267 95,803 103,070 33,942 38,278 72,220

Upper 
Austria النمسا العليا 4,945 16,763 21,708 4,524 1,304 5,828

Salzburg سالزبورج 994 - 994 2,733 33,828 36,561

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

7,773 45 7,818 2,916 3,754 6,670

Tirol تريول 3,160 40 3,200 1,653 561 2,214

Vorarlberg فورارلربج 5,815 3,894 9,709 10,241 58,221 68,462

Vienna فيينا 35,467 14,985 50,452 15,965 35,752 51,717

Somalia
الصومال

 حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع الصومال باليورو
Trade Volume between Somalia and Austrian provinces in (Euro)

*- No data available *- ال تتوافر بيانات
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The trade volume between Sudan 
and Austria reached 13.526.883 Eu-
ros in 2018, whereby the value of 
Austria’s imports from Sudan reached 
263.609 Euros and that of Austria’s 
exports to Sudan 13.263.274 Euros. 
In 2017, the trade volume between 
the two countries reached  15.410.699 
Euros, with a total of 237.707 Euros
for Austria’s imports from Sudan and 
15.172.992 Euros for Austria’s exports to 
Sudan .

Main Austrian exports to Sudan :

• Electric machines, appliances & 
equipment

• Machines, appliances & equipment
• Road vehicles
• Chemical materials and products

13.526.883 والنمسا  السودان  بني  التجارة  حجم   بلغ 
 يورو في عام 2018 ، حيث بلغت قيمة واردات النمسا
 من السودان 263.609 يورو وقيمة صادرات النمسا الى
453.753 بـ  الصومال  يورو.   13.263.274  السودان 

يورو. 

البلدين  بني  التجارة  حجم  بلغ   2017 عام   في 
يورو  237.707 مجموعه  بما   ، يورو   15.410.699 
يورو  15.172.992 و  السودان  من  النمساوية   للواردات 

لصادرات النمسا إلى السودان. 

أهّم الصادرات النمساوّية إلى السودان : 

األجهزة واآلالت واملعّدات الكهربائّية •

األجهزة واآلالت واملعّدات •

السّيارات •

املواد واملنتجات الكيماوّية •

املواد اخلام ذات مصدر حيواني أو نباتي •

األجهزة واآلالت واملعّدات •

النب، الشاي، الكاكاو والتوابل •

األجهزة واآلالت واملعّدات الكهربائّية •

مواد استهالكّية متنّوعة •

• Raw materials from animal and plant 
origin

• Machines, appliances & equipment
• Coffee, tea, cocoa and spices
• Electric machines, appliances & 

equipment
• Various consumables

Main Austrian imports from Sudan : أهّم الواردات النمساوّية من السودان : 

Sudan السودان
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2018 2017
 Province الوالية Import Export Total Import Export Total

Burgenland بورجنالند - 204,382 204,382 134 - 134

Carinthia كارنثيا 40,801 607,410 648,211 748 628,503 629,251

Lower 
Austria النمسا السفلى 158,047 2,120,861 2,278,908 188,550 1,849,192 2,037,742

Upper 
Austria النمسا العليا 27,081 4,776,994 4,804,075 40,714 2,539,374 2,580,088

Salzburg سالزبورج - 383,512 383,512 907 - 907

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

3,473 1,959,881 1,963,354 797 4,422,627 4,423,424

Tirol تريول 15,122 1,296,061 1,311,183 - 1,775,088 1,775,088

Vorarlberg فورارلربج 7,830 339,841 347,671 355 874,125 874,480

Vienna فيينا 11,082 1,574,332 1,585,414 - 2,720,592 2,720,592

Sudan
السودان

 حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع السودان باليورو
Trade Volume between Sudan and Austrian provinces in (Euro)

*- No data available *- ال تتوافر بيانات
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The trade volume between Syria 
and Austria reached 10.629.009 Eu-
ros in 2018, whereby the value of 
Austria’s imports from Syria reached 
978.025 Euros and that of Austria’s 
exports to Syria 9.650.984 Euros. 
In 2017, the trade volume between the 
two countries reached  8.538.386 Eu-
ros, with a total of 909.007 Euros
for Austria’s imports from Syria and 
7.629.379 Euros for Austria’s exports to 
Syria .

Main Austrian exports to Syria :

• Medical and pharmaceutical 
products

• Chemical materials and products
• Electric machines, appliances & 

equipment
• Measuring, testing and control 

instruments
• Metalware

10.629.009 والنمسا  سورية  بني  التجارة  حجم   بلغ 
 يورو في عام 2018 ، حيث بلغت قيمة واردات النمسا
الى النمسا  صادرات  وقيمة  يورو   978.025 سورية   من 

سورية 9.650.984 يورو. 

 في عام 2017 بلغ حجم التجارة بني البلدين 8.538.386 
 يورو ، بما مجموعه 909.007 يورو للواردات النمساوية
إلى النمسا  لصادرات  يورو   7.629.379 و  سورية   من 

سورية . 

أهّم الصادرات النمساوّية إلى سورية : 

املنتجات الطّبّية والصيدالنية •

مواد ومنتجات كيماوّية •

أجهزة القياس والفحص والتحّكم •

األجهزة واآلالت واملعدات الكهربائّية •

مصنوعات معدنّية  •

النب، الشاي، الكاكاو والتوابل •

اخلضار والفاكهة •

األلبسة ومستلزماتها •

مواد استهالكّية مختلفة •

السّكر •

• Coffee, tea, cocoa and spices
• Vegetables & fruits
• Clothes and clothing accessories
• Various consumables
• Sugar

Main Austrian imports from Syria :
أهّم الواردات النمساوّية من سورية : 

Syria سورية
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2018 2017
 Province الوالية Import Export Total Import Export Total

Burgenland بورجنالند 1,447 2,161 3,608 3,135 10,201 13,336

Carinthia كارنثيا 8,148 45,709 53,857 10,781 26,930 37,711

Lower 
Austria النمسا السفلى 674,974 1,253,790 1,928,764 405,714 1,601,899 2,007,613

Upper 
Austria النمسا العليا 35,073 1,573,233 1,608,306 51,509 1,798,838 1,850,347

Salzburg سالزبورج 20,048 168,327 188,375 37,922 205,076 242,998

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

9,897 364,885 374,782 11,070 196,453 207,523

Tirol تريول 44,253 1,947,008 1,991,261 41,839 1,056,971 1,098,810

Vorarlberg فورارلربج 8,790 411,512 420,302 9,840 173,235 183,075

Vienna فيينا 175,395 3,884,359 4,059,754 324,347 2,559,735 2,884,082

Syria
سورية

 حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع سورية باليورو
Trade Volume between Syria and Austrian provinces in (Euro)
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The trade volume between Tunisia 
and Austria reached 231.320.600 Eu-
ros in 2018, whereby the value of 
Austria’s imports from Tunisia reached 
140.934.622 Euros and that of Austria’s 
exports to Tunisia 90.385.978 Euros. 
In 2017, the trade volume between the 
two countries reached  183.589.041 Eu-
ros, with a total of 106.855.790 Euros
for Austria’s imports from Tunisia and 
76.733.251 Euros for Austria’s exports to 
Tunisia .

Main Austrian exports to Tunisia :

• Electric machines, appliances & 
equipment

• Medical and pharmaceutical 
products

• Various manufactured products
• Yarn and fabrics
• Machines, appliances & equipment

231.320.600 والنمسا  تونس  بني  التجارة  حجم   بلغ 
 يورو في عام 2018 ، حيث بلغت قيمة واردات النمسا
 من تونس 140.934.622 يورو وقيمة صادرات النمسا

الى تونس 90.385.978 يورو. 

البلدين  بني  التجارة  حجم  بلغ   2017 عام   في 
106.855.790 مجموعه  بما   ، يورو   183.589.041 
76.733.251 و  تونس  من  النمساوية  للواردات   يورو 

يورو لصادرات النمسا إلى تونس. 

أهّم الصادرات النمساوّية إلى تونس : 

األجهزة واآلالت واملعّدات الكهربائّية •

املنتجات الطّبّية والصيدالنّية •

مصنوعات مختلفة •

األقمشة واخليوط •

األجهزة واآلالت واملعّدات •

األجهزة واآلالت واملعّدات الكهربائّية •

األلبسة ومستلزماتها •

الفاكهة واخلضار •

األحذية •

األقمشة واخليوط •

• Electric machines, appliances & 
equipment

• Clothes and clothing accessories
• Fruits and vegetables
• Shoes
• Yarn and fabrics

Main Austrian imports from Tunisia : أهّم الواردات النمساوّية من تونس : 

Tunisia تونس
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2018 2017
 Province الوالية Import Export Total Import Export Total

Burgenland بورجنالند 67,601,343 4,641,689 72,243,032 36,400,954 5,746,886 42,147,840

Carinthia كارنثيا 2,630,652 3,492,315 6,122,967 2,520,234 4,882,320 7,402,554

Lower 
Austria النمسا السفلى 8,190,781 12,878,784 21,069,565 7,075,379 7,176,120 14,251,499

Upper 
Austria النمسا العليا 17,448,079 11,739,964 29,188,043 14,653,745 11,314,997 25,968,742

Salzburg سالزبورج 10,867,510 3,574,523 14,442,033 11,933,207 11,398,346 23,331,553

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

7,680,357 13,619,746 21,300,103 8,830,967 14,030,777 22,861,744

Tirol تريول 3,327,709 1,910,557 5,238,266 4,467,071 2,675,327 7,142,398

Vorarlberg فورارلربج 8,824,151 15,069,967 23,894,118 8,004,959 14,140,479 22,145,438

Vienna فيينا 14,364,040 23,458,433 37,822,473 13,281,954 5,367,999 18,649,953

Tunisia
تونس

 حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع تونس باليورو
Trade Volume between Tunisia and Austrian provinces in (Euro)
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The trade volume between UAE and 
Austria reached 651.818.040 Eu-
ros in 2018, whereby the value of 
Austria’s imports from UAE reached 
97.625.067 Euros and that of Austria’s 
exports to UAE 554.192.973 Euros. 
In 2017, the trade volume between the 
two countries reached  724.799.902 Eu-
ros, with a total of 114.330.164 Euros
for Austria’s imports from UAE and 
610.469.738 Euros for Austria’s exports 
to UAE .

Main Austrian exports to UAE :

• Road vehicles
• Various manufactured products
• Metalware
• Other means of transportation
• Machines, appliances & equipment

 بلغ حجم التجارة بني اإلمارات والنمسا 651.818.040
 يورو في عام 2018 ، حيث بلغت قيمة واردات النمسا
 من اإلمارات 97.625.067 يورو وقيمة صادرات النمسا

الى اإلمارات 554.192.973 يورو. 

البلدين  بني  التجارة  حجم  بلغ   2017 عام   في 
114.330.164 مجموعه  بما   ، يورو   724.799.902 
 يورو للواردات النمساوية من اإلمارات و 610.469.738

يورو لصادرات النمسا إلى اإلمارات . 

أهّم الصادرات النمساوّية إلى اإلمارات : 

السّيارات •

منتجات متنّوعة •

املصنوعات املعدنية •

وسائل نقل ُاخرى •

األجهزة واآلالت واملعّدات •

األجهزة واآلالت واملعّدات الكهربائّية •

املعادن )عدا عن احلديد( •

األجهزة واآلالت واملعّدات •

منتجات متنّوعة •

املصنوعات املعدنية •

• Electric machines, appliances & 
equipment

• Non-ferrous metals
• Machines
• Various manufactured products
• Metalware

Main Austrian imports from UAE : أهّم الواردات النمساوّية من اإلمارات : 

United Arab Emirates اإلمارات
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2018 2017
 Province الوالية Import Export Total Import Export Total

Burgenland بورجنالند 35,759,453 7,360,209 43,119,662 38,173,686 6,532,789 44,706,475

Carinthia كارنثيا 2,214,189 8,403,446 10,617,635 231,764 11,752,728 11,984,492

Lower 
Austria النمسا السفلى 4,078,389 128,905,289 132,983,678 4,337,931 167,400,579 171,738,510

Upper 
Austria النمسا العليا 44,808,574 98,675,285 143,483,859 48,483,878 85,793,791 134,277,669

Salzburg سالزبورج 3,300,569 79,548,812 82,849,381 1,107,978 40,954,850 42,062,828

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

1,913,771 98,268,315 100,182,086 1,839,871 70,387,636 72,227,507

Tirol تريول 1,399,326 35,267,013 36,666,339 3,911,342 48,550,541 52,461,883

Vorarlberg فورارلربج 750,802 33,929,611 34,680,413 1,224,647 59,303,047 60,527,694

Vienna فيينا 3,399,994 63,834,993 67,234,987 15,162,324 119,793,777 134,956,101

UAE
اإلمارات

 حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع اإلمارات باليورو
Trade Volume between UAE and Austrian provinces in (Euro)
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The trade volume between Yemen 
and Austria reached 5.710.613 Eu-
ros in 2018, whereby the value of 
Austria’s imports from Yemen reached 
83.729 Euros and that of Austria’s 
exports to Yemen 5.626.884 Euros. 
In 2017, the trade volume between the 
two countries reached  7.491.079 Eu-
ros, with a total of 275.556 Euros
for Austria’s imports from Yemen and 
7.215.523 Euros for Austria’s exports to 
Yemen .

Main Austrian exports to Yemen :

• Beverages
• Medical and pharmaceutical 

products
• Machines, appliances & equipment
• Paper and cardboard
• Various consumables

 بلغ حجم التجارة بني اليمن والنمسا 5.710.613 يورو
من النمسا  واردات  قيمة  بلغت  حيث   ،  2018 عام   في 
اليمن الى  النمسا  صادرات  وقيمة  يورو   83.729  اليمن 

5.626.884 يورو. 

 في عام 2017 بلغ حجم التجارة بني البلدين 7.491.079
 يورو ، بما مجموعه 275.556 يورو للواردات النمساوية
 من اليمن و 7.215.523 يورو لصادرات النمسا إلى اليمن

 .

أهّم الصادرات النمساوّية إلى اليمن : 

املشروبات •

املنتجات الطّبّية والصيدالنية •

األجهزة واآلالت واملعدات •

الورق والكرتون •

مواد استهالكّية مختلفة •

اخلامات املعدنية •

األسماك •

املنتجات البالستيكّية •

مصنوعات معدنّية •

النب، الشاي، الكاكاو والتوابل •

• Metallurgical ores
• Fish
• Plastic products
• Metalware
• Coffee,tea, Cocoa and spices

Main Austrian imports from Yemen : أهّم الواردات النمساوّية من اليمن : 

Yemen اليمن
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2018 2017
 Province الوالية Import Export Total Import Export Total

Burgenland بورجنالند 164 2,787 2,951 - - -

Carinthia كارنثيا 314 470,842 471,156 40 473,551 473,591

Lower 
Austria النمسا السفلى 10,196 653,810 664,006 9,626 730,369 739,995

Upper 
Austria النمسا العليا 65,366 443,980 509,346 - - -

Salzburg سالزبورج 500 561,518 562,018 63 1,286,682 1,286,745

Styria  سترييا
)شتايرمارك(

710 506,661 507,371 74 254,975 255,049

Tirol تريول 422 485,667 486,089 264,106 611,257 875,363

Vorarlberg فورارلربج 669 1,868,403 1,869,072 35 3,227,357 3,227,392

Vienna فيينا 5,388 633,216 638,604 1,415 256,266 257,681

Yemen
اليمن

 حجم التبادل التجاري للواليات النمساوية مع اليمن باليورو
Trade Volume between Yemen and Austrian provinces in (Euro)

*- No data available *- ال تتوافر بيانات




