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يعد اإلقتصاد الكندي ثامن أكبربا اقبتبصباد عبل البعبالبع و فبنبدا   ب  عبل 
مجم  ة الثمانل ومنظبمبة البتبعباوت اإلقبتبصبادي وكبل ألبد اكبربا البرب بدات 

 التجارية عل العالع ووالدة من اغناكا. 
ببعبد أت ابجباوحن مب بنبة  %3.0نبمب ا قبدر   7102لققت فندا عبل  با  

إنخفاض أسعار النفط عل العاميين الماضيين، وأرافعت صادرااها ببنبةبربة 
 . 7102مقارنة بعا   8.2%

امتاح فندا بقبابا بهبا البخبدمبل البنبتبط مبثبا البتبعب بيبع، والبعبنبايبة الصب بيبة، 
ومبعبالبجببة البرببيبانبان، وادارة البفبنببادل، كبما الببقبابا  لب  أكبمببيبة  بباصبة عببل 
التجمعان ال  بايبة البكبربيباة، لبيبه يةباكبع كبما البنبتبا  البخبدمبل ببنب ب  

% من األيدي العام ة. 27% من النااج ال طنل اإلجمالل، وا ظيف 21
اتمتع فندا بالتياطل نفال ضبخبع وكب  مصبدر ر بيبةبل لب باباقبة، فبملب  
التعدين ليه ُاعّد فندا من أكع الدول المنتجة والمصدرة ل بمبعبادت  باصبة 
 الن اس والمكب وال ديد الخا  والنيكا والر ااسي   والي راني   والزن . 



ُيعدُّ النفط والغاح الاريعبل أكبع البمبنبتبجبان البمبعبدنبيبة عبل فبنبدا، إ  يةبهبع 
 % من قيمة ما انتج  فندا من المعادت ف ها. 31النفط ولد  بن   

% من ا   القيمة. ويتافز أكبثبا مبن 71أما الغاح الاريعل عيةهع بن   
% مبن إنببتببات الببربتبباول والببغبباح الباببرببيببعببل البكببنببدي عببل ألبرببااببا. اةببهببع 81

% مببن مببجببمببا الببد ببا الببمبب بب ببل واببكبباد اببكبب ت مبب ح ببة 08الصببنببا ببة بببب 
بالتةاوي بين عا ين ر يةيين، يتما أولهما اصنيبع البمبعبادت والبمبصبادر 
الاريعية من أجا اصدياكا، ويتما الثانل صنا ة الة ع المخت فة بقصد 

 استهالكها م  ًيا. 



ُاعبّد صبنبا بة وسبا با البنبقبا مبن أكبع الصبنبا بان عبل فبنبدا، واب ابل عبل 
الببمببااببرببة الببثببانببيببة الةبب ببع الببغببما ببيببة والببمبب اد الببكببيببمببيببا ببيببة وفببما  مببن أكببع 
الصنا ان الكندية األ اى صنا ة الب رل واالتن البكبهباةبا بيبة فب جبهبزة 
ال اس ب وأجهزة اتاصاتن الالس كية وغياكا، واعد اب رونبتب  مبن أكبع 
المااكز العالمية عل صنا ة ورل الارا ة.  اتقتصاد العالمل آ بم عبل 
الت سع وكما ي عا عاصا را عة لاجال األ مال الكندييبن لب ضبع أنبفبةبهبع 

 من أجا النم  واتستفادة من الز ع العالمل. 
الةبيباران وقبابع غبيبار الةبيباران واالتن   عبهبلأهم الصادرات الكنديةد  

والمعدان ومنتبجبان البتبكبنب لب جبيبا البمبتبقبدمبة والبربتباول والبغباح البابربيبعبل 
 والمعادت ومنتجان الغابان والمزار .

االتن والبمبعبدان الصبنبا بيبة ببمبا عبل  لب    عبهبلأهم الواردات الكنيةد  
اتاصبباتن واألجببهببزة اإللببكببتبباونببيببة والةببيبباران وقبباببع غببيبباركببا والببمبب اد 
الصببنببا ببيببة  الببمببعببادت الببخببا  والبب ببديببد والصبب ببب والببمببعببادت الببنببفببيببةببة 
والببكببيببمبباويببان والببرببالببسببتببيبب  والببقبباببن والصبب   والببمببنببةبب جببان األ بباى  

 باإلضاعة إلى المنتجان واألطعمة المصنعة. 



اقد  فندا م قًعا اسبتبااابيبجبًيبا عبل قب بب والبدة مبن أكبربا إنتاج السيارات: 
أس ال الةياران وأكثاكا رةً ا عل العالع. إت الر ه والتا يا، وال صب ل 
إلى أس ال ت مثيا لها واتندمات الة س عل مجم  ة الةبيباران البكبرباى 
مما يجعا من فندا الخيار األمثا لدعع اتبتكار عل مجال الةياران إلبى 

، استخد  قبابا  اصبنبيبع الةبيباران عبل فبنبدا 7103المةتقرا، عفل  ا  
 م يار دوتر.  87.2 اما ولقق إياادان ب غت  002111أكثا من 

: ا تا فبنبدا مبافبز البايبادة عبل اباب يبا اقبتبصباد قبا بع المنتجات الحيوي 
ال ي ية، وا عا ل مةتثماين مزايبا ابنباعةبيبة  باصبة ألنبهبا    ى المنتجان

امت   والدة من أكرا المختراان ال ي ية  عل العالع ومؤسةان الر ب   
 ان مةت ى  المل، ولهما أنت ن العديد من التبافبان البعبالبمبيبة مبااكبزا 

 091ي ع س ل الصنا ان البربيب لب جبيبة لب البل .  ومصانع لها عل فندا
 م يار دوتر. 7.3شخًصا وادر  ا دان بقيمة  7008شافة ا ظف 

 بعض مجاالت اإلستثمار في كندا  



: اعترا فندا را دة  الميا عل كبما  البمبجبال ببمبا عبل  لب  قطاع الخيمات
إدارة الم ارد الرتاية و القان العمالء، باإلضاعة إلبى مبعبالبجبة البربيبانبان 
والبخبدمبان الب ب جةببتبيبة، اباب يبا البتبابربيبقبان وادارة البمبتباريبع، اإل ببالت، 

قاا  الخدمان  اتستتاران الهندسية والخدمان القان نية والم اسرية. إت
التجارية ك  جزء فريا من اتقتصاد الكندي، يمكن ل مةتثماين األجانب 

 ا قع سالسا اإلمداد والرنية الت تية العميقة لد ع أكداعهع.
شبافبة فبنبديبة عبل مبجبال صبنبا بة  211اعما أكثا من إنتاج الطائرات: 

البابا باان الببمبدنبيبة وقببابع غبيبباركبا ومةبتب ببزمباابهبا، لبقبقبت ابب ب  التبافببان 
ويببعببمببا   ،7102مبب ببيببار دوتر عببل  ببا    72ايبباادان اببقببايببرببيببة ببب بب ببدود 

الف م ظف، معظبع البمبةبتب ردوت ببهبما البمبجبال كبع  91بالقاا  ل الل 
 من األميافات، األورةي ت، اسيا وأميافا الجن ةية. 

: فندا لديها والدة من أق ى قاا ان البخبدمبان البمبالبيبة الخيمات المالي 
عل العالع، واتب لبف مبن البربنب  ، وشبافبان ات بتبمبات وشبافبان البتب مبيبن، 
واتابب ببادان ات ببتببمببانببيببة، واببجببار األورال الببمببالببيببة، وشببافببان الببتببمبب يببا 
والببتبب جببيببا، ومببديبباي صببنبباديببق الببتببقببا ببد، وشببافببان صببنبباديببق اتسببتببثببمببار 

 المترادل ووفالء الت مين المةتق ين وال سااء. 


