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ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة1

  اؾيعودقة اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة واالجمؿاعقة االؼمصادقة اؾؿؤذرات 

اؾؿياؽن اؾؿشغوؾة بأدر

(2007بقاـات )

حيب ـوع اؾؿيؽن
(أؾف وحدة)

دور ػىدور ػى ػقالػقالؿـزل ذعلى
اإلجؿاؾى أخرىذؼةؿـزل ذعلى 

1170.16778.12362.5735.071633.51228.694208.12عدد ؿياؽن اؾؿؿؾؽة

عدد ؿياؽن اؾؿـطؼة  
اؾشرؼقة

96.31165.2134.849.49238.6721.55566.07

األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة 
)%(اؾشرؼقة 

8.221.29.627.114.69.413.5

اؾصوة

(2007بقاـات )  

اؾؿـطؼة اؾشرؼقةاؾؿؿؾؽة

اؾؼطاع اؾىاصبوزارة اؾصوةاؾؼطاع اؾىاصبوزارة اؾصوة

عدد ؿيمشػقات
(ؿيمشػى) 

2251231817

عدد اؾؿيموصػات اؾىاصة  
(ؿيموصف)

-1152-94

عدد اؾؿراؽز اؾصوقة
(ؿرؽز)  

1925-114-

4-228-اؾعقادات

اؾيؽان 

(2007بقاـات )
دعودى 

(أؾف ـيؿة)
غقر دعودى

(أؾف ـيؿة)
اإلجؿاؾى 

(ؿؾقون ـيؿة)

دؽان اؾؿؿؾؽة

االجؿاؾىاـاثذؽوراإلجؿاؾىاـاثذؽوراإلجؿاؾىاـاثذؽور

8821.288672.0817493.364479.892007.586487.4713.3010.6823.98

1401.281311.092712.37611.46221.82833.282.011.533.54دؽان اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة 
)%(اؾشرؼقة 

15.915.115.513.611.012.815.114.314.8

اؾعاؿؾون باؾدوؾة

(2008بقاـات )  
ذاغؾو اؾوظائف 

اؾعاؿة
ذاغؾو 

اؾوظائف 
اؾمعؾقؿقة

اؾوظائف 
اؾصوقة

أعضاء فقكة 
اؾمدرقس 
باؾهاؿعات

وظائف  
اؾؼضاه

اعضاء فقكة 
اؾموؼقق 

واإلدعاء اؾعام
اإلجؿاؾى اؾعاماؾؿيمىدؿقن

25117442512466031190341364161963500827846اؾيعودقون

18971865--56697722509357350غقر اؾيعودققن

256843432846116966263841364161963689899711اإلجؿاؾى

97.898.256.572.110010099.792.0)%(ـيلة اؾيعودققن 



ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة2

  اؾيعودقة اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة واالجمؿاعقة االؼمصادقة اؾؿؤذرات 

األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة اؾؿـطؼة اؾشرؼقةاؾؿؿؾؽة(2007بقاـات )  اؾىدؿات االجمؿاعقة
)%(اؾشرؼقة 

1591710.7(جؿعقة)عدد اؾهؿعقات اؾمعاوـقة 

1533422.2(ـادى)عدد األـدقة اؾرقاضقة 

16212.5(ـادى)عدد األـدقة األدبقة 

56637857715.1(رخصة)عدد  رخص اؾلـاء  اؾؿؿـوحة ؿن ؼلل اؾلؾدقات  

2172562997213.8(رخصة)عدد  رخص اؾؿوالت اؾصادرة ؿن ؼلل اؾلؾدقات  

(ؿؾقون رقال)اؾؼقؿة (أؾف طن)اؾوزن (2008بقاـات )اؾمهارة اؾىارجقة 

4523861175482إجؿاؾى صادرات اؾؿؿؾؽة ؾؾعاؾم

58626431753إجؿاؾى واردات اؾؿؿؾؽة ؿن اؾعاؾم

2839680926إجؿاؾى صادرات اؾؿؿؾؽة ؾدول ؿهؾس اؾمعاون اؾىؾقهى

2062463880إجؿاؾى صادرات اؾؿؿؾؽة ؾدول اؾهاؿعة اؾعربقة األخرى

438918653إجؿاؾى واردات اؾؿؿؾؽة ؿن دول ؿهؾس اؾمعاون اؾىؾقهى

341013425إجؿاؾى واردات  اؾؿؿؾؽة ؿن دول اؾهاؿعة اؾعربقة األخرى

األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة اؾؿـطؼة اؾشرؼقةاؾؿؿؾؽة(2008بقاـات )اؾصـاعة 
)%(اؾشرؼقة 

416791021.8(ؿصـع)عدد اؾؿصاـع اؾؿـمهة 

466.7114.524.5(أؾف عاؿل)عدد اؾعؿاؾة باؾؿصاـع اؾؿـمهة 

359.5178.349.6(ؿؾقار رقال)اجؿاؾي اؾمؿوقل ؾؾؿصاـع اؾؿـمهة 

--100149(ؿؾقون رقال)صادرات اؾؿؿؾؽة اؾصـاعقة 

--29.4(ؿؾقون طن)إجؿاؾى إـماج األدؿـت  

اؾػكات  اؾطلقة اؾؿياعدةاؾصقادؾةاؾمؿرقضاألطلاء(2007بقاـات )إجؿاؾى اؾؼوى اؾعاؿؾة بوزارة اؾصوة  

2264351188130126657اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعودقة

169439071202161اؾؿـطؼة اؾشرؼقة

7.57.69.28.1)%(األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة 



ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة3

األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة اؾؿـطؼة اؾشرؼقةاؾؿؿؾؽة(2007 بقاـات) اؾزراعة
)%(

1074.9667.996.3(أؾف فؽمار)تؼدقر اؾؿياحة ؾهؿقع اؾؿواصقل  

582.0742.737.3(أؾف فؽمار)تؼدقر اؾؿياحة ؾهؿقع اؾولوب 

2966.95192.276.5(أؾف طن)تؼدقر األـماج ؾهؿقع اؾولوب 

2558.5190.037.4(أؾف طن)تؼدقر االـماج  ؾؿوصول اؾؼؿح 

134.910.230.2(أؾف طن)تؼدقر االـماج  ؾؿوصول اؾذرة اؾشاؿقة

األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة اؾشرؼقة اؾؿـطؼة اؾشرؼقةاؾؿؿؾؽة(2007بقاـات )اؾنروة اؾوقواـقة 
)%(

279.3431.8211.4(أؾف رأس)تؼدقر عدد األبل 

2212.5450.382.3(أؾف رأس)تؼدقر عدد اؾؿاعز 

8082.851109.4513.7(أؾف رأس(  )تؼؾقدى وؿمىصص)تؼدقر عدداؾضأن 

401.21105.9926.4(أؾف رأس(  )تؼؾقدى وؿمىصص)تؼدقر عدداألبؼار 

506.2728.715.7(ؿؾقون ػروج( )تؼؾقدى وؿمىصص)تؼدقر عدد اؾدواجن 

اؾؼقؿة باؾطن(2007بقاـات )اؾنروة اؾيؿؽقة 

23435اؾؿصقد ؿن اؾلور األحؿر

42038اؾؿصقد ؿن اؾىؾقج اؾعربى

10اؾؿصقد ؿن اؾؿقاه اؾدوؾقة

15586اـماج اؾؿزارع اؾيؿؽقة

81069االجؿاؾى

  اؾيعودقة اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة واالجمؿاعقة االؼمصادقة اؾؿؤذرات 

اؾؼقؿة(2008بقاـات )االتصاالت 

4123.37(باالؾف)عدد اؾفواتف اؾعاؿؾة 

6520.19(باالؾف)اؾيعة اؾؿرؽلة 

38706(فاتف)عدد فواتف اؾعؿؾة  واؾلطاؼة وخطوط اؾؽلائن 

19116.14(أؾف خط)عدد خطوط اؾهوال 

1004.54(أؾف ؿشمرك)DSL Lines خطوط اؾؿشمرك اؾرؼؿى 



ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة4

ؿغادرةؼادؿة(2008بقاـات )بقن اؾؿؿؾؽة واؾلورقن  اؾؿؾك ػفدحرؽة اؾـؼل واؾرؽاب علر جير 

2847.843482.20(أؾف دقارة)دقارات 

4467.066319.44(أؾف راؽب)رؽاب 

  اؾيعودقة اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة واالجمؿاعقة االؼمصادقة اؾؿؤذرات 

إجؿاؾى اؾطؾلةواؾطاؾلات بؿراحل اؾمعؾقم 

(2008بقاـات )

ذؽور
(طاؾب)

اـاث
(طاؾلة)

االجؿاؾى
(أؾف طاؾب وطاؾلة)

اؾمعؾقم اؾعام

164859215627953211.39إبمدائى               

7405087091731449.68اؾؿمودط

7117516266621338.41ثاـوى

310085128986305999.48اؾؿهؿوع                                    

اؾمأؿقـات االجمؿاعقة 

(2007بقاـات )
األفؿقة اؾـيلقة ؾؾؿـطؼة اؾؿـطؼة اؾشرؼقةاؾؿؿؾؽة

)%(اؾشرؼقة 

1637642163313.2(ؿـشأة)ؿـشأت اؾؿؿؾؽة حيب اؾؿؽاتب اؾمأؿقـقة 

11427.562671.3923.4(أؾف ؿشمرك)اؾؿشمرؽون اؾؿشؿوؾون باؾمأؿقـات 

169.9815.369.0(أؾف ؿشمرك)اؾؿشمرؽون باؾمأؿقـات عؾى رأس اؾعؿل  باؾؼطاع اؾوؽوؿى 

3579.59791.2722.1(أؾف ؿشمرك)اؾؿشمرؽون باؾمأؿقـات عؾى رأس اؾعؿل  باؾؼطاع اؾىاص 

اؾطاؼة واؾؿقاه 

(2008بقاـات )
اؾىلراؾهلقلاؾؿؿؾؽة

28.9510.167.45(ؿؾقون ؿقهاوات داعة)ؽؿقة اؾؽفرباء اؾؿـمهة بؿوطات اؾموؾقة  

1102.12398.95146.88(ؿؾقون ؿمر ؿؽعب)ؽؿقة اؾؿقاة اؾؿوالة بؿوطات اؾموؾقة  


