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 األسواق العالمية الواعدة  
فرنسا

 إيماناً منها بضرورة       “األسواق العالمية الواعدة      ”سلسلة اصدارات       غرفة الشرقية     تقدم                      
، وذلك بفتح أسواق جديدة فى            لالقتصاد الوطنى     توفير مقومات النمو والتوسع المستمر               

بشكل   والمملكة العربية السعودية             بشكل خاص     العالم كله أمام منتجات المنطقة الشرقية               
    ،كله فى أسواق قائمة بالفعل، وذلك بدراسة وتحليل أسواق العالم                      االستثمارات    ، وزيادة   عام 
إحدى     حول  الى تقديم معلومات تفصيلية لمستثمرى المنطقة الشرقية                       االصدار   هذا   يهدف   و

يتعلق بسياستها         الدول، وتحليل كافة مؤشراتها االقتصادية واالجتماعية، وتحليل كل ما                 
 هذا االصدار     يساعد   ،كما  السعودية    التجارية، ومدى عالقتها التجارية بالمملكة العربية                    

الوج بأهم    مستثمرى المنطقة الشرقية على رسم سياسة تسويقية مستقبلية بتقديم كت                        
 نمو واردات الدولة محل        معدالت السلع الواعدة فى الدولة محل الدراسة، وذلك استنادا إلى                      

. الدراسة  

 وتقديم كافة الحقائق        ، “ فرنسا  ” دراسة وتحليل سوق        هذا العدد نتناول        فى و                        
ا الخارجية     والمؤشرات لمستثمرى المنطقة الشرقية عن هذا السوق، وحجم تجارة فرنس                        

 كافةباالضافة إلى      .   وأهم شركائها التجاريين، وأهم السلع التى يحتاجها السوق الفرنسى                    
 المنطقة الشرقية لدخول هذا السوق، أو لزيادة                  و مستثمر   المعلومات التى يحتاجها        

. ها  ل  التصديرية        همحصص

احصاءات   “وكتاب “ احصاءات الصادرات  ”كتاب :             علماً بأن مصادرمعلومات هذا التقريرهى               
الصادرة عن  “ التبادل التجارى بين المملكة وشركائها التجاريين الرئيسيين                       ”وكتاب “ الواردات

اتفاقيات   ” مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات، وكتاب        –وزارة االقتصاد والتخطيط        
 الموقعة بين المملكة        التعاون االقتصادى والتجارى والفنى واالستثمارى الثنائية والجماعية                           

الصادر عن وزارة المالية       “   العربية السعودية والدول االسالمية أو االجنبية أو المشاركة فيها                       
 ، وبيانات خريطة التجارة العالمية               WTOواالقتصاد الوطنى، وبيانات منظمة التجارة العالمية                

 لدى األمم        COMTRADEبناءً على قاعدة بيانات           ITCبالتعاون مع مركز التجارة العالمى           
.  المتحدة   
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 فرنسا-األسواق العالمية الواعدة 

 أهم صادرات فرنسا الى العالم.١

فرنسااألسواق العالمية الواعدة

صادرات فرنساقيمة اسم السلعةكود السلعة
)مليون دوالر أمريكى(

، ىطائرات عادية ومركبات جوية أخر   
كج ١٥٠٠٠يتجاوز وزنها فارغة   

١٩٢٦٩.٦٠

٤٣٧٠٫٢٤٧٫٣٢ للطائرات العادية أو الطائرات العمودية   أخرى أجزاء ٨٨٠٣٣٠

 اسطوانتهاسعة ، )خاصة (سيارات ركوب ٨٧٠٣٣١
 ٣ سم١٥٠٠ ال تتجاوز

٤١٩١٫٩٤٤٢٨٫٧٨

٤٠٨٨٫٢٨١٢٠٫٨٠عطور ومياه للتجميل ٣٣٠٣٠٠

 زينة ومستحضرات  تجميل أو  مستحضرات٣٣٠٤٩٩
 بالبشرة  العناية

٣٨٣٣٫٥٧١٦٥٫٤٢

 يزيد وزنها أخرى،طائـــرات عادية ومركبات جوية   ٨٨٠٢٣٠
كج ١٥٠٠٠ وال يتجاوز كج ٢٠٠٠فارغة عن  

٢٥٦٦٫٩١٠٫١٧

٨٨٠٢٤٠٦٥٫٦٧

حجم الكمية المصدرة
)ألف طن(

وهى  .  ٢٠٠٦ مليار دوالر أمريكى عام        ٤٩٠٫٣٧ حوالى   إلى العالم     صادرت فرنسا   بلغ إجمالى قيمة        
.  ٢٠٠٦عام   بذلك تحتل المركز الخامس من حيث ترتيب المصدرين على مستوى العالم،                               

). ٢٠٠٦  -٢٠٠٠( خالل الفترة    % ٧ فرنسا   لقيمة صادرات   بلغ معدَّل النمو السنوى           كما 

 الطائرات وأجزائها، وسيارات الركوب           :تتنوع صادرات فرنسا إلى العالم، وأهمها من حيث القيمة                 

 والسلع    ، عدات  الخاصة، والعطور، ومستحضرات التجميل، هذا باإلضافة إلى االالت والم                         
.  وغيرها من السلع    ،االستهالكية والوسيطة        

٢٠٠٦  إلى العالم، عام       أهم صادرات فرنسا   

القسم األول
شركائها التجاريين وأهم الخارجية لفرنسا التجارةمالمح 
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 فرنسارداتاوقيمة اسم السلعةكود السلعة
)مليون دوالر أمريكى(

٣٩٨٧٢٫٨٩  خام نفط

١٣٧٠٣٫٣١

١١٢٢١٫٢٢

١٠٩٦٨٫٩٧

٨٥٤٢٫١٣

٧٤٨٨٫٨٧

 تزيد اسطوانتهاسعة ، )خاصة ( سيارات ركوب ٨٧٠٣٢٣
٣ سم٣٠٠٠ وال تتجاوز ٣سم١٥٠٠ على

٤٣٩٣٫٢٦٤٣١٫٠٤

 تزيد اسطوانتهاسعة   ،)خاصة (سيارات ركوب 
٣ سم٢٥٠٠ ، وال تتجــــــــــــــاوز ٣ سم١٥٠٠   على

معدّة لالستعمال فى الطب العالجى   أدوية 
 أو الوقائى

غاز طبيعى

 للطائرات العادية   ولوازمأجزاء 

 جهاز استقبالبهاأجهزة إرسال   

٢٧٠٩٠٠٨٣٤١١٫٠٣

٨٧٠٣٣٢١٢٧٠٫٧٢

٣٠٠٤٩٠١٤٤٫٦٤

٢٧١١٢١٥٢٠٣٠٫٩٨

٨٨٠٣٣٠٢٧٫٤٧

٨٥٢٥٢٠٣٢٫٤١

حجم الكمية المستوردة
)ألف طن(

العالم أهم واردات فرنسا من .٢

وهى    .  ٢٠٠٦ مليار دوالر أمريكى عام       ٥٣٤٫٨٩ حوالى   من العالم   فرنسا   بلغ إجمالى قيمة واردات    
. ٢٠٠٦، عام   بذلك تحتل المركز السادس من حيث ترتيب المستوردين على مستوى العالم                             

). ٢٠٠٦ -٢٠٠٠( خالل الفترة    % ٨  فرنسا  واردات  لقيمة  بلغ معدَّل النمو السنوى            كما  

 النفط وبعض انواع سيارات الركوب        :تتنوع واردات فرنسا من العالم، وأهمها من حيث القيمة          

لبضائع، هذا باإلضافة إلى             واألدوية والغاز الطبيعى وبعض أجزاء ولوازم الطائرات وسيارات نقل ا                     
.  وغيرها من السلع     ، سلع زراعية واستهالكية وأسماك     

٢٠٠٦  عام   ،أهم واردات فرنسا من العالم     
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أهم الدول المستوردة من فرنساأهم الدول المصدرة إلى فرنسا

 لفرنسايونالتجار أهم الشركاء .٣

٥

 األهمية النسبية الدولة م 
(%)  

١١٦٫٢٦

٨٫٤٦

٨٫٣٣

٦٫٨٦

٦٫١٣

٦٫٠

٥٫٦٨

٤٫٠٨

٢٫٤٤

٠٫٩٦

٦٥٫٢٠

٣٤٫٨٠

١٠٠

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

اجمالى اهم الدول المصدرة    
إلى فرنسا  

أخرى

اإلجمالى 

ألمانيا

إيطاليا

بلجيكا

أسبانيا

المملكة المتحدة

الواليات المتحدة األمريكية 

الصين

هولندا

اليابان

المملكة العربية السعودية 

األهمية النسبيةالدولة م 
(%)

١١٤٫٤٩

٩٫٨٦

٩٫٠٩

٨٫٥٠

٧٫٣٦

٦٫٩٢

٤٫١٢

٢٫٧٤

٢٫١٢

٠٫٤٨

٦٥٫٦٨

٣٤٫٣٢

١٠٠

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

اجمالى اهم الدول المستوردة    
من فرنسا 

أخرى

اإلجمالى 

ألمانيا

أسبانيا

إيطاليا

المملكة المتحدة

بلجيكا

الواليات المتحدة األمريكية 

هولندا

سويسرا

الصين

المملكة العربية السعودية 

من اجمالى الدول      % ١٦٫٢٦ بأهمية نسبية       شغلت ألمانيا المرتبة األولى بين الدول المصدرة إلى فرنسا                           
.   من إجمالى الدول المصدرة إلى فرنسا          %  ٨٫٤٦المصدرة إلى فرنسا، تلتها إيطاليا بنسبة                     

من %  ١٤٫٤٩ بأهمية نسبية       ا   كما شغلت ألمانيا أيضا المرتبة األولى بين الدول المستوردة من فرنس                         
من إجمالى الدول المستوردة من        %  ٩٫٨٦اجمالى الدول المستوردة من فرنسا، تلتها أسبانيا بنسبة                        

. فرنسا   

مركز معلومات غرفة الشرقية
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القسم الثانى

 االعالقات االقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وفرنس

اتفاقيات التعـاون االقتـصادى والتجـارى بـين      أهم  .١
المملكة العربية السعودية وفرنسا

وية، جعلت فرنسا من أهم الشركاء التجاريين ترتبط المملكة العربية السعودية وفرنسا بعالقات اقتصادية وتجارية ق
:للمملكة العربية السعودية، وفيما يلى بعض الحقائق

  متها مقدِّ ىف ،عديدة  المملكة العربية السعودية وفرنسا التفاقيات       بين  والتجارية    االقتصادية  لعالقات تخضع ا
ومة الجمهورية الفرنسية، والتى حررت             اتفاقية التعاون االقتصادى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحك              

م ، والتى بمقتضاها توافق الحكومتان على تشجيع وتسهيل         ١٩٧٥ هـ الموافق شهر يوليو       ١٣٩٥فى شهر رجب   
ملكة العربية السعودية وفرنسا، وذلك        تنمية التعاون الفنى والزراعى والصناعى والمالى واالقتصادى بين الم             

  .  فى المجاالت ذات المصلحة المشتركة   

والتركات بين حكومة المملكة العربية           اتفاقية تحاشى االذدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل واالرث             
.    هـ ١٤٠٣السعودية والحكومة الفرنسية، التى صدرت الموافقة عليها عام               
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 فرنسا-األسواق العالمية الواعدة 

إلـى   أهم صادرات المملكـة العربيـة الـسعودية       .٢
فرنسا

مــن  المملكــة العربيــة الــسعودية واردات أهــم .٣
فرنسا

أهم صادرات المملكة العربية السعودية             
٢٠٠٦  إلى فرنسا، عام      

اسم السلعةكود السلعة

٢٧٠٩٠٠

٣٩٠١١٠

٢٧١١١٢

٣٩٠١٢٠

٢٩٠٢١١

 خام نفط

٠٫٩٤ بوزن نوعى أقل من إيثيلينبولى 

بروبان 

 أو أكثر٠٫٩٤ بوزن نوعى يعادل  إيثيلينبولى 

(Cyclohexane)ن سيكلوهيكسا 

إلى فرنسا    المملكة العربية السعودية     صدرت    
  .٢٠٠٦ مليون ريال سعودى عام    ١٥٤٢٠قيمته  ما

  صادرات من اجمالى قيمة  % ١٫٩٥مما يمثل 
فى العام  للعالم   المملكة العربية السعودية        

.  نفسه

المملكة العربية      بلغ حجم الكمية التى صدرتها        
،  ٢٠٠٦ ألف طن عام  ٨٩١٥ السعودية إلى فرنسا    

 المملكة    صادرات  من حجم  % ٢٫٠٨مما يمثل  
  .من العام نفسه    للعالم  العربية السعودية       

اهم صادرات المملكة العربية السعودية إلى               
النفط الخام، والبولى إيثيلين،       : فرنسا هى

.والبروبان، والسيكلوهيكسان      

اسم السلعةكود السلعة

٧٣٠٤١٠

٣٣٠٣٠٠١

٠٢٠٧١٢

٣٠٠٣١٠

٧٦٠٦١٢

 أنابيب تستعمل فى خطوط نقل البترول أو الغاز 
من حديد أو صلب

) بارفيوم (عطور سائلة  

لحوم دجاج غير مقطعة مجمدة    

أدوية تحتوى على بنسيلينات، غير مهيأة للبيع 
بالتجزئة 

 ، يزيد ألومنيوم وألواح وأشرطة من   صفائح
 مم٠٫٢ علىسمكها   

أهم واردات المملكة العربية السعودية            
٢٠٠٦  من فرنسا، عام    

من فرنسا     المملكة العربية السعودية        استوردت 
  .٢٠٠٦ مليون ريال سعودى عام    ١٠٠٨٢قيمته  ما 

  واردات  من اجمالى قيمة  % ٣٫٨٦مما يمثل 
فى العام    من العالم،     المملكة العربية السعودية        

.  نفسه

المملكة     استوردتها   بلغ حجم الكمية التى     
 ألف طن عام      ٦٩٣ العربية السعودية من فرنسا       

من حجم واردات المملكة       % ١٫٤٨، مما يمثل    ٢٠٠٦
 . العام نفسه   فى  من العالم،     العربية السعودية     

اهم واردات المملكة العربية السعودية من             
أنابيب تستعمل فى خطوط نقل      : فرنسا هى

البترول أو الغاز من حديد أو صلب، والعطور،                    
ومنتجات دواجن، واألدوية، وصفائح وألواح            

. وأشرطة من ألومنيوم       

مركز معلومات غرفة الشرقية٧
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أسم السلعة السلعةكود

معدل نمو  
 الواردات

%
)٢٠٠٦ – ٢٠٠٢(

قيمة واردات فرنسا

)مليون دوالر أمريكى(

٧٤٠٤٠٠٤٩

٣٩

٣٦

٣١

٢٩

٢٥

٢٥

٢٤

١٨

١٦

١٥

١٥

٢٩٠٢١١

٤٤٤٫٩٨

٣٠٣٫٧٢

٨٠٤٫٢١

٨٩١٫٣٧

٢٥٧٫٩٤

٨٨٤٫٤١

١١٧٫١٦

٨٥٤٢٫١٣

١٠٣٫٦٦

٢٠٢٫٣١

٤٢٫١٧١٥٫٥٦  تيتانيوم أوكسيدات٢٨٢٣٠٠

٢٩٠٩٤١
 ايثانول ثنائى أوكسى

)“ دايجول” جليكول إيثيلينثنائى (
2,2'-oxydiethanol(diethylene glycol)

١٢٫٠٣

٣٩٠١٢٠

٣٩٠١١٠

٣١٠٢١٠

٢٧١١١٢

١٠٩٫٨٧إيثيلين ٢٩٠١٢١

 الطائرات أو العادية للطائرات ولوازم أجزاء٨٨٠٣٣٠
٢٧٫٤٧ العمودية

)ديول إثيان (جليكول إثيلين ٢٩٠٥٣١
Ethylene glycol (ethanediol)

١١٨٫٨٥

٧٠٣٫٥٦)الميثيلكحول  (ميثانول ٢٩٠٥١١

١٣٫٠٥

حجم الكمية المستوردة
)ألف طن(

 ٩٧٫٤٦فضالت وخردة نحاس    
٢٨٣٫٩٠

٥٨٢٫٥٦

٦٢٤٫٢٤

٤٦٥٫٥٩ وإن كانت بشكل محاليل مائية  يوريا

١٥٦٦٫٢٠بروبان

(Cyclohexane)ن سيكلوهيكسا 

 أو أكثر٠٫٩٤ بوزن نوعى يعادل إيثيلينبولى 

٠٫٩٤ بوزن نوعى أقل من إيثيلينبولى 

لقيمــة فــى فرنــسا، البــد وأن    بعــد التعــرف علــى أهــم الــسلع الفرنــسية المــصدرة والمــستوردة مــن حيــث ا
اســتنادا إلــى معــدالت نمــو نتعــرف علــى أهــم الــسلع الواعــدة لفرنــسا أمــام مــستثمرى المنطقــة الــشرقية  

أى السلع التى يزداد الطلب عليهـا فـى فرنـسا، والتـى             ). (٢٠٠٦ – ٢٠٠٢(واردات السلع الفرنسية خالل الفترة      
)فرنساتساعد مستثمرى المنطقة الشرقية على رسم سياسة تصديرية مستقبلية فى 

الثالثالقسم 
فرنساأهم السلع الواعدة أمام مستثمرى المنطقة الشرقية فى سوق 
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٠٫٩٤ بوزن نوعى أقل من إيثيلينبولى . ٤

  – من هذا البند      -بلغ إجمالى قيمة واردات فرنسا      
 مليون دوالر أمريكى،  بينما    ٤٤٤٫٩٨حوالى   

 فرنسا من المملكة العربية السعودية          استوردت 
  عام - البند    هذا -قيمة واردتها       من% ٠٫٦٥حوالى   
٢٠٠٦ .

هناك فرصة لزيادة صادرات المملكة العربية            
 لفرنسا، نظراً الرتفاع       - من هذا البند      -السعودية   

متوسط معدَّل النمو السنوى لواردات فرنسا منه          
).٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢  (خالل الفترة  ، % ٤٩بـحوالى   

نحاسالفضالت وخردة . ١

 وإن كانت بشكل محاليل مائيةيوريا. ٥

:بروبان. ٦  أو أكثر٠٫٩٤ بوزن نوعى يعادل إيثيلينبولى . ٣

  – من هذا البند      -بلغ إجمالى قيمة واردات فرنسا      
بينما   مليون دوالر أمريكى،   ٨٩١٫٣٧حوالى   

 فرنسا من المملكة العربية السعودية          استوردت 
عام   -هذا البند     -قيمة واردتها      من % ٨٫٥٧حوالى  
٢٠٠٦ .

 فرصة لزيادة صادرات المملكة العربية            هناك
 لفرنسا، نظراً الرتفاع       - من هذا البند      -السعودية   

متوسط معدَّل النمو السنوى لواردات فرنسا منه          
).٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢ (خالل الفترة  ، %٣١بـحوالى   

  – من هذا البند      -بلغ إجمالى قيمة واردات فرنسا      
  استوردت  بينما  مليون دوالر أمريكى،    ٣٠٢٫٧٢حوالى   

حوالى   فرنسا من المملكة العربية السعودية          
. ٢٠٠٦عام  -هذا البند      -قيمة واردتها     من % ٨٫٨٧

 فرصة لزيادة صادرات المملكة العربية            هناك
 لفرنسا، نظراً الرتفاع       - من هذا البند      -السعودية   

متوسط معدَّل النمو السنوى لواردات فرنسا منه          
).٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢  (خالل الفترة  ، % ٣٩بـحوالى   

  – من هذا البند      -بلغ إجمالى قيمة واردات فرنسا      
بينما  مليون دوالر أمريكى،   ٢٥٧٫٩٤حوالى    

 فرنسا من المملكة العربية السعودية          استوردت 
عام   -هذا البند     -قيمة واردتها      من %  ٠٫٢٣حوالى   
٢٠٠٦ .

 فرصة لزيادة صادرات المملكة العربية            هناك
 لفرنسا، نظراً الرتفاع       - من هذا البند      -السعودية   

متوسط معدَّل النمو السنوى لواردات فرنسا منه          
).٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢ (خالل الفترة  ،  %٢٩بـحوالى   

  – من هذا البند      -بلغ إجمالى قيمة واردات فرنسا      
  استوردت بينما  مليون دوالر أمريكى،    ٨٠٤٫٢١حوالى   

%  ٦٫١٠حوالى  فرنسا من المملكة العربية السعودية          
.٢٠٠٦عام  -هذا البند     -قيمة واردتها      من 

 فرصة لزيادة صادرات المملكة العربية            هناك
 لفرنسا، نظراً الرتفاع       - من هذا البند      -السعودية   

متوسط معدَّل النمو السنوى لواردات فرنسا منه          
).٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢  (خالل الفترة  ، % ٣٦بـحوالى   

  – من هذا البند      -بلغ إجمالى قيمة واردات فرنسا      
  استوردت بينما  مليون دوالر أمريكى،    ٨٨٤٫٤١حوالى   

حوالى   فرنسا من المملكة العربية السعودية          
. ٢٠٠٦عام  -هذا البند     -قيمة واردتها      من % ٥٫٥٧

 فرصة لزيادة صادرات المملكة العربية            هناك
 لفرنسا، نظراً الرتفاع       - من هذا البند      -السعودية   

متوسط معدَّل النمو السنوى لواردات فرنسا منه          
).٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢  (خالل الفترة  ، % ٢٥بـحوالى   

سيكلوهيكسان. ٢

مركز معلومات غرفة الشرقية٩



 فرنسا-األسواق العالمية الواعدة 

)الميثيلكحول  (ميثانول. ١٠ إيثيلين. ٧

تيتانيوم أوكسيدات. ١١
الطـــائرات   للطـــائرات العاديـــة أو   ولـــوازم  أجـــزاء . ٨

العمودية

ايثانول ثنائى أوكسى. ١٢ )ديول إثيان (جليكول إثيلين. ٩

  – من هذا البند      -بلغ إجمالى قيمة واردات فرنسا      
  استوردت بينما  مليون دوالر أمريكى،   ١١٧٫١٦حوالى   

حوالى   فرنسا من المملكة العربية السعودية          
. ٢٠٠٦عام  -هذا البند      -قيمة واردتها     من % ٦٫٢٦

 فرصة لزيادة صادرات المملكة العربية            هناك
 لفرنسا، نظراً الرتفاع       - من هذا البند      -السعودية   

متوسط معدَّل النمو السنوى لواردات فرنسا منه          
).٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢  (خالل الفترة  ، % ٢٥بـحوالى   

  – من هذا البند      -بلغ إجمالى قيمة واردات فرنسا      
  استوردت بينما  مليون دوالر أمريكى،   ٢٠٢٫٣١حوالى    

%  ٠٫٩٤حوالى   فرنسا من المملكة العربية السعودية          
.٢٠٠٦عام  -هذا البند     -قيمة واردتها      من 

 فرصة لزيادة صادرات المملكة العربية            هناك
 لفرنسا، نظراً الرتفاع       - من هذا البند      -السعودية   

متوسط معدَّل النمو السنوى لواردات فرنسا منه          
).٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢ (خالل الفترة  ، %١٦بـحوالى   

  – من هذا البند      -بلغ إجمالى قيمة واردات فرنسا      
بينما  مليون دوالر أمريكى،   ٨٥٤٢٫١٣حوالى   

 فرنسا من المملكة العربية السعودية          استوردت 
عام   -هذا البند     -قيمة واردتها     من % ٠٫٠١حوالى   
٢٠٠٦ .

 فرصة لزيادة صادرات المملكة العربية            هناك
 لفرنسا، نظراً الرتفاع       - من هذا البند      -السعودية   

متوسط معدَّل النمو السنوى لواردات فرنسا منه          
).٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢ (خالل الفترة  ،  %٢٤بـحوالى   

  – من هذا البند      -بلغ إجمالى قيمة واردات فرنسا      
  استوردت بينما  مليون دوالر أمريكى،   ٤٢٫١٧حوالى   

% ٠٫٢٨حوالى   فرنسا من المملكة العربية السعودية          
.٢٠٠٦عام  -هذا البند     -قيمة واردتها      من 

 فرصة لزيادة صادرات المملكة العربية            هناك
 لفرنسا، نظراً الرتفاع       - من هذا البند      -السعودية   

متوسط معدَّل النمو السنوى لواردات فرنسا منه          
).٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢ (خالل الفترة  ، %١٥بـحوالى   

  – من هذا البند      -بلغ إجمالى قيمة واردات فرنسا      
  استوردت  بينما  مليون دوالر أمريكى،    ١٠٣٫٦٦حوالى   

حوالى   فرنسا من المملكة العربية السعودية          
. ٢٠٠٦عام  -هذا البند     -قيمة واردتها      من % ١٣٫٦٦

 فرصة لزيادة صادرات المملكة العربية            هناك
 لفرنسا، نظراً الرتفاع       - من هذا البند      -السعودية   

متوسط معدَّل النمو السنوى لواردات فرنسا منه          
).٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢ (خالل الفترة  ، %١٨بـحوالى   

  – من هذا البند      -بلغ إجمالى قيمة واردات فرنسا      
  استوردت بينما  مليون دوالر أمريكى،    ١٢٫٠٣حوالى   

%  ٢٤٫١٩حوالى  فرنسا من المملكة العربية السعودية          
.٢٠٠٦عام  -هذا البند     -قيمة واردتها      من 

 فرصة لزيادة صادرات المملكة العربية            هناك
 لفرنسا، نظراً الرتفاع       - من هذا البند      -السعودية   

متوسط معدَّل النمو السنوى لواردات فرنسا منه          
).٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢ (خالل الفترة  ، %١٥بـحوالى   
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الرابعالقسم 
أهم المعلومات التى تهم مستثمرى المنطقة الشرقية عن فرنسا

مواقع فرنسية هامة على شبكة اإلنترنت : أوالً

الموقع األلكترونى أسم الجهةم

١

٢

٣

٤

 الفرنسيةالجمارك

٥

غرفة تجارة وصناعة باريس 

www.douane.gouv.fr

www.ccip.fr

www.gouv.fr

www.insee.fr

مجلس الوزراء الفرنسي

مركز االحصاء الفرنسي   

www.comexpo.fr المركز الفرنسي للمعارض 

شركات شحن فرنسية : ثانياً

الموقع األلكترونى الشركةأسم م

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧LEVALOIS (SA)

T.M.T 

www.levalois-sa.fr

LE BRAS (SA)

www.tmt.fr

www.rlebras.com

transports-mari.fr

www.franckexport.com

http://airtaxi.fr

TRANSPORTS MARI

  FRANCK EXPORT

AIR TAXI

AIRWAN INTERNATIONNALwww.airwan.fr
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٢٠٠٨المعارض الدولية المتخصصة المقامة فى فرنسا خالل عام : اًثالث

التخصص  م

مواد كيميائية وصيدالنية               ١
ومستحضرات تجميل       

SALON DE L'HABITAT D'EVREUX 2008www.lecadran.com

SALON DE L'HABITAT
  DE CLERMONT-FERRAND 2008

www.lamontagne.fr أثاث وديكور    ٢
وتصميم منازل    

ENERGIE HABITAT 2008www.colmar-expo.fr

ANNUAL EUROPEAN FUELS
  CONFERENCE 2008

www.wraconferences.com
٣

CFIA RENNES 2008www.cfiaexpo.com

INFOMEDICA 2008الكترونيات      ٩

نفط وغاز 
ومواد كيميائية        

PCH MEETINGS 2008www.pchmeetings.com

FORM & TÔLE 2008www.industrie-expo.comأدوات وآالت معدنية       ٤

EMPACK NORD 2008www.easyfairs.comتغليف    ٥

EUROPEAN SANDWICH
  &  SNACK SHOW 2008

www.sandwichshows.com/fr

PRORESTEL 2008www.saint-malo.cci.fr

www.lemedec.com

SALON DE L'AGRICULTURE
  DE TARBES 2008

www.salon-agricole.com

SALONS CE METZ 2008www.salonsce.com
سياحة وترفية        ٧

MAHANA LYON 2008www.salonmahana.com

LES 5 JOURS BD DE GRENOBLE 2008كتب   ٨

صناعات تجهيز األغذية        ٦

www.alpexpo.com

الموقع االلكترونى        اسم المعرض

FLUIDES EXPO 2008www.fluidesexpo.com

مركز معلومات غرفة الشرقية١٢


