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الخليجية    المنطقة الشرقية عاصمة الصناعات 

“نوافذ تسويقية  ”

٣٩٢٣٩٠:  كود رقم– غلفة البضائع من لدائنأ

)غيرها من أصناف تغليف البضائع من لدائن(

فى اطار الجهود   “ كمرشد لمستثمرى المنطقة الشرقية لتصدير المنتجات                      ” هذا اإلصدار     يأتى                          
،   القطاعات المختلفة       بالسلع المتنوعة، فى       التى تبذلها الغرفة فى تقديم المعلومات المتعلقة               

إستراتيجيات        وضع  المنطقةعلى   المصانع فى     فى مساعدة  الجهود آملين أن تساهم هذه   
.  وانفتاح أكثر إيجابية على العالم الخارجى            ،االستثمار     بما يودِّى إلى تنمية            وتطبيقها،       تسويقية فعَّالة    

عن اتجاهات      هذا االصدار الى تقديم معلومات تفصيلية لمستثمرى المنطقة الشرقية                                             ويهدف            
ية من خالل تحليل    وتنافسية سلع المملكة العربية السعودية المصدرة الى األسواق الخارج                  

در إليها ، باإلضافة الى             الصادرات السعودية من إحدى السلع التصديرية ، واهم األسواق التى تص                      
  أمام مستثمرى المنطقة         ة   التعرف على المصدرين والمستوردين العالميين ، وكذلك األسواق الواعد                       

  . السلع   لتصدير هذه      الشرقية    

  السلعة    صل بمستوى التحليل إلى مستوى               ي حيث     متميزة،    هذا االصدار إضافة معلوماتية                          ويعد           
. السلعية    ، وليس مستوى تجميعى للمجموعات أو األقسام                 المفردة  

أغلفة البضائع من      وتحليل تجارة المملكة العربية السعودية من                نتناول عرض        هذا العدد  وفى                    
، والتى تعتبر أخر احصائيات رسمية صادرة عن وزارة االقتصاد                 ٢٠٠٦ لقيمة بيانات عام         طبقاً   لدائن،   

. والتخطيط     
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األولالقسم 

ألغلفة البضائع من لدائنالعالمية  مالمح التجارة

أغلفة    منقيمة الواردات العالمية      بلغت   
   مليون  ٥٢٣٨٫٦٢ حوالى   البضائع من لدائن      

،   ٢٠٠٦دوالر أمريكى عام     

على مستوى     دول ١٠  أكبر تصل قيمة استيراد    
،   دوالر أمريكى      مليون ٣٢٤٢٫٤٦ العالم حوالى   

قيمة   من إجمالى   %    ٦١٫٩٠وهو ما يمثِّل حوالى      
. ٢٠٠٦عام    -   من هذا البند    -  العالم  واردات

 المركز    الواليات المتحدة األمريكية            شغلت   
ألغلفة البضائع     األول بين الدول المستوردة        

 يمثِّل    بما    العالم،    على مستوى      من لدائن  
 قيمة واردات   من إجمالى  % ٢١٫٥٢  حوالى
.   ٢٠٠٦عام    -   من هذا البند    -  العالم 

ألغلفة البضائع من  الدول المستوردةأهم. ١
 :٢٠٠٦، عام على مستوى العالم لدائن

٣

أغلفة    من العالمية    الصادرات   قيمة  بلغت   
   مليون ٤٩٧٤٫٤٩ حوالى   البضائع من لدائن    

،   ٢٠٠٦دوالر أمريكى عام     

على مستوى     دول ١٠ تصل قيمة صادرات أكبر  
وهو  ،   دوالر أمريكى    مليون  ٣١٠٠٫٦٠ العالم حوالى   

قيمة   من إجمالى   %   ٦٢٫٣٣ما يمثِّل حوالى      
. ٢٠٠٦عام    -   من هذا البند    -   العالم صادرات 

 المركز    الواليات المتحدة األمريكية             شغلت   
ألغلفة البضائع من      المصدرة األول بين الدول     

   يمثِّل حوالى   بما    العالم،   على مستوى      لدائن  
 -   العالم قيمة صادرات    من إجمالى  %١٣٫٥١

.   ٢٠٠٦عام   -  من هذا البند    

ألغلفة البضائع من  المصدرةالدول أهم .٢
 :٢٠٠٦، عام على مستوى العالم لدائن

ألغلفة البضائع من       المستوردة   أهم الدول  
  ٢٠٠٦   عام ،العالم   على مستوى      لدائن،   

٦٧١٫٩٤

٥٨٠٫٩٧

٤٢٢٫٤٣

٢٢٣٫٢٦

١٩٣٫٠٣

١٧٥٫٥٣

١٦٢٫٠٩

١٥٧٫٧٨

١٥١٫٢٩

٣٦٢٫٢٨

٠ ٤٠٠ ٨٠٠

الواليات المتحدة األمريكية 

ألمانيا

كندا

فرنسا

إيطاليا

الصين

اليابان

سويسرا

المكسيك 

ماليزيا

) مليون دوالر أمريكى  (

ألغلفة البضائع من      أهم الدول المصدِّرة     
  ٢٠٠٦   عام ،العالم   على مستوى      لدائن،   

١١٢٧٫٠٩

٣٤٠٫٩٣

٣١٨٫٤٦

٣٠١٫٩٤

٢١٣٫٠٧

١٧٨٫٢٢

١٧١٫٢٧

١٤٣٫٧٧

١٤٢٫٥٣

٣٠٥٫١٨

٠ ٥٠٠ ١٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠٠٠

الواليات المتحدة األمريكية

المكسيك

فرنسا 

ألمانيا

المملكة المتحدة

كندا 

الصين

سنغافورا 

أسبانيا

هولندا
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) مليون دوالر أمريكى  (



الثانىالقسم 
غلفة البضائع من لدائنأل  العربية السعوديةالمملكة تجارة

بلغ إجمالى قيمة صادرات المملكة            
 أغلفة البضائع      العربية السعودية من      

 ريال    مليون  ٥٣٨٫٧٤٩ حوالى من لدائن   
.  ٢٠٠٦سعودى، عام      

 قيمة صادرات المملكة العربية           ارتفعت 
بمقدار     -من هذا البند       -السعودية    

 مليون ريال سعودى مقارنة       ٥١٢٫٣٩
  ٥١٧٫١٨، كما ارتفعت بمقدار      ٢٠٠٥بعام   

.  ٢٠٠٣مليون ريال سعودى مقارنة بعام         

بخالف     ( شغلت دول الجامعة العربية           
 المركز    ) دول مجلس التعاون الخليجى         

المملكة العربية        فى صادرات   األول 
  أغلفة البضائع من لدائن،       من  السعودية    

  %٨٩٫٩٥  بأهمية نسبية بلغت حوالى           
دول مجلس التعاون       ا  هت لت   ،٢٠٠٦عام  

بأهمية نسبية بلغت حوالى              ،الخليجى   
 قيمة صادرات  من إجمالى    %٩٫٢٢

 من هذا  المملكة العربية السعودية          
. البند   

قيمة الصادرات السعوديةالدول المستوردة
)ريال سعودى مليون   (

األهمية النسبية
(%)

٤٨٤٫٦١٨٨٩٫٩٥دول الجامعة العربية األخرى

٩٫٢٢

٠٫٦٤

٠٫٠٩

٠٫١

٥٣٨٫٧٤٩١٠٠إجمالى الصادرات  السعودية 

٤٩٫٦٩٧

٣٫٤٤٥

٠٫٥٠٧

٠٫٤٨٢

دول مجلس التعاون الخليجى 

دول أمريكا الشمالية 

دول أسالمية عدا العربية

مجموعات دول أخرى 

 المملكة العربية        صادرات أهم أسواق 
  ٢٠٠٦  عام  ألغلفة البضائع من لدائن،       السعودية     

ألغلفة    المملكة العربية السعودية             تطور صادرات   
  )٢٠٠٦ -  ٢٠٠٣(خالل الفترة       البضائع من لدائن،      

٤

)ريال سعودى مليون   (

 صادرات المملكة العربية السعودية مـن     . ١
:٢٠٠٦أغلفة البضائع من لدائن، عام 

٢١٫١٤٢١٫٥٧ ٢٦٫٣٦

٥٣٨٫٧٥

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦
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 السعودية الوارداتقيمةالمصدرةالدول 
)ريال سعودى مليون   (

األهمية النسبية
(%)

٤٫٤٢١٩٫١٠سوريا 

١٣٫١٨

٩٫٦٨

٧٫٠

٦٫٨٧

٤٤٫١٧

٢٣٫١٤١٠٠  السعوديةالوارداتإجمالى  

٣٫٠٥

٢٫٢٤

١٫٦٢

١٫٥٩

١٠٫٢٢

الصين الشعبية

االمارات العربية المتحدة 

مصر

الواليات المتحدة األمريكية 

مجموعات دول أخرى 

 العربية السعودية         المملكة    واردات دولأهم 
  ٢٠٠٦  عام  غلفة البضائع من لدائن،      من أ

٥

)ريال سعودى مليون   (

ــن   .٢ ــسعودية مـ ــة الـ ــة العربيـ  واردات المملكـ
:٢٠٠٦أغلفة البضائع من لدائن، عام 

غلفة  من أ المملكة العربية السعودية            تطور واردات 
  )٢٠٠٦ -  ٢٠٠٣(خالل الفترة       البضائع من لدائن،      

٢١٫٦٧

١٦٫٠٩

٢٣٫٥٧ ٢٣٫١٤

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦

بلغ إجمالى قيمة واردات المملكة          
 أغلفة البضائع      العربية السعودية من      

 ريال    مليون ٢٣٫١٤  حوالىمن لدائن   
.  ٢٠٠٦سعودى، عام      

انخفضت قيمة واردات المملكة العربية           
بمقدار     -من هذا البند       -السعودية    

 مليون ريال سعودى مقارنة بعام        ٠٫٤٣
 مليون   ٧٫٠٥، بينما ارتفعت بمقدار         ٢٠٠٥

.  ٢٠٠٣ريال سعودى مقارنة بعام        

 وارداتفى  المركز األول     شغلت سوريا    
أغلفة  من المملكة العربية السعودية            

 بأهمية نسبية بلغت           البضائع من لدائن،     
الصين    ا ه تل ت   ،٢٠٠٦ عام   % ١٩٫١٠ حوالى 

 نسبية بلغت حوالى           الشعبية بأهمية     
 قيمة واردات  من إجمالى     %١٣٫١٨

 من هذا  المملكة العربية السعودية          
. البند   
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الثالثالقسم 

أغلفة البضائع من لدائن لتصدير الشرقية المنطقة أمام مستثمرى األسواق الواعدة 

،   ألغلفة البضائع من لدائن      المصدرة والمستوردة من حيث القيمة         الدولبعد التعرف على أهم                          
 استنادا إلى      ،  أمام مستثمرى المنطقة الشرقية               لها   الواعدة    األسواق البد وأن نتعرف على أهم           

 التى     معرفة الدول   أى   ).  (٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢(خالل الفترة       - من هذا البند        -  دول العالم معدالت نمو واردات     
  تسويقية    على رسم سياسة      ، والتى تساعد       معدل واردتها من أغلفة البضائع من لدائن           يزداد   

. )  لمستثمرى المنطقة          مستقبلية   

الدول
 المستوردة

قيمة الواردات
)مليون دوالر أمريكى(

حصة الدولة 
 ورداتقيمة  من

العالم
(%)

قيمةمعدل نمو 
 الوردات خالل الفترة 

)٢٠٠٦ – ٢٠٠٢(

١٧٨٫٢٢٣٫٤٠

٣٫٢٧

٥٫٧٦

٢٫٧٢

٢١٫٥٢

٢٫٧٤

٤٫٠٧

٥٫٨٣

٦٫٠٨

٦٫٥١

٦١٫٩٠

٣٨٫١٠

١٠٠

١٧١٫٢٧

٢٣

٢٢

١٩

١٨

١٦

١٦

١٥

٣٠٥٫١٨١٤٤٣٧٢ألمانيا 

٣١٨٫٤٦١٣٤٠٤٨فرنسا

٣٤٠٫٩٣٥١٢٨٠المكسيك

٣٢٤٢٫٤٦إجمالى الدول 

١٩٩٦٫١٦باقى دول العالم

قيمة ورداتإجمالى  
٥٢٣٨٫٦٢ العالم

٣٠١٫٩٤

١٤٢٫٥٣

١١٢٧٫٠٩

١٤٣٫٧٧

٢١٣٫٠٧

٤٤٨١الصين

٤١٦٦سنغافورا 

٥٢٠٣المملكة المتحدة 

٢٢٩٠هولندا

٤١٦٦الواليات المتحدة األمريكية 

٤٠٧٩أسبانيا  

٤١٦٦كندا

متوسط
 قيمة الطن

)دوالر أمريكى(

 المنطقة الشرقية        أمام مستثمرى       أهم األسواق الواعدة   
أغلفة البضائع من لدائن        لتصدير      
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أغلفة البضائع    من  الصين   بلغت قيمة واردات      
 مليون دوالر أمريكى      ١٧٨٫٢٢  حوالى من لدائن 

 من إجمالى     %٣٫٤٠ وهذا يمثل  ،  ٢٠٠٦عام  
. البند      من هذا  العالم  قيمة واردات

إجمالى الكمية التى استوردتها              كما بلغ  
  وبلغ   طن،  ألف    ٣٩٫٧٨حوالى    الصين 

 من وارداتقيمة الطن    العام ل   متوسط    ال 
-  البند     هذا  من -  ياً  أمريك  اًدوالر  ٤٤٨١ الصين 

  .٢٠٠٦عام  

هناك فرصة لزيادة صادرات المملكة العربية              
أغلفة البضائع من لدائن        من السعودية     

نظراً الرتفاع متوسط معدَّل النمو            للصين،    
،  % ٢٣ بـحوالى        ها  من الصين السنوى لواردات      

). ٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢  (خالل الفترة  

الصينسوق . ١
ألغلفة البضائع من      أهم الدول المصدِّرة     

  ٢٠٠٦  عام  ، الصين  إلى   لدائن  

32.5

16.512.9

8.99

5.73

23.4

الواليات المتحدة      
األمريكية   

اليابان 

تايوان  

دول أخرى 

٣٢٫٥١

١٦٫٤٩

٢٣٫٣٦

١٢٫٩
٢٨٫٩٩

آوريا الجنوبية    

ماليزيا  ٥٫٧٣

 (%)

٧

ألغلفة البضائع من      أهم الدول المصدِّرة     :سنغافوراسوق . ٢
  ٢٠٠٦  عام   ،سنغافورا إلى    لدائن  

44.94

15.27

8.79

7.32

4.33

19.35

أغلفة  من  سنغافورا  بلغت قيمة واردات    
 مليون دوالر     ١٧١٫٢٧  حوالى  البضائع من لدائن      

 من  %٣٫٢٧ وهذا يمثل   ، ٢٠٠٦أمريكى عام    
. البند     من هذا  العالم  قيمة واردات  إجمالى  

إجمالى الكمية التى استوردتها              كما بلغ  
  وبلغ  طن،  ألف   ٤١٫١٢حوالى  سنغافورا 

 من وارداتقيمة الطن     العام ل    متوسط    ال 
  البند    هذا من -  ياً  أمريك  اًدوالر  ٤١٦٦ سنغافورا 

  . ٢٠٠٦عام  -

هناك فرصة لزيادة صادرات المملكة العربية              
أغلفة البضائع من لدائن       من السعودية     
نظراً الرتفاع متوسط معدَّل النمو              لسنغافورا،    

 بـحوالى       ها  منسنغافورا السنوى لواردات      
) . ٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢ ( خالل الفترة   ، % ٢٢

ماليزيا 

الواليات   
المتحدة    
األمريكية   

دول أخرى 

٤٤٫٩٤٤٫٣٣

١٩٫٣٥

١٥٫٢٧٨٫٧٩

الصين  

ألمانيا  
٧٫٣٢

 (%)

اليابان 

مركز معلومات غرفة الشرقية

 أغلفة البضائع من لدائن -المنطقة الشرقية عاصمة الصناعات الخليجية 



:المملكة المتحدةسوق . ٣

37.2

8.026.426.25
5.56

36.55

ألغلفة البضائع من      أهم الدول المصدِّرة     
  ٢٠٠٦  عام  ، المملكة المتحدة       إلى   لدائن  

 (%)

ألمانيا  

طاليا  آندا  
إي

دول أخرى  ٣٧٫٢٠

٨٫٠٢

٣٦٫٥٥

٦٫٢
٥٥٫٥

٦

ايرلندا  

٦٫٤
٢

الواليات   
المتحدة    

األمريكية   

٨

:هولندا سوق .٤

33.01

16.429.58
5.79

5.73

29.47

 (%)

ألغلفة البضائع من      أهم الدول المصدِّرة     
  ٢٠٠٦ عام   ،هولندا    إلى   لدائن  

ألمانيا  

صين  
آندا  ال

دول أخرى 

٣٣٫٠١

١٦٫٤٢

٢٩٫٤٧

٥٫٧
٩

فرنسا

٩٫٥
٨

بلجيكا 

٥٫٧٣

من  المملكة المتحدة       بلغت قيمة واردات     
  ٣٠١٫٩٤  حوالىأغلفة البضائع من لدائن      

  يمثِّل وهذا   ،  ٢٠٠٦مليون دوالر أمريكى عام       
   العالم  قيمة واردات  من إجمالى    % ٥٫٧٦

. البند    من هذا 
إجمالى الكمية التى استوردتها              كما بلغ  

 طن،  ألف    ٥٨٫٠٣حوالى    المملكة المتحدة      
من  قيمة الطن     العام ل     متوسط    ال   وبلغ 

  اًدوالر  ٥٢٠٣ المملكة المتحدة       واردات
  . ٢٠٠٦عام  -  البند     هذا  من -  ياً أمريك 

هناك فرصة لزيادة صادرات المملكة            
أغلفة البضائع من     من العربية السعودية        

نظراً الرتفاع      للمملكة المتحدة،        لدائن    
متوسط معدَّل النمو السنوى لواردات             

خالل  ،   % ١٩ بـحوالى       ها   منالمملكة المتحدة       
) . ٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢ ( الفترة 

أغلفة  من  هولندا   بلغت قيمة واردات    
 مليون   ١٤٢٫٥٣  حوالى  البضائع من لدائن    
  %٢٫٧٢  وهذا يمثل  ،  ٢٠٠٦دوالر أمريكى عام    

 من هذا  العالم قيمة وارداتمن إجمالى  
. البند   

إجمالى الكمية التى استوردتها              كما بلغ  
  وبلغ  طن،   ألف   ٦٢٫٢٤حوالى    هولندا  

 من وارداتقيمة الطن     العام ل   متوسط    ال 
  البند   هذا من -  ياً  أمريك   اًدوالر  ٢٢٩٠  هولندا    

  . ٢٠٠٦عام  -
هناك فرصة لزيادة صادرات المملكة            

أغلفة البضائع من     من العربية السعودية        
نظراً الرتفاع متوسط معدَّل           لهولندا،       لدائن    

 بـحوالى       ها  من هولندا  النمو السنوى لواردات        
) . ٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢ ( خالل الفترة   ، % ١٨

مركز معلومات غرفة الشرقية
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الرابعالقسم 

الدولية ألغلفة البضائع من لدائن المنطقة الشرقية عن التجارة مستثمرىمعلومات تهم  

  ،ألغلفة البضائع من لدائن        الدول المستوردة     أهم
، على مستوى       من حيث متوسط قيمة الطن       

٢٠٠٦  ، عام  العام  

٥٢٠٣

٤٤٨١

٤٣٧٢

٤١٦٦

٤١٦٦

٤٠٧٩

٤٠٤٨

٢٢٩٠

١٢٨٠

٤١٦٦

٠ ٢٠٠٠ ٤٠٠٠ ٦٠٠٠ ٨٠٠٠

المملكة المتحـدة 

الصين

ألمانيا

الواليات المتحـدة األمريكيــة 

كندا

سنغافورا

أسبانيا

فرنسا

هولندا

المكسيك 

ألغلفة البضائع من      أهم الدول المستوردة     
، على مستوى       الكمية   حجم  من حيث  ، لدائن  

٢٠٠٦  ، عام  العام  

٢٧٠٫٦

٢٦٦٫٤

٧٨٫٧

٦٢٫٢

٥٨٫٠

٥١٫٢

٤١٫١

٣٩٫٨

٣٥٫٢

٦٩٫٨

٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠

الواليات المتحدة األمريكية 

المكسيك 

فرنسا

ألمانيا

هولندا

المملكة المتحدة 

كندا

سنغافورا

الصين

أسبانيا

على مستوى  ألغلفة البضائع من لدائن         األول بين الدول المستوردة       الواليات المتحدة األمريكية المركز       شغلت   
 من هذا  - ألف طن    ٢٧٠٫٦ الواليات المتحدة األمريكية        ، من حيث حجم الكمية المستوردة، حيث استوردت      العالم  

  ٢٠٠٦ عام -البند 

، من حيث   على مستوى العالم   ألغلفة البضائع من لدائن      المركز الثانى بين الدول المستوردة         المكسيك شغلت  
  .٢٠٠٦ عام - من هذا البند    - ألف طن   ٢٦٦٫٤ المكسيك حجم الكمية المستوردة، حيث استوردت      

) دوالر أمريكى  ( ) ألف طن (

  الكميةحجم من حيث ألغلفة البضائع من لدائنأهم الدول المستوردة . ١

، من  على مستوى العالم    ألغلفة البضائع من لدائن         األول بين الدول المستوردة       المتحدة المركز     المملكة شغلت   
 - دوالر أمريكى    ٥٢٠٣ بما قيمته   الطن   المملكة المتحدة  حيث متوسط قيمة الطن المستورد، حيث استوردت       

  ٢٠٠٦ عام -من هذا البند   

، من حيث    على مستوى العالم    ألغلفة البضائع من لدائن        المركز الثانى بين الدول المستوردة             الصين شغلت   
 عام  - من هذا البند    - دوالر أمريكى   ٤٤٨١ بما قيمته   الطن  الصين  متوسط قيمة الطن المستورد، حيث استوردت        

٢٠٠٦ .

 قيمة الطن متوسط من حيث ألغلفة البضائع من لدائنأهم الدول المستوردة . ٢
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 الدمام -المدينة الصناعية األولى  : موقعال
١٩٩٧ : ب.ص

٨٤٧٢٦٦١ : الهاتف
٨٤٧١٤٢٨ : الفاكس

مصانع الجعيب لمواد التغليف

 الدمام -المدينة الصناعية األولى  : موقعال
٨٥٥٦ : ب.ص

٨٤٧٢٢٤٤ : الهاتف
٨٤٧١٩٣١ : الفاكس

شركة الخليج لصناعات التغليف المحدودة

 الخبر-المدينة الصناعية األولى  : موقعال
٤٩٤ : ب.ص

٨٤٧١٦٠٩ : الهاتف
٨٤٧٣٠٥٢ : الفاكس

شــركة البــابطين لــصناعة براميــل البالســتيك 
المحدودة

 الخبر-المدينة الصناعية األولى  : موقعال
١٧٤٨ : ب.ص

٨٤٧٢٨١٢ : الهاتف
٨٤٧١٥٥٥ : الفاكس

مصنع الزامل للبالستيك

 الدمام -المدينة الصناعية األولى  : موقعال
٢٠٦ : ب.ص

٨٤٧٣٠٤٠ : الهاتف
٨٤٧١٤٨٤ : الفاكس

شركة نابكو الحديثة لمنتوجات البالستيك

 الدمام -الخالدية  : موقعال
٣٥٠٢١ : ب.ص

٨٤٧١٧٤١ : الهاتف
٨٤٧١٦٧٨ : الفاكس

مصنع الخالدية للبالستيك

 الخبر-المدينة الصناعية الثانية  : موقعال
٣٤٤٦ : ب.ص

٨١٢٢٠٧٣ : الهاتف
٨١٢٢١٠٦ : الفاكس

مصتع فافا لملصقات التغليف

طريق الخبر الدمام السريع   : موقعال
٢٩٢ : ب.ص

٨٥٧٨٨٨٨ : الهاتف

ــواد   ــتيك ومـ ــدايل لألكيـــاس البالسـ مـــصنع الـ
التغليف
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الخامسالقسم 

ألغلفة البضائع من لدائن فى المنطقة الشرقيةبعض المصانع والشركات المصدرة  



 الدمام  -المدينة الصناعية الثانية  : موقعال
٣١٦٤٦ : ب.ص

٨١٢١٢٤٤ : الهاتف
٨١٢١٢٣٣ : الفاكس

شركة نابكو للدائن التغليف المركبة
)نابكو كومباكنو    (

 الدمام  -المدينة الصناعية الثانية  : موقعال
٥٢٩ : ب.ص

٨٣٥٤٥٨٨ : الهاتف
٨٣٣١٧٠٠ : الفاكس

مصنع األنصارى للبالستيك

 الدمام  -المدينة الصناعية الثانية  : موقعال
٦٦٠٢ : ب.ص

٨٤١٧٨٠٢ : الهاتف
٨٤٢٦٤٦٢ : الفاكس

مــصنع مــساعد محمــد الــشريم النتــاج افــالم 
التغليف

الدمام  : موقعال
٢٧٧ : ب.ص

 ٨٣٠٦٥٨٩ : الهاتف
٨٣٢٣٣٧٦ : الفاكس

مصنع عبد العزيز ابراهيم الشيحه وشركاه

مركز معلومات غرفة الشرقية١١
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المراجع 

مركز معلومات غرفة الشرقية١٢
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.ت والواردات، اعوام مختلفة         وزارة االقتصاد والتخطيط، مصلحة اإلحصاءات العامة، إحصاءات الصادرا             

. ٢٠٠٧غرفة الشرقية، الدليل الصناعى للمنطقة الشرقية،          

.٢٠٠٥، غرفة الشرقية، دليل الصناعات المعدنية والكيميائية للمنطقة الشرقية          

. ٢٠٠٤غرفة الشرقية، المصانع المصدرة فى المنطقة الشرقية،           

: بيانات. ٢

: مراجع عربية. ١

.٢٠٠٨غرفة الشرقية، قاعدة بيانات المنتسبين،         

. ٢٠٠٦،  قاعدة بيانات التجارة العالمية،           ITC)(مركز التجارة العالمية       

. ٢٠٠٦، Comtradeاألمم المتحدة، قاعدة بيانات       


