
كؿرذد لؿًٌِؿرى الؿـطؼة  الرةرةق    ”وأتى هذا اإلصدار                
فةةى ارةة ر الٍفةةى  الًةةى تيةةذلف  الغرفةة  فةةى “ لًصةةدور الؿـًٍةة  

تؼةدو  الؿعؾىمة   الؿًعؾؼة  س لِةؾم الؿًـىفة ا فةى الؼط فة          
الؿًُؾػةةة ا يمؾةةةقس هن تِةةة ه  هةةةذه الٍفةةةى  فةةةى مِةةة فد       

 ادًراتقٍق   تِىوؼق  فعَ لة  وضم الؿـطؼ فؾى  الؿص نم فى
وانػًة   هكٌةر اوٍ سقة      اسؿ  وؤ ّى الةى تـؿقة  اتدةًٌؿ ر   وتطيقؼف ا

.فؾى الع ل  الُ رجى

ووفةةةدذ هةةةذا اإلصةةةدار الةةةى تؼةةةدو  معؾىمةةة   تػصةةةقؾق                       
لؿِةةًٌؿرى الؿـطؼةة  الرةةرةق  فةةس اتٍ هةة   وتـ فِةةق  دةةؾم 
الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و  الؿصدر  الى األدىاق الُ رجق  مس 
خالل تَؾقل الص  را  الِعى و  إلحةدى الِةؾما وههة  األدةىاق     
الًةةةى تصةةةدر القفةةة  ا س إلضةةة ف  الةةةى الًعةةةرذ فؾةةةى الؿصةةةدروس     
والؿِةةةةًىر وس العةةةة لؿققس ا وكةةةةذلا األدةةةةىاق الىافةةةةد  همةةةة م   

. لًصدور هذه الِؾممًٌِؿرى الؿـطؼ  الررةق  

صةل  وووعد هذا اإلصةدار اضة ف  معؾىم تقة  مًؿقةز ا حقة                       
سؿًِىى الًَؾقل الى مًِىى الِؾع  الؿػر  ا ولقس مًِىى 

.تٍؿقعى لؾؿٍؿىف   هو األةِ م الِؾعق 

نًـ ول فرض وتَؾقل تٍ ر  الؿؿؾؽ  العرسقة    وفى هذا العد              
ما والًةةى  2007ريؼةة ً ليق نةة   فةة م  الِةةعى و  ليِةةؽىول مَؾةةىا
.تعًير هخر احص ئق   ردؿق 

          

مركز معؾىم   غرف  الررةق 

سِؽىول مَؾى
(  190531:  سِؽىول مَؾىا كى  رة  )

المنطقة الشرقية عاصمة الصناعات الخليجية

“نوافذ تدووقية”

2009نىفؿير  

سِؽىول مَؾىا تطىر ص  را  الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و  مس 
(  م 2007 -م  2004)خالل الػًر  

(رو ل دعى ىمؾقىن )
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3

سِةةؽىول  سؾغةةل ةقؿةة  الصةة  را  الع لؿقةة  مةةس 

 وتر همروؽىا ف م  مؾقىن 5741.8مَؾى حىالى  

.م 2008

 -مس هذا اليـةد   -ارتػعل  ةقؿ  ص  را  الع ل  

دـىو ً فى الؿًىدطا خةالل الػًةر    % 12سؿعدل  

(. م 2008 -م  2004)

 ول فؾةى مِةًىى    10تصل ةقؿ  صة  را  هكيةر    

ا  وتر همروؽةةةى مؾقةةةىن  3631.7العةةة ل  حةةةىالى  

مةس اجؿة لى ةقؿة     % 63.2وهى م  وؿٌّل حةىالى  

.م 2008ف م  - مس هذا اليـد - ص  را  الع ل 

هلؿ نق  الؿركز األول سقس الدول الؿصةدر   ذغؾل 

سؿ  وؿٌّةل   مًِىى الع ل اليِؽىول مَؾى فؾى 

 مس اجؿ لى ةقؿ  صة  را  العة ل   % 12.5 حىالى

. م 2008ف م  - مس هذا اليـد -

كؿةة  ذةةغؾل سؾٍقؽةة  الؿركةةز الٌةة نى سةةقس الةةدول      

 مًِىى الع ل اليِؽىول مَؾى فؾى الؿصدر  

مةةةس اجؿةةة لى ةقؿةةة    % 10.7 سؿةةة  وؿٌّةةةل حةةةىالى  

. م 2008ف م  - مس هذا اليـد - ص  را  الع ل 

مًِىى يِؽىول مَؾى فؾى ل الدول الؿصدر هه . 1
: م 2008  ا ف مالع ل 

مركز معؾىم   غرف  الررةق 

فؾى مًِىى ليِؽىول مَؾىا هه  الدول الؿصدّر  
م  2008ف م   االع ل 

الؿصدر الدول 
الص  را ةقؿ  

(مؾقىن  وتر)
األهؿق  الـِيق 

)%(

715.612.5هلؿ نق 

614.410.7سؾٍقؽ 

437.77.6هىلـدا

375.56.5الؿؿؾؽ  الؿًَد 

327.85.7فرنِ 

295.75.1كـدا

253.34.4الؿؽِقا

209.63.7اوط لق 

208.43.6الدنؿ رك

193.73.4سىلـدا

3631.763.2اجؿ لى هه  الدول الؿصدر 

2110.136.8س ةى الدول الؿصدر 

5741.8100اجؿ لى الص  را  الع لؿق 

الؼِ  األول

يِؽىول مَؾىمالمح الًٍ ر  الع لؿق  ل

مَؾى سِؽىول  - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 



سِةةؽىول  سؾغةةل ةقؿةة  الةةىار ا  الع لؿقةة  مةةس    

 وتر همروؽةةةىا  مؾقةةىن  5883.6مَؾةةى حةةةىالى   

.م 2008ف م 

 -مةس هةذا اليـةد     -ارتػعل  ةقؿ  وار ا  العة ل   

دـىو ً فى الؿًىدةطا خةالل الػًةر                        % 18سؿعدل 

(. م 2008 -م  2004)

 ول فؾةةى مِةةًىى  10تصةةل ةقؿةة  ادةةًقرا  هكيةةر 

ا  وتر همروؽةةةى مؾقةةةىن 3330.7العةةة ل  حةةةىالى  

مةس اجؿة لى ةقؿة     % 56.6وهى م  وؿٌّل حىالى  

.م 2008ف م  - مس هذا اليـد - وار ا  الع ل 

الىتو   الؿًَةد  األمروؽقة  الؿركةز األول    ذغؾل 

ليِةةؽىول مَؾةةى فؾةةى سةةقس الةةدول الؿِةةًىر   

مةةةس % 13.2 سؿةةة  وؿٌّةةل حةةىالى   مِةةًىى العةة ل ا  

 - مةةس هةةذا اليـةةد - اجؿةة لى ةقؿةة  وار ا  العةة ل 

. م 2008ف م 

فرنِةة  الؿركةةز الٌةة نى سةةقس الةةدول    ذةةغؾل كؿةة  

مِةةةًىى ليِةةةؽىول مَؾةةةى فؾةةةى  الؿِةةةًىر   

مةس اجؿة لى ةقؿة     % 10.0 سؿ  وؿٌّل حىالى الع ل ا

. م 2008ف م  - مس هذا اليـد - وار ا  الع ل 

يِؽىول مَؾى فؾى ل الدول الؿًِىر  هه . 2
: م 2008  ا ف ممًِىى الع ل 

4

فؾى مًِىى يِؽىول مَؾىا هه  الدول الؿًِىر   ل
م  2008ف م   االع ل 

مركز معؾىم   غرف  الررةق 

الدول الؿًِىر  
الىار ا ةقؿ  

(مؾقىن  وتر)
األهؿق  الـِيق 

)%(

774.313.2الىتو   الؿًَد  األمروؽق 

587.510.0فرنِ 

394.06.7الؿؿؾؽ  الؿًَد 

388.56.6هلؿ نق 

282.04.8سؾٍقؽ 

255.94.3هىلـدا

197.93.4كـدا

182.23.1اوط لق 

137.22.3اورلـدا

131.22.2هدي نق 

3330.756.6اجؿ لى هه  الدول الؿًِىر  

2552.943.4س ةى الدول الؿًِىر  

5883.6100اجؿ لى الىار ا   الع لؿق 

مَؾى سِؽىول  - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 



الٌ نىالؼِ  

مس سِؽىول مَؾى تٍ ر  الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و 

سؾةةةةم اجؿةةةة لى ةقؿةةةة  صةةةة  را  الؿؿؾؽةةةة    

سِةةؽىول مَؾةةى    العرسقةة  الِةةعى و  مةةس  

روةةةةةةة ل دةةةةةةةعى ىا                مؾقةةةةةةةىن 100.1حةةةةةةةىالى  

. م 2007ف م 

ارتػعةةل ةقؿةة  صةة  را  الؿؿؾؽةة  العرسقةة     

 م 2007فةة م  -مةةس هةةذا اليـةةد   -الِةةعى و  

مؾقةةةةةىن روةةةةة ل دةةةةةعى ىا      45.6سؿؼةةةةةدار  

ما  2006مؼ رن  سع م  

الؿركز ذغؾل  ول الٍ مع  العرسق  األخرى 

الؿؿؾؽةةةةة  العرسقةةةةة   فةةةةةى صةةةةة  را   األول 

سِةةؽىول مَؾةةىا سأهؿقةة   مةةس الِةةعى و  

 ام 2007فةة م % 45.8  نِةةيق  سؾغةةل حةةىالى 

 ول مٍؾةةةةةس الًعةةةةة ون الُؾقٍةةةةةى   فةةةةةًؾت

مةةس  %30.2سأهؿقةة  نِةةيق  سؾغةةل حةةىالى    

الؿؿؾؽةة  العرسقةة   اجؿةة لى ةقؿةة  صةة  را   

.فى الع م نػِه. مس هذا اليـد الِعى و 

هه  هدىاق ص  را  الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و  مس 
م  2007ف م سِؽىول مَؾىا 

سِؽىول تطىر ص  را  الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و ا مس 
( م 2007 -م  2004)خالل الػًر   مَؾىا 

5

(رو ل دعى ىمؾقىن )

سِةؽىول   ص  را  الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و  مس. 1
: م 2007مَؾىا ف م 
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مركز معؾىم   غرف  الررةق 

الؿًِىر  الدول 
ةقؿ  الص  را  

الِعى و 
(رو ل دعى ى هلف)

األهؿق  
الـِيق 
)%(

4579845.8 ول الٍ مع  العرسق  األخرى

3025230.2 ول مٍؾس الًع ون الُؾقٍى

66066.6 ول هفروؼق  فدا العرسق  واتدالمق 

48064.8 ول هدقىو  فدا العرسق  واألدالمق 

44994.5 ول اتتَ   األوروسى

33373.3 ول ادالمق  فدا العرسق 

30683.1 ول همروؽ  الرؿ لق 

6940.7 ول ادًرالق  وجزر الي دػقا

10261.0مٍؿىف   الدول  األخرى

100086100اجؿ لى الص  را   الِعى و 

مَؾى سِؽىول  - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 



هه   ول وار ا  الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و  مس سِؽىول 
م 2007ف م ا مَؾى

6

(رو ل دعى ىمؾقىن )

سِةؽىول  وار ا  الؿؿؾؽ  العرسق  الِةعى و  مةس   . 2
:م 2007مَؾىا ف م 

تطىر وار ا  الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و  مس سِؽىول 
( م 2007 -م  2004)خالل الػًر   ا مَؾى
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سؾم اجؿ لى ةقؿ  وار ا  الؿؿؾؽ  العرسقة    

سِةةةؽىول مَؾةةةى حةةةىالى    الِةةةعى و  مةةةس

.  م2007رو ل دعى ىا ف م  مؾقىن  289.7

انُػضةةل ةقؿةة  وار ا  الؿؿؾؽةة  العرسقةة     

م 2007فةة م  -مةةس هةةذا اليـةةد    -الِةةعى و  

مؾقىن رو ل دةعى ىا مؼ رنة     89.8سؿؼدار 

.م2006سع م 

فةةةةى وار ا  الؿركةةةةز األول ذةةةةغؾل تركقةةةة   

سِةؽىول  مةس  الؿؿؾؽ  العرسقة  الِةعى و    

% 21.3 مَؾىا سأهؿق  نِيق  سؾغةل حةىالى  

هلؿ نقةة  سأهؿقةة  نِةةيق      فةةًؾت ام2007فةة م 

مةةةس اجؿةةة لى ةقؿةةة     %17.1سؾغةةةل حةةةىالى   

مةةةس  الؿؿؾؽةةة  العرسقةةة  الِةةةعى و  وار ا  

.فى الع م نػِه. هذا اليـد

مركز معؾىم   غرف  الررةق 

مَؾى سِؽىول  - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 

الؿصدر الدول 
 الىار ا  ةقؿ 

الِعى و 
(هلف رو ل دعى ى)

األهؿق  
الـِيق 
)%(

6177721.32تركق 

4949917.09هلؿ نق 

3863913.34هىلـدا

249848.62الؿؿؾؽ  الؿًَد 

138684.79دؾطـ  فؿ ن

10093934.84الدول  األخرى

289706100اجؿ لى الىار ا   الِعى و 



الٌ ل الؼِ  

الؿـطؼ  الررةق  لًصدور سِؽىول مَؾى هم م مًٌِؿرىاألدىاق الىافد   

فؾى حقةة  الؼقؿةة ليِةةؽىول مَؾةةى مةةس الؿصةةدر  والؿِةةًىر    الةةدولسعةةد الًعةةرذ فؾةةى ههةة              

هم م مًٌِؿرى الؿـطؼ   لفذه الِؾع الىافد   األدىاقا تسد وهن نًعرذ فؾى هه   مًِىى الع ل 

                    خةةةةالل الػًةةةةر  -مةةةةس هةةةةذا اليـةةةةد  -  ول العةةةة ل ادةةةةًـ  ا الةةةةى معةةةةدت  نؿةةةةى وار ا   االرةةةةرةق 

ا والًةى  معةدل نؿةى وار اتفة  مةس سِةؽىول مَؾةى      الًةى وةز ا     معرف  الدولهى (. )م 2008 -م  2004)

.(لؿًٌِؿرى الؿـطؼ  مًِؼيؾق  تِىوؼق فؾى رد  دق د   تِ فد

الؿـطؼ  الررةق  هم م مًٌِؿرىهه  األدىاق الىافد  
لًصدور سِؽىول مَؾى 

مركز معؾىم   غرف  الررةق 7

الدول

الؿًِىر   

ةقؿ  الىار ا 

(مؾقىن  وتر همروؽى)

حص  الدول  

وار ا  الع ل ةقؿ  مس 

)%(

معدل نؿى ةقؿ 

الىار ا  خالل الػًر   

(م 2008 -م  2004)

)%(

394.06.724الؿؿؾؽ  الؿًَد 

255.94.322هىلـدا

197.93.414كـدا

774.313.28الىتو   الؿًَد  األمروؽق 

388.56.68هلؿ نق 

131.22.28هدي نق 

587.510.07فرنِ 

182.23.17اوط لق 

137.22.35اورلـدا

282.04.84سؾٍقؽ 

3330.756.6اجؿ لى الدول

2552.943.4س ةى الدول الؿًِىر  

5883.6100اجؿ لى الىار ا   الع لؿق 

مَؾى سِؽىول  - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 



52.7

36.7

10
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10
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الؿؿؾؽةة  الؿًَةةد  مةةس   سؾغةةل ةقؿةة  وار ا  
مؾقةةىن  وتر   394سِةةؽىول مَؾةةى حةةىالى    

مةس  % 6.7 ما وهى مة  وؿٌةل   2008همروؽى ف م 
 مةس هةذا اليـةد    - اجؿ لى ةقؿ  وار ا  الع ل 

.فى الع م نػِه -

حٍةةة  الؽؿقةةة  الًةةةى ادةةةًىر تف    كؿةةة  وؼةةةدر 
الؿؿؾؽةةة  الؿًَةةةةد  مةةةةس سِةةةةؽىول مَؾةةةةى  

وسؾةةم . م 2008هلةةف رةةسا فةة م     92.4سَةةىالى  
ؼقؿةةة  الطةةةس مةةةس وار ا  العةةة م لؿًىدةةةط ال

حةةىالى   -مةةس هةةذا اليـةةد  -الؿؿؾؽةة  الؿًَةةد  
.ا فى الع م نػِه ق ًهمروؽ اً وتر  4263

هـةةةة ك فرصةةةة  لزوةةةة    صةةةة  را  الؿؿؾؽةةةة   
 سِةةةؽىول مَؾةةةى مةةةس العرسقةةة  الِةةةعى و   
نظةةراً ترتػةة و مًىدةةط   لؾؿؿؾؽةة  الؿًَةةد  ا  

الؿؿؾؽةةةة  معةةةةدَل الـؿةةةةى الِةةةةـىى لةةةةىار ا  
 خةةةالل الػًةةةر ا %24سةةةةَىالى   همـةةةالؿًَةةةد  

(.م 2008 -م  2004)

الؿؿؾؽ  الؿًَد دىق . 1
    ليِؽىول مَؾى الى هه  الدول الؿصدّر  

م  2008ف م ا الؿؿؾؽ  الؿًَد  

27.5

24.711.5

11.5

6.1

18.7

فرنِ 
هلؿ نق 

اورلـدا

 ول هخرى

27.5

24.7

18.7

11.5

هىلـدا

سؾٍقؽ 

)%(

8

:هىلـدا  دىق. 2
   ليِؽىول مَؾى الى هه  الدول الؿصدّر  

م  2008ف م ا هىلـدا

مركز معؾىم   غرف  الررةق 

)%(

36.7
3.3

هىلـةةةدا مةةةس سِةةةؽىول  سؾغةةةل ةقؿةةة  وار ا 
مؾقةةىن  وتر همروؽةةى    255.9مَؾةةى حةةىالى   

مةس اجؿة لى   % 4.3 ما وهى م  وؿٌل 2008ف م 
فةةى  - مةةس هةةذا اليـةةد  - ةقؿةة  وار ا  العةة ل 

.الع م نػِه

حٍةةة  الؽؿقةةة  الًةةةى ادةةةًىر تف    كؿةةة  وؼةةةدر 
  72.3هىلـةةدا مةةس سِةةؽىول مَؾةةى سَةةىالى    

العة م  ؿًىدةط  الوسؾةم  . م 2008هلف رةسا فة م   
مةةس هةةذا  -ؼقؿةة  الطةةس مةةس وار ا  هىلـةةدا ل

ا فةةةى  قةةة ًهمروؽ اً وتر  3538حةةةىالى   -اليـةةةد 
.الع م نػِه

هـةةةة ك فرصةةةة  لزوةةةة    صةةةة  را  الؿؿؾؽةةةة    
 سِةةةؽىول مَؾةةةى مةةةس العرسقةةة  الِةةةعى و   

نظراً ترتػ و مًىدةط معةدَل الـؿةى    لفىلـداا  
ا %22سةةةَىالى   همـةةهىلـةةدا الِةةـىى لةةىار ا  

(.م 2008 -م  2004) خالل الػًر 

فرنِ 

هلؿ نق 

سؾٍقؽ 

مَؾى سِؽىول  - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 

1.7

الؿؿؾؽ   
الؿًَد 

سىلـدا
1.5
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:الىتو   الؿًَد  األمروؽق دىق . 4
               ليِؽىول مَؾى الىهه  الدول الؿصدّر  

م  2008ف م ا الىتو   الؿًَد  األمروؽق  الؿًَةةةةةد    سؾغةةةةةل ةقؿةةةةة  وار ا  الىتوةةةةة    
  774.3 سِؽىول مَؾى حىالىاألمروؽق  مس 

 ما وهةذا وؿٌةل   2008مؾقىن  وتر همروؽى ف م 
مةس   مس اجؿة لى ةقؿة  وار ا  العة ل    % 13.2

.ا فى الع م نػِههذا اليـد

اجؿةة لى الؽؿقةة  الًةةى ادةةًىر تف      كؿةة  سؾةةم  
هلةف   250.6الىتو   الؿًَد  األمروؽق  حىالى 

ؼقؿة  الطةس مةس    الع م لؿًىدط الرسا وسؾم 
 3090وار ا  الىتوةةةة   الؿًَةةةةد  األمروؽقةةةة     

. م 2008ف م   - مس هذا اليـد - ق ًهمروؽ اً وتر

هـةةةة ك فرصةةةة  لزوةةةة    صةةةة  را  الؿؿؾؽةةةة   
 سِةةةؽىول مَؾةةةى مةةةس العرسقةةة  الِةةةعى و   

نظةةةراً ترتػةةة و لؾىتوةة   الؿًَةةةد  األمروؽقةة  ا   
مًىدةةةةط معةةةةدَل الـؿةةةةى الِةةةةـىى لةةةةىار ا   

ا %8سةةَىالى   الىتو   الؿًَد  األمروؽق  مـه 
(.م 2008 -م  2004) خالل الػًر 

مركز معؾىم   غرف  الررةق 

55

15

10

10

10

20

)%(

هلؿ نق 

اوط لق 

 ول هخرى

55.0
4.2

22.4

8.7

الؿؿؾؽ  الؿًَد 

4.9
4.8

         ا كـداليِؽىول مَؾى الى هه  الدول الؿصدّر  
م  2008ف م 

فرنِ 

)%(

37.2

25.9

6.9

5.6

4.5

19

كـدا
الؿًَد  الؿؿؾؽ  37.2

19.0

25.9

الؿؽِقا

6.9
الدنؿ رك

هلؿ نق 

الىتو    
الؿًَد   
األمروؽق 

كـدا مس سِؽىول مَؾةى   سؾغل ةقؿ  وار ا 
مؾقةةةةىن  وتر همروؽةةةةى فةةةة م     197.9حةةةةىالى  

مةةةس اجؿةةة لى  % 3.4 ما وهةةةى مةةة  وؿٌةةةل 2008
فةةى  - مةةس هةةذا اليـةةد  - ةقؿةة  وار ا  العةة ل 

.الع م نػِه

حٍ  الؽؿق  الًى ادةًىر تف  كـةدا    كؿ  وؼدر 
هلةف رةسا     58.1مس سِؽىول مَؾى سَىالى  

ؼقؿةةة  العةةة م لؿًىدةةةط الوسؾةةةم . م 2008فةةة م 
 -مةةةس هةةةذا اليـةةةد  -الطةةةس مةةةس وار ا  كـةةةدا 

ا فةةةةى العةةةة م   قةةةة ًهمروؽ اً وتر  3408حةةةةىالى  
.نػِه

هـةةةة ك فرصةةةة  لزوةةةة    صةةةة  را  الؿؿؾؽةةةة   
لؽـداا  سِؽىول مَؾىمس العرسق  الِعى و  

نظراً ترتػة و مًىدةط معةدَل الـؿةى الِةـىى      
خةالل الػًةر        ا %14سةةَىالى    همـة كـدا لىار ا  

(.م 2008 -م  2004)

مَؾى سِؽىول  - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 



الراسمالؼِ  

معؾىم   تف  مًٌِؿرو الؿـطؼ  الررةق  فس الًٍ ر  الدولق  ليِؽىول مَؾى  

مس حق  مًىدط  اهه  الدول الؿًِىر   ليِؽىول مَؾى
ا  لا فؾى مًِىى الع ةقؿ  الطس

م 2008 ف م 

3090

3408

3514

3737

4257

4263

4552

4706

5047

3538
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الىتو   الؿًَد  األمروؽق 

كـدا

فرنِ 

هىلـدا

هلؿ نق 

سؾٍقؽ 

الؿؿؾؽ  الؿًَد 

هدي نق 

اوط لق 

اورلـدا

مس حق   اهه  الدول الؿًِىر   ليِؽىول مَؾى
م 2008ا ف م  لا فؾى مًِىى الع حٍ  الؽؿق 

167.2

104.0

92.4

72.3

66.3

28.8

27.2

38.7

250.6

58.1

0 50 100 150 200 250 300

إورلندا

أسبانيا

إوطاليا

كندا

بلجيكا

هولندا

المملكة المتحدة

ألمانيا

فرندا

الوالوات المتحدة األمروكية

ا مِةًىى العة ل   ليِةؽىول مَؾةى فؾةى    الىتو   الؿًَد  األمروؽق  الؿركز األول سقس هه  الةدول الؿِةًىر     ذغؾل 
    -مةس هةذا اليـةد    -هلةف رةس   250.6الىتوة   الؿًَةد  األمروؽقة      مس حق  حٍة  الؽؿقة  الؿِةًىر  ا حقة  ادةًىر        

م  2008ف م 

ا مةس حقة  حٍة     مِةًىى العة ل   ليِةؽىول مَؾةى فؾةى    فرنِة  الؿركةز الٌة نى سةقس ههة  الةدول الؿِةًىر          ذغؾل 
 .م 2008ف م  -مس هذا اليـد -هلف رس  167.2فرنِ   الؽؿق  الؿًِىر  ا حق  ادًىر   

( وتر همروؽى)
(رس هلف)

  (مس حق  حٍ  الؽؿق  الؿًِىر  )هه  الدول الؿًِىر   ليِؽىول مَؾى . 1

ا مةس حقة  مًىدةط    مِةًىى العة ل   ليِةؽىول مَؾةى فؾةى    اورلـدا الؿركز األول سقس هه  الدول الؿًِىر   ذغؾل 
م  2008ف م  -مس هذا اليـد - وتر همروؽى 5047 الطس سؿ  ةقؿًه اورلـدا ةقؿ  الطس الؿًِىر ا حق  ادًىر   

ا مةس حقة  مًىدةط    مًِىى العة ل  ليِؽىول مَؾى فؾى اوط لق  الؿركز الٌ نى سقس هه  الدول الؿًِىر   ذغؾل 
.م 2008ف م  -مس هذا اليـد - وتر همروؽى  4706 الطس سؿ  ةقؿًهاوط لق  ةقؿ  الطس الؿًِىر ا حق  ادًىر   

  (ةقؿ  الطس الؿًُِىر مًىدط مس حق  )هه  الدول الؿًِىر   ليِؽىول مَؾى . 2

مركز معؾىم   غرف  الررةق 10
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الؿراجم 

مركز معؾىم   غرف  الررةق 11

.مًُؾػ  افىام والىار ا ا الص  را  احص ءا  الع م ا اإلحص ءا  مصؾَ  والًُطقطا اتةًص   وزار 

: سق ن  . 2

: مراجم فرسق . 1

.م 2008  الع لؿق ا الًٍ ر  سق ن   ة فد   اITC)) الع لؿق  الًٍ ر  مركز

.م 2008 اComtrade سق ن   ة فد  الؿًَد ا األم 

الؿعؾىم   الىار   فى هذا الًؼرور ت تعير فس اي مىةف لؾغرف  وت نًَؿل او  مِىىلق ا  *  
.رغ  اتي و هةصى  رج   الدة  والَذر اثـ ء افدا  هذا الًؼرور

مَؾى سِؽىول  - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 


