
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 هم تِةةة ه  هةةةذم 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     

. لًصدور هذم 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   الِؾعق 

نًـ ول فرض وتَؾقل تٍ ر  الؿؿؾؽ  العرسقة    وفى هذا العد              
 ا 2008ريؼة ً ليق نة   فة       الِعى و  لٍ كقً   لؾرج ل والصةيق،ا 

.والًى تعًير هخر احص ئق   ردؿق 

          

مركز معؾىم   غرف  الررةق 

ج كقً   لؾرج ل والصيق،
620339: ج كقً   لؾرج ل والصيق،ا مس مىا  نٍِق، اخرا غقر مصـرما كى  رة    

المنطقة الشرقية عاصمة الصناعات الخليجية

“نوافذ تدويقية”

  2010هغِطس 

تطىر ص  را  الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و ا مس               
(    2008 -   2004)خالل الػًر   ا ج كقً   لؾرج ل والصيق،

(رو ل دعى ىمؾقىم )

مصؾَ  اإلحص ءا  الع م  والؿعؾىم  
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والصيق، لؾرج ل ج كقً    - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 



3

ج كقًةة    سؾغةةق ةقؿةة  الصةة  را  الع لؿقةة  مةةس   

 وتر  مؾقةةةىم 859.5 حةةةىالى لؾرجةةة ل والصةةةيق، 

.  2008همروؽىا ف   

 -مس هذا اليـةد   -ارتػعق  ةقؿ  ص  را  الع ل  

دـىو ً فةى الؿًىدة ا خةالل الػًةر      % 4سؿعدل 

(2004   - 2008   .)

 ول فؾةى مِةًىى    10تصل ةقؿ  صة  را  هكيةر    

وهةى  ا  وتر همروؽةى  مؾقةىم  627.7الع ل  حةىالى  

مةةةس اجؿةةة لى ةقؿةةة    % 72.9مةةة  وؿٌّةةةل حةةةىالى   

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

فقًـ   الؿركز األول سقس الدول الؿصةدر    ذغؾق

 مِةًىى العة ل ا  والصيق، فؾةى   لؾرج ل لٍ كقً  

مةةةس اجؿةةة لى ةقؿةةة    % 27.1 سؿةةة  وؿٌّةةةل حةةةىالى  

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

كؿةة  ذةةغؾق الصةةقس الؿركةةز الٌةة نى سةةقس الةةدول     

فؾةةةةى  والصةةةةيق، لؾرجةةةة ل لٍ كقًةةةة  الؿصةةةةدر  

مةةةس % 14 حةةةىالى سؿةةة  وؿٌّةةةل  مِةةةًىى العةةة ل ا 

 - مس هةذا اليـةد   - اجؿ لى ةقؿ  ص  را  الع ل 

.   2008ف   

 فؾىالدول الؿصدر  لٍ كقً   لؾرج ل والصيق، هه . 1
:   2008  ا ف  مًِىى الع ل 

مركز معؾىم   غرف  الررةق 

فؾى لٍ كقً   لؾرج ل والصيق،ا هه  الدول الؿصدّر  
   2008ف     امًِىى الع ل 

الؿصدر الدول 
الص  را ةقؿ  

(مؾقىم  وتر)
األهؿق  الـِيق 

)%(

233.227.1فقًـ   

120.614الصقس

58.16.8اوط لق 

40.34.7اندونقِق 

34.74الؿ نق 

32.23.7هىنج كىنج

30.83.6روم نق 

30.33.5دىوِرا

28.63.3س كًِ م

18.92.2سؾغ رو 

627.772.9اجؿ لى هه  الدول الؿصدر 

231.827.1س ةى الدول الؿصدر 

859.5100اجؿ لى الص  را  الع لؿق 

الؼِ  األول

مالمح الًٍ ر  الع لؿق  لٍ كقً   لؾرج ل والصيق،

والصيق، لؾرج ل ج كقً    - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 

Source: COMTRADE ,ITC 



سؾغةةةق ةقؿةةة  الةةةىار ا  الع لؿقةةة  مةةةس ج كقًةةة    

 وتر  مؾقةةةىم 535.3 حةةةىالىلؾرجةةة ل والصةةةيق، 

.  2008همروؽىا ف   

 -مةةس هةذا اليـةةد   -ارتػعةق ةقؿةة  وار ا  العة ل    

دةـىو ً فةى الؿًىدة ا خةالل الػًةر                          % 10سؿعدل 

(2004   - 2008   .)

 ول فؾةةى مِةةًىى  10تصةةل ةقؿةة  ادةةًقرا  هكيةةر 

وهى مة   ا  وتر همروؽى مؾقىم 344الع ل  حىالى 

مةةس اجؿةة لى ةقؿةة  وار ا  % 64.6وؿٌّةةل حةةىالى 

.  2008ف    - مس هذا اليـد - الع ل 

الىتو   الؿًَةد  اتمروؽقة  الؿركةز األول     ذغؾق

لؾرجةةةةة ل  لٍ كقًةةةةة  سةةةةةقس الةةةةةدول الؿِةةةةةًىر   

 حةىالى  وؿٌّةل  سؿة  مِةًىى العة ل ا    فؾى والصيق،

مةةس  - مةةس اجؿةة لى ةقؿةة  وار ا  العةة ل   % 14.6

.   2008ف    - هذا اليـد

الؿؿؾؽ  الؿًَد  الؿركز الٌ نى سةقس   ذغؾقكؿ  

والصةةيق،  لؾرجةة ل لٍ كقًةة  الةةدول الؿِةةًىر    

مةس  % 7.9 حةىالى  سؿ  وؿٌّلمًِىى الع ل ا  فؾى

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

.   2008ف   

 فؾى لٍ كقً   لؾرج ل والصيق، الدول الؿًِىر  هه . 2
:   2008  ا ف  مًِىى الع ل 

4

فؾى ا هه  الدول الؿًِىر   لٍ كقً   لؾرج ل والصيق،
   2008ف     امًِىى الع ل 

مركز معؾىم   غرف  الررةق 

الدول الؿًِىر  
الىار ا ةقؿ  

(مؾقىم  وتر)
األهؿق  الـِيق 

)%(

7814.6الىتو   الؿًَد  اتمروؽق 

42.47.9الؿؿؾؽ  الؿًَد 

38.87.3الق س م

35.36.6ادي نق 

32.26الؿ نق 

30.35.7فرنِ 

25.74.8اوط لق 

25.14.7دىوِرا

24.24.5هىنج كىنج

122.2الـؿِ 

34464.3اجؿ لى هه  الدول الؿًِىر  

191.335.7س ةى الدول الؿًِىر  

535.3100اجؿ لى الىار ا   الع لؿق 

والصيق، لؾرج ل ج كقً    - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 

Source: COMTRADE ,ITC 



الٌ نىالؼِ  

مس ج كقً   لؾرج ل والصيق، تٍ ر  الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و 

سؾةةةةم اجؿةةةة لى ةقؿةةةة  صةةةة  را  الؿؿؾؽةةةة    

ج كقًةةة   لؾرجةةة ل  العرسقةةة  الِةةةعى و  مةةةس

روةة ل دةةعى ىا  مؾقةةىم 96 حةةىالى والصةةيق 

.   2008ف   

ارتػعةةق ةقؿةة  صةة  را  الؿؿؾؽةة  العرسقةة     

   2008فةة    -مةةس هةةذا اليـةةد   -الِةةعى و  

مؾقةةىم روةة ل دةةعى ىا مؼ رنةة    23سؿؼةةدار 

%.31.4 ا سـِي  زو     2007سع   

الؿركز ذغؾق  ول الٍ مع  العرسق  اتخرى 

الؿؿؾؽةةةةة  العرسقةةةةة   فةةةةةى صةةةةة  را    األول

ا مةةس ج كقًةة   لؾرجةة ل والصةةيق،  الِةةعى و 

فة    % 99.98 حةىالى  سؾغةق  سأهؿق  نِةيق  

مٍؿىف    ول اخرى سأهؿق    فًؾت ا  2008

مةةةس اجؿةةة لى  %0.02نِةةةيق  سؾغةةةق حةةةىالى  

 الِةعى و   الؿؿؾؽ  العرسق ةقؿ  ص  را  

.فى الع   نػِ،. مس هذا اليـد

هه  هدىاق ص  را  الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و  مس 
   2008ف   ا ج كقً   لؾرج ل والصيق،

تطىر ص  را  الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و ا مس          
(   2008 -   2004)خالل الػًر   ا ج كقً   لؾرج ل والصيق،

5

(رو ل دعى ىمؾقىم )

           صةةةةة  را  الؿؿؾؽةةةةة  العرسقةةةةة  الِةةةةةعى و  مةةةةةس  . 1
:  2008ف    اج كقً   لؾرج ل والصيق،
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مركز معؾىم   غرف  الررةق 

الؿًِىر  الدول 
ةقؿ  الص  را  

الِعى و 
(رو ل دعى ى هلف)

األهؿق  
الـِيق 
)%(

9620699.98 ول الٍ مع  العرسق  اتخرى 

190.02مٍؿىف    ول اخرى

96225100اجؿ لى الص  را   الِعى و 

والصيق، لؾرج ل ج كقً    - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 

مصؾَ  اإلحص ءا  الع م  والؿعؾىم  

مصؾَ  اإلحص ءا  الع م  والؿعؾىم  



هه   ول وار ا  الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و  مس               
  2008ف   ا ج كقً   لؾرج ل والصيق،

6

(رو ل دعى ىمؾقىم )

وار ا  الؿؿؾؽةةةةةةة  العرسقةةةةةةة  الِةةةةةةةعى و  مةةةةةةةس              . 2
: 2008ا ف   ج كقً   لؾرج ل والصيق،

تطىر وار ا  الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و  مس              
(   2008 -   2004)خالل الػًر   ا ج كقً   لؾرج ل والصيق،

سؾم اجؿ لى ةقؿ  وار ا  الؿؿؾؽ  العرسقة    

 ج كقًةة   لؾرجةة ل والصةةيق،  الِةةعى و  مةةس 

روةةةة ل دةةةةعى ىا فةةةة     مؾقةةةةىم 32 حةةةةىالى

2008   .

ارتػعةةةق ةقؿةةة  وار ا  الؿؿؾؽةةة  العرسقةةة     

  2008فةة    -مةةس هةةذا اليـةةد    -الِةةعى و  

مؾقةةةىم روةةة ل دةةةعى ىا مؼ رنةةة   8سؿؼةةةدار 

%.34سـِي  زو    .  2007سع   

فةةى الؿركةةز األول ذةغؾق الصةةقس الرةعيق    

مةةةس  الؿؿؾؽةةة  العرسقةةة  الِةةةعى و  وار ا  

ا سأهؿقةة  نِةةيق  ج كقًةة   لؾرجةة ل والصةةيق،

  فةةةًؾت ا 2008فةةة   % 52.16 حةةةىالى سؾغةةةق

 %11.75الفـد سأهؿق  نِةيق  سؾغةق حةىالى    

العرسقة    الؿؿؾؽة  مس اجؿ لى ةقؿ  وار ا  

.فى الع   نػِ،. مس هذا اليـد الِعى و 

مركز معؾىم   غرف  الررةق 

والصيق، لؾرج ل ج كقً    - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 

الؿصدر الدول 
 الىار ا  ةقؿ 

الِعى و 
(هلف رو ل دعى ى)

األهؿق  
الـِيق 
)%(

1682352.16الصقس الرعيق 

378811.75الفـد

28448.82دىرو 

21996.82تركق 

17505.43اوط لق 

17265.35 ول اخرى

12573.9س كًِ م

10573.27الؿؽِقا

8062.5فرنِ 

32250100اجؿ لى الىار ا   الِعى و 

مصؾَ  اإلحص ءا  الع م  والؿعؾىم  

مصؾَ  اإلحص ءا  الع م  والؿعؾىم  
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الٌ ل الؼِ  

ج كقً   لؾرج ل والصيق،الؿـطؼ  الررةق  لًصدور  هم   مًٌِؿرىاألدىاق الىافد   

حقةة  لٍ كقًةة   لؾرجةة ل والصةةيق، مةةس     الؿصةةدر  والؿِةةًىر    الةةدولههةة   فؾةةى سعةةد الًعةةرذ             
همةة    لفةةذم الِةةؾع  الىافةةد   األدةةىاقتسةةد وهم نًعةةرذ فؾةةى ههةة      افؾى مِةةًىى العةة ل  الؼقؿةة 

 خةالل  -مس هذا اليـةد   -  ول الع ل  نؿى وار ا  ادًـ  ا الى معدت  امًٌِؿرى الؿـطؼ  الررةق 
معةةدل نؿةةى وار اتفةة  مةةس ج كقًةة   لؾرجةة ل   الًةةى وةةز ا   معرفةة  الةةدولهى (. )  2008 - 2004) الػًةةر 

.(لؿًٌِؿرى الؿـطؼ  مًِؼيؾق  تِىوؼق فؾى رد  دق د   ا والًى تِ فدوالصيق 

الؿـطؼ  الررةق  هم   مًٌِؿرىهه  األدىاق الىافد  
ج كقً   لؾرج ل والصيق،لًصدور  

مركز معؾىم   غرف  الررةق 7

الدول

الؿًِىر   

ةقؿ  الىار ا 

(مؾقىم  وتر همروؽى)

حص  الدول  

وار ا  الع ل ةقؿ  مس 

)%(

معدل نؿى ةقؿ 

الىار ا  خالل الػًر   

(2004   - 2008  )

)%(

122.222الـؿِ 

25.14.721دىوِرا

25.74.819اوط لق 

11.82.218كىرو  الٍـىسق 

30.35.716فرنِ 

10.5215دـغ فىرا

42.47.914الؿؿؾؽ  الؿًَد 

35.36.612ادي نق 

32.2611الؿ نق 

10.31.911الصقس

235.644اجؿ لى الدول

299.756س ةى الدول الؿًِىر  

535.3100اجؿ لى الىار ا   الع لؿق 

والصيق، لؾرج ل ج كقً    - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 

Source: COMTRADE ,ITC 
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الـؿِةةة  مةةةس ج كقًةةة     سؾغةةةق ةقؿةةة  وار ا 
مؾقةةةةةىم  وتر  12لؾرجةةةةة ل والصةةةةةيق، حةةةةةىالى 

مةس  % 2.2 ا وهى مة  وؿٌةل    2008همروؽى ف   
 مةس هةذا اليـةد    - اجؿ لى ةقؿ  وار ا  الع ل 

.فى الع   نػِ، -

حٍةةة  الؽؿقةةة  الًةةةى ادةةةًىر تف    كؿةةة  وؼةةةدر 
الـؿِ  مس ج كقً   لؾرج ل والصيق، سَةىالى             

العةة   ؿًىدةة  الوسؾةةم .   2008رةةسا فةة    164
مةس هةذا    -ؼقؿ  الطةس مةس وار ا  الـؿِة     ل

ا فةةةى  قةةة ًهمروؽ اً وتر 73213حةةةىالى  -اليـةةةد 
.الع   نػِ،

صةةةة  را  الؿؿؾؽةةةة   لزوةةةة    فرصةةةة  هـةةةة  
مةةةس ج كقًةةة   لؾرجةةة ل   العرسقةةة  الِةةةعى و   
مًىدةةة   نظةةةراً ترتػةةة  والصةةةيق، لؾـؿِةةة  ا 

، مـةةالـؿِةة  معةةدَل الـؿةةى الِةةـىى لةةىار ا   
(.  2008 -   2004) خالل الػًر ا %22 سةَىالى

:الـؿِ دىق . 1
 لٍ كقً   لؾرج ل والصيق، الىهه  الدول الؿصدّر  

   2008ف   ا الـؿِ 
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الى  لٍ كقً   لؾرج ل والصيق،هه  الدول الؿصدّر  :دىوِرا دىق. 2
   2008ف    ا دىوِرا
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)%(

5

  11.9

دىوِةةةةةةةرا مةةةةةةةس                   سؾغةةةةةةةق ةقؿةةةةةةة  وار ا   
مؾقةىم   25.1ج كقً   لؾرجة ل والصةيق، حةىالى    

% 4.7 ا وهى م  وؿٌل  2008 وتر همروؽى ف   
مةةس هةةذا  - مةس اجؿةة لى ةقؿةة  وار ا  العةة ل  

.فى الع   نػِ، - اليـد

كؿةةة  وؼةةةدر حٍةةة  الؽؿقةةة  الًةةةى ادةةةًىر تف    
دىوِةةةةرا مةةةةس ج كقًةةةة   لؾرجةةةة ل والصةةةةيق، 

ؿًىدة   الوسؾةم  .   2008رسا ف    113سَىالى 
 -ؼقؿةة  الطةةس مةةس وار ا  دىوِةةرا   العةة   ل

 قة ً همروؽ اً وتر 222027حةىالى   -مس هذا اليـد 
.ا فى الع   نػِ،

الؿؿؾؽةةةة   صةةةة  را  لزوةةةة    فرصةةةة  هـةةةة  
مةةةةس ج كقًةةةة   لؾرجةةةة ل  الِةةةةعى و  العرسقةةة  

 مًىدةة  نظةةراً ترتػةة   والصةةيق، لِىوِةةراا  
، مـة دىوِةرا  الـؿى الِةـىى لةىار ا     معدَل
(.  2008 -   2004) خالل الػًر ا %21  سةَىالى

اوط لق 

 ول اخرى  

والصيق، لؾرج ل ج كقً    - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 
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:اوط لق دىق . 3

9

  الى لٍ كقً   لؾرج ل والصيق،هه  الدول الؿصدّر  :كىرو  الٍـىسق دىق . 4
   2008ف    اكىرو  الٍـىسق 

سؾغةةةةق ةقؿةةةة  وار ا  كىروةةةة  الٍـىسقةةةة  مةةةةس   
مؾقةةىم  11.8 حةةىالىج كقًةة   لؾرجةة ل والصةةيق، 

% 2.2 ا وهةةذا وؿٌةةل  2008 وتر همروؽةةى فةة   
هةةذا  مةةسمةةس اجؿةة لى ةقؿةة  وار ا  العةة ل    

.ا فى الع   نػِ،اليـد

كؿةة  سؾةةم اجؿةة لى الؽؿقةة  الًةةى ادةةًىر تف       
الع   ؿًىد  الرسا وسؾم  323كىرو  حىالى 

 اً وتر 36492ؼقؿ  الطس مس وار ا  كىروة   ل
.   2008ف    - مس هذا اليـد - ق ًهمروؽ

الؿؿؾؽةةةة   صةةةة  را  لزوةةةة    فرصةةةة  هـةةةة  
مةةةس ج كقًةةة   لؾرجةةة ل    الِةةةعى و  العرسقةةة 

 معةدَل  مًىد  نظراً ترتػ  والصيق، لؽىرو ا 
 سةةةَىالىكىروةة  مـةة،   الِةةـىى لةةىار ا   الـؿةةى

(.  2008 -   2004) خالل الػًر  ا18%
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 لٍ كقً   لؾرج ل والصيق، الىهه  الدول الؿصدّر  
   2008اوط لق ا ف   

)%(
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الصقس
63.7

      16.5

10.5

سؾغةةةةةةةةةق ةقؿةةةةةةةةة  وار ا  اوط لقةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةس                 
مؾقةىم  25.7ج كقً   لؾرج ل والصيق، حةىالى  

% 4.8 ا وهى م  وؿٌةل  2008 وتر همروؽى ف   
مةس هةةذا   - مةس اجؿة لى ةقؿةة  وار ا  العة ل    

.فى الع   نػِ، - اليـد

كؿةةة  وؼةةةدر حٍةةة  الؽؿقةةة  الًةةةى ادةةةًىر تف    
اوط لق  مس ج كقً   لؾرجة ل والصةيق، سَةىالى             

العة    ؿًىدة   الوسؾةم  .   2008رسا ف    446
مةةس هةةذا  -ؼقؿةة  الطةةس مةةس وار ا  اوط لقةة  ل

ا فةةةى قةةة ًهمروؽ اً وتر 57686حةةةىالى  -اليـةةةد 
.الع   نػِ،

صةةةة  را  الؿؿؾؽةةةة   لزوةةةة    فرصةةةة  هـةةةة  
مةةةس ج كقًةةة   لؾرجةةةة ل    العرسقةةة  الِةةةعى و   
 مًىدةةة  نظةةةراً ترتػةةة   والصةةةيق، توط لقةةة  ا  

، مـةةاوط لقةة  لةةىار ا   الـؿةةى الِةةـىى  معةةدَل
(.  2008 -   2004)خالل الػًر  %  19 سةَىالى

والصيق، لؾرج ل ج كقً    - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 

                             Source: COMTRADE ,ITC 

                             Source: COMTRADE ,ITC 
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الراسمالؼِ  

معؾىم   تف  مًٌِؿرو الؿـطؼ  الررةق  فس الًٍ ر  الدولق  لٍ كقً   لؾرج ل والصيق،  

مس حق   اهه  الدول الؿًِىر   لٍ كقً   لؾرج ل والصيق،
  2008 ا ف    لا فؾى مًِىى الع مًىد  ةقؿ  الطس
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المملكة المتحدة

ا مِةًىى العة ل   فؾةى   لٍ كقًة   لؾرجة ل والصةيق،   الؿؿؾؽ  الؿًَد  الؿركز األول سقس هه  الدول الؿًِىر    ذغؾق
 .  2008ف    -مس هذا اليـد - رس 1440الؿؿؾؽ  الؿًَد  مس حق  حٍ  الؽؿق  الؿًِىر  ا حق  ادًىر   

حقة    ا مةس مِةًىى العة ل    لٍ كقً   لؾرجة ل والصةيق، فؾةى   ادي نق  الؿركز الٌ نى سقس هه  الدول الؿًِىر    ذغؾق
 .  2008ف    -مس هذا اليـد -رس  680ادي نق  حٍ  الؽؿق  الؿًِىر  ا حق  ادًىر   

(الف  وتر همروؽى) (رس)

  (:مس حق  حٍ  الؽؿق  الؿًِىر  )هه  الدول الؿًِىر   لٍ كقً   لؾرج ل والصيق، . 1

ا مةس حقة    مًِىى الع ل لٍ كقً   لؾرج ل والصيق، فؾى دىوِرا الؿركز األول سقس هه  الدول الؿًِىر   ذغؾق 
مةةس هةةذا  - وتر همروؽةةى الةةف  222 الطةةس سؿةة  ةقؿًةة،دىوِةةرا  مًىدةة  ةقؿةة  الطةةس الؿِةةًىر ا حقةة  ادةةًىر  

 .  2008ف    -اليـد

ا مةس حقة    مِةًىى العة ل   لٍ كقً   لؾرج ل والصيق، فؾى الـؿِ  الؿركز الٌ نى سقس هه  الدول الؿًِىر   ذغؾق 
 -مةس هةذا اليـةد    - وتر همروؽةى  الةف   73 الطس سؿ  ةقؿً،الـؿِ  مًىد  ةقؿ  الطس الؿًِىر ا حق  ادًىر   

.  2008ف   

  (:ةقؿ  الطس الؿًُِىر مًىد  مس حق  )هه  الدول الؿًِىر   لٍ كقً   لؾرج ل والصيق، . 2

مركز معؾىم   غرف  الررةق 10

والصيق، لؾرج ل ج كقً    - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 

                                   Source: COMTRADE ,ITC                                    Source: COMTRADE ,ITC 



الؿراجم 

مركز معؾىم   غرف  الررةق 11

.مًُؾػ  افىا  والىار ا ا الص  را  احص ءا  الع م ا اإلحص ءا  مصؾَ  والًُطق ا اتةًص   وزار 

: سق ن  . 2

: مراجم فرسق . 1

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

.  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   هةصى  رج   الدة  والَذر اثـ ء افدا  هذا الًؼرور

والصيق، لؾرج ل ج كقً    - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 


