
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              
ريؼة ً ليق نة      الِعى و  لٍؾةى  ضةأن مدسى ة  سَ لًفة  الررية ا     

.ما والًى تعًير هخر احص ئق   ردؿق  2007ف م 

          

مركز معؾىم    رف  الررةق 

جؾى  ضأن مدسى   سَ لًف  الرري 
(  410510:  جؾى  ضأن مدسى   هو مع    سغف  سَ لًف  الرري ا كى  رة  )

المنطقة الشرقوة عاصمة الصناعات الخلوجوة

“نوافذ تسووقوة”

2009وىنقى  

جؾى  ضأن تطىر ص  را  الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و  مس 
(  م 2007 -م  2003)خالل الػًر  مدسى   سَ لًف  الرري ا 

:لؾؿزود مس الؿعؾىم   ورجى اتتص ل فؾى 
ف  ل الصرامى/ األدً ذ 

مدور مركز الؿعؾىم  

(رو ل دعى ىمؾقىن )
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3

جؾةى  ضةأن    سؾغت ةقؿ  الص  را  الع لؿق  مةس 

 مؾقةةىن 429.7  حىالىمدسى ةة  سَ لًفةة  الرريةة   

.م 2007 وتر همروؽىا ف م 

 -مس هذا اليـةد   -ارتػعت  ةقؿ  ص  را  الع ل  

دـىو ً فةى الؿًىدة ا خةالل الػًةر      % 9سؿعدل  

(. م 2007 -م  2003)

 ول فؾةى مِةًىى    10تصل ةقؿ  صة  را  هكيةر    

وهةى  ا  وتر همروؽةى  مؾقةىن   320.1الع ل  حةىالى   

مةةةس اجؿةةة لى ةقؿةةة   % 74.4مةةة  وؿٌّةةةل حةةةىالى  

.م 2007ف م  - مس هذا اليـد - ص  را  الع ل 

دىرو  الؿركز األول سقس الدول الؿصدر  ذغؾت 

فؾى لٍؾةةةةى  ضةةةةأن مدسى ةةةة  سَ لًفةةةة  الرريةةةة   

مةةةس % 18 سؿةةة  وؿٌّةةةل حةةةىالى   مِةةةًىى العةةة ل ا 

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

. م 2007ف م 

كؿ  ذغؾت الؿؿؾؽ  العرسق  الِةعى و  الؿركةز   

لٍؾى  ضأن مدسى ة   الٌ نى سقس الدول الؿصدر  

سؿةة  وؿٌّةةل  فؾى مِةةًىى العةة ل اسَ لًفةة  الرريةة 

 مس اجؿ لى ةقؿ  صة  را  العة ل   % 15.6 حىالى

. م 2007ف م  - مس هذا اليـد -

ٍؾى  ضأن مدسى   سَ لًف  ل الدول الؿصدر هه . 1
: م 2007ا ف م فؾى مًِىى الع ل الرري 

مركز معؾىم    رف  الررةق 

لٍؾى  ضأن مدسى   سَ لًف  هه  الدول الؿصدّر  
م  2007ف م  افؾى مًِىى الع ل الرري ا 

الؿصدر الدول 
الص  را ةقؿ  

(مؾقىن  وتر)
األهؿق  الـِيق 

)%(

77.518.0دىرو  

67.115.6الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و 

33.57.8اوران

33.07.7هدي نق 

24.75.7مـغىلق 

20.44.7اورلـدا

19.64.6نقىزوؾـدا

18.44.3اثقىسق 

13.33.1هىنج كىنج

12.62.9اوط لق 

320.174.4اجؿ لى هه  الدول الؿصدر 

109.625.6س ةى الدول الؿصدر 

429.7100اجؿ لى الص  را  الع لؿق 

الؼِ  األول

ٍؾى  ضأن مدسى   سَ لًف  الرري مالمح الًٍ ر  الع لؿق  ل

الرري  سَ لًف  مدسى   ضأن جؾى   - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 



جؾةةى  ضةةأن  سؾغةةت ةقؿةة  الةةىار ا  الع لؿقةة  مةةس

 مؾقةةىن 354.5 حىالى مدسى ةة  سَ لًفةة  الرريةة 

.م 2007 وتر همروؽىا ف م 

مةةس هةةذا  -ادةةًؼر معةةدل ةقؿةة  وار ا  العةة ل   

فـةةةد نػةةةس مِةةةًىاه ا خةةةالل الػًةةةر                           -اليـةةةد 

(. م 2007 -م  2003)

 ول فؾةةى مِةةًىى  10تصةةل ةقؿةة  ادةةًقرا  هكيةةر 

وهةى  ا  وتر همروؽى مؾقىن  315.5الع ل  حىالى  

مةس اجؿة لى ةقؿة  وار ا     % 89م  وؿٌّل حةىالى  

.م 2007ف م  - مس هذا اليـد - الع ل 

اوط لقةةةةة  الؿركةةةةةز األول سةةةةةقس الةةةةةدول    ذةةةةةغؾت 

لٍؾةةةةى  ضةةةةأن مدسى ةةةة  سَ لًفةةةة   الؿِةةةةًىر   

 سؿةة  وؿٌّةةل حةةىالى  فؾى مِةةًىى العةة ل ا الرريةة 

مةةس  - مةةس اجؿةة لى ةقؿةة  وار ا  العةة ل  % 38.1

. م 2007ف م  - هذا اليـد

الفـةةةد الؿركةةز الٌةةة نى سةةةقس الةةةدول  ذةةةغؾت كؿةة   

لٍؾةةةةى  ضةةةةأن مدسى ةةةة  سَ لًفةةةة   الؿِةةةةًىر   

 سؿةة  وؿٌّةةل حةةىالى  فؾى مِةةًىى العةة ل ا الرريةة 

مةةس  - مةةس اجؿةة لى ةقؿةة  وار ا  العةة ل  % 15.3

. م 2007ف م  - هذا اليـد

ٍؾى  ضأن مدسى   سَ لًف  ل الدول الؿًِىر  هه . 2
: م 2007ا ف م فؾى مًِىى الع ل الرري 

4

ٍؾى  ضأن مدسى   سَ لًف  هه  الدول الؿًِىر   ل
م  2007ف م  افؾى مًِىى الع ل الرري ا 

مركز معؾىم    رف  الررةق 

الدول الؿًِىر  
الىار ا ةقؿ  

(مؾقىن  وتر)
األهؿق  الـِيق 

)%(

135.138.1اوط لق 

54.415.3الفـد

43.612.3الصقس

25.07.1س كًِ ن

13.93.9هىنج كىنج

11.93.4اليرازول

9.62.7هدي نق 

8.12.3تركق 

7.52.1فرنِ 

6.41.8الق س ن

315.589.0اجؿ لى هه  الدول الؿًِىر  

39.011.0س ةى الدول الؿًِىر  

354.5100اجؿ لى الىار ا   الع لؿق 

الرري  سَ لًف  مدسى   ضأن جؾى   - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 



الٌ نىالؼِ  

مس جؾى  ضأن مدسى   سَ لًف  الرري  تٍ ر  الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و 

سؾةةةةم اجؿةةةة لى ةقؿةةةة  صةةةة  را  الؿؿؾؽةةةة    

جؾى  ضةأن مدسى ة     العرسق  الِعى و  مس

روةةة ل  مؾقةةىن  251.6 حىالىسَ لًفةة  الرريةة   

( مؾقةةىن  وتر 67.1هى مةة  وعةة  ل  )دةةعى ىا 

. م 2007ف م 

ارتػعةةت ةقؿةة  صةة  را  الؿؿؾؽةة  العرسقةة     

 م 2007فةة م  -مةةس هةةذا اليـةةد   -الِةةعى و  

مؾقةىن روة ل دةعى ى مؼ رنة        110.8سؿؼدار  

  140.4ما كؿةةة  ارتػعةةةت سؿؼةةةدار   2006سعةةة م  

. م 2003مؾقىن رو ل دعى ى مؼ رن  سع م 

الؿركةةز األول ذةةغؾت  ول اتتَةة   األوروسةةى  

الؿؿؾؽةة  العرسقةة  الِةةعى و  فةةى صةة  را  

جؾةةى  ضةةأن مدسى ةة  سَ لًفةة  الرريةة ا  مةةس 

فةة م % 43.2  سأهؿقةة  نِةةيق  سؾغةةت حةةىالى

 ول هدةةةقىو  فةةةدا العرسقةةة      فةةةًؾت ام 2007

سأهؿقةة  نِةةيق  سؾغةةت حةةىالى  ا واألدةةالمق 

الؿؿؾؽ  مس اجؿ لى ةقؿ  ص  را   31.9%

فى العة م  . مس هذا اليـد العرسق  الِعى و 

.نػِه

هه  هدىاق ص  را  الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و  مس 
م  2007ف م جؾى  ضأن مدسى   سَ لًف  الرري ا 

جؾى  ضأن تطىر ص  را  الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و ا مس 
( م 2007 -م  2003)خالل الػًر   مدسى   سَ لًف  الرري ا 

5

(رو ل دعى ىمؾقىن )

جؾى  ضةأن   ص  را  الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و  مس
: م 2007مدسى   سَ لًف  الرري ا ف م 
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مركز معؾىم    رف  الررةق 

الؿصدر الدول 
ةقؿ  الص  را  

الِعى و 
(رو ل دعى ى هلف)

األهؿق  
الـِيق 
)%(

10875143.2 ول اتتَ   األوروسى

8024031.9 ول هدقىو  فدا العرسق  واألدالمق 

2860111.4 ول ادالمق  فدا العرسق 

114194.5 ول مٍؾس الًع ون الُؾقٍى

106574.2 ول همروؽ  الٍـىسق 

61832.5 ول هفروؼق  فدا العرسق  واتدالمق 

47211.9 ول الٍ مع  العرسق  األخرى

5280.2 ول ادًرالق  وجزر الي دػقا

5410.2مٍؿىف    ول هخرى

251640100اجؿ لى الص  را   الِعى و 

الرري  سَ لًف  مدسى   ضأن جؾى   - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 



الٌ ل الؼِ  

الؿـطؼ  الررةق  لًصدور جؾى  ضأن مدسى   سَ لًف  الرري  هم م مًٌِؿرىاألدىاق الىافد   

حق  لٍؾى  ضأن مدسى   سَ لًف  الرري مس الؿصدر  والؿًِىر    الدولسعد الًعرذ فؾى هه              

همةة م  لفةةذه الِةةؾع  الىافةةد   األدةةىاقا تسةةد وهن نًعةةرذ فؾةةى ههةة      فؾى مِةةًىى العةة ل  الؼقؿةة 

خةالل   -مةس هةذا اليـةد     -  ول الع ل ادًـ  ا الى معدت  نؿى وار ا   امًٌِؿرى الؿـطؼ  الررةق 

معدل نؿى وار اتف  مس جؾةى  ضةأن مدسى ة     الًى وز ا   معرف  الدولهى (. )م 2007 -م  2003)الػًر  

.(لؿًٌِؿرى الؿـطؼ  مًِؼيؾق  تِىوؼق فؾى رد  دق د   ا والًى تِ فدسَ لًف  الرري 

الؿـطؼ  الررةق  هم م مًٌِؿرىهه  األدىاق الىافد  
لًصدور جؾى  ضأن مدسى   سَ لًف  الرري  

مركز معؾىم    رف  الررةق 6

الدول

الؿًِىر   

ةقؿ  الىار ا 

(مؾقىن  وتر همروؽى)

حص  الدول  

وار ا  الع ل ةقؿ  مس 

)%(

معدل نؿى ةقؿ 

الىار ا  خالل الػًر   

(م 2007 -م  2003)

)%(

3.61.03158القىن ن

4.11.1456روم نق 

13.93.9246هىنج كىنج

25.07.0628س كًِ ن

2.00.5627اندونقِق 

1.70.4821اليرتغ ل

54.415.3418الفـد

7.52.1213فرنِ 

11.93.3511اليرازول

8.12.294تركق 

132.237.3اجؿ لى الدول

222.362.7س ةى الدول الؿًِىر  

354.5100اجؿ لى الىار ا   الع لؿق 

الرري  سَ لًف  مدسى   ضأن جؾى   - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 
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القىنةة ن مةةس جؾةةى  ضةةأن     سؾغةةت ةقؿةة  وار ا  
مؾقةةىن   3.6مدسى ةة  سَ لًفةة  الرريةة  حةةىالى   

% 1.03 ما وهى مة  وؿٌةل   2007 وتر همروؽى ف م 
مةةس هةةذا   - مةةس اجؿةة لى ةقؿةة  وار ا  العةة ل   

.فى الع م نػِه - اليـد

حٍ  الؽؿق  الًى ادًىر تف  القىن ن   كؿ  وؼدر 
مةةةس جؾةةةى  ضةةةأن مدسى ةةة  سَ لًفةةة  الرريةةة      

وسؾةةةةةةم . م 2007رةةةةةةسا فةةةةةة م    392سَةةةةةةىالى  
ؼقؿةةة  الطةةةس مةةةس وار ا    العةةة م لؿًىدةةة  ال

 اً وتر  9298حةىالى    -مةس هةذا اليـةد     -القىن ن 
.ا فى الع م نػِه ق ًهمروؽ

هـ ك فرص  لزو    ص  را  الؿؿؾؽة  العرسقة    
جؾةةى  ضةةأن مدسى ةة  سَ لًفةة   مةةس الِةةعى و  

نظةراً ترتػة م مًىدة  معةدَل     لؾقىنة نا   الرري 
سةةةَىالى   همـةةالقىنةة ن الـؿةةى الِةةـىى لةةىار ا    

(.م 2007 -م  2003) خالل الػًر ا 158%

:القىن ندىق . 1
لٍؾى  ضأن مدسى   هه  الدول الؿصدّر  

م  2007ف م ا الى القىن ن سَ لًف  الرري 

60
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تركق 

هدي نق 
اوط لق  81.1

12.3

0.2
2.0

الؿؿؾؽ  العرسق   
الِعى و 

نقىزوؾـدا

)%(

7

:روم نق  دىق. 2
لٍؾى  ضأن مدسى   هه  الدول الؿصدّر  

م  2007ف م ا الى روم نق سَ لًف  الرري 

مركز معؾىم    رف  الررةق 

)%(

40.0

الرري  سَ لًف  مدسى   ضأن جؾى   - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 

روم نقةة  مةةس جؾةةى  ضةةأن   سؾغةةت ةقؿةة  وار ا 
مؾقةةىن   4.1مدسى ةة  سَ لًفةة  الرريةة  حةةىالى    

% 1.14 ما وهى مة  وؿٌةل   2007 وتر همروؽى ف م 
مةةس هةةذا  - مةةس اجؿةة لى ةقؿةة  وار ا  العةة ل  

.فى الع م نػِه - اليـد

حٍةةة  الؽؿقةةة  الًةةةى ادةةةًىر تف     كؿةةة  وؼةةةدر  
روم نقةةة   مةةةس جؾةةةى  ضةةةأن مدسى ةةة  سَ لًفةةة    

وسؾةةم . م 2007رةةسا فةة م   216الرريةة  سَةةىالى  
ؼقؿةةة  الطةةةس مةةةس وار ا   العةةة م لؿًىدةةة  ال

 اً وتر  18764حىالى   -مس هذا اليـد  -روم نق  
.ا فى الع م نػِه ق ًهمروؽ

هـ ك فرص  لزو    ص  را  الؿؿؾؽ  العرسق  
جؾةةى  ضةةأن مدسى ةة  سَ لًفةة  مةةس الِةةعى و  

نظراً ترتػ م مًىد  معةدَل  لروم نق ا  الرري 
سةةةَىالى   همـةةروم نقةة  الـؿةةى الِةةـىى لةةىار ا   

(.م 2007 -م  2003) خالل الػًر ا 56%

الفـد

اوط لق 

نقٍقرو 



:هىنج كىنجدىق . 3
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:اندونقِق دىق . 4
لٍؾى  ضأن مدسى   هه  الدول الؿصدّر  

م  2007ف م ا الى اندونقِق سَ لًف  الرري  جؾةةةى  اندونقِةةةق   مةةةس  سؾغةةةت ةقؿةةة  وار ا 
حىالى               ضةةةةةةأن مدسى ةةةةةة  سَ لًفةةةةةة  الرريةةةةةة 

ما وهةةةذا  2007مؾقةةةىن  وتر همروؽةةةى فةةة م    2
 مس اجؿ لى ةقؿ  وار ا  الع ل % 0.56 وؿٌل

.ا فى الع م نػِهمس هذا اليـد

اجؿةة لى الؽؿقةة  الًةةى ادةةًىر تف      كؿةة  سؾةةم  
ؿًىدةة  الرةةسا وسؾةةم  214اندونقِةةق  حةةىالى 

ؼقؿةةة  الطةةس مةةةس وار ا  اندونقِةةةق    العةة م ل 
          - مةةةةةس هةةةةةذا اليـةةةةةد    - قةةةةة ً همروؽ اً وتر 9271
. م 2007ف م 

هـةةةة ك فرصةةةة  لزوةةةة    صةةةة  را  الؿؿؾؽةةةة   
جؾةى  ضةأن مدسى ة     مةس  العرسقة  الِةعى و    
نظةةةراً ترتػةةة م إلندونقِةةةق ا  سَ لًفةةة  الرريةةة 

مًىدةةةة  معةةةةدَل الـؿةةةةى الِةةةةـىى لةةةةىار ا   
 خةةالل الػًةةر ا %27سةةةَىالى  اندونقِةةق  مـةةه 

(.م 2007 -م  2003)
مركز معؾىم    رف  الررةق 
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لٍؾى  ضأن مدسى   هه  الدول الؿصدّر  
م  2007ف م ا الى هىنج كىنج سَ لًف  الرري 
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الرري  سَ لًف  مدسى   ضأن جؾى   - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 

هةةىنج كةةىنج مةةس جؾةةى     سؾغةةت ةقؿةة  وار ا  
  13.9ضةةأن مدسى ةة  سَ لًفةة  الرريةة  حةةىالى   

ما وهةةةى مةةة   2007مؾقةةةىن  وتر همروؽةةةى فةةة م  
مةةةةس اجؿةةةة لى ةقؿةةةة  وار ا   % 3.92 وؿٌةةةةل
.فى الع م نػِه - مس هذا اليـد - الع ل 

حٍةةة  الؽؿقةةة  الًةةةى ادةةةًىر تف    كؿةةة  وؼةةةدر 
هىنج كىنج  مس جؾى  ضأن مدسى ة  سَ لًفة    

. م 2007رةةةسا فةةة م   2347الرريةةة  سَةةةىالى  
ؼقؿةةة  الطةةةس مةةةس   العةةة م لؿًىدةةة  الوسؾةةةم 

حةىالى    -مس هةذا اليـةد    -وار ا  هىنج كىنج 
.ا فى الع م نػِه ق ًهمروؽ اً وتر  5915

هـةةةة ك فرصةةةة  لزوةةةة    صةةةة  را  الؿؿؾؽةةةة   
جؾةةى  ضةةأن مدسى ةة  مةةس العرسقةة  الِةةعى و  

نظةةراً ترتػةة م لفةةىنج كةةىنج ا  سَ لًفةة  الرريةة 
هةىنج  مًىد  معدَل الـؿى الِـىى لىار ا  

خةةةةالل الػًةةةةر       ا %46سةةةةةَىالى   همـةةةةكةةةةىنج 
(.م 2007 -م  2003)



الراسمالؼِ  

معؾىم   تف  مًٌِؿرو الؿـطؼ  الررةق  فس الًٍ ر  الدولق  لٍؾى  ضأن مدسى   سَ لًف  الرري   

 اهه  الدول الؿًِىر   لٍؾى  ضأن مدسى   سَ لًف  الرري 
ا  لا فؾى مًِىى الع مس حق  مًىد  ةقؿ  الطس

م 2007 ف م 
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هه  الدول الؿًِىر   لٍؾى  ضأن مدسى   سَ لًف  
ا  لا فؾى مًِىى الع مس حق  حٍ  الؽؿق  االرري 

م 2007ف م 
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ا فؾى مِةًىى العة ل   لٍؾةى  ضةأن مدسى ة  سَ لًفة  الررية      هوط لق  الؿركز األول سقس هه  الةدول الؿِةًىر     ذغؾت 
م  2007ف م  -مس هذا اليـد -هلف رس  26.4اوط لق   مس حق  حٍ  الؽؿق  الؿًِىر  ا حق  ادًىر   

ا فؾى مِةًىى العة ل   لٍؾى  ضةأن مدسى ة  سَ لًفة  الررية     الصقس الؿركز الٌ نى سقس هه  الدول الؿًِىر   ذغؾت 
 .م 2007ف م  -مس هذا اليـد -هلف رس  16.7الصقس  مس حق  حٍ  الؽؿق  الؿًِىر  ا حق  ادًىر   

( وتر همروؽى)
(رس هلف)

  (مس حق  حٍ  الؽؿق  الؿًِىر  )هه  الدول الؿًِىر   لٍؾى  ضأن مدسى   سَ لًف  الرري . 1

ا فؾى مِةًىى العة ل   لٍؾةى  ضةأن مدسى ة  سَ لًفة  الررية      الق س ن الؿركز األول سقس هه  الدول الؿًِىر   ذغؾت 
مةس هةذا    - وتر همروؽةى   19374الطس سؿ  ةقؿًه الق س ن مس حق  مًىد  ةقؿ  الطس الؿًِىر ا حق  ادًىر   

م  2007ف م  -اليـد

ا فؾى مِةًىى العة ل   لٍؾى  ضأن مدسى   سَ لًف  الررية  هدي نق  الؿركز الٌ نى سقس هه  الدول الؿًِىر   ذغؾت 
مةس هةذا    - وتر همروؽةى   8980الطس سؿة  ةقؿًةه   هدي نق  مس حق  مًىد  ةقؿ  الطس الؿًِىر ا حق  ادًىر   

.م 2007ف م  -اليـد

  (ةقؿ  الطس الؿًُِىر مًىد  مس حق  )هه  الدول الؿًِىر   لٍؾى  ضأن مدسى   سَ لًف  الرري . 2

مركز معؾىم    رف  الررةق 9

الرري  سَ لًف  مدسى   ضأن جؾى   - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 



الؿراجم 

مركز معؾىم    رف  الررةق 10

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

: سق ن  . 2

: مراجم فرسق . 1

.م 2007  الع لؿق ا الًٍ ر  سق ن   ة فد   اITC)) الع لؿق  الًٍ ر  مركز

.م 2007 اComtrade سق ن   ة فد  الؿًَد ا األم 

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

الرري  سَ لًف  مدسى   ضأن جؾى   - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 


