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

تؼةدو  الؿعؾىمة ت الؿًعؾؼة  س لِةؾم الؿًـىفة ا فةى الؼط فة ت        
الؿًُؾػةةة ا يمؾةةةقس هم تِةةة ه  هةةةذم الٍفةةةى  فةةةى مِةةة فدة      

 ادًراتقٍق ت 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 ت تػصةةةقؾق                       
لؿِةةًٌؿرى الؿـطؼةة  الرةةرةق  فةةس اتٍ هةة ت وتـ فِةةق  دةةؾم 
الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و  الؿصدرة الى األدىاق الُ رجق  مس 
خالل تَؾقل الص  رات الِعى و  إلحةدى الِةؾما وههة  األدةىاق     
الًةةةى تصةةةدر القفةةة  ا س إلضةةة ف  الةةةى الًعةةةرذ فؾةةةى الؿصةةةدروس     
والؿِةةةةًىر وس العةةةة لؿققس ا وكةةةةذلا األدةةةةىاق الىافةةةةدة همةةةة     

. لًصدور هذم الِؾممًٌِؿرى الؿـطؼ  الررةق  

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

.تٍؿقعى لؾؿٍؿىف ت هو األةِ   الِؾعق 

نًـ ول فرض وتَؾقل تٍ رة الؿؿؾؽ  العرسقة    وفى هذا العد              
 ا والًةةى 2008ريؼةة ً ليق نةة ت فةة      الِةةعى و  لـقًةةرات الـرةة  را  
.تعًير هخر احص ئق ت ردؿق 

          

مركز معؾىم ت غرف  الررةق 

نقًرات الـر  ر
310230: ا كى  رة   ( األمـقى )الـر  ر نقًرات 

المنطقة الشرقية عاصمة الصناعات الخليجية

“نوافذ تدويقية”

  2010اسرول 

نقًرات  تطىر ص  رات الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و ا مس 
(    2008 -   2004)خالل الػًرة  الـر  را 

(رو ل دعى ىمؾقىم )
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3

نقًةةةرات  سؾغةةةي ةقؿةةة  الصةةة  رات الع لؿقةةة  مةةةس 

 وتر همروؽةةةىا    مؾقةةةىم 2869الـرةةة  ر حةةةىالى   

.  2008ف   

 -مس هذا اليـةد   -ارتػعي  ةقؿ  ص  رات الع ل  

دـىو ً فى الؿًىدطا خالل الػًرة % 23سؿعدل 

(2004   - 2008   .)

 ول فؾةى مِةًىى    10تصل ةقؿ  صة  رات هكيةر    

وهى م  ا  وتر همروؽى مؾقىم  2142الع ل  حىالى  

مس اجؿ لى ةقؿ  صة  رات  % 74.7وؿٌّل حىالى 

.  2008ف    - مس هذا اليـد - الع ل 

رودق  اتتَ  و  الؿركز األول سةقس الةدول   ذغؾي 

 مِةًىى العة ل ا  لـقًرات الـر  ر فؾى الؿصدرة 

مةةةس اجؿةةة لى ةقؿةةة  % 30.8  سؿةةة  وؿٌّةةةل حةةةىالى

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

كؿةة  ذةةغؾي اوكرانقةة  الؿركةةز الٌةة نى سةةقس الةةدول    

 مِةًىى العة ل ا  لـقًرات الـر  ر فؾى الؿصدرة 

مةةةس اجؿةةة لى ةقؿةةة    % 8.2  سؿةةة  وؿٌّةةةل حةةةىالى  

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

الـر  رـقًرات ل الدول الؿصدرةهه . 1
:   2008  ا ف  مًِىى الع ل فؾى     

مركز معؾىم ت غرف  الررةق 

لـقًرات الـر  را هه  الدول الؿصدّرة 
   2008ف     امًِىى الع ل فؾى 

الؿصدرةالدول 
الص  راتةقؿ  

(مؾقىم  وتر)
األهؿق  الـِيق 

)%(

882.730.8رودق  اتتَ  و 

235.38.2اوكرانق 

190.36.6لًىنق 

151.95.3كـدا

145.55.1الِىود

142.85فرنِ 

1073.7روم نق 

1053.7سؾغ رو 

98.53.4جىرجق 

832.9الىتو ت الؿًَدة اتمروؽق 

214274.7اجؿ لى هه  الدول الؿصدرة

72725.3س ةى الدول الؿصدرة

2869100اجؿ لى الص  رات الع لؿق 

الؼِ  األول

ـقًرات الـر  رمالمح الًٍ رة الع لؿق  ل

الـر  ر نقًرات  - الُؾقٍق  الصـ ف ت ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 



نقًةةةرات   سؾغةةةي ةقؿةةة  الةةةىار ات الع لؿقةةة  مةةةس    

 وتر همروؽةىا   مؾقةىم  3593.8الـر  ر حىالى  

.  2008ف   

 -مةس هةذا اليـةد     -ارتػعي  ةقؿ  وار ات العة ل   

دـىو ً فى الؿًىدطا خالل الػًةرة                     % 25سؿعدل 

(2004   - 2008   .)

 ول فؾةةى مِةةًىى  10تصةةل ةقؿةة  ادةةًقرا  هكيةةر 

وهةى  ا  وتر همروؽةى  مؾقىم 1778.8الع ل  حىالى 

مةةةس اجؿةةة لى ةقؿةةة   % 49.4مةةة  وؿٌّةةةل حةةةىالى   

.  2008ف    - مس هذا اليـد - وار ات الع ل 

اليرازوةةةةةل الؿركةةةةةز األول سةةةةةقس الةةةةةدول  ذةةةةةغؾي 

مِةةةًىى لـقًةةةرات الـرةةة  ر فؾةةةى   الؿِةةةًىر ة 

مةس اجؿة لى ةقؿة     % 9 سؿة  وؿٌّةل حةىالى    الع ل ا

.   2008ف    - مس هذا اليـد - وار ات الع ل 

الىتوةة ت الؿًَةدة األمروؽقة  الؿركةةز   ذةغؾي  كؿة   

لـقًةةرات الـرةة  ر الٌةة نى سةةقس الةةدول الؿِةةًىر ة 

مةس  % 6.4 سؿ  وؿٌّل حةىالى  مًِىى الع ل افؾى 

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

.   2008ف   

ـقًرات الـر  ر ل الدول الؿًِىر ةهه . 2
:   2008  ا ف  مًِىى الع ل  فؾى    

4

ـقًرات الـر  را هه  الدول الؿًِىر ة ل
   2008ف     امًِىى الع ل فؾى 

مركز معؾىم ت غرف  الررةق 

الدول الؿًِىر ة
الىار اتةقؿ  

(مؾقىم  وتر)
األهؿق  الـِيق 

)%(

324.49اليرازول

229.96.4الىتو ت الؿًَدة اتمروؽق 

2226.2فرنِ 

2166تركق 

191.45.3اندونِق 

188.95.3الؿؿؾؽ  الؿًَدة

119.43.3الؿغرب

100.32.8سقرو

98.62.7كىلىميق 

87.92.4الؿٍر

1778.849.4اجؿ لى هه  الدول الؿًِىر ة

181550.6س ةى الدول الؿًِىر ة

3593.8100اجؿ لى الىار ات  الع لؿق 

الـر  ر نقًرات  - الُؾقٍق  الصـ ف ت ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 



الٌ نىالؼِ  

مس نقًرات الـر  ر تٍ رة الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و 

سؾةةةةم اجؿةةةة لى ةقؿةةةة  صةةةة  رات الؿؿؾؽةةةة    

نقًةةةرات الـرةةة  ر  العرسقةةة  الِةةةعى و  مةةةس 

روةةةةةة ل دةةةةةةةعى ىا                 مؾقةةةةةةىم  829 حةةةةةةىالى 

.   2008ف   

ارتػعةةي ةقؿةة  صةة  رات الؿؿؾؽةة  العرسقةة     

   2008فةة    -مةةس هةةذا اليـةةد   -الِةةعى و  

مؾقةةةةةىم روةةةةة ل دةةةةةعى ىا      24.9سؿؼةةةةةدار  

%.3.1 ا سـِي  زو  ة  2007مؼ رن  سع    

ذةةةةةةةغؾي  ول ادةةةةةةةقىو  فةةةةةةةدا العرسقةةةةةةة  

فةةةةى صةةةة  رات  الؿركةةةةز األول واتدةةةةالمق  

نقًةةةرات مةةةس الؿؿؾؽةةة  العرسقةةة  الِةةةعى و  

  الـرةةة  را سأهؿقةةة  نِةةةيق  سؾغةةةي حةةةىالى    

 ول افروؼقةةة    فةةةًؾت ا  2008فةةة   % 79.47

فةةةدا العرسقةةة  واتدةةةالمق  سأهؿقةةة  نِةةةيق  

مةةةس اجؿةةة لى ةقؿةةة  % 8.27سؾغةةةي حةةةىالى 

مةةس  الؿؿؾؽةة  العرسقةة  الِةةعى و صةة  رات 

.فى الع   نػِه. هذا اليـد

مس الِعى و  هه  هدىاق ص  رات الؿؿؾؽ  العرسق  
   2008ف   نقًرات الـر  را 

نقًرات تطىر ص  رات الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و ا مس 
(   2008 -   2004)خالل الػًرة  الـر  را 

5

(رو ل دعى ىمؾقىم )

مس الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و  ص  رات . 1
:   2008الـر  را ف   نقًرات  
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مركز معؾىم ت غرف  الررةق 

الؿًِىر ةالدول 
ةقؿ  الص  رات 

الِعى و 
(رو ل دعى ى هلف)

األهؿق  
الـِيق 
)%(

65906879.47 ول ادقىو  فدا العرسق  واتدالمق 

686198.27 ول افروؼق  فدا العرسق  واتدالمق 

327933.95 ول اتتَ   اتوروسى

268123.23 ول امروؽ  الرؿ لق 

244342.95 ول ادًرالق  وجزر الي دػقا

176192.12 ول الٍ مع  العرسق  اتخرى

-18مٍؿىف ت  ول اخرى

829362100اجؿ لى الص  رات  الِعى و 

الـر  ر نقًرات  - الُؾقٍق  الصـ ف ت ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 



هه   ول وار ات الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و  مس               
  2008ف   ا نقًرات الـر  ر

6

(رو ل دعى ىمؾقىم )

وار ات الؿؿؾؽةةةةةةة  العرسقةةةةةةة  الِةةةةةةةعى و  مةةةةةةةس              . 2
: 2008نقًرات الـر  را ف   

تطىر وار ات الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و  مس نقًرات 
(   2008 -   2004)خالل الػًرة  ا الـر  ر

42.4
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سؾم اجؿ لى ةقؿ  وار ات الؿؿؾؽ  العرسقة    

  نقًةةةرات الـرةةة  ر حةةةىالى    الِةةةعى و  مةةةس 

.   2008رو ل دعى ىا ف    مؾقىم 42.4

ارتػعةةةي ةقؿةةة  وار ات الؿؿؾؽةةة  العرسقةةة     

  2008فةة    -مةةس هةةذا اليـةةد    -الِةةعى و  

مؾقىم رو ل دعى ىا مؼ رن  سع    9سؿؼدار 

%.26.9سـِي  زو  ة .  2007

فةةى وار ات الؿركةةز األول ذةةغؾي الِةةىود   

نقًةةةرات مةةةس الؿؿؾؽةةة  العرسقةةة  الِةةةعى و  

 الـرةةة  را سأهؿقةةة  نِةةةيق  سؾغةةةي حةةةىالى    

الـؿِةة  سأهؿقةة    فةةًؾت ا 2008فةة   % 85.7

مةةس اجؿةة لى    %5.7نِةةيق  سؾغةةي حةةىالى    

 الؿؿؾؽةة  العرسقةة  الِةةعى و ةقؿةة  وار ات 

.فى الع   نػِه. مس هذا اليـد

مركز معؾىم ت غرف  الررةق 

الـر  ر نقًرات  - الُؾقٍق  الصـ ف ت ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 

الؿصدرةالدول 
 الىار ات ةقؿ 

الِعى و 
(هلف رو ل دعى ى)

األهؿق  
الـِيق 
)%(

3631685.7الِىود

24165.7الـؿِ 

18364.3مصر

15363.6الصقس الرعيق 

2930.7الدول  األخرى

42397100اجؿ لى الىار ات  الِعى و 



الٌ ل الؼِ  

الؿـطؼ  الررةق  لًصدور نقًرات الـر  ر هم   مًٌِؿرىاألدىاق الىافدة  

فؾى حقةة  الؼقؿةة لـقًةةرات الـرةة  ر مةةس الؿصةةدرة والؿِةةًىر ة  الةةدولسعةةد الًعةةرذ فؾةةى ههةة               

هم   مًٌِؿرى الؿـطؼ   لفذم الِؾع الىافدة  األدىاقا تسد وهم نًعرذ فؾى هه   مًِىى الع ل 

                    خةةةةالل الػًةةةةرة -مةةةةس هةةةةذا اليـةةةةد  -  ول العةةةة ل ادةةةةًـ  ا الةةةةى معةةةةدتت نؿةةةةى وار ات  االرةةةةرةق 

ا والًةةى معةةدل نؿةةى وار اتفةة  مةةس نقًةةرات الـرةة  رالًةةى وةةز ا   معرفةة  الةةدولهى (. )  2008 -   2004)

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

الؿـطؼ  الررةق  هم   مًٌِؿرىهه  األدىاق الىافدة 
لًصدور نقًرات الـر  ر 

مركز معؾىم ت غرف  الررةق 7

الدول

الؿًِىر ة 

ةقؿ  الىار ات

(مؾقىم  وتر همروؽى)

حص  الدول  

وار ات الع ل ةقؿ  مس 

)%(

معدل نؿى ةقؿ 

الىار ات خالل الػًرة  

(2004   - 2008  )

)%(

324.4980اليرازول

191.45.342اندونقِق 

87.92.442الؿٍر

98.62.734كىلىميق 

188.95.329الؿؿؾؽ  الؿًَدة

222.06.226فرنِ 

100.32.826سقرو

119.43.322الؿغرب

216.0610تركق 

229.96.48الىتو ت الؿًَدة األمروؽق 

1778.849.4اجؿ لى الدول

181550.6س ةى الدول الؿًِىر ة

3593.8100اجؿ لى الىار ات  الع لؿق 

الـر  ر نقًرات  - الُؾقٍق  الصـ ف ت ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 



42.4

22.6

9.6

9.5

8.4
7.5

اليرازوةةةةل مةةةةس نقًةةةةرات  سؾغةةةةي ةقؿةةةة  وار ات
مؾقةىم  وتر همروؽةى    324.4الـر  ر حةىالى  

مةةس اجؿةة لى % 9 ا وهةةى مةة  وؿٌةةل   2008فةة   
فةةى  - مةةس هةةذا اليـةةد  - ةقؿةة  وار ات العةة ل 

.الع   نػِه

حٍةةة  الؽؿقةةة  الًةةةى ادةةةًىر تف    كؿةةة  وؼةةةدر 
اليرازوةةةةةل مةةةةةس نقًةةةةةرات الـرةةةةة  ر سَةةةةةىالى              

ؿًىدةةط الوسؾةةم .   2008هلةةف رةةسا فةة    769
مةس   -ؼقؿ  الطس مس وار ات اليرازوةل  الع   ل

ا فةةى  قةة ًهمروؽ اً وتر 422حةةىالى  -هةةذا اليـةةد 
.الع   نػِه

هـةةةة ص فرصةةةة  لزوةةةة  ة صةةةة  رات الؿؿؾؽةةةة   
 نقًةةةةرات الـرةةةة  رمةةةةس العرسقةةةة  الِةةةةعى و  

نظراً ترتػة   مًىدةط معةدَل الـؿةى     لؾيرازولا 
ا %80سةةَىالى    همـة اليرازوةل  الِـىى لةىار ات  

(.  2008 -   2004) خالل الػًرة

:اليرازولدىق . 1
ا اليرازول لـقًرات الـر  ر الىهه  الدول الؿصدّرة 

   2008ف   

60

24.7

24

11.5

10
7

 ول اخرى

رودق   
اتتَ  و 

اوكرانق 

66.2
7.6

9.4

9.1

سؾغ رو 

روم نق 

)%(

8

ا الى اندونقِق لـقًرات الـر  ر هه  الدول الؿصدّرة :اندونقِق  دىق. 2
   2008ف   

مركز معؾىم ت غرف  الررةق 

)%(

22.6
9.6

اندونقِةةةق  مةةةس نقًةةةرات  سؾغةةةي ةقؿةةة  وار ات
مؾقىم  وتر همروؽى ف    191.4الـر  ر حىالى 

مةةةس اجؿةةة لى % 5.3  ا وهةةةى مةةة  وؿٌةةةل 2008
فةةى  - مةةس هةةذا اليـةةد  - ةقؿةة  وار ات العةة ل 

.الع   نػِه

حٍةةة  الؽؿقةةة  الًةةةى ادةةةًىر تف    كؿةةة  وؼةةةدر 
اندونقِةةةةق  مةةةةس نقًةةةةرات الـرةةةة  ر سَةةةةىالى      

ؿًىدةط  الوسؾم .   2008هلف رسا ف    340.6
 -ؼقؿةة  الطةةس مةةس وار ات اندونقِةةق   العةة   ل

ا  قةة ًهمروؽ اً وتر 562حةةىالى  -مةةس هةةذا اليـةةد  
.فى الع   نػِه

هـةةةة ص فرصةةةة  لزوةةةة  ة صةةةة  رات الؿؿؾؽةةةة    
 نقًةةةةرات الـرةةةة  رمةةةةس العرسقةةةة  الِةةةةعى و  

نظةةراً ترتػةة   مًىدةةط معةةدَل    تندونقِةةق ا  
سةَىالى   همـاندونقِق  الـؿى الِـىى لىار ات 

(.  2008 -   2004) خالل الػًرةا 42%

الصقس

ادًرالق 

 ول اخرى

الـر  ر نقًرات  - الُؾقٍق  الصـ ف ت ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 

ت والند

كـدا 8.4



:الؿٍردىق . 3
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:كىلىميق دىق . 4
اكىلىميق لـقًرات الـر  ر هه  الدول الؿصدّرة 

نقًةةةرات سؾغةةةي ةقؿةةة  وار ات كىلىميقةةة  مةةةس      2008ف    
مؾقةةةىم  وتر همروؽةةةى  98.6 الـرةةة  ر حةةةىالى

مةةس اجؿةة لى % 2.7  ا وهةةذا وؿٌةةل 2008فةة   
ا فةى العة     مس هذا اليـد ةقؿ  وار ات الع ل 

.نػِه

اجؿةة لى الؽؿقةة  الًةةى ادةةًىر تف      كؿةة  سؾةةم  
هلةةةةف رةةةةسا وسؾةةةةم   203.5كىلىميقةةةة  حةةةةىالى 

ؼقؿةةة  الطةةس مةةةس وار ات  العةة   ل ؿًىدةةط  ال
 مةس هةذا اليـةد    - قة ً همروؽ اً وتر 485كىلىميق  

.   2008ف     -

هـةةةة ص فرصةةةة  لزوةةةة  ة صةةةة  رات الؿؿؾؽةةةة   
 نقًةةةةرات الـرةةةة  رمةةةةس العرسقةةةة  الِةةةةعى و  

نظراً ترتػ   مًىدط معدَل الـؿى لؽىلىميق ا 
ا %34 سةةَىالى كىلىميق  مـه الِـىى لىار ات 

(.  2008 -   2004) خالل الػًرة

مركز معؾىم ت غرف  الررةق 
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اوكرانق 

الـؿِ 

45.8
10.5

14.5
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ك زخًِ م

9.3
7.7

الؿٍرا         لـقًرات الـر  ر الى هه  الدول الؿصدّرة 
   2008ف   

 ول اخرى

)%(
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رودق                               
اتتَ  و 

61.8
27.2

الِىود

8.8

كىس 

كرواتق 

روم نق 

الؿٍر مس نقًرات الـر  ر  سؾغي ةقؿ  وار ات
 ا 2008مؾقىم  وتر همروؽى ف    87.9حىالى  

مس اجؿ لى ةقؿ  وار ات % 2.4 وهى م  وؿٌل
.فى الع   نػِه - مس هذا اليـد - الع ل 

حٍةةة  الؽؿقةةة  الًةةةى ادةةةًىر تف    كؿةةة  وؼةةةدر 
الؿٍةةةةةةر مةةةةةةس نقًةةةةةةرات الـرةةةةةة  ر سَةةةةةةىالى          

وسؾةةةةةةم .   2008هلةةةةةةف رةةةةةةسا فةةةةةة     233.3
ؼقؿةةة  الطةةةس مةةةس وار ات العةةة   لؿًىدةةةط ال

حةةةةةةةىالى                    -مةةةةةةةس هةةةةةةةذا اليـةةةةةةةد    -الؿٍةةةةةةةر 
.ا فى الع   نػِه ق ًهمروؽ اً وتر 377

هـةةةة ص فرصةةةة  لزوةةةة  ة صةةةة  رات الؿؿؾؽةةةة   
 نقًةةةةرات الـرةةةة  رمةةةةس العرسقةةةة  الِةةةةعى و  

نظةةراً ترتػةة   مًىدةةط معةةدَل الـؿةةى  لؾؿٍةةرا 
ا %42 سةةةَىالى همـةةالؿٍةةر الِةةـىى لةةىار ات  

(.  2008 -   2004)خالل الػًرة  

الـر  ر نقًرات  - الُؾقٍق  الصـ ف ت ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 



الراسمالؼِ  

معؾىم ت تف  مًٌِؿرو الؿـطؼ  الررةق  فس الًٍ رة الدولق  لـقًرات الـر  ر  

مس حق  مًىدط  اهه  الدول الؿًِىر ة لـقًرات الـر  ر
  2008 ا ف    لا فؾى مًِىى الع ةقؿ  الطس

1199
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الؿٍر

تركق 

الىتو ت الؿًَدة اتمروؽق 

مس حق  حٍ   اهه  الدول الؿًِىر ة لـقًرات الـر  ر
  2008ا ف    لا فؾى مًِىى الع الؽؿق 

203.5

231.8

233.3

305.2

340.7

707.0

769.0

604.2

185.2

387.6

0 300 600 900

البرازيل

الواليات المتحدة االمريكية

تركيا

المملكة المتحدة

اندونيديا

المغرب

المجر
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ا مةةس حقةة  حٍةة  مِةةًىى العةة ل لـقًةةرات الـرةة  ر فؾةةى اليرازوةةل الؿركةةز األول سةةقس ههةة  الةةدول الؿِةةًىر ة  ذةةغؾي 
 .  2008ف    -مس هذا اليـد -هلف رس  769اليرازول الؽؿق  الؿًِىر ةا حق  ادًىر ت 

ا مِةًىى العة ل   لـقًةرات الـرة  ر فؾةى    الىتو ت الؿًَدة اتمروؽق  الؿركز الٌ نى سقس هه  الةدول الؿِةًىر ة   ذغؾي 
فة     -مةس هةذا اليـةد    -هلةف رةس    707الىتو ت الؿًَدة اتمروؽقة    مس حق  حٍ  الؽؿق  الؿًِىر ةا حق  ادًىر ت 

2008  . 

( وتر همروؽى)
(رس هلف)

  (مس حق  حٍ  الؽؿق  الؿًِىر ة)هه  الدول الؿًِىر ة لـقًرات الـر  ر . 1

ا مةس حقة  مًىدةط    مِةًىى العة ل   لـقًةرات الـرة  ر فؾةى    فرنِ  الؿركز األول سقس هه  الدول الؿًِىر ة ذغؾي 
 .  2008ف    -مس هذا اليـد - وتر همروؽى  1199 الطس سؿ  ةقؿًهفرنِ  ةقؿ  الطس الؿًِىر ا حق  ادًىر ت 

ا مةةس حقةة  مِةةًىى العةة ل لـقًةةرات الـرةة  ر فؾةةى اندونقِةةق  الؿركةةز الٌةة نى سةةقس ههةة  الةةدول الؿِةةًىر ة   ذةةغؾي 
 -مةس هةذا اليـةد    - وتر همروؽةى   562 الطةس سؿة  ةقؿًةه   اندونقِق  مًىدط ةقؿ  الطس الؿًِىر ا حق  ادًىر ت 

.  2008ف   

  (ةقؿ  الطس الؿًُِىر مًىدط مس حق  )هه  الدول الؿًِىر ة لـقًرات الـر  ر . 2

مركز معؾىم ت غرف  الررةق 10
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الؿراجم 
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.مًُؾػ  افىا  والىار اتا الص  رات احص ءات الع م ا اإلحص ءات مصؾَ  والًُطقطا اتةًص   وزارة

: سق ن ت. 2

: مراجم فرسق . 1

.  2008  الع لؿق ا الًٍ رة سق ن ت ة فدة  اITC)) الع لؿق  الًٍ رة مركز

.  2008 اComtrade سق ن ت ة فدة الؿًَدةا األم 

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

الـر  ر نقًرات  - الُؾقٍق  الصـ ف ت ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 


