
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 2009ريؼةة ً ليق نةة   فةة     الِةةعى و  لػتةةال  وخةةر   نَةة سا  

.والًى تعًير هخر احص ئق   ردؿق 

          

مركز معؾىم   غرف  الررةق 

فتال  وخر   نَ س
740400:  فتال  وخر   نَ سا كى  رة    

المنطقة الشرقية عاصمة الصناعات الخليجية

“نوافذ تسووقية”

  2010 وِؿير 

تطىر ص  را  الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و ا مس               
(    2009 -   2005)خالل الػًر   افتال  وخر   نَ س

(رو ل دعى ىمؾقىم )

مصؾَ  اإلحص ءا  الع م  والؿعؾىم  
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نَ س وخر   فتال   - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 



3

فتةةال   سؾغةةق ةقؿةة  الصةة  را  الع لؿقةة  مةةس   

ىم  وتر مؾقةةةةة 13024 حةةةةةىالى وخةةةةةر   نَةةةةة س 

.  2009همروؽىا ف   

 -مس هةذا اليـةد    -ارتػعق ةقؿ  ص  را  الع ل  

دـىو ً فى الؿًىدطا خالل الػًر  % 38سؿعدل 

(2005   - 2009   .)

 ول فؾةى مِةًىى    10تصل ةقؿ  صة  را  هكيةر    

وهى م  ا  وتر همروؽى مؾقىم 8207الع ل  حىالى 

مس اجؿ لى ةقؿة  صة  را    % 62.9وؿٌّل حىالى 

.  2009ف    - مس هذا اليـد - الع ل 

الىتو   الؿًَد  اتمروؽقة  الؿركةز األول    ذغؾق

لػتةةال  وخةةر   نَةة س  سةةقس الةةدول الؿصةةدر   

مس % 15.7 حىالى سؿ  وؿٌّل مًِىى الع ل افؾى 

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

.   2009ف   

كؿةة  ذةةغؾق الؿ نقةة  الؿركةةز الٌةة نى سةةقس الةةدول       

مِةًىى  لػتال  وخر   نَ س فؾةى  الؿصدر  

مس اجؿ لى ةقؿة   % 9.9 حىالى سؿ  وؿٌّل الع ل ا

.   2009ف    - مس هذا اليـد - ص  را  الع ل 

فؾى  لػتال  وخر   نَ س الدول الؿصدر هه . 1
:   2009  ا ف  مًِىى الع ل 

مركز معؾىم   غرف  الررةق 

فؾى لػتال  وخر   نَ سا هه  الدول الؿصدّر  
   2009ف     امًِىى الع ل 

الؿصدر الدول 
الص  را ةقؿ  

(مؾقىم  وتر)
األهؿق  الـِيق 

)%(

2049.415.7الىتو   الؿًَد  اتمروؽق 

1294.19.9الؿ نق 

10818.3الؿؿؾؽ  الؿًَد 

728.55.6الق س م

703.75.4هىلـدا

683.45.2فرنِ 

4393.4اوط لق 

436.93.4الؿؽِقا

433.13.3الًرقا

357.92.7ذقؾى

820762.9اجؿ لى هه  الدول الؿصدر 

481737.1س ةى الدول الؿصدر 

13024100اجؿ لى الص  را  الع لؿق 

الؼِ  األول

مالمح الًٍ ر  الع لؿق  لػتال  وخر   نَ س

نَ س وخر   فتال   - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 

Source: COMTRADE ,ITC 



فتةةةال   سؾغةةةق ةقؿةةة  الةةةىار ا  الع لؿقةةة  مةةةس  

 وتر  مؾقةةةةةىم 14420 حةةةةةىالى وخةةةةةر   نَةةةةة س 

.  2009همروؽىا ف   

 -مةس هةذا اليـةد     -ارتػعق  ةقؿ  وار ا  العة ل   

دـىو ً فى الؿًىدطا خةالل الػًةر                       % 13سؿعدل 

(2005   - 2009   .)

 ول فؾةةى مِةةًىى  10تصةةل ةقؿةة  ادةةًقرا  هكيةةر 

وهةى  ا  وتر همروؽى مؾقىم 11824.7الع ل  حىالى 

مس اجؿ لى ةقؿ  وار ا  %  81.9م  وؿٌّل حىالى 

.  2009ف    - مس هذا اليـد - الع ل 

الصةةةةةقس الؿركةةةةةز األول سةةةةةقس الةةةةةدول   ذةةةةةغؾق 

لػتةةةةال  وخةةةةر   نَةةةة س فؾةةةةى   الؿِةةةةًىر   

مةةس % 42.2 سؿةة  وؿٌّةةل حةةىالى   مِةةًىى العةة ل ا 

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

.   2009ف   

الؿ نقةة  الؿركةةز الٌةة نى سةةقس الةةدول     ذةةغؾق كؿةة  

لػتةةةةال  وخةةةةر   نَةةةة س فؾةةةةى   الؿِةةةةًىر   

مةةةس %  12 سؿةةة  وؿٌّةةةل حةةةىالى   مِةةةًىى العةةة ل ا 

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

.   2009ف   

 فؾى لػتال  وخر   نَ س الدول الؿًِىر  هه . 2
:   2009  ا ف  مًِىى الع ل 

4

فؾى  اهه  الدول الؿًِىر   لػتال  وخر   نَ س
   2009ف     امًِىى الع ل 

مركز معؾىم   غرف  الررةق 

الدول الؿًِىر  
الىار ا ةقؿ  

(مؾقىم  وتر)
األهؿق  الـِيق 

)%(

6090.242.2الصقس

1724.112الؿ نق 

753.55.2سؾٍقؽ 

708.94.9كىرو  الٍـىسق 

539.93.7الـؿِ 

481.53.3الق س م

427.23هىلـدا

395.12.7هىنج كىنج

360.62.5الِىود

343.72.4اوط لق 

11824.781.9اجؿ لى هه  الدول الؿًِىر  

2595.318.1س ةى الدول الؿًِىر  

14420100اجؿ لى الىار ا   الع لؿق 

نَ س وخر   فتال   - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 

Source: COMTRADE ,ITC 



الٌ نىالؼِ  

مس فتال  وخر   نَ س تٍ ر  الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و 

سؾةةةةم اجؿةةةة لى ةقؿةةةة  صةةةة  را  الؿؿؾؽةةةة    

فتةةةال  وخةةةر    العرسقةةة  الِةةةعى و  مةةةس 

روةة ل دةةعى ىا   مؾقةةىم 184 حةةىالى نَةة س

.   2009ف   

انُػتق ةقؿ  صة  را  الؿؿؾؽة  العرسقة     

   2009فةة    -مةةس هةةذا اليـةةد    -الِةةعى و  

مؾقةىم روة ل دةعى ىا مؼ رنة      26.9سؿؼدار 

%.12.8 ا سـِي  انُػ ض  2009سع    

ذةةةةةةةغؾق  ول ادةةةةةةةقىو  فةةةةةةةدا العرسقةةةةةةة  

فةةةةةةى صةةةةةة  را  الؿركز األول واتدةةةةةةالمق 

مةةس فتةةال   الؿؿؾؽةة  العرسقةة  الِةةعى و   

 سأهؿق  نِيق  سؾغق حىالى اوخر   نَ س

 ول اتتَةةةةة     فةةةةةًؾت ا  2008فةةةةة   % 83.4

 %11.1األوروسي سأهؿقة  نِةيق  سؾغةق حةىالى     

الؿؿؾؽةةةة  مةةةةس اجؿةةةة لى ةقؿةةةة  صةةةة  را   

فى العة    . مس هذا اليـد العرسق  الِعى و 

.نػِه

هه  هدىاق ص  را  الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و  مس 
   2009ف   ا فتال  وخر   نَ س

تطىر ص  را  الؿؿؾؽ  العرسق  الِعى و ا مس          
(    2009 -   2005)خالل الػًر   افتال  وخر   نَ س

5

(رو ل دعى ىمؾقىم )

           صةةةةة  را  الؿؿؾؽةةةةة  العرسقةةةةة  الِةةةةةعى و  مةةةةةس  . 1
:  2009ا ف   فتال  وخر   نَ س
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مركز معؾىم   غرف  الررةق 

الؿًِىر  الدول 
ةقؿ  الص  را  

الِعى و 
(رو ل دعى ى هلف)

األهؿق  
الـِيق 
)%(

15785.3 ول ادقىو  فدا العرسق  واتدالمق 

179.2 ول اتتَ   األوروسي

52.8 ول ادالمق  فدا العرسق 

31.7 ول مٍؾس الًع وم الُؾقٍى 

10.5 ول امروؽ  الرؿ لق 

10.5 ول افروؼق  فدا العرسق  واتدالمق 

184100اجؿ لى الص  را   الِعى و 

نَ س وخر   فتال   - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 

مصؾَ  اإلحص ءا  الع م  والؿعؾىم  

مصؾَ  اإلحص ءا  الع م  والؿعؾىم    



الٌ ل الؼِ  

فتال  وخر   نَ سالؿـطؼ  الررةق  لًصدور  هم   مًٌِؿرىاألدىاق الىافد   

حقةةة  لػتةةةال  وخةةةر   نَةةة س مةةةس الؿصةةةدر  والؿِةةةًىر    الةةةدولسعةةةد الًعةةةرذ فؾةةةى ههةةة              
همةة    لفةةذم الِةةؾع  الىافةةد   األدةةىاقا تسةةد وهم نًعةةرذ فؾةةى ههةة     فؾى مِةةًىى العةة ل  الؼقؿةة 

خةالل   -مس هذا اليـةد   -  ول الع ل ادًـ  ا الى معدت  نؿى وار ا   امًٌِؿرى الؿـطؼ  الررةق 
معةةدل نؿةةى وار اتفةة  مةةس فتةةال  وخةةر    الًةةى وةةز ا   معرفةة  الةةدولهى (. )  2009 -  2005) الػًةةر 
.(لؿًٌِؿرى الؿـطؼ  مًِؼيؾق  تِىوؼق فؾى رد  دق د   ا والًى تِ فدنَ س

الؿـطؼ  الررةق  هم   مًٌِؿرىهه  األدىاق الىافد  
فتال  وخر   نَ سلًصدور  

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   

(2005   - 2009  )

)%(

395.12.729هىنج كىنج

360.62.528الِىود

539.93.727الـؿِ 

427.2320هىلـدا

6090.242.218الصقس

481.53.312الق س م

1724.1129الؿ نق 

753.55.29سؾٍقؽ 

708.94.95كىرو  الٍـىسق 

343.72.41اوط لق 

11824.781.9اجؿ لى الدول

2595.318.1س ةى الدول الؿًِىر  

14420100اجؿ لى الىار ا   الع لؿق 

نَ س وخر   فتال   - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 

Source: COMTRADE ,ITC 
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هىنج كةىنج مةس فتةال      سؾغق ةقؿ  وار ا 
مؾقةةةىم  وتر  395.1وخةةةر   نَةةة س حةةةىالى   

مةس  % 2.7 ا وهى مة  وؿٌةل    2009همروؽى ف   
 مةس هةذا اليـةد    - اجؿ لى ةقؿ  وار ا  الع ل 

.فى الع   نػِه -

حٍةةة  الؽؿقةةة  الًةةةى ادةةةًىر تف    كؿةةة  وؼةةةدر 
هةةةىنج كةةةىنج مةةةس فتةةةال  وخةةةر   نَةةة س    

وسؾةةةةم .   2009هلةةةةف رةةةةسا فةةةة     190سَةةةةىالى 
ؼقؿةةة  الطةةةس مةةةس وار ا  العةةة   لؿًىدةةةط ال

حةةةةىالى        -مةةةةس هةةةةذا اليـةةةةد   -هةةةةىنج كةةةةىنج 
.ا فى الع   نػِه ق ًهمروؽ اً وتر 2075

صةةةة  را  الؿؿؾؽةةةة   هـةةةة ص فرصةةةة  لزوةةةة    
مس فتال  وخر   نَ س العرسق  الِعى و  

نظةةراً ترتػةة و مًىدةةط معةةدَل لفةةىنج كةةىنجا 
 همـةةةهةةةىنج كةةةىنج  لةةةىار ا   الـؿةةةى الِةةةـىى 
خةةةةةةةةةةةةةةةالل الػًةةةةةةةةةةةةةةةر                                         ا % 29 سةةةةةةةةةةةةةةةةَىالى

(2005   - 2009  .)

:هىنج كىنجدىق . 1
 لػتال  وخر   نَ س الىهه  الدول الؿصدّر  

   2009ف   ا هىنج كىنج

42.3

23.1

8

6

6

 ول اخرى          23.6

الؿؽِقا 
42.3

4.3 23.1

الصقس     

الؿؿؾؽ   
الؿًَد 

)%(

8

:الِىود دىق. 2
الى لػتال  وخر   نَ س هه  الدول الؿصدّر  
   2009ف    االِىود

مركز معؾىم   غرف  الررةق 

)%(

الِةةةةةةةةىود مةةةةةةةةس                  سؾغةةةةةةةةق ةقؿةةةةةةةة  وار ا  
مؾقةةىم  360.6فتةةال  وخةةر   نَةة س حةةىالى 

% 2.5 ا وهى م  وؿٌل  2009 وتر همروؽى ف   
مةةس هةةذا  - مةس اجؿةة لى ةقؿةة  وار ا  العةة ل  

.فى الع   نػِه - اليـد

كؿةةة  وؼةةةدر حٍةةة  الؽؿقةةة  الًةةةى ادةةةًىر تف    
الِةةىود مةةس فتةةال  وخةةر   نَةة س سَةةىالى 

ؿًىدةةةط الوسؾةةةم .   2009هلةةةف رةةةسا فةةة    97
مةس   -ؼقؿ  الطس مس وار ا  الِةىود  الع   ل

ا فةى   قة ً همروؽ اً وتر 3728حىالى  -هذا اليـد 
.الع   نػِه

هـةةةة ص فرصةةةة  لزوةةةة    صةةةة  را  الؿؿؾؽةةةة    
مس فتال  وخر   نَ س الِعى و   العرسق 

نظراً ترتػة و مًىدةط معةدَل الـؿةى     لؾِىودا 
               سةةةةةَىالى همـةةةةالِةةةةىود الِةةةةـىى لةةةةىار ا   

(.  2009 -   2005)خالل الػًر   ا28%

نَ س وخر   فتال   - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 

12.5

فـؾـدا

                             Source: COMTRADE ,ITC 

                             Source: COMTRADE ,ITC 

11.9

4.8

18.8

 ول اخرى     



:الـؿِ دىق . 3

9

:هىلـدادىق . 4
الى  لػتال  وخر   نَ سهه  الدول الؿصدّر  
سؾغةةةق ةقؿةةة  وار ا  هىلـةةةدا مةةةس فتةةةال         2009ف   ا هىلـدا

مؾقةةةىم  وتر  427.2 حةةةىالىوخةةةر   نَةةة س  
مةةةس % 3 ا وهةةةذا وؿٌةةةل  2009همروؽةةةى فةةة   

ا هةةذا اليـةةد مةةس اجؿة لى ةقؿةة  وار ا  العةة ل  
.فى الع   نػِه

اجؿةة لى الؽؿقةة  الًةةى ادةةًىر تف      كؿةة  سؾةةم  
ؿًىدةط  الهلةف رةسا وسؾةم     151هىلـدا حةىالى  

ؼقؿةةةة  الطةةةةس مةةةةس وار ا  هىلـةةةةدا                    العةةةة   ل
فةةة    - مةةةس هةةةذا اليـةةةد - قةة ً همروؽ اً وتر 2821
2009   .

هـةةةة ص فرصةةةة  لزوةةةة    صةةةة  را  الؿؿؾؽةةةة   
مةةةةس فتةةةةال  وخةةةةر   العرسقةةةة  الِةةةةعى و  

نظراً ترتػ و مًىدط معدَل نَ س لفىلـداا 
 سةةةَىالىهىلـةةدا مـةةه الـؿةةى الِةةـىى لةةىار ا  

(.  2009 -   2005) خالل الػًر  ا20%

مركز معؾىم   غرف  الررةق 

48.6

26.8

10

8

15.1

)%(

 ول اخرى        

  5.3

15.1

26.8

لػتال  وخر   نَ س الى هه  الدول الؿصدّر  
   2009الـؿِ ا ف   

اوط لق 

)%(

51.6

15

13

7

26.8

الؿ نق     

 ول اخرى      

51.6

26.8

  9.4

الـؿِةةةةةةةة  مةةةةةةةةس                  سؾغةةةةةةةةق ةقؿةةةةةةةة  وار ا  
مؾقةىم   539.9فتال  وخر   نَ س حةىالى  

% 3.7 ا وهى م  وؿٌل 2009 وتر همروؽى ف   
مةس هةةذا   - مةس اجؿة لى ةقؿةة  وار ا  العة ل    

.فى الع   نػِه - اليـد

حٍةةة  الؽؿقةةة  الًةةةى ادةةةًىر تف    كؿةةة  وؼةةةدر 
الـؿِةة  مةةس فتةةال  وخةةر   نَةة س سَةةىالى 

ؿًىدةةط الوسؾةةم .   2009هلةةف رةةسا فةة     134
مةس   -ؼقؿ  الطس مس وار ا  الـؿِة   الع   ل

ا فةى   قة ً همروؽ اً وتر 4025حةىالى   -هذا اليـةد  
.الع   نػِه

هـةةةة ص فرصةةةة  لزوةةةة    صةةةة  را  الؿؿؾؽةةةة   
مس فتال  وخر   نَ س العرسق  الِعى و  

نظراً ترتػة و مًىدةط معةدَل الـؿةى     لؾـؿِ ا 
 ا%27 سةةَىالى  همـة الـؿِة   الِـىى لةىار ا   

(.  2009 -   2005)خالل الػًر   

نَ س وخر   فتال   - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 
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                             Source: COMTRADE ,ITC 
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الؿؿؾؽ   
الؿًَد 



الراسمالؼِ  

معؾىم   تف  مًٌِؿرو الؿـطؼ  الررةق  فس الًٍ ر  الدولق  لػتال  وخر   نَ س  

مس حق   اهه  الدول الؿًِىر   لػتال  وخر   نَ س
  2009 ا ف    لا فؾى مًِىى الع مًىدط ةقؿ  الطس
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مس  اهه  الدول الؿًِىر   لػتال  وخر   نَ س
  2009ا ف    لا فؾى مًِىى الع حق  حٍ  الؽؿق 
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ا مةس حقة  حٍة     مًِىى الع ل لػتال  وخر   نَ س فؾى الصقس الؿركز األول سقس هه  الدول الؿًِىر   ذغؾق 
 .  2009ف    - مس هذا اليـد - لف رسه 3998الصقس الؽؿق  الؿًِىر  ا حق  ادًىر   

مس حقة  حٍة     امًِىى الع ل لػتال  وخر   نَ س فؾى الؿ نق  الؿركز الٌ نى سقس هه  الدول الؿًِىر   ذغؾق 
.  2009 ف   - مس هذا اليـد - لف رسه 455الؿ نق  الؽؿق  الؿًِىر  ا حق  ادًىر   

( وتر همروؽى) (رس هلف)

  (مس حق  حٍ  الؽؿق  الؿًِىر  )هه  الدول الؿًِىر   لػتال  وخر   نَ س . 1

ا مةس حقة    مِةًىى العة ل   فؾةى   وخةر   نَة س   لػتةال  الق سة م الؿركةز األول سةقس ههة  الةدول الؿِةًىر          ذغؾق
 - مةس هةذا اليـةد    - وتر همروؽةى   4957 الطةس سؿة  ةقؿًةه   الق سة م   ادةًىر    الؿًِىر ا حقة   الطس ةقؿ  مًىدط

 .  2009ف   

ا مةس  مِةًىى العة ل   فؾةى   لػتةال  وخةر   نَة س   كىرو  الٍـىسق  الؿركز الٌ نى سقس هه  الدول الؿًِىر    ذغؾق
مةس   - وتر همروؽةى   4348 ةقؿًةه  سؿة   الطةس كىروة  الٍـىسقة     حق  ادًىر   حق  مًىدط ةقؿ  الطس الؿًِىر ا

.  2009ف    - هذا اليـد

  (ةقؿ  الطس الؿًُِىر مًىدط مس حق  )هه  الدول الؿًِىر   لػتال  وخر   نَ س . 2

مركز معؾىم   غرف  الررةق 10
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الؿراجم 
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.مًُؾػ  افىا  والىار ا ا الص  را  احص ءا  الع م ا اإلحص ءا  مصؾَ  والًُطقطا اتةًص   وزار 

: سق ن  . 2

: مراجم فرسق . 1

.  2009  الع لؿق ا الًٍ ر  سق ن   ة فد   اITC)) الع لؿق  الًٍ ر  مركز

.  2009 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

نَ س وخر   فتال   - الُؾقٍق  الصـ ف   ف صؿ  الررةق  الؿـطؼ 


