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  2009 ا��اب�ا��ب�  -  ا����رة ا���ر��
 ا������ة

   إم�رة دب�

  
  

ال0ي  2008 ال�ا��ال��� "# % 14.7 ان�(�ض�'&��  2009 م# "�مال�ا��  � ال��� دره�  م���ر 130.1 ال���رة ال��ر	�� ال�����ة ��� إ	��ل� ���
��� 152.4 �  .2009-2008 ل=�م� ال�ا��ل���  � ا �����ة�ر	�� الإ	��ل� ال���رة ال� )1( �>;و) 1( 	8ولوی234  .م���ر دره

  
  )2009- 2008 ال�ا��ال��� (�����ة ال���رة ال��ر	�� ال ��� �	��لإ :)1(	8ول 

  دره� ��ل����رال@��� 

 ن&�� ال'�4 2009ال�ا�� ال���   2008 ال�ا�� ال��� ال��ـــــ�ن

 % 27.2- 83.6 114.9 ال4اردات

 % 54.1 15.8 10.3 ال�Dدرات

 % 12.4 30.7 27.3 إ"�دة ال�8Dی�

 % 14.7- 130.1 152.4  إ	��ل� ال���رة ال��ر	�� ال�����ة

  

E��&ال4اردات م� ن F�<� 64.3% 	ال�����ةم# إ ��	ل� ال���رة ال��ر�� �ال�� �  �ا، 2009 ال�ا� F�<� ��'��E��&8ی� م� نDدرات وإ"�دة ال��Dل 
35.7% I�J درات�Dال K�D8ی�  ،%12.2 آ�ن نDإ"�دة ال� K�Dال4اردات .%23.6ون FM�� 8@  أخ�ى �Q	 #م���ر  83.6وم  � � ال��� دره
"#  %54.1 ن��4'&��  2009 ال�ا�� � ال��� دره�  م���ر  FM��15.8 ال�Dدرات��'��  ،2008 ال�ا��ال��� "# % 27.2 ان�(�ض�'&��  2009 ال�ا��
  . 2008 ال�ا��ال��� "#  %12.4 ن��4'&��  2009 ال�ا�� � ال��� دره�  م���ر 30.7 إ"�دة ال�8Dی� ��� ��FMو ،2008 ال�ا��ال��� 

  
  

  )2009- 2008 ال�ا��ال��� ( ال���رة ال��ر	�� ال�����ةإ	��ل�  :)1(�>; 
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  ال4اردات
 

�  ال4اردات K&J ال@&
 

�  .م���ر دره� �FM� 62.3 �@��� 2009 ال�ا��ال��� م# إ	��ل� واردات % F�<� 74.5 أ"�R خ�&� أ&�م& ;�Jوا ،�'��S ، م=�دن�ر آ�ی���Jأ ،TلTل
ال���  "# %1.6ن�4 �'&�� و 2009 ال�ا�� � ال���  م���ر دره� M��F 24.9 �@���ال8Dارة م=�دن "�دی� م�W�� وم'���ت��J ،�Q وم�U4Dت م=8ن�� 

� م�آ�'�ت و]Zت وأ	YQة. 2009 ال�ا��ال��� واردات  إ	��ل� م#% 29.8 س�ه� �'&��و ،2008 ال�ا��& E�اؤه� ،ی�Y	وأ ��]���Qم=8ات آ ���@� M��F 
17.2  � ال�ا��ال��� إ	��ل� واردات  م# %20.6 وس�ه� �'&�� ،2008 ال�ا��ال���  "# %31.3 ان�(�ض�'&�� و 2009 ال�ا��ال���  � م���ر دره
2009. �S �& س�ه� �'&��و ،2008 ال�ا��ال��� "#  %49.0 ان�(�ض�'&�� و 2009 ال�ا��ل��� ا � م���ر دره�  M��F 9.4 �@���م=8ات ووس�[; ن@;  
  .2009- 2008ل=�م�  ال�ا�� � ال��� K&J ال@&�  ال4اردات) 2( �>;و) 2(	8ول وی234  .2009 ال�ا��ال��� إ	��ل� واردات  م# 11.2%

  

  )2009- 2008 ال�ا��ال��� ( ال@&�K&J  ال4اردات :)2(	8ول 
  دره� ��ر��ال@��� ��ل

 ن&�� ال'�4 2009 ال�ا��ال���   2008 ال�ا��ال���  ال��ـــــ�ن

 ���Wم �م=�دن "�دی ،�'��S ، م=�دن�ر آ�ی���Jأ ،TلTل
 وم'���ت��J ،�Q وم�U4Dت م=8ن��

24.6 24.9 1.6 % 

 % 31.3- 17.2 25.0 م�آ�'�ت و]Zت وأ	YQة، م=8ات آ���Q[�� وأ	Yاؤه�

 % 49.0- 9.4 18.4 م=8ات ووس�[; ن@;

�Qوم'���ت �64.0- 5.8 16.0 م=�دن "�دی % 

�Q� �Wت ال��ت��"�'Dوال �ت ال>���وی�"�'D0.9- 5.0 5.0 م'���ت ال % 

 % 17.5- 21.3 25.9  أخ�ى

 % 27.2- 83.6 114.9  إ	��ل� ال4اردات

  
 

 )2009-2008 ال�ا��ال��� ( ال@&�K&J  ال4اردات :)2(�>; 

  
  

 

  
  
  



 

 - 3 - 

�Qال� K&J ال4اردات  
  

 R�"أ F�<�^ت  خ��Q	88.0%  ل� واردات��	م# إ �ال���2009 ال�ا� ���@� FM�� 73.6 �]س��  ��ق و	'4ب ��ق واF��J دول .م���ر دره
م# إ	��ل�  �&'� 29.5%� Fس�ه�، و2008 ال�ا��ال��� "#  %36.8ان�(�ض �'&�� و 2009 ال�ا�� � ال��� م���ر دره�  FM�� 24.7 �@���ال8Dارة 
 ال�ا��ال���  "#% 40.3 ان�(�ض�'&�� و 2009 ال�ا�� � ال��� م���ر دره�  FM�� 20.2 �@��� أورو�� ال��M�� ت���Q دول .2009 ال�ا���� ال�واردات 

� دول 	'4ب. 2009 ال�ا��ال��� إ	��ل� واردات  م# �&'� 24.2%� Fوس�ه�، 2008S ب�Uس�� و[  ���@�FM�� 15.0  � ال�ا�� � ال��� م���ر دره
 �>;و) 3( 	8ولوی234  .2009 ال�ا��ال��� واردات  م# إ	��ل� �&'� 18.0%� Fوس�ه�، 2008 ال�ا��ال���  "# %16.7ان�(�ض �'&�� و 2009

  .2009- 2008ل=�م�  ال�ا�� � ال��� K&J ال�Q�  ال4اردات) 3(

  
  )2009- 2008 ال�ا��ال��� (�Q� الال4اردات K&J  :)3(	8ول 

  دره� ����رل@��� ��لا

 ن&�� ال'�4 2009 ال�ا��ال���   2008 ال�ا��ال���  ــ�نال��ـــ

% 24.7 39.0 دول ��ق و	'4ب ��ق ]س�� 36.8 -  

����M40.3- 20.2 33.9 دول أورو�� ال % 

 % 16.7- 15.0 18.0 دول 	'4ب و�Uب ]س��

 % 22.7- 8.3 10.8  دول أم�ی>� ال��aل��

 % 350.5 5.3 1.2  ال8ول ال=���� "8ا دول م��^ ال�=�ون ال�����

 % 16.1- 10.0 12.0  أخ�ى

 % 27.2- 83.6 114.9  إ	��ل� ال4اردات

 

  
 ;<�)3(:  K&J الال4اردات �Q�) �ال���2009 - 2008 ال�ا�( 
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  ال4اردات K&J ال8ول
  

 R�"أ F�<�^ل� واردات  %46.2 دول خ���	م# إ �ال���2009 ال�ا� ���@� FM�� 38.6 �م���ر  �FM�� 11.3@��� ال8Dارة  الQ'8واF��J  .م���ر دره
�ت���Q . 2009 ال�ا��ال��� واردات  إ	��ل� م# %13.5 �'&�س�ه�F �، و2008 ال�ا��ال��� "#  %5.6 ن��4'&�� و 2009 ال�ا�� � ال���  دره

#�Dال � ���@�FM� 10.8  � إ	��ل� م#  12.9%�F ��&'س�ه�، و2008 ال�ا��ال���  "# %34.3ان�(�ض �'&�� و 2009 ال�ا�� � ال��� م���ر دره

� .2009 ال�ا��ال��� واردات S ی�تZ48ة الbال��  �م�ی>�cا���@� FM�� 7.8  �ال���  "# %19.5 ان�(�ض�'&�� و 2009 ال�ا�� � ال��� م���ر دره
 ال�ا�� � ال���  �K&J ال8ول ال4اردات) 4( �>;و) 4(	8ول وی234 . 2009 ال�ا��ال��� إ	��ل� واردات  م# %9.3 �'&�س�ه�F �و ،2008 ال�ا��

  .2009-2008ل=�م� 

  
  )2009- 2008 ال�ا��ال��� (ال4اردات K&J ال8ول  :)4(	8ول 

  دره� ����رال@��� ��ل

 ن&�� ال'�4 2009 ال�ا��ال���   2008 ال�ا��ال���  ال��ـــــ�ن

8'Q5.6 11.3 10.7 ال % 

#�D34.3- 10.8 16.4 ال % 

 % 19.5- 7.8 9.6 الZ4ی�ت ال��8bة اcم�ی>��

 % 51.2- 4.5 9.2 أل��ن��

 % 48.2- 4.2 8.2 ال����ن

 % 25.9- 45.0 60.7 أخ�ى

 % 27.2- 83.6 114.9 إ	��ل� ال4اردات

 

  
 ;<�)4(:  K&J ال8ولال4اردات ) �ال���2009 - 2008 ال�ا�(  
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  ال�Dدرات
  

�  ال�Dدرات K&J ال@&
  

� م���ر دره� FM�� 14.0 �@��� 2009 ال�ا��ال��� �ل� ص�درات م# إ	� F�<�88.2% أ"�R خ�&� أ&�م & ;�J، م=�دن ، وا�ر آ�ی���Jأ ،TلTل
 "#% 74.6 �'&�� ن�4و 2009 ال�ا�� � ال��� م���ر دره�  M��F 10.3 �@���ال8Dارة �S�'�، م=�دن "�دی� م�W�� وم'���ت��J ،�Q وم�U4Dت م=8ن�� 

� م=�دن. 2009 ال�ا��ال��� ص�درات  إ	��ل� م# %64.9 وس�ه� �'&�� ،2008 ال�ا��ال��� & E�س�س�أ ی��Qوم'���ت �  ���@�M��F 1.3  � � م���ر دره
� .2009 ال�ا��ال��� إ	��ل� ص�درات  م# %8.4 وس�ه� �'&�� ،2008 ال�ا��ال���  "# %59.6 ن��4'&�� و 2009 ال�ا��ال��� S �&م4اد 0Uا[��  

 م# %7.3� '&�س�ه� �و ،2008 ال�ا��ال��� "#  %77.6ن�4 �'&�� و 2009 ال�ا��ال���   � م���ر دره� M��F 1.2 �@��� م�ebة، م�aو��ت وت��

  .2009-2008ل=�م�  ال�ا�� � ال��� K&J ال@&�  ال�Dدرات) 5( �>;و) 5( 	8ولوی234 . 2009 ال�ا��ال��� إ	��ل� ص�درات 

  
  )2009- 2008 ال�ا��ال��� ( K&J ال@&�ال�Dدرات  :)5(	8ول 

  دره� ����رال@��� ��ل

 ن&�� ال'�4 2009 ال�ا��ال���   2008 ال�ا��ال���  ال��ـــــ�ن

 ���Wم �م=�دن "�دی ،�'��S ، م=�دن�ر آ�ی���Jأ ،TلTل
 وم'���ت��J ،�Q وم�U4Dت م=8ن��

5.9 10.3 74.6 % 

 % 59.6 1.3 0.8 س�س�� وم'���ت�Qأم=�دن 

 % 77.6 1.2 0.7 م4اد 0Uا[�� م�ebة، م�aو��ت وت��

��f�Wط وم'���ت م�Wوم ،�Q28.3 0.8 0.6 رات'��ت ول8ا[# وم'���ت % 

م'���ت ال�4اد ال�=8ی'��، وم'���ت ال�Yف، والY	�ج 
Eوم'���ت 

0.4 0.4 25.9 % 

 % 4.5- 1.9 2.0 أخ�ى

 % 54.1 15.8 10.3 إ	��ل� ال�Dدرات

  
 

 )2009 - 2008 ال�ا��ال��� ( K&J ال@&�ال�Dدرات  :)5(�>; 
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  ل�Dدرات K&J ال�Q�ا
  

 R�"أ F�<�^ت  خ��Q	93.2%  ل� ص�درات��	م# إ �ال���2009 ال�ا� ���@� FM�� 14.8 �ال8Dارة  	'4ب و�Uب ]س��دول واF��J  .م���ر دره
���@� FM�� 8.7 �ال��� إ	��ل� ص�درات  م# %55.2 وس�ه� �'&��، 2008 ال�ا��ال��� "#  %71.8 �'&�� ن�4و 2009 ال�ا�� � ال���  م���ر دره

 وس�ه� �'&��، 2008 ال�ا��ال���  "# %148.5 ن��4'&�� و 2009 ال�ا�� � ال��� م���ر دره�  FM��3.3  �@��� ور�� ال��M��أدول ت���Q  .2009 ال�ا��
� . 2009 ال�ا��ال��� إ	��ل� ص�درات  م# 20.9%S ���"8ا دول م��^ ال�=�ون ال�� �ال8ول ال=�����@�� FM�� 1.1  � ال�ا��ال���  � م���ر دره
 �>;و) 6(	8ول وی234 . 2009 ال�ا��ال��� ص�درات  م# إ	��ل� %7.0 وس�ه� �'&��، 2008 ال�ا��ال���  "# %13.9 ان�(�ض'&�� �و 2009

  .2009- 2008ل=�م�  ال�ا�� � ال��� K&J ال�Q�  ال�Dدرات) 6(

  
  )2009- 2008 �ال�ا�ال��� (ال�Dدرات K&J ال�Q�  :)6(	8ول 

  دره� ����رال@��� ��ل

 ن&�� ال'�4 2009 ال�ا��ال���   2008 ال�ا��ال���  ال��ـــــ�ن

 % 71.8 8.7 5.1 دول 	'4ب و�Uب ]س��

����M148.5 3.3 1.3 دول أورو�� ال % 

 % 13.9- 1.1 1.3 ال8ول ال=���� "8ا دول م��^ ال�=�ون ال�����

 % 27.6 1.0 0.8 دول م��^ ال�=�ون ال�����

 % 24.8 0.6 0.5 دول ��ق و	'4ب ��ق ]س��

 % 17.2- 1.1 1.3 أخ�ى

 % 54.1 15.8 10.3 إ	��ل� ال�Dدرات

 

  
 ;<�)6(:  �Qال� K&J درات�Dال) �ال���2009 -2008 ال�ا�(  

  
 

  

  

 

 

  



 

 - 7 - 

  ال�Dدرات K&J ال8ول
  

 R�"أ F�<�^ل� ص�درات  %71.1دول  خ���	م# إ �ال���2009 ال�ا� ���@� �FM� 11.3 �م���ر  FM�� 7.1 �@���ال8Dارة  الQ'8، واF��J م���ر دره
�ت���Q . 2009 ال�ا��ال��� ص�درات  إ	��ل� م# %44.7 �'&��س�ه�F ، و2008 ال�ا��ال��� "#  %62.6 �'&�� ن�4و 2009 ال�ا�� � ال���  دره

 م# إ	��ل� %16.7 س�ه�F �'&��، و2008 ال�ا��ال���  "#% 457.6 ن��4'&�� و 2009 ال�ا�� � ال��� م���ر دره�  FM�� 2.6 �@��� اس4ی&�

� .2009 ال�ا��ال��� ص�درات S �ال&=4دی  ���@� FM��0.6  � Fس�ه�، و2008 ال�ا��ال���  "# %100.5 ن�4 �'&��و 2009 ال�ا�� � ال��� م���ر دره
  .2009- 2008ل=�م�  ال�ا�� � ال��� K&J ال8ول�  ال�Dدرات) 7( �>;و) 7(	8ول وی234 . 2009 ال�ا��ال��� إ	��ل� ص�درات  م# 3.5% '&���

  
  )2009- 2008 ال�ا��ال��� (ال�Dدرات K&J ال8ول  :)7(	8ول 

  دره� ����رال@��� ��ل

 ن&�� ال'�4 2009 ال�ا��ال���   2008 ال�ا��ال���  ال��ـــــ�ن

8'Q62.6 7.1 4.3 ال % 

 % 457.6 2.6 0.5 س4ی&�ا

 % 100.5 0.6 0.3 ال&=4دی�

 % 145.7 0.5 0.2 ��آ&��ن

 % 353.9 0.5 0.1 ن���ل

 % 6.0- 4.6 4.9 أخ�ى

 % 54.1 15.8 10.3 إ	��ل� ال�Dدرات

  
  

  )2009 -2008 ال�ا��ال��� (ال�Dدرات K&J ال8ول  :)7(�>; 
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  إ"�دة ال�8Dی�
 

�  إ"�دة ال�8Dی� K&J ال@&
  

�  .م���ر دره� FM�� 25.3 �@��� 2009 ال�ا��ال��� �دة ت8Dی� م# إ	��ل� إ" F�<�82.5% أ"�R خ�&� أ&�م & ;�J، م=�دن وا�ر آ�ی���Jأ ،TلTل
 "# %26.1 ن��4'&�� و 2009 ال�ا��ال���  � م���ر دره�  �M��F 12.3@��� ال8Dارة �S�'�، م=�دن "�دی� م�W�� وم'���ت��J ،�Q وم�U4Dت م=8ن�� 

� . 2009 ال�ا��ال��� إ"�دة ت8Dی�  إ	��ل� م# %40.2 وس�ه� �'&�� ،2008 ال�ا��ال��� & E�ةی�YQ	ت وأZ[اؤه�  ،م�آ�'�ت وY	وأ ��]���Qم=8ات آ
���@� M��F 5.8  �إ	��ل� إ"�دة ت8Dی�  م# %19.0 وس�ه� �'&�� ،2008 ال�ا��ال���  "# %2.6ان�(�ض �'&�� و 2009 ال�ا��ال���  � م���ر دره

� .2009 ال�ا��ال��� S �& ،2008 ال�ا��ال��� "#  %10.4 �'&�� ن�4و 2009 ال�ا��ال���  � م���ر دره�  M��F 4.1 �@���ات ووس�[; ن@; م=8 
��&'� �ل=�م�  ال�ا�� � ال��� K&J ال@&�  إ"�دة ال�8Dی�) 8( �>;و) 8(	8ول وی234 . 2009 ال�ا��ال��� إ	��ل� إ"�دة ت8Dی�  م# %13.4 وس�ه

2008-2009.  

  

  )2009-2008 ال�ا��ال��� ( ال@&�ال�8Dی� K&J  إ"�دة :)8(	8ول 
  دره� ����رال@��� ��ل

 ن&�� ال'�4 2009 ال�ا��ال���   2008 ال�ا��ال���  ال��ـــــ�ن

 ���Wم �م=�دن "�دی ،�'��S ، م=�دن�ر آ�ی���Jأ ،TلTل
 وم'���ت��J ،�Q وم�U4Dت م=8ن��

9.8 12.3 26.1 % 

]���Qة، م=8ات آYQ	ت وأZ[اؤه�م�آ�'�ت وY	وأ �2.6- 5.8 6.0 � % 

 % 10.4 4.1 3.7 م=8ات ووس�[; ن@;

�Qت وم'���ت�	10.3 1.9 1.8 ال�'&4 % 

 % 8.3- 1.1 1.2 م'���ت ن��ت��

 % 10.8 5.4 4.8  أخ�ى

 % 12.4 30.7 27.3  إ	��ل� إ"�دة ال�8Dی�

 

  
 ;<�)8(:  K&J 8ی�Dإ"�دة ال��  )2009 - 2008 ال�ا��ال��� ( ال@&
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�Qال� K&J 8ی�Dإ"�دة ال�  
  

 R�"أ F�<�^ت  خ��Q	84.0%  8ی�Dل� إ"�دة ت��	م# إ �ال���2009 ال�ا� ���@� FM�� 25.8 �واF��J دول 	'4ب و�Uب ]س��  .م���ر دره
 م# إ	��ل� إ"�دة �&'� 44.5%� Fوس�ه�، 2008 ال�ا��ال���  "# %33.2 ن�4 �'&��و 2009 ال�ا�� � ال��� م���ر دره�  FM�� 13.7 �@���ال8Dارة 

ان�(�ض �'&�� و 2009 ال�ا�� � ال��� م���ر دره�  FM�� 4.3 �@���ال�=�ون ال�����  م��^ دول "8ا ال=���� ت���Q ال8ول .2009 ال�ا��ال��� ت8Dی� 
� . 2009 ال�ا��ال��� ت8Dی�  إ	��ل� إ"�دة م# �&'� 14.1%� Fوس�ه�، 2008 ال�ا��ال���  "# 6.8%Sدول أورو�� ال����M ���@� FM�� 2.9  م���ر

 �وی234  .2009 ال�ا��ال��� ت8Dی�  إ"�دة إ	��ل� م# �&'� 9.5%� Fوس�ه�، 2008 ال�ا��ال���  "# %9.1 ن��4'&�� و 2009 ال�ا��ال���  � دره
  .2009-2008ل=�م�  ال�ا�� � ال��� K&J ال�Q�  ال�8Dی� إ"�دة) 9( �>;و) 9(	8ول 

  

  )2009- 2008 ال�ا��ال��� (K&J ال�Q� إ"�دة ال�8Dی�  :)9(	8ول 
  دره� ����رال@��� ��ل

 ن&�� ال'�4 2009 ال�ا��ال���   2008 ال�ا��ال���  ال��ـــــ�ن

 % 33.2 13.7 10.3 دول 	'4ب و�Uب ]س��

 % 6.8- 4.3 4.6 ال8ول ال=���� "8ا دول م��^ ال�=�ون ال�����

����M9.1 2.9 2.7 دول أورو�� ال % 

 % 2.4 2.7 2.6 ل�=�ون ال�����دول م��^ ا

 % 1.8- 2.2 2.2 دول ��ق و	'4ب ��ق ]س��

 % 0.8 4.9 4.9 أخ�ى

 % 12.4 30.7 27.3 إ	��ل� إ"�دة ال�8Dی�

  
  

 ;<�)9(:  �Qال� K&J 8ی�Dإ"�دة ال�) �ال���2009 -2008 ال�ا�(  
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  إ"�دة ال�8Dی� K&J ال8ول
  

 R�"أ F�<� ^ل %54.1دول خ���	8ی� م# إDإ"�دة ت � �ال���2009 ال�ا� ���@� FM�� 16.6 � FM��6.8  �@���ال8Dارة  الQ'8واF��J  .م���ر دره
� ال�ا��ال��� ت8Dی�  إ"�دة إ	��ل� م# %22.1 �'&�� س�ه�F، و2008 ال�ا��ال��� "#  %104.6ن�4 �'&�� و 2009 ال�ا�� � ال���  م���ر دره

2009 .�Q�إی�ان  ت����@� FM�� 5.5 م � إ	��ل� م#%  17.8�F ��&'س�ه�، و2008 ال�ا��ال���  "#% 7.1 ن��4'&�� و 2009 ال�ا�� � ال��� ���ر دره

� .2009 ال�ا��ال��� ت8Dی�  إ"�دةS  ال=�اق���@�  FM��2.0  �، 2008 ال�ا��ال���  "# %19.1ان�(�ض �'&�� و 2009 ال�ا�� � ال��� م���ر دره
 ال�ا�� � ال��� ال8ول�  K&J إ"�دة ال�8Dی�) 10(و�>; ) 10(وی234 	8ول  .2009 ال�ا��ال��� ت8Dی�  إ"�دة إ	��ل� م# %6.5 �'&�� س�ه�Fو

  .2009-2008ل=�م� 

 

  )2009-2008 ال�ا��ال��� (إ"�دة ال�8Dی� K&J ال8ول  :)10(	8ول 
  دره� ����رال@��� ��ل

 ن&�� ال'�4 2009 ال�ا��ال���   2008 ال�ا��ال���  ال��ـــــ�ن

8'Q104.6 6.8 3.3 ال % 

 % 7.1 5.5 5.1 إی�ان

 % 19.1- 2.0 2.5 ال=�اق

- اjم�رات ال=���� ال��8bة(ال�'W@� ال�bة ���; "�� 
 )د��

1.0 1.2 21.6 % 

kآ4ن k22.7- 1.1 1.5 ه4ن % 

 % 1.1 14.1 13.9 أخ�ى

 % 12.4 30.7 27.3 إ	��ل� إ"�دة ال�8Dی�

  
  

 ;<�)10(: K&J 8ی�Dال8ول  إ"�دة ال�) �ال���2009 - 2008 ال�ا�(  
 

  

  

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .م�� إلR "����ت ال�@�یKت�	� ال(�وق  � ال��� - 

  .د�� ال=�ل���: ال�8Dر - 


