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  2011ا���� ا��ا��  -��� ا����� ا����رة ا���ر��� 

  إ��رة د��

 

��ة  |���  ا����رة ا���ر��� ا�

  
 م���ر 150.7ال*ي ���  2010ال��� ال�ا�� )'  %�17.5$#�� "	!  2011ال��� ال�ا�� �� دره�  م���ر  177.0ال���رة ال��ر
�� ال	���ة  
	�ل� إ��� 
ال��� ال�ا�� م' إ
	�ل� ال���رة ال��ر
�� ال	���ة  %20.0وإ)�دة ال�61ی�  14.8%، ��$	� /�. ال�1درات 65.1%/�. ال!اردات ,�+ . دره�
2011. 

دره�  م���ر 26.3 ، ��$	� ��8. ال�1درات2010ال�ا�� ال��� )'  %8��21.6.  "	!و�$#��  2011ال��� ال�ا�� �� دره�  م���ر 115.3 ��8. ال!اردات
 �� ا"�>�ض�$#��  2011ال��� ال�ا�� �� دره� م���ر  35.5 ، و��8. إ)�دة ال�61ی�2010ال��� ال�ا�� )'  %�49.1$#�� "	!  2011ال��� ال�ا�� 

6ول �� !?< آ	� ه! م .2010ال��� ال�ا�� )'  7.2%)1.(  
  

 ا���!ان ا����ري

  
 .C<ة ارت��� ال	�Fان ال���ري ل����رة ال��ر
�� ال	�� F�Cل� �G�H	ال �	�Gال Iم���ر دره�  38.9م���ر دره� م'  14.6إل ��إلI  2010ال��� ال�ا�� 

�� % 6K53.6رة ال�1درات وإ)�دة ال�61ی� )�I ت��H8 ال!اردات ,�+ أص�L. ت�H8 ، ه*ا و6K ا"�>J.  2011ال��� ال�ا�� ��  م���ر دره� 53.5 
 2011ال��� ال�ا�� �� % �10.6	6Cل 6K ارت>�K .C	� ال�1درات وإ)�دة ال�61ی� )�	� �Pن  2010ال��� ال�ا�� �� % 58.9مO��G  2011ال��� ال�ا�� 

  . 2010ال��� ال�ا�� م' م�Gر"� �$>Q ال>��ة 
 

  2011ال��� ال�ا��  -  2010ال��� ال�ا�� ال	���ة  ال��ر
��ال���رة   |)  1(
6ول 
  ال�G	� ��ل	���ر دره�

ا���$ن"��  2011ا���� ا��ا��    2010ا���� ا��ا��  ا����ن  %�&�  ن"�� ا��

 %65.1 %21.6 115.3 94.8 ال!اردات

 %14.8 %49.1 26.3 17.6 ال�1درات

 %20.0 %7.2- 35.5 38.2 إ)�دة ال�61ی�

 %100.0 %17.5 177.0 150.7  إ
	�ل� ال���رة ال��ر
�� ال	���ة

  
 O/  2011ال��� ال�ا��  -  2010ال��� ال�ا��   ال���رة ال��ر
�� ال	���ة  |)  1(

 

  



 

 2 

 

 


6ول آ	� ه! مو
�ءت أ��ز اKT#�م �� ال���رة ال��ر
�� ال	���ة  ��  :آ�ل��ل�) 2(!?< 

•  �#K ال!اردات �� م6Cات، ی��\ K#� م6C"��ل]ل]، أ,��ر آ�ی	�، م�Cدن Z	�$�، م�Cدن )�دی� م���H وم$���ت�Y، ,�� وم�X!1ت ت61ر 

O]ووس� OG"، �Z �#K اؤه�F
 .م�آ�$�ت وa`ت وأ
FYة، م6Cات آY���[�� وأ

•  �#K 6 ت61رG�، ی��\ K#� ل]ل]، أ,��ر آ�ی	�، م�Cدن Z	�$�، م�Cدن )�دی� م���H وم$���ت�Y، ,�� وم�X!1ت م6C"��أم� �� ال�1درات 
 .مJL�ة، مb�و��ت وت��م!اد X*ا[��  K �Z#� ،وم$���ت�Y  أس�س��م�Cدن 

•  �#K �إ)�دة ال�61ی ��6"���� ,�' ت61ر Cت م�X!1وم ��, ،�Yوم$���ت ���Hدن )�دی� م�Cم ،�$�	Z دن�C، م�	ل]ل]، أ,��ر آ�ی �#K \ی�� ،
  .م6Cات ووس�[K �Z ، OG" O#�م�آ�$�ت وa`ت وأ
FYة، م6Cات آY���[�� وأ
Fاؤه�

  2011ال��� ال�ا��  -  2010ال��� ال�ا�� أK#�م ال��ر
�� ال	���ة ,#d أ)�I خ	#�  ال���رة | )2(
6ول 

  ال�G	� ��ل	���ر دره�

ا���$ن"��  2011ا���� ا��ا��    2010ا���� ا��ا��  ا���ـــــ�ن  %�&�  ن"�� ا��

       ا�$اردات

 وم$���ت�Y، م���H )�دی� م�Cدن Z	�$�، م�Cدن آ�ی	�، أ,��ر ل]ل]،
 م6C"�� وم�X!1ت ,��

31.2 39.8 27.2% 34.5% 

 OG" 10.5 17.9 70.8% 15.5% ووس�[O م6Cات

 %14.8 %5.6- 17.1 18.1 وأ
Fاؤه� آY���[�� م6Cات وأ
FYة، وa`ت م�آ�$�ت

 %6.1 %16.3 7.0 6.0 وم$���ت�Y أس�س�� م�Cدن

 �Y� 5.5 6.2 117%. 5.4% ال	�ت��H وال1$�)�ت ال/�	��وی� ال1$�)�ت م$���ت

 %23.8 %16.8 27.4 23.5 أخ�ى

 %100.0 %21.6 115.3 94.8 إ
	�ل� ال!اردات

        ا�(�درات

 وم$���ت�Y، م���H )�دی� م�Cدن Z	�$�، م�Cدن آ�ی	�، أ,��ر ل]ل]،
 م6C"�� وم�X!1ت ,��

11.0 17.5 59.6% 66.6% 

 %8.3 %25.9 2.2 1.7 وم$���ت�Y أس�س�� م�Cدن

 %6.0 %33.4 1.6 1.2 وت�� مb�و��ت مJL�ة، X*ا[�� م!اد

 %3.9 %2.0- 1.0 1.1 م��g�H وم$���ت م�Hط

 %3.1 %90.4 0.8 0.4  م6C"�� م$���ت

 %12.0 %39.9 3.2 2.3 أخ�ى

 %100.0 %49.1 26.3 17.6 ال�1درات إ
	�ل�

        إ,�دة ا��(+ی�

 وم$���ت�Y، م���H )�دی� م�Cدن Z	�$�، م�Cدن آ�ی	�، أ,��ر ل]ل]،
 م6C"�� وم�X!1ت ,��

17.1 14.0 -18.0% 39.4% 

 %22.2 %23.9 7.9 6.4 وأ
Fاؤه� آY���[�� م6Cات وأ
FYة، `تaو م�آ�$�ت

 OG" 5.7 4.5 -20.2% 12.7% ووس�[O م6Cات

 %4.6 %10.3- 1.6 1.8 وم$���ت�Y ال	$#!
�ت

 %3.6 %12.3 1.3 1.1 وم$���ت�Y أس�س�� م�Cدن

 %17.4 %0.0 6.2 6.2 أخ�ى

 %100.0 %7.2- 35.5 38.2 ال�61ی� إ)�دة إ
	�ل�
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6ول آ	� ه! مأ��ز ال��Yت �� ال���رة ال��ر
�� ال	���ة  أم� )' ��  :آ�ل��ل�
�ءت ) 3(!?< 

 .aس�� وX�ب 
$!بدول  ، �Z ال8���� أورو�� دول، ی��\  دول �ق و
$!ب �ق aس��ت61ر �� ال!اردات  •

 .aس�� �ق و
$!ب �قدول  �Z ،ال8����دول أورو�� ، ی��\ 
$!ب وX�ب aس��دول أم� �� ال�1درات �6G ت61ر  •

 .دول �ق و
$!ب �ق aس���Z  ،ال8����دول أورو�� ی��\  ،aس��دول 
$!ب وX�ب �� ,�' ت61ر �� إ)�دة ال�61ی�  •

  


�Yت ,#d أال���رة ال��ر
�� ال	���ة  | )3(
6ول  Q	خ I�( �ال�ا� �- 2010ال��  �ال�� �2011ال�ا�  

  ال�G	� ��ل	���ر دره�

ا���$ن"��  2011ا���� ا��ا��    2010ا���� ا��ا��  ا���ـــــ�ن  %�&�  ن"�� ا��

      ا�$اردات

 a 27.0 29.8 10.4% 25.8%س�� �ق و
$!ب �ق دول

 %24.2 %31.2 27.9 21.3 ال8���� أورو�� دول

 a 19.4 19.8 2.2% 17.2%س�� وX�ب 
$!ب دول

 %10.9 %50.1 12.6 8.4 الb	�ل�� أم�ی/� دول

 %6.2 %80.1 7.1 4.0 )الC���� ال6ول )6ا( أ��ی��G دول

 %15.7 %21.8 18.1 14.8 أخ�ى

 %100.0 %21.6 115.3 94.8 ال!اردات إ
	�ل�

         ا�(�درات

 a 7.4 11.2 52.1% 42.7%س�� وX�ب 
$!ب دول

 %21.7 %5.7 5.7 5.4 ال8���� أورو�� دول

 a 1.1 3.5 232.2% 13.5%س�� �ق و
$!ب �ق دول

 %7.8 %53.3 2.0 1.3 ال����� ال��Cون م��Q دول )6ا الC���� ال6ول

 %6.4 %47.2 1.7 1.1 ال����� ال��Cون م��Q دول

 %7.9 %58.9 2.1 1.3  أخ�ى

 %100.0 %49.1 26.3 17.6 ال�1درات إ
	�ل�

         إ,�دة ا��(+ی�

 a 22.2 16.0 -27.8% 45.2%س�� وX�ب 
$!ب دول

 %14.6 %57.5 5.2 3.3 ال8���� أورو�� دول

 a 2.5 2.9 15.1% 8.2%س�� �ق و
$!ب �ق دول

 %7.9 %19.7- 2.8 3.5 ال����� ال��Cون م��Q دول )6ا الC���� ال6ول

 %7.4 %4.5- 2.6 2.8 ال����� ال��Cون م��Q دول

 %16.6 %49.4 5.9 3.9   أخ�ى

 %100.0 %7.2- 35.5 38.2 ال�61ی� إ)�دة إ
	�ل�
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  وا��"�$د,�ت ا����آ��ت��رة ا����/. ا�-�ة  |

  
ال*ي ���  2010ال��� ال�ا��  )' %8.0 "	!�$#��  2011ال��� ال�ا�� �� دره�  م���ر 97.5 وال	#�!د)�ت ال�	�آ�����K .8	� ت��رة ال	$�jg الL�ة 

  .دره� م���ر 90.3

/�. ، 2011ال��� ال�ا�� ��  دره� م���ر �G�54.3	� ��8. ت��رة ال	$�jg الL�ة وال	#�!د)�ت ال�	�آ�� م' إ
	�ل�  55.7%/�. ال!اردات  �	$��

�� آ	� ه! م دره� م���ر  �G�43.1	� ��8. ت��رة ال	$�jg الL�ة وال	#�!د)�ت ال�	�آ�� ' إ
	�ل� ـــم% 44.3 وإ)�دة ال�61ی� ال�1درات >?!


6ول )5(.  

  

  2011ال��� ال�ا��  -  2010ال��� ال�ا��  ت��رة ال	$�jg الL�ة وال	#�!د)�ت ال�	�آ�� |) 5(
6ول 

  ال�G	� ��ل	���ر دره�

ا���$ن"��  2011ا���� ا��ا��   2010ا���� ا��ا��  ا����ن  %�&�  ن"�� ا��

 %55.7 %9.4  54.3  49.7 ال!اردات

 %44.3 %6.3  43.1  40.6 وإ)�دة ال�61ی� إ
	�ل� ال�1درات

 %100.0 %8.0 97.5 90.3 وال	#�!د)�ت ال�	�آ�� إ
	�ل� ت��رة ال	$�jg الL�ة

  

 O/  2011ال��� ال�ا��  – 2010ال�ا�� ���� ل ت��رة ال	$�jg الL�ة وال	#�!د)�ت ال�	�آ�� |) 2(
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 ��
6ول آ	� ه! م ت��رة ال	$�jg الL�ة وال	#�!د)�ت ال�	�آ��و
�ءت أ��ز اKT#�م  ��  :آ�ل��ل�) 6(!?< 

ل]ل]، أ,��ر آ�ی	�، م�Cدن Z	�$�، م�Cدن )�دی� ، ی��\ K#� م�آ�$�ت وa`ت وأ
FYة، م6Cات آY���[�� وأ
Fاؤه�K#� ت61ر �� ال!اردات  •
��"6Cت م�X!1وم ��, ،�Yوم$���ت ���Hم،  �#K �Z6"�� م$���تCم. 

•  ���6G ت61روإ)�دة ال�61ی� ال�1درات إ
	�ل� أم�   �#Kاؤه�F
ل]ل]، أ,��ر ، ی��\ K#� م�آ�$�ت وa`ت وأ
FYة، م6Cات آY���[�� وأ
��"6Cت م�X!1وم ��, ،�Yوم$���ت ���Hدن )�دی� م�Cم ،�$�	Z دن�C، م�	آ�ی�#K �Z ،  6"��م$���تCم . 

  

  2011ال��� ال�ا��  - 2010ال��� ال�ا�� أK#�م ,#d أ)�I خ	#�  ت��رة ال	$�jg الL�ة وال	#�!د)�ت ال�	�آ�� |) 6(
6ول 

  ال�G	� ��ل	���ر دره�

ا���$ن"��  2011ا���� ا��ا��    2010ا���� ا��ا��  ا���ـــــ�ن  %�&�  ن"�� ا��

      ا�$اردات

 %48.6 %14.8  26.4   23.0  وأ
Fاؤه� آY���[�� م6Cات وأ
FYة، وa`ت م�آ�$�ت

 وم$���ت�Y، م���H )�دی� م�Cدن Z	�$�، م�Cدن آ�ی	�، أ,��ر ل]ل]،
 م6C"�� وم�X!1ت ,��

 8.2   7.2  -12.7% 13.2% 

 %6.0 %23.6  3.3   2.6  م6C"�� م$���ت

 �Y�  2.3   3.0  27.5% 5.4% ال	�ت��H وال1$�)�ت ال/�	��وی� ال1$�)�ت م$���ت

 %4.7 %10.9-  2.6   2.9  وم$���ت�Y أس�س�� م�Cدن

 %21.9 %12.7 11.9  10.6   أخ�ى

 %100.0 %9.4 54.3 49.7 ال!اردات إ
	�ل�

          وإ,�دة ا��(+ی� ا�(�درات

 %51.3 %28.0  22.1   17.3  وأ
Fاؤه� آY���[�� م6Cات وأ
FYة، وa`ت م�آ�$�ت

 وم$���ت�Y، م���H )�دی� م�Cدن Z	�$�، م�Cدن آ�ی	�، أ,��ر ل]ل]،
 م6C"�� وم�X!1ت ,��

 7.5   4.4  -42.0% 10.1% 

 %8.6 %22.5  3.7   3.0  م6C"�� م$���ت

 �Y�  2.5   2.7  8.1% 6.2% ال	�ت��H وال1$�)�ت ال/�	��وی� ال1$�)�ت م$���ت

 %4.9 %19.3  2.1   1.8  وت�� مb�و��ت مJL�ة، X*ا[�� م!اد

 %18.9 %4.3- 8.2  8.5  أخ�ى

 %100.0 %6.3 43.1 40.6 وإ)�دة ال�61ی� ال�1درات إ
	�ل�
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6ول آ	� ه! مأ��ز ال��Yت �� ت��رة ال	$�jg الL�ة وال	#�!د)�ت ال�	�آ�� أم� )'  ��  :آ�ل��ل�
�ءت  )7(!?< 


$!ب وX�ب aس�� �Z دول ، ی��\ دول أورو�� ال8����،�ق و
$!ب �ق aس��ت61ر �� ال!اردات دول  • . 

•  ��،  ال����� ال��Cون م��Q دول )6ا الC���� ال6ول، ی��\  ال����� ال��Cون م��Qدول  ت�6G ت61روإ)�دة ال�61ی� ال�1درات إ
	�ل� أم� 
 �Zب دول!$
 .aس�� وX�ب 

  

  2011ال��� ال�ا��  -  2010ال��� ال�ا��  
�Yت,#d أ)�I خ	#�  ت��رة ال	$�jg الL�ة وال	#�!د)�ت ال�	�آ�� |) 7(
6ول 

  ال�G	� ��ل	���ر دره�

ا���$ن"��  2011ا���� ا��ا��    2010ا���� ا��ا��  ا���ـــــ�ن  %�&�  ن"�� ا��

      ا�$اردات

 a  22.0   24.4  10.9% 44.8%س�� �ق و
$!ب �ق دول

 %16.8 %1.6-  9.1   9.3  ال8���� أورو�� دول

 a  6.0   5.6  -6.5% 10.3%س�� وX�ب 
$!ب دول

 %8.2 %29.5  4.4   3.4  الb	�ل�� أم�ی/� دول

 %6.9 %116.5  3.7   1.7  ال����� ال��Cون م��Q دول

 %13.0 %3.2- 7.0  7.3  أخ�ى

 %100.0 %9.4 54.3 49.7 ال!اردات إ
	�ل�

          وإ,�دة ا��(+ی� ا�(�درات

 %23.9 %9.3  10.3   9.4  ال����� ال��Cون م��Q دول

 %23.2 %19.8  10.0   8.3  ال����� ال��Cون م��Q دول )6ا الC���� ال6ول

 a  11.5   9.7  -16.0% 22.4%س�� وX�ب 
$!ب دول

 a  2.5   2.8  10.0% 6.4%س�� �ق و
$!ب �ق دول

 %5.7 %22.0  2.5   2.0  )الC���� ال6ول )6ا( أ��ی��G دول

 %18.4 %17.2 8.0  6.8    أخ�ى

 %100.0 %6.3 43.1 40.6 وإ)�دة ال�61ی� ال�1درات إ
	�ل�

  
  

  

  

  

  

 

��ی����� ا���وق �� ا�����ع إ�
 	����ت  -� .ا�

  .���رك د#�: ا��! ر -


