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 التبادل التجاري بين ايطاليا و مملكة  البحرين :
 
 

ي السبعينات و 
ي المملكة و الذي بدأ فز

ي البحرين حيث استند التطور الصناعي فز
ز ايطاليا بوجود طويل االمد فز تتمت 

ة  ي اآلونة االخت 
كات اآلسيوية  الجديدة فز ز الشر الثمانينات اىل حد كبت  عىل اآلالت و التكنولوجيا االيطالية, ان المنافسة بي 

ك ز العالقات التجارية جعلت  هذا السوق اكتر تنافسا للشر ات االيطاليةو لكن امكانات الدخول ال تزال مرتفعة ,و تتمت 
ي نمو مستمر,وفقا لبيانات 

ISTATالثنائية بأنها ليست بكميات مهمة نظرا لمحدودية السوق ولكنها فز ي عام  
فز 2016  

% 37فقد نىم التبادل التجاري بنسبة  مقارنة مع عام   2015 ووصل اىل رقم قياسي بلغ   مليون يورو مع وجود   386
مليون يورو,و ازدادت الصادرات االيطالية بنسبة   139فائض لصالح ايطاليا بقيمة  30% و بلغت قيمتها   262 مليون  

ي 
ز سجلت الواردات  يورو و هي تشمل صادرات اآلالت و مواد البناء و المركبات و النقل و االزياء و االغذية الزراعية,فز حي 

%56االيطالية من البحرين زيادة بنسبة  حيث ارتفعت قيمتها من   اىل   79 123 مليون يورو)مع مضاعفة الواردات من  
 منتجات تكرير النفط و زيادة النمو من واردات االلمنيوم (. 

ISTATوفقا ل  سجل عام   2017 ي التجارة ) 
ايضا انكماشا طفيفا فز 6,3% صادرات االيطالية بنسبة ( حيث انخفضت ال- 

4,3 % بقيمة   مليون يورو و الواردات االيطالية من البحرين بنسبة   251 بقيمة   % 10  مليون يورو.  110

ي عام 
ي ايضا فز 2017ومع ذلك و بالنظر اىل البيانات من الجمارك البحرينية استمر االتجاه االيجاب  حيث بلغت قيمة  

326الصادرات االيطالية  اي بزيادة نسبتها مليون يورو   10.5 % مقارنة مع عام   ,و الواردات من البحرين اىل 2016
مليون يورو ,لذلك و استنادا اىل الجمارك البحرينية تظهر البيانات االقتصادية لالشهر االوىل من عام   78ايطاليا  2018 

% 8.8بيانات اخرى للنمو مع زيادة  ي الصادرات االيطالية و  
فز 209% االيطالية من البحرين. من الوارادات    

ي عام 
2017فز و وفقا لبيانات   ISTAT ي,و   % 2كانت ايطاليا هي المورد الثالث عشر للبحرين بحصة    ي عشر كمشتر

و الثابز
2016عىل صعيد االستثمار شهد عام  ي  

ي ايطاليا للصندوق السيادي لمملكة البحرين)ممتلكات البحرين( فز
اول عملية فز

,بينما  ي  قطاع الضمان الصحي
ي تقدمها المشاري    ع العديدة فز

ايضا يتم التاكيد من الجانب االيطاىلي عىل االهتمام بالفرص التر
ي قطاعات النفط و الغاز و 

ي . من الجدير بالذكر االشارة اىل الوجود االيطاىلي فز
مجال البنية التحتية و المبابز

وكيماويات    البتر

ي نهاية عام 
2017فز وع تحديث مصفاة شر   كة تم تلزيم مشر BAPCO ي البحرين بقيمة  

وع صناعي فز و هو يعتت  اهم مشر
4.2 كة   مليون يورو اىل كونسورتيوم العالىمي و الذي تقوده شر Technip Italia بفضل تغطية    SACE .و من المتوقع  

 االقبال عىل الخدمات و السلع االيطالية. 

يك تجاري ممتازة بشكل عام و هناك ي و بجودة و موثوقية المنتج  ان صورة ايطاليا كشر ز التكنولوج  وعي واسع بالتمت 
 .  االيطاىلي
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 مملكة البحرينالتصدير اإليطالي الى 
 
 

 2017 2016 2015 العام

 مليون يورو 250.77 مليون يورو 264.13 مليون يورو 202.64 المجموع

 
 
 

 2017 2016 2015 البضائع

 2.25 2.02 2.55 و الغابات منتجات الزراعة و االسماك

 18.88 15.79 13.89 المنتجات الغذائية 

وبات  1.01 0.97 1.11 المشر

 3.57 2.75 2.59 منتجات المنسوجات

 10.89 10.26 9.37 اصناف االلبسة )من الجلود و الفراء(

 9.8 12.34 12.48 السلع الجلدية )بإستثناء المالبس (و ما شابه

ز )بإستثناء اآلثاث( الخشب و المنتجات  الخشبية و الفلي 
 القش و مواد الضفر

1.98 2.41 1.46 

 1.38 1.13 1.27 الورق و المنتجات الورقية

 14.3 20.83 11.52 المنتجات الكيمائية 

ات الصيدالنية ات الصيدالنية االساسية و المستحضز  0.65 1.11 2.22 المستحضز

 3.2 3.1 3.35 المواد المطاطية و البالستيك

 13.17 27.64 10.28 المنتجات المعدنية وغت  المعدنية االخرى

 11.19 4.25 10.38 منتجات المعادن

 9.39 7.82 11.12 المنتجات المعدنية بإستثناء اآلالت و المعدات 

ونية و البضية و الكهربائية و الطبية و  اجهزة الكمبيوتر و المنتجات االلكتر
 ادوات القياس و الساعات

3.53 8.17 19.79 

ىلي غت  الكهربائية
ز  22.24 13.1 12.23 المعدات الكهربائية و المعدات لإلستخدام المتز

 63.67 51.59 50.15 اآلالت و المعدات

 15.71 19.72 16.18 السيارات و المقطورات وشبه المقطورات

معدات النقل االخرى)السفن و القوارب و القاطرات و الدرجات و المركبات 
 الفضائية و العسكرية(

1.07 34.57 0.92 

 13.38 10.87 12.82 اآلثاث

 13.02 12.9 11.09 منتجات الصناعات التحويلية االخرى

 0.56 0.46 1.15 منتجات و انشطة اخرى
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 االستيراد االيطالي من مملكة البحرين:
 
 

 2017 2016 2015 العام

 مليون يورو 110.19 مليون يورو 123.28 مليون يورو 79.01 المجموع

 
 
 
 
 
 
 

 2017 2016 2015 البضائع

 13.75 62.8 31.22 فحم الكوك و المنتجات الناتجة عن تكرير النفط

 0.01 1.49 0.01 المنتجات الكيماوية 

 12.34 10.12 10.97 المطاط و المواد البالستيكية 

 1.22 1.48 1.68 منتجات معالجة المعادن غت  المعدنية االخرى

 80.2 44.12 32.92 منتجات المعادن

 0.67 1.39 0.43 منتجات و انشطة اخرى

 

 
 الشركات االيطالية في البحرين:

 
 

كة  القطاع التواصل الشر

Enrico Mari Grego Architects & 
Consultants (MGA+C) 

Sito Web البناء 

ISEA Middle East WLL Sito Web المعدات و اآلالت 

 

http://www.mgac-bahrain.com/
http://www.iseagroup.com/

