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 التبادل التجاري بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية
 
 

ز  اجع الذي مت 
ة السنوات األرب  ع بعد التر ي نهاية  ،2016-2013فتر

 فز
ً
، أي ما يعادل 2017سجلت إيطاليا اتجاها ايجابيا

ي نهاية  6.7ارتفع حجم التبادل التجاري من  %. 9+
ي نهاية  7.4اىل  2016مليار يورو فز

. مع ذلك فان 2017مليار فز

ي أسعار  ذلك،بينما عىل العكس من  اإليطالية، الصادراتنتيجة  عىل أثر لكة مالتباطؤ االقتصادي للم
 فان االرتفاع فز

 
يات اإليطالية من 82الذهب األسود كان لصالح المملكة ألنه يمثل   .المملكة% من المشتر

ي 
ي المقام األول إىل انخفاض أسعار   الواقع،فز

 مما يعكس انخفاض تكلفة فاتورة النفط، كان تقليص الحجم السابق ُيعزى فز
ي عام وصبالنسبة للصادرات الطاقة اإليطالية. و 

ي 18.1-) 2016ل الكبح فز
ي اعقاب تفاقم االقتصاد الكىلي فز

%( فز
(. ان السعودية  ز ك  التأثت  )ان انخفاض إيرادات النفط منعت بشكل فعال المشاري    ع العامة والمدفوعات للمقاولي  المشتر

زيادة بإليطاليا  ، سمحت2015حتر عام األقل النخفاض تكلفة الذهب األسود والحفاظ عىل الصادرات اإليطالية عىل 
ان التجاري مع مرور الوقت لصالحها، ز ة  المت  ي الفتر

ي اعىل المعدالت فز
 مليار  1.6و 1.8)يساوي  2016-2015وصل فز

 .) ي عام   يورو عىل التواىلي
مليار  2.6وارتفع من  %، 33.2)+فط ضخم الواردات اإليطالية ان ارتفاع أسعار الن 2017فز

ي 
ي عام  3.4اىل  2016عام يورو فز

ز ان الوض(. 2017مليار فز ي حي 
ي السعودية فز

عىل الصادرات  أثر ع االقتصادي فز
ي عام  4.2وانخفض من  %،5.8-اإليطالية )

ي عام  3.9اىل  2016مليار يورو فز
(. 2017مليار يورو فز  

 لقد أدى االتجاهان المتباينان 
ً
، مهما كان ايجابيا . مليون يورو( 534)اىل تأكل التوازن اإليطاىلي  

ي عام 
ز االعتبار االنخفاض فز ي الصادرات اإليطالية كدليل عىل التعديل، مع االخذ بعي 

ينظر اىل االنخفاض الطفيف فز
ي نفس الوقت تسىع الرياض 0.7)الناتج اإلجماىلي  2017

، وان كان بمعدل تذبذب اىل خطة جذرية وبإرصار %(. وفز
ي من خالل الرؤية السعودية 

وعات العمالقة المقررة 2030وطموحة للتحول الوطتز  للمشر
ً
 )ومن، مع ضخ سيولة نظرا

(. بينها التكتل المستقبىلي نيوم والتنمية السياحية الشي    ع التوسع  
 لتقرير وكالة 

ً
ي عام 1.3( ان المملكة العربية السعودية سوف تنمو بنسبة +2018)اذار  موديس التصنيفوفقا

% فز
ي دافوس 2018

 مع التوقعات المتصاعدة لصندوق النقد الدوىلي فز
ً
وتلك األكتر %( ، 1.6ًاإلجماىلي + )الناتج، وذلك تماشيا

%(. 3-2.7اإليجابية للسلطات السعودية )+  
 

: اآلالت  مليون  386% من المجموع( ، مشتقات نفطية 37)مليار يورو  1.4ان هيكل الصادرات الرئيسية يبقر دون تغيت 
 212% من المجموع(، مواد الحديد والصلب 7مليون يورو) 292معدات وأخرى كهربائية % من المجموع(، 10يورو )

%من المجموع(. 5مليون يورو ) 187% من المجموع(، األثاث 5(مليون يورو   
 

اد، ان النمو من جهة  ول ومشتقاته بمتمثل االستت  ادات البتر يات اإليطالية، 82بنسبة استت  مقارنة % من اجماىلي المشتر
ي عام 75 ب

ي عام 2016% فز
ي عام 17% خام و83 السعودية بلغالمزي    ج المصدر من  2016. فز

 2017% مشتقات وفز
%. ان تطور 74% من المجموع بينما ينخفض النفط الخام اىل 26ويرتفع اىل  ملحوظ، المشتقات بشكل ينمو وزن

ي ال
وكيماويات فز  عىل الصادرات اإليطالية من هذه المنتجات وانخفضت خالل سنة بأكتر من الثلث  أثر مملكة البتر

ً
ايضا

ي عام  597 )كانت
ي عام  386و 2016مليون يورو فز

ط والغاز تصدر المملكة %(. باإلضافة اىل النف35- ،2017مليون فز
مليون يورو من المواد الكيمائية العضوية  177% من المجموع( و9مليون يورو من المواد البالستيكية ) 296اىل إيطاليا 

وكيماوياتبقطاع الطاقة ابتداًء من المواد الخام اىل تصنيعها انها حلقة متصلة  باختصار،% من المجموع(. 5) (. )البتر  
 

 للمصادر المحلية 
ً
ي تظهر البيانات اإلحصائية وفقا

ي تصنيف الدول الموردة للمملكة وفز
بان إيطاليا تحتل المرتبة الثامنة فز

ي االتحاد 
ي فز
. المركز الثانز ي األورون   
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 التصدير اإليطالي الى المملكة السعودية
 
 

 العام 2015 2016 2017

مليون3.943 مليون4.191,3  مليون 5.111,1   المجموع 
 

 

 البضائع 2015 2016 2017

والغاباتواألسماك المنتجات الزراعية  68,5 73,4 63,8  

 منتجات المناجم والمحاجر 13,1 4,1 3,9

 منتجات غذائية   203,1 203 176,5

وبات  5,7 5,5 4,3  المشر

 منتجات النسيج  43,2 31 32,5

 الجلدية  91,1 1009,9 98,8
ً
والفراء(االلبسة )ايضا  

 السلع الجلدية )باستثناء المالبس( وما شابه 62,9 55,6 54,9

ز  18,3 11,6 14,3 الخشب والمنتجات الخشبية والفلي 
 )باستثناء األثاث( قش ومواد الضفر

 الورق والمنتجات الورقية 45 40,3 46,4

فحم الكوك والمنتجات الناتجة عن تكرير  901,8 596,6 386,3
 النفط

 المنتجات الكيميائية 251,1 222,9 239,3

المنتجات الصيدالنية األساسية  62,6 81,4 84,3
ات الصيدالنية   والمستحضز

 مطاط ومواد بالستيكية 90 81,4 70,4

 منتجات المعادن الالفلزية  183,9 138,5 116,5

 منتجات التعدين 160,5 111 148,5

باستثناء اآلالت والمعداتالمنتجات المعدنية،  274,9 181,1 173,4  

أجهزة الكمبيوتر والمنتجات اإللكترونية   90,3 91,1 102,2
والبصرية. األجهزة الكهربائية والطبية وأجهزة 

 القياس والساعات
معدات كهربائية ومعدات غت  كهربائية  406,5 348,9 326,8

ىلي 
ز  لالستخدام المتز

 اآلالت والمعدات 1.600,2 1.401 1.421,4

 السيارات والمقطورات وشبه المقطورات 183,5 119,9 83,3

,755 وسائل نقل )سفن، قوارب، قاطرات،  28,7 39,8 
مركبات، طائرات ومركبات فضائية، مركبات 

 العسكرية(
 

 االثاث 223,8 156,5 148,5

 منتجات الصناعات التحويلية االخرى 95,4 88,8 84,7

 منتجات اخرى 6,8 6,8 6,4
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 االستيراد اإليطالي من المملكة العربية السعودية
 
 

 العام 2015 2016 2017

مليون3,409 مليون 2.561,2  مليون3.351,7   المجموع 

 
 

 البضائع 2015 2016 2017

 منتجات المناجم والمحاجر 1.955,9 1.596,3 2.079,9

ذائيةمنتجات غ 2,8 2,9 2,8  

النسيج تمنتجا 1,3 0,9 0,8  

السلع الجلدية )باستثناء المالبس( وما  4,6 3,3 3,1
 شابه

 الورق والمنتجات الورقية 0,5 1,3 4,2

 المنتجات الكيميائية  598,6 445,1 440,6

المنتجات الصيدالنية األساسية  3,2 1,9 1,8
ات الصيدالنية  والمستحضز

فحم الكوك والمنتجات الناتجة عن  629,9 325,9 719,6
 تكرير النفط

 مطاط ومواد بالستيكية 33 29,7 22

 منتجات المعادن الالفلزية 0,1 0,5 1,2

 منتجات التعدين 88,6 71 33,4

المنتجات المعدنية باستثناء اآلالت  3,3 1 0,6
 والمعدات

أجهزة الكمبيوتر والمنتجات اإللكترونية  1,1 2,7 2,4
والبصرية. األجهزة الكهربائية والطبية 

والساعاتوأجهزة القياس   

 اآلالت والمعدات 7,6 7,1 7,5

وسائل نقل )سفن، قوارب، قاطرات،  2,3 14 8,8
مركبات، طائرات ومركبات فضائية، 

 مركبات العسكرية(

معدات كهربائية ومعدات غت  كهربائية  1 2 1,4
ىلي 
ز  لالستخدام المتز

 منتجات الصناعات التحويلية االخرى 1,4 1,5 1,3

 منتجات اخرى 17,3 52,6 76,7
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 نعكاس ا 2017تؤكد البيانات التجارية لعام 
ً
ز إيطاليا والمملكة العربية السعودية. ومع ذلك الالتجاه التجاري ايجابيا  ر ثبي 

ي المملكة عىل نتيجة الصادرات اإليطالية ) 
ز المملكة 5.8-التباطؤ االقتصادي فز %(، بينما ارتفاع سعر الذهب االسود مت 

ة األرب  ع 82( ويمثل 33,2)+ ي فتر
ي التجارة الثنائية فز

 وراءه االنخفاض فز
ً
يات اإليطالية من المملكة، تاركا % من المشتر

مليار يورو  6.7%( وارتفع حجم التدفقات التجارية من 9.0ع حجم )+م 2017، واختتمت سنة 2016-2013سنوات 
ي نهاية 

ي نهاية عام  7.4اىل  2016عام فز
. 2017مليار فز  

ي الواقع ان تقليص الحجم السابق يعز 
ي إيطاليا. من  ى اىلفز

 انخفاض تكلفة فاتورة الطاقة فز
ً
انخفاض أسعار النفط عاكسا

ي عام 
ي المملكة )ان 18,1-) 2016جهة الصادرات فان الكبح وصل فقط فز

ي اعقاب تفاقم إطار االقتصاد الكىلي فز
%( فز

 .) ز ك لتكلفة الذهب  التأثت  ان انخفاض إيرادات النفط منعت بشكل فعال المشاري    ع العامة والمدفوعات للمقاولي  المشتر
ي اعىل  2015األسود وضيق الصادرات اإليطالية عىل األقل حتر عام 

ان التجاري لصالحها فز ز سمحت إليطاليا بزيادة المت 
ة  ي فتر

ي عام  1,6و  1,8)يعادل  2016-2015المعدالت فز
(. فز ان ارتفاع أسعار النفط ضخم  2017مليار يورو عىل التواىلي

ي عام  2,6%، ارتفع من 33,2+الواردات اإليطالية )
ي عام  3,4اىل  2016مليار يورو فز

ز ان الوضع 2017مليار فز ي حي 
، فز

ي عىل الصادرات اإليطالية )  ي عام  4.2% انخفض من 5,8-االقتصادي السعودي أثر بشكل سلت 
اىل  2016مليار يورو فز

ي عام  3.9
(. 2017مليار فز  

،أدى االتجاهان المتباينان اىل تأكل التوازن   ) اإليطاىلي
ً
مليون يورو(.  534لكن ايجابيا  

ي الصادرات اإليطالية ا اىل انخفاض 2017نكماش السعودي عام اال  ادى 
%0,7-الناتج المحىلي ,طفيف فز  

ي الوقت نفسه 
ي االقتصاد  2030السعودية اىل تحقيق رؤية  تسىعفز

مما يهدف اىل احداث ثورة طموحة فز
 السعودي. 

طة: زيادة العائدات غت  النفطية للمملكة من خالل توسيع االستثمارات. استثمار ومن األهداف الرئيسية للخ
األصول غت  المطورة. تنفيذ إصالحات هيكلية. ومن المتوقع ان تجلب الخصخصة القائمة لعدد من األصول 

ة تعزز من الحكومية المزيد من اإليرادات المتنوعة والجديدة للدولة. ويجري العمل عىل تنفيذ مبادرات جديد
 قدرة السعودية عىل جذب االستثمارات واالعمال. 

ي عام 1,3ان المملكة العربية السعودية سوف تنمو بمعدل  سيقدر تقرير وكالة مودي
ولكن توقعات  2018% فز

%( بينما توقعات السلطات السعودية كانت أكتر 1.6صندوق النقد الدوىلي دافوس كانت اعىل )الناتج المحىلي +
%(3 – 2,7إيجابية )+  

% من 37)مليار يورو  1.4الت اآل – 1تغت  من حيث تركيبة المنتج يبقر هيكل الصادرات اإليطالية دون 
 )  292 كهربائية: االت ومعدات   -3% من المجموع( 10مليون يورو ) 386 النفطية: المشتقات  -2اإلجماىلي

ي المائة من  7)مليون يورو 
% 5مليون يورو )  212األدوات من الحديد الزهر والحديد الصلب:  -4 المجموع(فز
 ) (. 5)  مليون يورو  187األثاث :  -5من اإلجماىلي % من اإلجماىلي  

ي تشكل 
اد للنمو رقمان ينتسبان بالكامل اىل إيرادات النفط ومشتقاته والتر % من اجماىلي 82بالنسبة لالستت 

يات اإليطالية مقارنة ب  ي عام 75المشتر
ي عام 2016% فز

المزي    ج المستورد من قبل السعودية  2016. بينما فز
ي عام  مشتقاته،% 17% من النفط الخام، 83

ة حيث ارتفع اىل  0172وفز % 26نما بشكل كبت  وزن هذه األخت 
ز انخفض النفط الخام  المجموع،من  ي حي 

ي المملكة عىل الصادرات 74فز
وكيماويات فز %. كما اثر تطوير البتر
ي عام واحد )كانت 

ي انخفضت بأكتر من الثلث فز
ي مليون  597اإليطالية من هذه المنتجات، التر

عام  يورو فز
ي عام  مليون 386و 2016

تصدر المملكة العربية السعودية  الهيدروكربونات،%( باإلضافة اىل 35 - ،2017فز
( و 9)مليون يورو من مواد البالستيك  296اىل إيطاليا  مليون يورو من المواد الكيميائية  177% من اإلجماىلي
(. % من اإلجماىلي 5العضوية )  

 تبع
ً
ي تصنيف دول  (،بأكمله 2017عام ل )األوليةللبيانات اإلحصائية المحلية المصدر  ا

تحتل إيطاليا المرتبة الثامنة فز
ي المملكة 

ي المورد فز
ي المركز  )تأنر

ز والواليات المتحدة واالمارات وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان والهند( وفز بعد الصي 
ي  ي االتحاد األورون 

ي فز
 عىل فرنسا وبريطانيا  (،المانيا )بعد الثانز

ُ
ي متقدما

(. المركز  )فز التاسع والعاشر عىل التواىلي  
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 الشركات االيطالية في المملكة السعودية:
 
 

 

 القطاع االتصال الشركة

Angelantoni Industrie Srl 

Loc. Cimacolle, 464  

06056 Massa Martana (PG) 

Sito Web 

الغاز، البخار، وتكييف الهواء  الكهرباء ،

 من مصادر متجددة(
ً
 ،) ايضا

Ansaldo Energia 

Via N. Lorenzi 8  

16152 Genova 

Sito Web 

الكهرباء ، الغاز، البخار، وتكييف الهواء 

 من مصادر متجددة(
ً
 ،) ايضا

Ansaldo STS s.p.a. 

Via Paolo Mantovani 3/5 

Genova 16151 

Sito Web 

وسائل نقل )سفن، قوارب، قاطرات، 

مركبات، طائرات ومركبات فضائية، 

 مركبات العسكرية(

ARCHIADE 

Italia  

Via Amedeo d'Aosta 7  

20129 Milano 

In Arabia Saudita  

ARCHIADE SAUDI ARABIA 

Sito Web 

 األنشطة المهنية العلمية والتقنية 

Astaldi S.p.a. 

Italia 

Via Vincenzo Bona 65 

00100 Roma 

In Arabia Saudita: 

Astaldi Arabia Ltd in KSA 

Sito Web 

 بناء

BONATTI SPA co. Branch 

Italia 

Via Nobel, 2/a 

43100 Parma 

Sito Web 

 منتجات التعدين

Carlo Gavazzi Impianti 

Via Milano 13 

20020 Lainate (MI), Italia 

In Arabia Saudita:  

Carlo Gavazzi - Arabia Co. Ltd 

Sito Web 

 منتجات التعدين

CEA-Cooperativa Edile 

Artigiana 

Via L. Borsari ,25/a 

43126 Parma, Italia  

In Arabia Saudita:  

 بناء

http://www.angelantoni.it/
http://www.ansaldoenergia.it/
http://www.ansaldo-sts.com/it/index
http://www.archiade.com/
http://www.astaldi.com/
http://www.bonatti.it/
http://www.carlogavazzi.it/
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CEA Italian Construction 

Sito Web 

Danieli & C. Officine 

Meccaniche SpA 

Via Nazionale 41, 33042 Buttrio (UD), 

Italia  

 

In Arabia Saudita:  

INBESCO SA 

Sito Web 

 منتجات التعدين

E.L. Italy 
Via Circonvallazione 53, 15011 Acqui 

Terme (AL), Italia 

الغاز، البخار، وتكييف الهواء  الكهرباء،

 من مصادر متجددة(
ً
 ،) ايضا

EDIL AMBROSIANA Snc 
Via Pavia 25, Varedo  

Monza, Italia 
 بناء

Ferrero 
Piazzale Pietro Ferrero 1 

12051 Alba (CN), ITALIA 
 منتجات غذائية

Fisia Italimpianti 

Via De Marini 1 

Genova 16149, Italia 

Sito Web 

 أنشطة الخدمات االخرى

Gruppo ENEL 

ENEL (energia elettrica) ed ENEL Green 

Power (rinnovabili) 

Sito Web 

الكهرباء ، الغاز، البخار، وتكييف الهواء 

 من مصادر متجددة(
ً
 ،) ايضا

Gruppo Salini Impregilo 

Via dei Missaglia 97 

20142 Milano, Italia 

Sito Web 

 بناء

Ignazio Messina 

Via G. D’Annunzio 91 

16121 Genova, Italia 

Sito Web 

وسائل نقل )سفن، قوارب، قاطرات، 

مركبات، طائرات ومركبات فضائية، 

 مركبات العسكرية(

Interconsulting Srl 

Via Adriano Olivetti 24 

00131 Roma, Italia 

Sito Web 

والتقنية المهنية العلميةاألنشطة   

IREM SPA 

Via Abegg 75 

10050 Borgone Susa (TO), Italia 

Sito Web 

ونية أجهزة الكمبيوتر والمنتجات اإللك تر

والبضية. األجهزة الكهربائية والطبية 

 وأجهزة القياس والساعات

ITALCEMENTI spa 

Via Camozzi 124  

24121 Bergamo, Italia 

Sito Web 

 بناء

Italcertifer 

Via di Portonaccio 175 

00159 Roma, Italia 

Sito Web 

 النقل والتخزين

http://www.cooperativaedileartigiana.com/
http://www.danieli.com/
http://fisiaitonsite.com/
https://www.enel.it/
http://www.salini-impregilo.com/it/
http://www.messinaline.it/
http://www.inter-consulting.it/
http://www.irem.it/
http://www.italcementigroup.com/
http://www.italcertifer.com/
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ITALCONSULT 

Via Di Villa Ricotti 20 

00161 Roma, Italia 

Sito Web 

 بناء

Italferr, Gruppo Ferrovie 

dello Stato 

Via Vito Giuseppe Galati, 71 

00155 Roma, Italia 

Sito Web 

وسائل نقل )سفن، قوارب، قاطرات، 

مركبات، طائرات ومركبات فضائية، 

 مركبات العسكرية(

ITEA Spa Impianti Telefonici 

Elettrici Affini 

Via Sette Fontane - Romagnano 34  

38100 Trento, Italia 

 

In Arabia Saudita: 

Itea International Ltd. 

Sito Web 

واالتصاالت خدمات المعلومات   

IVECO - Gruppo CNH 

Industrial 

Lungo Stura Lazio 15  

19156 Torino, Italia 
 االت ومعدات

Leonardo 

Italia 

Piazza Monte Grappa n. 4 

00195 Roma 

Sito Web 

وسائل نقل )سفن، قوارب، قاطرات، 

مركبات، طائرات ومركبات فضائية، 

 مركبات العسكرية(

MAIRE TECNIMONT 

Via Castello della Magliana 27 

Roma, Italia 

 

In Arabia Saudita: 

KT Arabia LLC 

Sito Web 

 بناء

Manens-Tifs S.p.a. 

Corso Stati Uniti 56 

35127 Padova, Italia 

Sito Web 

والتقنية  المهنية العلميةاألنشطة   

Permasteelisa Group 

Viale E.Mattei 21/23  

31029 Vittorio Veneto, Italia 

In Arabia Saudita: 

Permasteelisa Gartner Saudi Arabia LLC 

Sito Web 

 بناء

PIETRO FIORENTINI SPA 

Via E. Fermi, 8/10 

36057 Arcugnano (VZ), Italia 

Sito Web 

الغاز، البخار، وتكييف  الكهرباء،

 من مصادر متجددة(الهواء،
ً
) ايضا  

PRIDE - Pizzarotti-Rizzani de 

Eccher Saudi Ltd. (JV 

Pizzarotti / Rizzani de Eccher) 

In Arabia Saudita:  

PRIDE - Pizzarotti-Rizzani de Eccher Saudi 

Ltd. 

Sito Web 

 بناء

http://www.italconsult.it/
http://www.italferr.it/
http://www.iteaint.com/
http://www.leonardocompany.com/
http://www.mairetecnimont.com/
http://www.manens-tifs.it/
http://www.permasteelisagroup.com/
http://www.fiorentini.com/
https://www.pizzarotti.it/
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Proger S.p.A 

Via Gaeta 15 

00185 Roma, Italia 

Sito Web 

العلمية والتقنية  األنشطة المهنية   

Safilo Group 

Settima Strada 15 

35129 Padova, Italia 

Sito Web 

 األنشطة المهنية العلمية والتقنية 

 

SAIPEM 

Via Martiri di Cefalonia,67  

20097 San Donato Milanese, Italia 

 

In Arabia Saudita:  

Saudi Arabian Saipem Co. Ltd. 

Sito Web 

 

 فحم الكوك والمنتجات الناتجة عن تكرير 

 النفط

Schiattarella Associati 

Piazza Mincio 2 

00198 Roma, Italia 

Sito Web 

 االنشطة المهنية العلمية والتقنية

SELEX Sistemi Integrati 

Via Tiburtina K.12,400 

00131 Roma 

Tel. 06.41501 

Fax.06.4131436 

 

Flaminio Cianci 

Sito Web 

 خدمات المعلومات واالتصاالت 

SIRTI Spa 

Via Stamira D'Ancona, 9 

20127 Milano, Italia 

 

In Arabia Saudita: 

SIRTI Saudi Arabia 

Sito Web 

 خدمات المعلومات واالتصاالت 

STF SPA 
STF SpA 

Sito Web 

الكهرباء ، الغاز، البخار، وتكييف الهواء 

 من مصادر متجددة(
ً
 ،) ايضا

Studio 65 

Via Valprato, 68  

10155 Torino, Italia 

Sito Web 

فيهية  األنشطة الفنية والتر

TECHNIP Italy SpA 

Viale Castello della Magliana 68  

00148 Roma, Italia 

Sito Web 

 منتجات التعدين

Tenaris 
Tenaris Saudi Arabia 

Sito Web 
 منتجات الصناعات التحويلية األخرى 

TERMOMECCANICA Pompe 
Via del Molo 3 

19121 La Spezia, Italia 

 

 منتجات التعدين

http://www.proger.it/
http://www.safilo.com/
htpp://www.saipem.com/
http://www.schiattarella.com/
http://www.selex-si.com/
http://www.sirti.it/
http://www.stf.it/
http://www.studio65.eu/
http://www.technip.com/
http://www.tenaris.com/
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In Arabia Saudita: 

Termomeccanica Saudia Co.Ltd. 

Sito Web 

Thales Saudi Arabia 

Thales Italia  

Via Giovanni Battista Morgagni 30/E  

00161 RM, Italia 

Sito Web 

 أنشطة الخدمات االخرى

TREVI SpA 

Via Dismano 5819  

47522 Cesena, Italia 

Sito Web 

 األنشطة المهنية العلمية والتقنية 

 

http://www.termomeccanica.com/
http://www.thalesgroup.com/
http://www.trevispa.com/

