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ـام            ـا يخــص عـ ـالفة فيمـ نوية عـن األنشـطة السـ 2008تـوّزع اإلعالنـات السـ
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1مـواد الجـدول    2مواد الجـدول   3مـواد الجـدول    ـرى      ــة األخـ مـواد إنتـاج المـواد الكيميائي  المجمـوع 

ــكل     اإلعالنـات اإللكترونيـة الش ــكل ـات المطبوعـة الش اإلعالن
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 اإلعالنات اإللكترونية الشكل إلعالنات المطبوعة الشكل
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