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  اؾشرؼقة ؾغرػة ؿوػقظة واؾـشر اؾطلع حؼقق

األدقاق اؾعاؾؿقة اؾقاعدة
 

بؾهقؽا



 تقػقر بضرورة ؿـفا إقؿاـاً “اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق” اصدارات دؾيؾة اؾشرؼقة غرػة تؼدم           

 ؽؾف اؾعاؾؿ ػك جدقدة أدقاق بػمح وذؾؽ ،اؾقطـك ؾالؼمصاد اؾؿيمؿر واؾمقدع اؾـؿق ؿؼقؿات

  وزقادة ،عام بشؽؾ اؾيعقدقة اؾعربقة واؾؿؿؾؽة خاص، بشؽؾ اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؿـمهات أؿام

.ؽؾف اؾعاؾؿ أدقاق وتوؾقؾ بدرادة وذؾؽ باؾػعؾ، ؼائؿة أدقاق ػك االدمنؿارات

 إحدى حقل اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؾؿيمنؿرى تػصقؾقة ؿعؾقؿات تؼدقؿ إؾك االصدار فذا وقفدف          

 عالؼمفا وؿدى اؾمهارقة، بيقادمفا قمعؾؼ ؿا وتوؾقؾ االؼمصادقة، ؿؤذراتفا ؽاػة وتوؾقؾ اؾدول،

 اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؿيمنؿرى االصدار فذا قياعد ،ؽؿااؾيعقدقة اؾعربقة باؾؿؿؾؽة اؾمهارقة

 ؿوؾ اؾدوؾة ػك اؾقاعدة اؾيؾع بأفؿ ؽماؾقج بمؼدقؿ ؿيمؼلؾقة تيققؼقة دقادة ردؿ عؾك

.اؾدرادة

 واؾؿؤذرات اؾوؼائؼ ؽاػة وتؼدقؿ “بؾهقؽا” دقق وتوؾقؾ درادة ـمـاول اؾعدد فذا ػكو           

 ذرؽائفا وأفؿ اؾىارجقة بؾهقؽا تهارة وحهؿ اؾيقق، فذا عـ اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؾؿيمنؿرى

 قوماجفا اؾمك اؾؿعؾقؿات ؽاػة إؾك باالضاػة .بؾهقؽا دقق ػك اؾقاعدة اؾيؾع وأفؿ اؾمهارققـ،

.إؾقفا اؾمصدقرقة اؾوصص ؾزقادة أو اؾيقق، فذا ؾدخقل اؾشرؼقة اؾؿـطؼة وؿيمنؿر

بؾهقؽا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

 األسواق العالمية الواعدة
بلجيكا
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ؾك اؾعاؾؿإ أفؿ صادرات بؾهقؽا. 1

ادؿ اؾيؾعة اؾؿصدرةؽقد اؾيؾعة
صادرات بؾهقؽاؼقؿة 

(ؿؾققن دوالر أؿرقؽك)

870332
دقارات ـؼؾ األذىاص دعة ادطقاـاتفا 

  3دؿ 2500وال تمهاوز 3دؿ 1500تزقد عـ
13080

10711ؿاس غقرؿشغقل710231

4922غاز طلقعك271121

2727جرارات طرق ؾؾؿؼطقرات اؾـصػقة870120

2579ؾؼاحات ؾؾطب اؾلشرى300220

2040ؿـمهات ؿيطوة ؿـ صؾب ؿؼاوم ؾؾصدأ721912

 بذؾؽ وفك .2007 عام أؿرقؽك دوالر ؿؾقار 430.8 حقاؾك اؾعاؾؿ إؾك بؾهقؽا صادرات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ 

  .ـػيف اؾعام ػك اؾعاؾؿ، ؿيمقى عؾك اؾؿصدرقـ ترتقب حقث ؿـ اؾمادع اؾؿرؽز تومؾ

.(2007 -2003) اؾػمرة خالل %13  بؾهقؽا صادرات ؾؼقؿة اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل بؾغ ؽؿا

 اؾغقر واؾؿاس األذىاص، ـؼؾ دقارات :اؾؼقؿة حقث ؿـ وأفؿفا اؾعاؾؿ، إؾك بؾهقؽا صادرات تمـقع

 وؿـمهات اؾلشرى، ؾؾطب وؾؼاحات اؾـصػقة، ؾؾؿؼطقرات طرق وجرارات اؾطلقعك، واؾغاز ؿشغقل،

 واؾؿقاد واؾؿعدات، اؾـؼؾ وأجفزة األدوقة، إؾك باإلضاػة فذا ؾؾصدأ، ؿؼاوم صؾب ؿـ ؿيطوة

.اؾؿـمهات ؿـ وغقرفا ، وؿـمهاتفا، واؾؿعادن اؾؽقؿقائقة،

2007 أفؿ صادرات بؾهقؽا إؾك اؾعاؾؿ، عام

اؾؼيؿ األول

ذرؽائفا اؾمهارققـفؿ أو اؾمهارة اؾىارجقة ؾلؾهقؽاؿالؿح 
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بؾهقؽا ؼقؿة وارداتاؾؿيمقردةادؿ اؾيؾعةؽقد اؾيؾعة
(ؿؾققن دوالر أؿرقؽك)

17424زققت ـػط خام270900

9876ؿاس غقرؿشغقل710231

3046اقنؾقـ290121

دقارات ـؼؾ األذىاص دعة ادطقاـاتفا 870322
3دؿ 1500وال تمهاوز  3دؿ 1000تزقد عـ 

3028

2203ؾؾيقارات واؾعرباتأجزاء غقرفا ؿـ 870899

1908ؾؾصدأوػضالت ؿـ صؾب ؿؼاوم خردة 720421

ؿـ اؾعاؾؿ أفؿ واردات بؾهقؽا. 2

 بذؾؽ وفك .2007 عام أؿرقؽك دوالر ؿؾقار 413.4 حقاؾك اؾعاؾؿ ؿـ بؾهقؽا واردات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ

.ـػيف اؾعام ػك اؾعاؾؿ، ؿيمقى عؾك اؾؿيمقردقـ ترتقب حقث ؿـ اؾعاذر اؾؿرؽز تومؾ

.(2007 -2003) اؾػمرة خالل %14  بؾهقؽا واردات ؾؼقؿة اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل بؾغ ؽؿا 

 ؿشغقل، اؾغقر واؾؿاس خام، ـػط زققت :اؾؼقؿة حقث ؿـ وأفؿفا اؾعاؾؿ، ؿـ بؾهقؽا واردات تمـقع

 ؿؼاوم صؾب ؿـ وػضالت وخردة واؾعربات، اؾيقارات وأجزاء األذىاص، ـؼؾ ودقارات واقنؾقـ،

 اؾؽقؿقائقة واؾؿقاد اؾغذائقة، واؾؿقاد واؾؿعدات، اؾـؼؾ وأجفزة األدوقة، إؾك باإلضاػة فذا ؾؾصدأ،

.اؾؿـمهات ؿـ وغقرفا اؾؿىمؾػة، اؾطلقة واؾؿقاد واؾؿعدـقة،

2007 عام، أفؿ واردات بؾهقؽا ؿـ اؾعاؾؿ
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الدول المصدرة  م
األهمية النسبية 

(%)  

17.8ألمانوا1

17.6هولندا2

11.2فرنسا3

6.3المملكة المتحدة4

5.3الوالوات المتحدة األمروكوة5

5.0اورلندا6

4.1الصون7

3.8إوطالوا8

2.4الوابان9

2.2السوود10

هم الدول المصدرةأ إجمالى
75.7إلى بلجوكا

24.3أخرى

100اإلجمالى

أفؿ اؾدول اؾؿصدرة إؾك بؾهقؽا

الدول المستوردة م
األهمية النسبية

(%)

19.7ألمانوا1

16.7فرنسا2

11.9هولندا3

7.6المملكة المتحدة4

5.6األمروكوةالوالوات المتحدة 5

5.2إوطالوا6

3.7أسبانوا7

1.7سووسرا8

1.7لوكسمبورج9

1.7الهند10

هم الدول المستوردةأ إجمالى
75.5من بلجوكا

24.5أخرى

100اإلجمالى

أفؿ اؾدول اؾؿيمقردة ؿـ بؾهقؽا

أفؿ اؾشرؽاء اؾمهارققـ ؾلؾهقؽا. 3

 ؿـ بؾهقؽا واردات ؼقؿة إجؿاؾك ؿـ %0.3 حقاؾك اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿـ بؾهقؽا ادمقردت
.2007  عام  اؾعاؾؿ،

 إؾك بؾهقؽا صادرات ؼقؿة إجؿاؾك ؿـ %0.3 حقاؾك اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة إؾك بؾهقؽا صدرت اؽؿ
.2007  عام اؾعاؾؿ،
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ؾلؾهقؽا  اؾىارجقة اؾمهارة ػك اؾيعقدقة اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة اؾـيلقة األفؿقة .4
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اؾؼيؿ اؾناـك

اؾعالؼات االؼمصادقة واؾمهارقة بقـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة وبؾهقؽا

 اؾمهارققـ اؾشرؽاء أفؿ ؿـ بؾهقؽا جعؾت ؼققة، وتهارقة اؼمصادقة بعالؼات وبؾهقؽا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ترتلط

:اؾوؼائؼ بعض قؾك وػقؿا اؾيعقدقة، اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة

  كوػ ،عدقدة التػاؼقات وبؾهقؽا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة بقـ واؾمهارقة االؼمصادقة ؾعالؼاتا تىضع

  ػك حررت واؾمك وبؾهقؽا، اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة حؽقؿة بقـ “ وػـك اؼمصادى تعاون اتػاؼقة ” ؿمفاؿؼدً

  تطققر عؾك اؾطرػان قعؿؾ بؿؼمضافا واؾمك ، م1978 ؿاقق ذفر اؾؿقاػؼ ، فـ 1398 عام اؾناـك جؿادى ذفر

  عؾقف اؾؿقاػؼة صدرت) .اؾؿشمرك اؾمػافؿ ؿـ بروح اؾلؾدقـ بقـ واؾػـك االؼمصادى اؾمعاون وتدعقؿ

. (فـ 1399 عام ػك  10 / م رؼؿ اؾؿؾؽك باؾؿردقم
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:حؼائؼ عاؿة. 1

بؾهقؽا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



بؾهقؽاإؾك صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة تطقر. 2

بؾهقؽاإؾك  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقةأفؿ صادرات . 3

أفؿ صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
2007 إؾك بؾهقؽا، عام

اؾؼقؿةاؾؿصدرةادؿ اؾيؾعة
(ؿؾققن رقال دعقدى)

7493زققت ـػط خام وؿـمهاتفا

1373ؿـىػض اؾؽناػةإقنقؾقـ بقؾك 

627عاؾك اؾؽناػةإقنقؾقـ بقؾك 

383(اقنان دققل)جالقؽقل إقنقؾقـ 

228دقؽؾق فقؽيان
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تطقر صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة إؾك 
(2007 -2002)بؾهقؽا، خالل اؾػمرة 

8528

5673

4027

4440

10746

10877
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(ؿؾققن رقال دعقدى)

تمــقع اؾيـؾع واؾؿـمهـات اؾمـك تصـدرفا اؾؿؿؾؽــة      

اؾعربقة اؾيعقدقة إؾك بؾهقؽـا وأفـؿ فـذه اؾيـؾع     

ــك ــقؾك    : فـ ــا، واؾلـ ــام وؿـمهاتفـ ـــػط اؾىـ ــقت اؾـ زقـ

إقنقؾــقـ ؿـــىػض اؾؽناػــة، واؾلــقؾك إقنقؾــقـ عــاؾك   

اؾؽناػــة ، واقنقؾــقـ جالقؽــقل ، ودــقؽؾق فقؽيــان،   

فــذا باإلضــاػة إؾــك بعــض اؾؿـمهــات اؾؿعدـقــة،      

ــات      ـــ اؾؿـمهـ ــا ؿـ ــة، وغقرفـ ــات اؾؽقؿاوقـ واؾؿـمهـ

.واؾيؾع

 اؾؿؿؾؽة اؾعربقـة اؾيـعقدقة   بؾغت ؼقؿة صادرات

ؿؾقــقن رقــال   10877  حــقاؾك 2007إؾــك بؾهقؽــا عــام 

ؼقؿــة  إجؿــاؾكؿـــ % 1.24ؿؿــا قؿنــؾ  ، دــعقدى

ػـك  ؾؾعـاؾؿ،  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيـعقدقة   صادرات

. اؾعام ـػيف

ــة    ــة اؾعربقـــ ــادرات اؾؿؿؾؽـــ ــة صـــ ارتػعـــــت ؼقؿـــ

ــام    ــا، عـ ــك بؾهقؽـ ــعقدقة إؾـ ــقاؾك   2007اؾيـ   131بوـ

، ؽؿـــا 2006ؿؾقـــقن رقـــال دـــعقدى، ؿؼارــــة بعـــام  

ؿؾقـقن رقـال ؿؼارــة  بعـام      6850ارتػعت بوـقاؾك   

2002.

ــة     ــادرات اؾؿؿؾؽـــة اؾعربقـ ــدل ـؿـــق صـ ارتػـــع ؿعـ

عــ  % 1.2بوـقاؾك    2007اؾيعقدقة إؾك بؾهقؽا عام 

.اؾعام اؾيابؼ

اؾؿؿؾؽـة اؾعربقـة   بؾغ حهؿ اؾؽؿقـة اؾمـك صـدرتفا    

، 2007ؾـػ طــ عـام    أ 4868  اؾيعقدقة إؾك بؾهقؽا

ــؾ   ــا قؿنـ ــؿ  % 1.2ؿؿـ ـــ حهـ ــادراتؿـ ــة  صـ اؾؿؿؾؽـ

 .اؾعام ـػيف ؾؾعاؾؿ، ػكاؾعربقة اؾيعقدقة 



بؾهقؽاؿـ  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة  تطقر واردات. 4

بؾهقؽاؿـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة  وارداتأفؿ . 5

أفؿ واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
2007 ؿـ بؾهقؽا، عام

اؾؼقؿةاؾؿيمقردةادؿ اؾيؾعة
(ؿؾققن رقال دعقدى)

417أؾغام

229أدوقة تومقى عؾك بـيؾقـ ال تلاع باؾمهزئة

194ؾؼاحات ؾؾطب اؾلشرى

109ؿؿ 10< ؿيطح حدقد أو صؾب 

104ؼطع غقار دقارات
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بؾهقؽا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

تمـقع اؾيؾع واؾؿـمهات اؾمك تيمقردفا اؾؿؿؾؽـة  

اؾعربقة اؾيعقدقة ؿـ بؾهقؽـا وأفـؿ فـذه اؾيـؾع     

األؾغـام، وأدوقـة تومـقى عؾـك بـيـؾقـ ال تلــاع      : فـك 

ــد أو     ــرى، وحدقـ ــب اؾلشـ ــات ؾؾطـ ــة، وؾؼاحـ باؾمهزئـ

وؼطع غقار دقارات، وغقرفا ؿـ ؿيطح،  صؾب 

.اؾؿـمهات

تطقر واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة ؿـ 
(2007 - 2002)بؾهقؽا، خالل اؾػمرة 
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(ؿؾققن رقال دعقدى)

 اؾؿؿؾؽــة اؾعربقــة اؾيــعقدقة بؾغــت ؼقؿــة واردات

ؿؾقـــقن رقـــال  4109 حـــقاؾك 2007ؿــــ بؾهقؽـــا عـــام 

ؼقؿــة   إجؿــاؾك ؿـــ % 1.22ؿؿــا قؿنــؾ   ، دــعقدى

ــة اؾيــعقدقة   واردات ؿـــ اؾعــاؾؿ،  اؾؿؿؾؽــة اؾعربق

. ػك اؾعام ـػيف

ارتػعـــــــت ؼقؿـــــــة واردات اؾؿؿؾؽـــــــة اؾعربقـــــــة  

 733بوـــقاؾك  2007اؾيــعقدقة ؿــــ بؾهقؽــا عـــام   

، ؽؿـــا 2006ؿؾقـــقن رقـــال دـــعقدى، ؿؼارــــة بعـــام  

ــقاؾك   ــت بو ــام    2020ارتػع ــة بع ــال ؿؼارـ ــقن رق ؿؾق

2002.

ــة     ــة اؾعربقــ ــق واردات اؾؿؿؾؽــ ــدل ـؿــ ــع ؿعــ ارتػــ

ــام    ــا ع ـــ بؾهقؽ ــعقدقة ؿ ــقاؾك   2007اؾي % 21.7بو

.عـ اؾعام اؾيابؼ

ــك     ــة اؾمـ ــؿ اؾؽؿقـ ــغ حهـ ــمقردتفابؾـ ــة  ادـ اؾؿؿؾؽـ

أؾـػ طــ    353.2اؾعربقة اؾيـعقدقة ؿــ بؾهقؽـا     

ــام  ــؾ  2007عـ ــا قؿنـ ـــ حهـــؿ واردات  % 0.7 ، ؿؿـ ؿـ

اؾعـام   ؿـ اؾعاؾؿ، ػـك اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 

 .ـػيف



أدؿ اؾيؾعة اؾيؾعةؽقد
  ؿعدل ـؿق اؾقاردات  

%
(2003 - 2007)

ؼقؿة واردات بؾهقؽا

(ؿؾققن دوالر أؿرقؽك)

511345ػضالت وخردة ـواس740400

461482ؿـمهات ؿـ حدقد أو صؾب ؿطؾقة باؾزـؽ721049

431908وػضالت ؿـ صؾب ؿؼاوم ؾؾصداخردة 720421

361291تومقى عؾك ؿضادات حقققةأدوقة 300420

0.94291384بقؾك اقنقؾقـ وزـف اؾـقعك قؼؾ عـ 390110

261133دمقرقـ290250

253046اقنؾقـ290121

191217ؿىؾقطخام غقر اؾقؿـققم 760110

141494ؿقز80300

141294إطارات، ؿـ اؾـقع اؾؿيمعؿؾ ؾؾيقارات401110

البد وأن ـمعرف عؾك أفؿ  ،ػك بؾهقؽا بعد اؾمعرف عؾك أفؿ اؾيؾع اؾؿصدرة واؾؿيمقردة ؿـ حقث اؾؼقؿة   
واردات وؼقؿـة  إؾـك ؿعـدالت ـؿـق     دـمـاداً إ ،أؿـام ؿيـمنؿرى اؾؿـطؼـة اؾشـرؼقة     بؾهقؽـا ػـك  اؾيؾع اؾقاعدة 

أى اؾيـؾع اؾمـك قـزداد اؾطؾـب عؾقفـا ػـك بؾهقؽـا، واؾمـك         (. )2007 - 2003)خالل اؾػمـرة  بفا  واؾؿـمهات اؾيؾع
(ػقفاتياعد ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عؾك ردؿ دقادة تصدقرقة ؿيمؼلؾقة 

اؾؼيؿ اؾناؾث

بؾهقؽاأفؿ اؾيؾع اؾقاعدة أؿام ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة ػك دقق 
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بؾهقؽا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



ؾؾصدأخردة وػضالت ؿـ صؾب ؿؼاوم . 3

ؿــ فـذا اؾلــد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات بؾهقؽـا 

، 2007عام  ؿؾققن دوالر أؿرقؽك، 1345  حقاؾك -

 -ؿـــ فــذا اؾلـــد     -تؿنــؾ  ؼقؿــة واردات بؾهقؽــا   

ؿــــ إجؿـــاؾك ؼقؿـــة واردات اؾعـــاؾؿ % 6.6حـــقاؾك 

.2007ؿـف، عام 

صـــادرات اؾؿؿؾؽـــة ؼقؿـــة فــــاك ػرصـــة ؾزقـــادة 

ؾلؾهقؽــا،   -ؿـــ فــذا اؾلـــد    -اؾعربقــة اؾيــعقدقة  

ـــقى     ــق اؾيـ ــدَل اؾـؿـ ــط ؿعـ ــاع ؿمقدـ ــراً الرتػـ ـظـ

خـــالل                      ، %51ؿــــف بـــوقاؾك    واردات بؾهقؽــا ؼقؿــة  ؾ

(.2007 - 2003)اؾػمرة  

ػضالت وخردة ـواس. 1

حقققةتومقى عؾك ؿضادات أدوقف . 4 ؿـمهات ؿـ حدقد أو صؾب ؿطؾقة باؾزـؽ. 2
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بؾهقؽا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

ؿــ فـذا اؾلــد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات بؾهقؽـا 

، 2007عام ؿؾققن دوالر أؿرقؽك،  1482  حقاؾك -

 -ؿــــ فـــذا اؾلــــد   -تؿنـــؾ ؼقؿـــة واردات بؾهقؽـــا 

ــقاؾك  ــاؾؿ   % 7.15ح ــة واردات اؾع ــاؾك ؼقؿ ـــ إجؿ ؿ

.2007ؿـف، عام 

صـــادرات اؾؿؿؾؽـــة ؼقؿـــة فــــاك ػرصـــة ؾزقـــادة 

ؾلؾهقؽــا،   -ؿـــ فــذا اؾلـــد    -اؾعربقــة اؾيــعقدقة  

ـــقى     ــق اؾيـ ــدَل اؾـؿـ ــط ؿعـ ــاع ؿمقدـ ــراً الرتػـ ـظـ

ــة ؾ ــاؼقؿ ـــوقاؾك    واردات بؾهقؽ ــف ب ــالل                      ، %46ؿـ خ

(.2007 - 2003)اؾػمرة  

ؿــ فـذا اؾلــد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات بؾهقؽـا 

، 2007عام ؿؾققن دوالر أؿرقؽك،  1908  حقاؾك -

 -ؿــــ فـــذا اؾلــــد   -تؿنـــؾ ؼقؿـــة واردات بؾهقؽـــا 

ؿـــ إجؿــاؾك ؼقؿــة واردات اؾعــاؾؿ % 12.67حــقاؾك 

.2007ؿـف، عام 

صـــادرات اؾؿؿؾؽـــة ؼقؿـــة فــــاك ػرصـــة ؾزقـــادة 

ؾلؾهقؽــا،   -ؿـــ فــذا اؾلـــد    -اؾعربقــة اؾيــعقدقة  

ـــقى     ــق اؾيـ ــدَل اؾـؿـ ــط ؿعـ ــاع ؿمقدـ ــراً الرتػـ ـظـ

ـــوقاؾك   واردات بؾهقؽــاؼقؿــة ؾ خــالل                      ، %43ؿـــف ب

(.2007 - 2003)اؾػمرة  

ؿــ فـذا اؾلــد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات بؾهقؽـا 

، 2007عام ؿؾققن دوالر أؿرقؽك،  1291  حقاؾك -

 -ؿــــ فـــذا اؾلــــد   -تؿنـــؾ ؼقؿـــة واردات بؾهقؽـــا 

ؿـــ إجؿــاؾك ؼقؿــة واردات اؾعــاؾؿ  % 10.27حــقاؾك 

.2007ؿـف، عام 

صـــادرات اؾؿؿؾؽـــة ؼقؿـــة فــــاك ػرصـــة ؾزقـــادة 

ؾلؾهقؽــا،   -ؿـــ فــذا اؾلـــد    -اؾعربقــة اؾيــعقدقة  

ـــقى     ــق اؾيـ ــدَل اؾـؿـ ــط ؿعـ ــاع ؿمقدـ ــراً الرتػـ ـظـ

ــاؼقؿــة ؾ ـــوقاؾك    واردات بؾهقؽ ــف ب خــالل                      ، %36ؿـ

(.2007 - 2003)اؾػمرة  



اقنؾقـ. 7 0.94بقؾك اقنقؾقـ وزـف اؾـقعك قؼؾ عـ  . 5

دمقرقـ. 6
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بؾهقؽا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

ؿــ فـذا اؾلــد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات بؾهقؽـا 

، 2007عام   ؿؾققن دوالر أؿرقؽك، 1133  حقاؾك -

 -ؿــــ فـــذا اؾلــــد   -تؿنـــؾ ؼقؿـــة واردات بؾهقؽـــا 

ــاؾؿ   % 8.16حــقاؾك   ــة واردات اؾع ـــ إجؿــاؾك ؼقؿ ؿ

.2007ؿـف، عام 

صـــادرات اؾؿؿؾؽـــة ؼقؿـــة فــــاك ػرصـــة ؾزقـــادة 

ؾلؾهقؽــا،   -ؿـــ فــذا اؾلـــد    -اؾعربقــة اؾيــعقدقة  

ـــقى     ــق اؾيـ ــدَل اؾـؿـ ــط ؿعـ ــاع ؿمقدـ ــراً الرتػـ ـظـ

ــاؼقؿــــــة ؾ ـــوقاؾك   واردات بؾهقؽــــ         ، %26ؿـــــــف بــــ

(.2007 - 2003)خالل اؾػمرة  

ؿــ فـذا اؾلــد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات بؾهقؽـا 

، 2007عام ؿؾققن دوالر أؿرقؽك،  3046  حقاؾك -

 -ؿــــ فـــذا اؾلــــد   -تؿنـــؾ ؼقؿـــة واردات بؾهقؽـــا 

ؿـ إجؿـاؾك ؼقؿـة واردات اؾعـاؾؿ    % 42.48حقاؾك 

.2007ؿـف، عام 

صـــادرات اؾؿؿؾؽـــة ؼقؿـــة فــــاك ػرصـــة ؾزقـــادة 

ؾلؾهقؽــا،   -ؿـــ فــذا اؾلـــد    -اؾعربقــة اؾيــعقدقة  

ـــقى     ــق اؾيـ ــدَل اؾـؿـ ــط ؿعـ ــاع ؿمقدـ ــراً الرتػـ ـظـ

       ، %25ؿـــــــف بـــــــوقاؾك   واردات بؾهقؽــــــاؼقؿــــــة ؾ

(.2007 - 2003)خالل اؾػمرة  

ؿــ فـذا اؾلــد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات بؾهقؽـا 

، 2007عام  ؿؾققن دوالر أؿرقؽك، 1384  حقاؾك -

 -ؿـــ فــذا اؾلـــد     -تؿنــؾ  ؼقؿــة واردات بؾهقؽــا   

ؿـــ إجؿــاؾك ؼقؿــة واردات اؾعــاؾؿ % 6.55حــقاؾك 

.2007ؿـف، عام 

صـــادرات اؾؿؿؾؽـــة ؼقؿـــة فــــاك ػرصـــة ؾزقـــادة 

ؾلؾهقؽــا،   -ؿـــ فــذا اؾلـــد    -اؾعربقــة اؾيــعقدقة  

ـــقى     ــق اؾيـ ــدَل اؾـؿـ ــط ؿعـ ــاع ؿمقدـ ــراً الرتػـ ـظـ

ــاؼقؿــــــة ؾ ـــوقاؾك   واردات بؾهقؽــــ         ، %29ؿـــــــف بــــ

(.2007 - 2003)خالل اؾػمرة  

اؾقؿـققم خام ، غقر ؿىؾقط. 8

ؿــ فـذا اؾلــد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات بؾهقؽـا 

، 2007عام   ؿؾققن دوالر أؿرقؽك، 1217  حقاؾك -

 -ؿــــ فـــذا اؾلــــد   -تؿنـــؾ ؼقؿـــة واردات بؾهقؽـــا 

ؿــــ إجؿـــاؾك ؼقؿـــة واردات اؾعـــاؾؿ  % 4.1حـــقاؾك  

.2007ؿـف، عام 

صـــادرات اؾؿؿؾؽـــة ؼقؿـــة فــــاك ػرصـــة ؾزقـــادة 

ؾلؾهقؽــا،   -ؿـــ فــذا اؾلـــد    -اؾعربقــة اؾيــعقدقة  

ـــقى     ــق اؾيـ ــدَل اؾـؿـ ــط ؿعـ ــاع ؿمقدـ ــراً الرتػـ ـظـ

ــة ؾ ــف بـــــــوقاؾك    واردات بؾهقؽــــــاؼقؿــــ           ،%19ؿـــــ

(.2007 - 2003)خالل اؾػمرة  
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بؾهقؽا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

ؿــ فـذا اؾلــد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات بؾهقؽـا 

، 2007عام ؿؾققن دوالر أؿرقؽك،  1494  حقاؾك -

 -ؿــــ فـــذا اؾلــــد   -تؿنـــؾ ؼقؿـــة واردات بؾهقؽـــا 

ؿـــ إجؿــاؾك ؼقؿــة واردات اؾعــاؾؿ % 14.79حــقاؾك 

.2007ؿـف، عام 

صـــادرات اؾؿؿؾؽـــة ؼقؿـــة فــــاك ػرصـــة ؾزقـــادة 

ؾلؾهقؽــا،   -ؿـــ فــذا اؾلـــد    -اؾعربقــة اؾيــعقدقة  

ـــقى     ــق اؾيـ ــدَل اؾـؿـ ــط ؿعـ ــاع ؿمقدـ ــراً الرتػـ ـظـ

ــة ؾ ــاؼقؿــــ ـــوقاؾك    واردات بؾهقؽــــ ــف بــــ          ، %14ؿـــــ

(.2007 - 2003)خالل اؾػمرة  

ؿــ فـذا اؾلــد     - بؾغ إجؿاؾك ؼقؿة واردات بؾهقؽـا 

، 2007عام ؿؾققن دوالر أؿرقؽك،  1294  حقاؾك -

 -ؿــــ فـــذا اؾلــــد   -تؿنـــؾ ؼقؿـــة واردات بؾهقؽـــا 

ؿـــ إجؿــاؾك ؼقؿــة واردات اؾعــاؾؿ % 4.34حــقاؾك 

.2007ؿـف، عام 

صـــادرات اؾؿؿؾؽـــة ؼقؿـــة فــــاك ػرصـــة ؾزقـــادة 

ؾلؾهقؽــا،   -ؿـــ فــذا اؾلـــد    -اؾعربقــة اؾيــعقدقة  

ـــقى     ــق اؾيـ ــدَل اؾـؿـ ــط ؿعـ ــاع ؿمقدـ ــراً الرتػـ ـظـ

          ، %14ؿــــــــف بــــــــوقاؾك  واردات بؾهقؽـــــــاؼقؿــــــة  ؾ

(.2007 - 2003)خالل اؾػمرة  



عؾك ذلؽة اإلـمرـت  ؿقاؼع بؾهقؽاأفؿ : أوالً

اؾؿقؼع األؾؽمروـكأدؿ اؾهفةم

www.wtc.beؿرؽز اؾمهارة اؾعاؾؿك ػك بروؽيؾ1

www.invest.belgium.beاالدمنؿار ػك بؾهقؽا2

فقكات ؾمـؿقة اؾمهارة اؾىارجقة 3
ػك بؾهقؽا

www.bruxelles-export.be

www.wallonia-export.be

www.flandersinvestmentandtrade.be

غرف اؾمهارة واؾصـاعة ػك بؾهقؽا4

www.cci.be

www.kvkaw.voka.be

www.ccibw.be

اؾؼيؿ اؾرابع
أفؿ اؾؿعؾقؿات اؾمك تفؿ ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عـ بؾهقؽا
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بؾهقؽا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

أفؿ اؾلـقك واؾؿؤديات اؾؿاؾقة ػك بؾهقؽا: ثاـقاً

اؾؿقؼع األؾؽمروـكأدؿ اؾلـؽم

1Aachener Bank eGwww.aachener-bank.de 

2ABN AMRO Bank N.Vwww.abnamro.be 

3Banca Monte Paschi Belgiowww.montepaschi.be

4Axa Bank Belgiumwww.axa-bank.be 

5Banque de La Postewww.bpo.be
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بؾهقؽا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

ذوـ ػك بؾهقؽاذرؽات : ثاؾناً

اؾؿقؼع األؾؽمروـكاؾشرؽةأدؿ م

1International Freight Forwarding Serviceswww.iffs.be

2Minerva International Freight Forwarders Association www.miffa-group.com

3DHL Belgiumwww.dhl.be

4Brucargo Air Freightwww.brucargoairfreight.be

5World Freight Agencies www.worldfreight.be

6All Freight Logisticswww.allfreight.be

بؾهقؽاتهؿعات واتوادات ذرؽات ورجال اعؿال ػك : رابعاً

اؾؿقؼع األؾؽمروـكاؾـشاطم

www.febelcem.beاألدؿـت1

 www.fedichem.beؿقاد ؽقؿقائقة2

www.fevia.beؿقاد غذائقة3

 www.confederationconstruction.beاؾمشققد واؾلـاء4

 www.steelbel.beاؾودقد  واؾصؾب5

 www.petrolfed.beـػط6

www.fetra.beورق7

www.agoria.beتؽـقؾقجقا8

www.fedustria.beؿـيقجات9



: اؾؿراجع

.2007 واؾقاردات، اؾصادرات إحصاءات واؾؿعؾقؿات، اؾعاؿة اإلحصاءات ؿصؾوة واؾمىطقط، االؼمصاد وزارة

  اؾؿؿؾؽة بقـ اؾمهارى اؾملادل واؾؿعؾقؿات، اؾعاؿة اإلحصاءات ؿصؾوة واؾمىطقط، االؼمصاد وزارة

.2007 اؾرئقيققـ، اؾمهارققـ وذرؽائفا

  اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة بقـ اؾضرقلك االزدواج تػادى اتػاؼقة اؾوؽقؿقة، االتػاؼقات اؾؿاؾقة، وزارة

.وبؾهقؽا

: ؿراجع عربقة. 1

: بقاـات. 2

.2007 اؾعاؾؿقة، االؼمصادقة اؾؿؤذرات اؾدوؾك، اؾلـؽ

.Comtrade، 2007 بقاـات ؼاعدة اؾؿمودة، األؿؿ

.2007  اؾعاؾؿقة، اؾمهارة ؿؤذرات  ،ITC)) اؾعاؾؿقة اؾمهارة ؿرؽز

.2008 اؾشرؽات، بقاـات ؼاعدة ، ؽقؿلاس

: ؿراجع اجـلقة. 3

  World Trade Organization, Trade Profiles,2008

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة

اؾؿعؾقؿات اؾقاردة ػك فذا اؾمؼرقر ال تعلر عـ اي ؿقؼػ ؾؾغرػة وال ـموؿؾ اقة ؿيكقؾقة،  *  
.رغؿ اتلاع أؼصك درجات اؾدؼة واؾوذر اثـاء اعداد فذا اؾمؼرقر
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بؾهقؽا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق


