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م 2011ققؾقق   

حؼقق اؾطلع واؾـشر ؿوػقظة ؾغرػة اؾشرؼقة 

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 ،ؽؿااؾيعقدقةاؾعربقة 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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اؾؼيؿ األول

ؾلؾهقؽااؾؿؤذرات واؾوؼائؼ اؾرئقيقة أفؿ 

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة

Source: world bank

بؾهقؽا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

*م  2011بقاـات اؾيؽان ؾلؾهقؽا، عام  

أفؿ اؾؿؤذرات االؼمصادقة ؾلؾهقؽا، 
م 2009عام 

خرقطة بؾهقؽا

ؿؾققن ـيؿة  10.4نإجؿاؾك عدد اؾيؽا

%0.071ؿعدل اؾـؿق اؾيؽاـك

اؾـاتج اؾؿوؾك اإلجؿاؾك 
(باألدعار اؾهارقة)

بؾققن دوالر أؿرقؽك  471.16 

%2.8-ؿعدل اؾـؿق

تؼع بؾهقؽا ػل ؿقؼع إدمراتقهل ؿمؿقز ػيل ؼؾيب   

االتواد األوروبل ، حقث قودفا ؿـ اؾشيرق ؽيؾ ؿيـ    

أؾؿاـقا وؾقؽيؿلقرج وقويدفا ؿيـ اؾهـيقر ػرـييا     

وؿييـ اؾشييؿال فقؾـييدا ؽؿييا قػصييؾ بويير اؾشييؿال   

.بقـفا وبقـ اؾؿؿؾؽة اؾؿمودة 

، وعاصيؿمفا   2ؽيؿ   30528تلؾغ ؿياحمفا حقاؾك   

.بروؽيؾ

 اؾؿقؼع واؾؿياحة

تمؿقيز بؾهقؽييا باؼمصيياد ؿمؼيدم وفييك إحييدى اؾييدول   

 .اؾؿؤدية ؾالتواد األوروبل

قعمؿيييد االؼمصييياد اؾلؾهقؽيييل بشيييؽؾ ؽلقييير عؾيييك     

اؾمهارة اؾدوؾقة، وـظرا ؾؼؾة اؾؿقارد اؾطلقعقة ػيان  

وتصيدقر   ،بؾهقؽا تعمؿد عؾك ادمقراد اؾؿيقاد اؾىيام  

 .ؽؿقات ؽلقرة ؿـ اؾؿـمهات اؾؿصـعة

اؾصييـاعات اؾفـددييقة واؾؿعدـقيية،  تمؿقييز بؾهقؽييا  ب

ؿعييييدات اؾـؼييييؾ، تهؿقييييع اؾيييييقارات، اؾصييييـاعات  

اؾؽقؿاوقة واؾلمروؽقؿاوقة واؾلمروؾقة، اؾؿـييقجات،  

.األجفزة اؾعؾؿقة، اؾصـاعات اؾغذائقة

ؽؿا تيمػقد بؾهقؽا ؿـ ؿقؼعفا اؾؿمؿقز ػل ؼؾب 

اؾؼييييارة األوروبقيييية ، حقييييث تؿمؾييييؽ ذييييلؽة ـؼييييؾ     

وؿقاصييالت ؿمؿقييزة وبـقيية أدادييقة ؿمطييقرة ػييل 

ؿهال اؾؿقاـئ واؾطرق اؾيرقعة وخطقط اؾيؽؽ 

.اؾودقدقة تربطفا باؾدول األوروبقة اؾؿهاورة ؾفا 

أفؿ اؾؿواصقؾ اؾزراعقة ػك بؾهقؽيا بـهير اؾييؽر،     

اؾىضيييروات اؾطازجييية، واؾػاؽفييية، اؾوليييقر، إؾيييك     

.جاـب اؾؾوقم وؿـمهاتفا

االؼمصاد

م2011حمك ققؾقق )*(    
Source: Central Intelligence Agency 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/maps/maptemplate_be.html


ؾك اؾعاؾؿإ أفؿ صادرات بؾهقؽا. 1

 وفك .م 2010 عام أؿرقؽك دوالر ؿؾقار 411  حقاؾك اؾعاؾؿ إؾك ؾلؾهقؽا اؾيؾعقة اؾصادرات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ 

  .ـػيف اؾعام ػك اؾعاؾؿ، ؿيمقى عؾك اؾؿصدرقـ ترتقب حقث ؿـ 9  اؾؿرؽز تومؾ بذؾؽ

.(م 20010 - م 2006) اؾػمرة خالل %1   ؾلؾهقؽا اؾيؾعقة اؾصادرات ؾؼقؿة اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل بؾغ ؽؿا

أدوقية، زقيقت ـػيط غقير خيام، ديقارات ؾـؼيؾ        : إؾيك اؾعياؾؿ، وأفؿفيا ؿيـ حقيث اؾؼقؿية       تمـقع صادرات بؾهقؽا

.األذىاص، ؿاس غقر ؿرؽب وال ؿـظقم، غازات ـػط وفقدروؽربقـات غازقة أخر، وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات

م 2010 أفؿ صادرات بؾهقؽا إؾك اؾعاؾؿ، عام 

اؾناـلاؾؼيؿ 

ذرؽائفا اؾمهارققـفؿ أو اؾمهارة اؾىارجقة ؾلؾهقؽاؿالؿح 

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة4

األفؿقة اؾـيلقةاؾؿصدرةادؿ اؾيؾعؽقد اؾيؾع
)%(

8.7أدوقة3004

5.8زققت ـػط غقر خام 2710

5.7دقارات ؾـؼؾ األذىاص 8703

4.0ؿاس غقر ؿرؽب وال ؿـظقم7102

1.8غازات ـػط وفقدروؽربقـات غازقة أخر2711

Source: COMTRADE ,ITC 

بؾهقؽا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



ؿـ اؾعاؾؿ أفؿ واردات بؾهقؽا. 2

وفيك  . م 2010ؿؾقار دوالر أؿرقؽيك عيام    390  حقاؾك اؾيؾعقة ؾلؾهقؽا ؿـ اؾعاؾؿ قارداتاؾبؾغ إجؿاؾك ؼقؿة 

.ؿـ حقث ترتقب اؾؿيمقردقـ عؾك ؿيمقى اؾعاؾؿ، ػك اؾعام ـػيف 12بذؾؽ تومؾ اؾؿرؽز  

(.م 2010 -م  2006)اؾيؾعقة ؾلؾهقؽا خالل اؾػمرة قاردات ؾؼقؿة اؾؿعدَل اؾـؿق اؾيـقى ادمؼر  

أدوقية، ديقارات ؾـؼيؾ األذيىاص، زقيقت ـػيط        : ؿـ اؾعاؾؿ، وأفؿفا ؿـ حقيث اؾؼقؿية   تمـقع واردات بؾهقؽا

.خام، زققت ـػط غقر خام، ؿاس غقر ؿرؽب وال ؿـظقم، وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات

م 2010 عام، أفؿ واردات بؾهقؽا ؿـ اؾعاؾؿ

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة5

األفؿقة اؾـيلقةاؾؿيمقردةادؿ اؾيؾعؽقد اؾيؾع
)%(

7.9أدوقة3004

6.3دقارات ؾـؼؾ األذىاص 8703

5.2زققت ـػط خام2709

4.6زققت ـػط غقر خام 2710

3.7ؿاس غقر ؿرؽب وال ؿـظقم7102

Source: COMTRADE ,ITC 
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أفؿ اؾدول اؾؿيمقردة ؿـ بؾهقؽاأفؿ اؾدول اؾؿصدرة إؾك بؾهقؽا

أفؿ اؾشرؽاء اؾمهارققـ ؾلؾهقؽا. 3

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة6

ؾلؾهقؽا  اؾىارجقة اؾمهارة ػك اؾيعقدقة اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة اؾـيلقة األفؿقة .4

األفؿقة اؾـيلقةأفؿ اؾدول اؾؿصدرةم
)%(

18.9فقؾـدا1

16.3أؾؿاـقا2

11.3ػرـيا3

5.5اؾقالقات اؾؿمودة األؿرقؽقة4

5.4اؾؿؿؾؽة اؾؿمودة5

5.2اقرؾـدا6

4.1اؾصقـ7

3.1اقطاؾقا8

2.2اؾقابان9

2.1ادلاـقا10

هم الدول المصدرةأ إجمالى
74.1إلى بلجيكا

25.9أخرى

100اإلجمالى

األفؿقة اؾـيلقةأفؿ اؾدول اؾؿيمقردةم
)%(

18.6أؾؿاـقا1

16.6ػرـيا2

11.9فقؾـدا3

7.0اؾؿؿؾؽة اؾؿمودة4

5.7اؾقالقات اؾؿمودة األؿرقؽقة5

4.6اقطاؾقا6

3.0ادلاـقا7

2.2اؾفـد8

1.8اؾصقـ9

1.7ؾقؽيؿلقرج10

المستوردة هم الدول أ إجمالى
73.1بلجيكا من 

26.9أخرى

100اإلجمالى

Source: COMTRADE ,ITC Source: COMTRADE ,ITC 

بؾهقؽا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



اؾناؾثاؾؼيؿ 

اؾعالؼات االؼمصادقة واؾمهارقة بقـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة وبؾهقؽا

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة7

:حؼائؼ عاؿة. 1

اؾؿقزان اؾمهارياؾعام
(ؿؾققن رقال دعقدى)

20055267

20067370

20076768

20088207

20093749

تطقر اؾؿقزان اؾمهاري بقـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
(م2009 -م 2005)وبؾهقؽا، خالل اؾػمرة بقـ 

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 

0

3

6

9

12

15

2
00
0

2
00
1

2
00
2

2
00
3

2
00
4

2
00
5

2
00
6

2
00
7

2
00
8

2
00
9

اؾملادل اؾمهاري بقـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
(م2009 -م 2000)وبؾهقؽا، خالل اؾػمرة بقـ 

(
دى

عق
د

ل 
رقا

ار 
ؿؾق

)

 اؾؿؿؾؽة بقـ واؾمهارقة االؼمصادقة ؾعالؼاتا تىضع

 كوػ ،عدقدة التػاؼقات وبؾهقؽا اؾيعقدقة اؾعربقة

 بقـ “ وػـك اؼمصادى تعاون اتػاؼقة ” ؿمفاؿؼدً

 واؾمك وبؾهقؽا، اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة حؽقؿة

 ، في 1398 عام اؾناـل جؿادى ذفر ػك حررت

 بؿؼمضافا واؾمك ، م1978 ؿاقق ذفر اؾؿقاػؼ

 اؾمعاون وتدعقؿ تطققر عؾك اؾطرػان قعؿؾ

 اؾمػافؿ ؿـ بروح اؾلؾدقـ بقـ واؾػـك االؼمصادى

 باؾؿردقم عؾقف اؾؿقاػؼة صدرت) .اؾؿشمرك

. (في 1399  عام ػك  10 / م رؼؿ اؾؿؾؽك

 اؾعربقة اؾؿؿؾؽة بقـ - اؾمهارى اؾؿقزان حؼؼ

 اؾؿؿؾؽة ؾصاؾح ػائض - وبؾهقؽا اؾيعقدقة

 رقال، ؿؾققن 3749  بوقاؾك قؼدر اؾيعقدقة اؾعربقة

. م 2009 عام

بؾهقؽا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



بؾهقؽاإؾك  صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقةتطقر. 2

بؾهقؽاإؾك اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقةأفؿ صادرات . 3

أفؿ صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
م 2009 إؾك بؾهقؽا، عام 

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة8

تطقر صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة إؾك بؾهقؽا، 
(م 2009 -م  2005)خالل اؾػمرة 

13867

10877

8528

10746

8807

0 3000 6000 9000 12000 15000

2005

2006

2007

2008

2009

اؾؼقؿةاؾؿصدرةادؿ اؾيؾعة
(ؿؾققن رقال دعقدى)

6491زققت ـػط خام وؿـمهاتفا

673بقؾك اقنقؾقـ عاؾل اؾؽناػة

501بقؾك اقنقؾقـ ؿـىػض اؾؽناػة

235ؿيوقق ذفب

217(اقنان دققل)اثقؾقـ جالقؽقل 

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 

بؾهقؽا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

(ؿؾققن رقال دعقدى)



بؾهقؽاؿـ  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة تطقر واردات. 4

بؾهقؽاؿـ  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة وارداتأفؿ . 5

أفؿ واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
م 2009 ؿـ بؾهقؽا، عام

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة9

تطقر واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة ؿـ بؾهقؽا،       
(م 2009  -م  2005)خالل اؾػمرة 

5058

3376

3261

4109

5660

0 2000 4000 6000

2005

2006

2007

2008

2009

اؾؼقؿةاؾؿيمقردةادؿ اؾيؾعة
(ؿؾققن رقال دعقدى)

880خراطقش وذخائر

314أدوقة تومقي عؾك بـيؾقـ  ال تلاع باؾمهزئة

310دقارات  ؿدرعة حربقة وأجزاؤفا

264ؾؼاحات ؾؾطب اؾلشري

1162/ف/ك 10.000< ؿوقالت بعقازل دائؾة 

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 

بؾهقؽا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

(ؿؾققن رقال دعقدى)



اؾرابعاؾؼيؿ 

بؾهقؽاأفؿ اؾيؾع اؾقاعدة أؿام ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة ػك دقق 

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة10

ؽقد
اؾيؾعة

أدؿ
اؾيؾعة  

ؼقؿة واردات بؾهقؽا  ؿـ   
فذه اؾيؾع

2010عام 
ؿؾققن دوالر أؿرقؽل

ؿعدل ـؿق ؼقؿة واردات 
بؾهقؽا  ؿـ فذه اؾيؾع

(م 2010 -م   2006)
)%(

حصة واردات بؾهقؽا 
ؿـ اؾقاردات اؾعاؾؿقة

ؾفذه اؾيؾع 
)%(

20459.341.8زققت ـػط خام270900

870332
دقارات ـؼؾ االذىاص  ديعة ادطقاـاتفا 

310593.8210.5دؿ 2500وال تمهاوز  3دؿ1500تزقد عـ  

870323
دقارات ـؼؾ االذىاص دعة ادطقاـاتفا 

  3دؿ 3000وال تمهاوز  3دؿ1500تزقد عـ 
4488.612.1

300210
أؿصال ؿضادة، وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات 

اؾؿـاعقة اؾؿعدؾة
3613.2277.4

870322
دقارات ـؼؾ االذىاص دعة ادطقاـاتفا 

  3دؿ 1500وال تمهاوز  3دؿ1000تزقد عـ 
3384.455.7

2667.77614.2ؾؼاحات ؾؾطب اؾلشري300220

854140
أدوات ذلف ؿقصؾة حيادة ؾؾضقء، بؿا 

ػل ذؾؽ اؾىالقا اؾػقؾمائقة اؾضقئقة
1775.9502.3

أفؿ اؾيؾع اؾقاعدة ػك دقق بؾهقؽا 

Source: COMTRADE ,ITC 

بؾهقؽا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق
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أفؿ اؾيؾع اؾقاعدة ػك دقق بؾهقؽا

Source: COMTRADE ,ITC 

بؾهقؽاأفؿ اؾيؾع اؾقاعدة ػك دقق : تابع 

ؽقد
اؾيؾعة

أدؿ
اؾيؾعة  

ؼقؿة واردات بؾهقؽا  ؿـ   
فذه اؾيؾع

2010عام 
ؿؾققن دوالر أؿرقؽل

ؿعدل ـؿق ؼقؿة واردات 
بؾهقؽا  ؿـ فذه اؾيؾع

(م 2010 -م   2006)
)%(

حصة واردات بؾهقؽا 
ؿـ اؾقاردات اؾعاؾؿقة

ؾفذه اؾيؾع 
)%(

1584.2121.6غاز طلقعل271111

1576.4413.9ؿقز، بؿا ػقف ؿقز اؾلالـمان، طازج أو ؿهػػ80300

401110
إطارات خارجقة فقائقة جدقدة، ؿـ ؿطاط 
ؿـ األـقاع اؾؿيمعؿؾة ؾيقارات اؾيقاحة 

1203.413.4

847130
آالت ؾؾؿعاؾهة اؾذاتقة ؾؾؿعؾقؿات، ؼابؾة 

1113.640.8ؽؾج 10ؾؾوؿؾ، ال قمهاوز وزـفا أؽنر ؿـ 

1110.257.5أدوقة تومقي عؾك ؿضادات حقققة أُخر300420

931.643.4غقرفا ؿـ خردة وػضالت حدقدقة720449

898.810.8خاؿات حدقد وؿرؽزاتفا غقر ؿؽمؾف ؿؽمؾة260111

830.7553.9ذفب بأذؽال ـصػ ؿشغقؾة أُخر710813

بؾهقؽا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق
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أفؿ اؾيؾع اؾقاعدة ػك دقق بؾهقؽا

Source: COMTRADE ,ITC 

بؾهقؽاأفؿ اؾيؾع اؾقاعدة ػك دقق : تابع 

ؽقد
اؾيؾعة

أدؿ
اؾيؾعة  

ؼقؿة واردات بؾهقؽا  ؿـ   
فذه اؾيؾع

2010عام 
ؿؾققن دوالر أؿرقؽل

ؿعدل ـؿق ؼقؿة واردات 
بؾهقؽا  ؿـ فذه اؾيؾع

(م 2010 -م   2006)
)%(

حصة واردات بؾهقؽا 
ؿـ اؾقاردات اؾعاؾؿقة

ؾفذه اؾيؾع 
)%(

585.8125.9حلييقر ؽاؽاو وؽياراتفا، وإن ؽاـت ؿوؿصة180100

722530
غقرفا ؿـ ؿـمهات ؿيطوة ؿـ خالئط 

.ؿؿ أو أؽنر 600ػقالذقة أُخر، بعرض 
566.93314.2

560.048.5دؾقؽقـات، بأذؽاؾفا األوؾقة391000

548.942.1بروبان271112

230400
ؽيب، وغقرفا ؿـ بؼاقا صؾلة، وإن ؽاـت 

ؿهروذة أو بشؽؾ ؿؽمالت، ـاتهة عـ 
ادمىراج زقت ػقل اؾصققا 

521.7162.4

505.0203.4ؽؾقرقد اؾلقتادققم310420

بؾهقؽا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



عؾك ذلؽة اإلـمرـت  ؿقاؼع بؾهقؽاأفؿ 

اؾىاؿساؾؼيؿ 
أفؿ اؾؿعؾقؿات اؾمك تفؿ ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عـ بؾهقؽا
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اؾؿعارض اؾدوؾقة ػك بؾهقؽا

اؾؿقؼع األؾؽمروـكادؿ اؾهفة

/www.kvk.nlاتواد اؾغرف اؾمهارقة اؾلؾهقؽقة

/www.ez.nlوزارة اؾشكقن االؼمصادقة

/www.minlnv.nlوزارة اؾزراعة واؾلقكة وجقدة اؾغذاء

www.minbuza.nl/enوزارة اؾشكقن اؾىارجقة

/www.government.nlحؽقؿة بؾهقؽا

www.cbs.nl/en-GB/menu/home/defaul.htmإحصاءات بؾهقؽا

اؾؿقؼع األؾؽمروـكادؿ اؾشرؽة

METSwww.mets.metstrade.com

Horti Fairwww.hortifair.com

Stainless Steel Worldwww.stainless-steel-world.net

Kampeer en Caravan Jaarbeurs/www.kampeerencaravanjaarbeurs.nl

بؾهقؽا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



: اؾؿراجع

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

.م 2009

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

.م 2009 اؾرئقيققـ، اؾمهارققـ وذرؽائفا

.وبؾهقؽا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة بقـ اؾوؽقؿقة، االتػاؼقات اؾؿاؾقة، وزارة

: ؿراجع عربقة. 1

: بقاـات. 2

.م 2010 اؾعاؾؿقة، االؼمصادقة اؾؿؤذرات اؾدوؾك، اؾلـؽ

.م Comtrade، 2010 بقاـات ؼاعدة اؾؿمودة، األؿؿ

.م 2010  اؾعاؾؿقة، اؾمهارة ؿؤذرات  ،ITC)) اؾعاؾؿقة اؾمهارة ؿرؽز

: ؿراجع اجـلقة. 3

  World Trade Organization, Trade Profiles,2010

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


