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م 2011قـاقر  

  اؾشرؼقة ؾغرػة ؿوػقظة واؾـشر اؾطلع حؼقق

األدقاق اؾعاؾؿقة اؾقاعدة
 

فقؾـدا



 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 “فقؾـدا” دقق وتوؾقؾ درادة ـمـاول اؾعدد فذا ػكو           

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

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

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

فقؾـدا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

 األسواق العالمية الواعدة
هولندا
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 اؾؿقؼع واؾؿياحة

اؾؼيؿ األول

ؾفقؾـدااؾؿؤذرات واؾوؼائؼ اؾرئقيقة أفؿ 

 االؼمصاد واؾلـقة اؾمومقة

اؾؾغة اؾردؿقة

خرقطة فقؾـدا

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة

فقؾـدا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

م 2010بقاـات اؾيؽان ؾفقؾـدا، عام 

أفؿ اؾؿؤذرات االؼمصادقة ؾفقؾـدا، 
م 2009عام 

ـيؿةؿؾققن  16.8نإجؿاؾك عدد اؾيؽا

% 0.39ؿعدل اؾـؿق اؾيؽاـل

اؾـاتج اؾؿوؾك اإلجؿاؾك 
(باألدعار اؾهارقة)

بؾققن دوالر أؿرقؽك 792.1

% 4.0-ؿعدل اؾـؿق

    Source: Central Intelligence Agency 

Source: world bank



ؾك اؾعاؾؿإ أفؿ صادرات فقؾـدا. 1

 .م 2009 عام أؿرقؽك دوالر ؿؾقار 498  حقاؾك اؾعاؾؿ إؾك ؾفقؾـدا اؾيؾعقة اؾصادرات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ 

  .ـػيف اؾعام ػك اؾعاؾؿ، ؿيمقى عؾك اؾؿصدرقـ ترتقب حقث ؿـ 5   اؾؿرؽز تومؾ بذؾؽ وفك

.(م 2009 - م 2000) اؾػمرة خالل %9   ؾفقؾـدا اؾيؾعقة اؾصادرات ؾؼقؿة اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل بؾغ ؽؿا

زققت ـػط غقرر خرام، تالت ؾؾؿعاؾهرة اؾذاتقرة     : إؾك اؾعاؾؿ، وأفؿفا ؿـ حقث اؾؼقؿة تمـقع صادرات فقؾـدا

ؾؾؿعؾقؿات ووحداتفا، ؼارئات ؿغـاطقيقة أو بصرقة، تالت وأجفزة تيمىدم ؾؾطلاعة بقادطة األؾرقا   

.أو االدطقاـات، أجفزة فاتػ بؿا ػقفا أجفزة فاتػ ؾؾشلؽات اؾىؾققي، أدوقة، وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات

م 2009 أفؿ صادرات فقؾـدا إؾك اؾعاؾؿ، عام 

اؾؼيؿ األول

ذرؽائفا اؾمهارققـفؿ أو اؾمهارة اؾىارجقة ؾفقؾـداؿالؿح 
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األفؿقة اؾـيلقةاؾؿصدرةادؿ اؾيؾعؽقد اؾيؾع
)%(

7.4زققت ـػط غقر خام 2710

3.4تالت ؾؾؿعاؾهة اؾذاتقة ؾؾؿعؾقؿات ووحداتفا، ؼارئات ؿغـاطقيقة أو بصرقة8471

2.8تالت وأجفزة تيمىدم ؾؾطلاعة بقادطة األؾقا  أو االدطقاـات 8443

2.4أجفزة فاتػ، بؿا ػقفا أجفزة فاتػ ؾؾشلؽات اؾىؾقققة8517

2.2أدوقة3004

Source: COMTRADE ,ITC 

فقؾـدا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



ؿـ اؾعاؾؿ أفؿ واردات فقؾـدا. 2

. م 2009ؿؾقرار دوالر أؿرقؽرك عرام     445  حرقاؾك  اؾيؾعقة ؾفقؾـردا ؿرـ اؾعراؾؿ    قارداتاؾبؾغ إجؿاؾك ؼقؿة 

.ؿـ حقث ترتقب اؾؿيمقردقـ عؾك ؿيمقى اؾعاؾؿ، ػك اؾعام ـػيف 7وفك بذؾؽ تومؾ اؾؿرؽز   

(.م 2009 -م  2000)خالل اؾػمرة  %8اؾيؾعقة ؾفقؾـدا   قاردات ؾؼقؿة اؾبؾغ ؿعدَل اؾـؿق اؾيـقى ؽؿا  

زقرقت ـػرط  خرام، زقرقت ـػرط غقرر خرام، تالت        : ؿـ اؾعاؾؿ، وأفؿفا ؿـ حقث اؾؼقؿرة  تمـقع واردات فقؾـدا

ؾؾؿعاؾهرررة اؾذاتقرررة ؾؾؿعؾقؿرررات ووحرررداتفا، ؼارئرررات ؿغـاطقيرررقة أو بصررررقة، أدوقرررة ،درررقارات ؾـؼرررؾ     

.األذىاص، وغقرفا ؿـ اؾؿـمهات

م 2009 عام، أفؿ واردات فقؾـدا ؿـ اؾعاؾؿ
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األفؿقة اؾـيلقةاؾؿيمقردةادؿ اؾيؾعؽقد اؾيؾع
)%(

6.8زققت ـػط خام2709

5.1زققت ـػط غقرر خام2710

3.6تالت ؾؾؿعاؾهة اؾذاتقة ؾؾؿعؾقؿات ووحداتفا، ؼارئات ؿغـاطقيقة أو بصرقة8471

2.7أدوقة3004

2.2دقارات ـؼؾ األذىاص8703

Source: COMTRADE ,ITC 
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أفؿ اؾدول اؾؿيمقردة ؿـ فقؾـداأفؿ اؾدول اؾؿصدرة إؾك فقؾـدا

أفؿ اؾشرؽاء اؾمهارققـ ؾفقؾـدا. 3

 فقؾـدا واردات ؼقؿة إجؿاؾك ؿـ %0.5 ؼقؿمف ؿا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿـ فقؾـدا ادمقردت
.م 2009  عام  اؾعاؾؿ، ؿـ

 فقؾـدا صادرات ؼقؿة إجؿاؾك ؿـ %0.5 ؼقؿمف ؿا اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة إؾك فقؾـدا صدرت اؽؿ
.م 2009  عام اؾعاؾؿ، إؾك
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ؾفقؾـدا  اؾىارجقة اؾمهارة ػك اؾيعقدقة اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة اؾـيلقة األفؿقة .4

األفؿقة اؾـيلقةأفؿ اؾدول اؾؿصدرةم
)%(

19.2أؾؿاـقا1

10.0بؾهقؽا2

8.4اؾقالقات اؾؿمودة األؿرقؽقة3

8.0اؾصقـ4

6.4اؾؿؿؾؽة اؾؿمودة5

5.0ػرـيا6

3.5رودقا االتوادقة7

2.6اؾقابان8

2.5اؾـروقج9

2.3إقطاؾقا10

هم الدول المصدرةأ إجمالى
67.9إلى هولندا

32.1أخرى

100اإلجمالى

األفؿقة اؾـيلقةأفؿ اؾدول اؾؿيمقردةم
)%(

24.3أؾؿاـقا1

11.2بؾهقؽا2

8.9ػرـيا3

8.4اؾؿؿؾؽة اؾؿمودة4

5.2إقطاؾقا5

4.5اؾقالقات اؾؿمودة األؿرقؽقة6

3.4أدلاـقا7

1.9بقؾـدا8

1.7اؾيققد9

1.5دققيرا10

المستوردة هم الدول أ إجمالى
71.0هولندا من 

29.0أخرى

100اإلجمالى

Source: COMTRADE ,ITC Source: COMTRADE ,ITC 

فقؾـدا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



اؾؼيؿ اؾناـك

اؾعالؼات االؼمصادقة واؾمهارقة بقـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة وفقؾـدا

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة7

:حؼائؼ عاؿة. 1

فقؾـدا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

اؾؿقزان اؾمهارياؾعام
(ؿؾققن رقال دعقدى)

200520605

200620466

200714078

200819050

20098942

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

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 
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(م2009 -م 2000)وفقؾـدا، خالل اؾػمرة بقـ 
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اؾصادرات اؾيعقدقة   اؾقاردات اؾيعقدقة



فقؾـداإؾك  صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقةتطقر. 2

فقؾـداإؾك اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقةأفؿ صادرات . 3

أفؿ صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
م 2009 إؾك فقؾـدا، عام

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة8

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

24529

18630

24308

24331

13436

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

2005
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2008

2009

(ؿؾققن رقال دعقدى)

اؾؼقؿةاؾؿصدرةادؿ اؾيؾعة
(ؿؾققن رقال دعقدى)

12018زققت ـػط خام وؿـمهاتفا

298دقؽؾقفقؽيان

230دمقرقـ

219(ؽوقل اؾؿقنقؾ)ؿقناـقل 

210بققتال االثقر اؾنالثك اؾؿقنؾ

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 
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فقؾـداؿـ  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة تطقر واردات. 4

فقؾـداؿـ  اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة وارداتأفؿ . 5

أفؿ واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
م 2009 ؿـ فقؾـدا، عام

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة9

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

4494

3865

3703

4552

5479

0 2000 4000 6000

2005

2006

2007

2008

2009

(ؿؾققن رقال دعقدى)

اؾؼقؿةاؾؿيمقردةادؿ اؾيؾعة
(ؿؾققن رقال دعقدى)

162أؼراص ؾؾوادب اآلؾك

158بطاطس ؿهؿدة

138ؿـمهات ؿومققة عؾك ؽاؽاو

126غقره ؿـ حؾقب غقر ؿوؾك

122أدوقة تومقى عؾك بـيؾقـ ال تلاع باؾمهزئة

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 

ؿصؾوة اإلحصاءات اؾعاؿة واؾؿعؾقؿات: اؾؿصدر 

فقؾـدا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



اؾؼيؿ اؾناؾث

فقؾـداأفؿ اؾيؾع اؾقاعدة أؿام ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة ػك دقق 

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة10

ؽقد
اؾيؾعة

أدؿ
اؾيؾعة  

ؼقؿة واردات فقؾـدا    
ؿـ فذه اؾيؾع

2009عام 
(ؿؾققن رقال دعقدى)

ؿعدل ـؿق ؼقؿة واردات 
فقؾـدا  ؿـ فذه اؾيؾع

(م 2009 -م   2005)
)%(

حصة واردات فقؾـدا 
ؿـ اؾقاردات اؾعاؾؿقة

ؾفذه اؾيؾع 
)%(

25894.762.6زققت ـػط خام270900

تالت ؾؾؿعاؾهة اؾذاتقة ؾؾؿعؾقؿات 847130
ؼابؾة ؾؾوؿؾ

3429.6163.9

1856.71167.3اؾعاب اؾػقدقق 950410

854140
أدوات ذلف ؿقصؾة ؾؾؽفرباء، أدوات 
ذلف ؿقصؾة حيادة ؾؾضقء

984.0272.6

1201.4285.5ػوؿ حهري أخر270119

870322
دقارات ـؼؾ االذىاص دعة ادطقاـاتفا 

32250.4223.7دؿ 1500وال تمهاوز  3دؿ 1000تزقد عـ 

180100
حلررقب ؽاؽاو وؽياراتفا، 
وإن ؽاـت ؿوؿصة

1747.82420.4

أفؿ اؾيؾع اؾقاعدة ػك دقق فقؾـدا 

Source: COMTRADE ,ITC 

فقؾـدا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق
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أفؿ اؾيؾع اؾقاعدة ػك دقق فقؾـدا

Source: COMTRADE ,ITC 

فقؾـدا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

فقؾـداأفؿ اؾيؾع اؾقاعدة ػك دقق : تابع 

ؽقد
اؾيؾعة

أدؿ
اؾيؾعة  

ؼقؿة واردات فقؾـدا    
ؿـ فذه اؾيؾع

2009عام 
(ؿؾققن رقال دعقدى)

ؿعدل ـؿق ؼقؿة واردات 
فقؾـدا  ؿـ فذه اؾيؾع

(م 2009 -م   2005)
)%(

حصة واردات فقؾـدا 
ؿـ اؾقاردات اؾعاؾؿقة

ؾفذه اؾيؾع 
)%(

827.3155.7خالئط أؾقؿقـققم760120

1413.3828.9ؿىاؾقط فقدروؽربقن عطرقة أخر 270750

1236.7103.4ػقل اؾصققا، وإن ؽان ؿؽيرا120100ً

401110
إطارات خارجقة فقائقة جدقدة، 

ؿـ ؿطاط، ؿـ األـقاع اؾؿيمعؿؾة 
ؾيقارات اؾيقاحة 

1092.763.8

1100.23012.7زقت ـىقؾ وجزقكاتف، خام 151110

786.163.7ؿـ ؼطـ( تل ذقرت)ؼؿصان 610910

بدل، أطؼؿ، جاؽقمات، 620342
750.1123.9و بـطؾقـات ؿـ ؼطـ

خردة وػضالت حدقدقة، ؿـ صؾب ؿؼاوم 720421
609.1111.3ؾؾصدأ

721933
ؿـمهات ؿيطوة ؿـ صؾب ؿؼاوم

ؿؿ  1ؾؾصدأ، بيؿؽ قزقد عـ   
ؿؿ 3و قؼؾ عـ 

562.8313.1



عؾك ذلؽة اإلـمرـت  ؿقاؼع فقؾـداأفؿ 

اؾؼيؿ اؾرابع
أفؿ اؾؿعؾقؿات اؾمك تفؿ ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عـ فقؾـدا
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اؾؿعارض اؾدوؾقة ػك فقؾـدا

اؾؿقؼع األؾؽمروـكادؿ اؾهفة

/www.kvk.nlاتواد اؾغرف اؾمهارقة اؾفقؾـدقة

www.minbuza.nl/enوزارة اؾشكقن اؾىارجقة

/www.government.nlحؽقؿة فقؾـدا

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

اؾؿقؼع األؾؽمروـكاؾشرؽة اؾؿـظؿة/  ادؿ اؾؿعرض 

METSwww.mets.metstrade.com

Horti Fairwww.hortifair.com

Stainless Steel Worldwww.stainless-steel-world.net

Kampeer en Caravan Jaarbeurs/www.kampeerencaravanjaarbeurs.nl

فقؾـدا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق



: اؾؿراجع

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

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة13

فقؾـدا -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

.م 2009 ، اؾصادرات إحصاءات واؾؿعؾقؿات، اؾعاؿة اإلحصاءات ؿصؾوة واؾمىطقط، االؼمصاد وزارة

.م 2009 ، اؾقاردات إحصاءات واؾؿعؾقؿات، اؾعاؿة اإلحصاءات ؿصؾوة واؾمىطقط، االؼمصاد وزارة

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

.م 2009 اؾرئقيققـ، اؾمهارققـ وذرؽائفا

  بقـ اؾؿقؼعة واؾهؿاعقة اؾنـائقة واالدمنؿارى واؾػـك واؾمهارى االؼمصادى اؾمعاون اتػاؼقات اؾؿاؾقة، وزارة

.ػقفا اؾؿشارؽة أو األجـلقة أو اإلدالؿقة واؾدول اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة

: ؿراجع عربقة. 1

: بقاـات. 2

.م 2010 اؾعاؾؿقة، االؼمصادقة اؾؿؤذرات اؾدوؾك، اؾلـؽ

.مComtrade، 2009 بقاـات ؼاعدة اؾؿمودة، األؿؿ

.م 2009  اؾعاؾؿقة، اؾمهارة ؿؤذرات  ،ITC)) اؾعاؾؿقة اؾمهارة ؿرؽز

: ؿراجع أجـلقة. 3

  World Trade Organization, Trade Profiles,2010

  Central Intelligence Agency, The World Fact Book, 2010


