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 القسم األول 

 لهولندااملؤشرات والحقائق الرئيسية أهم 

     Source: Central Intelligence Agency  
 

 

Source: world bank 

 م2018تقديرات سكان هولندا ، عام  

 أهم املؤشرات االقتصادية لهولندا ، 
 م2018عام  

 خريطة هولندا 

 مليون نسمة 17.2 نإجمالى عدد السكا

 %0.38 معدل النمو السكانى

  الناتج املحلى اإلجمالي 

 (باألسعار الجارية)
 بليون دوالر أمريكى 913.7 

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

 على بحر الشمال
ً
. تقع هولندا في غرب أوروبا، مطلة

، وتحغغغغغغغغغدها  2كغغغغغغغغغم 41,543وتبلغغغغغغغغغ  مسغغغغغغغغغا   ا  غغغغغغغغغوالى  

أملانيغغغغغغا مغغغغغغغج الشغغغغغغغرب ، وبرجيكغغغغغغا مغغغغغغغج الجنغغغغغغغوب، وبحغغغغغغغر 

 . الشمال مج الغرب والشمال

  املوقع واملساحة

: أمسغغغغغغغغأردام، وأهغغغغغغغغم املغغغغغغغدن  األخغغغغغغغغر   غغغغغغغغي: العاصغغغغغغغمة

 .روتردام، الهاي، أوتريخت، أرن ايم، ماسأرخت 

 العاصمة وأهم املدن

تتمتغغغغغغغع هولنغغغغغغغدا باقتصغغغغغغغاد قغغغغغغغو  ومسغغغغغغغتقر، وأهغغغغغغغم 

املغغغغغغغغغغغغواد الغااايغغغغغغغغغغغغة، والصغغغغغغغغغغغغناعات : صغغغغغغغغغغغغناعا  ا  غغغغغغغغغغغغي

 . الكيمااية، و املعدات الكهربااية وتكرير النفط

ويتغغغغغغغغغوافر لغغغغغغغغغد  هولنغغغغغغغغغدا  غغغغغغغغغرو   راعيغغغغغغغغغة متقدمغغغغغغغغغة، 

تتمثغغغغغغغغغر فغغغغغغغغغي الواغغغغغغغغغروات، والفاكهغغغغغغغغغة، وال بغغغغغغغغغوب، 

واأل هغغغغغغغغار والغغغغغغغغورود، ودعتبغغغغغغغغغر هولنغغغغغغغغدا إ غغغغغغغغد  أكبغغغغغغغغغر 

 .الدول املصدر  للورود في العالم

كمغغغغغا يتغغغغغوافر لغغغغغد  هولنغغغغغدا ا تيا غغغغغات كبيغغغغغغر  مغغغغغج 

 .الغا  الطبيعي

   االقتصاد والبنية التحتية

 باإلضافة لهولندا، الرسمية اللغة  ي الهولندية

 .الفريزية اللغة الى

 اللغة الرسمية

 هولندا و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات
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 القسم الثاني

 و هولنداالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

بعالقررررات هولنرررردا  تررررتبمل اململكررررة العربيررررة السرررعودية و          

 : اقتصادية وتجارية قوية، وفيما يلى بعض الحقائق

تخاغغغغغغغغغع العالقغغغغغغغغغات االقتصغغغغغغغغغادية والتجاريغغغغغغغغغة بغغغغغغغغغين اململكغغغغغغغغغغة 

العربيغغغغغغغغغغغة السغغغغغغغغغغغعودية وهولنغغغغغغغغغغغدا التفاقيغغغغغغغغغغغات عديغغغغغغغغغغغد ، وفغغغغغغغغغغغى 

م  ا   
بغغغغغغغين  كومغغغغغغغة “ يوفنغغغغغغغ ياتفاقيغغغغغغغة دعغغغغغغغاون اقتصغغغغغغاد”مقغغغغغغد 

مدينة  يُ ررت ف ياململكة العربية السعودية وهولندا، والت

، املوافق شهر مايو  غه 1404شهر شعبان عام  يالرياض، ف

رقم  يصدرت املوافقة علي ا باملرسوم امللك يم ، والت1984

 .هغ1407عام  يف 49/ م 

تجنغغغغغد اال دوار الاغغغغغري ي ومنغغغغغغع ”كمغغغغغا تغغغغغم توقيغغغغغع اتفغغاقيغغغغغغغغغة 

بغغغغغغغين “ ال  غغغغغغرب الاغغغغغغغري ي  فغغغغغغغي شغغغغغغغ ن الاغغغغغغغرااد علغغغغغغغى الغغغغغغغدخر

 ي كومة اململكة العربية السعودية وال كومغة الهولنديغة فغ

 .م2008شهر أكتوبر 

بل  حجم التبادل التجغاري بغين اململكغة العربيغة السغعودية 

م، مقابغغغغر  2018مليغغغغار ريغغغغال ، عغغغغام   42.4و هولنغغغغدا نحغغغغو   

مليغغغغغار ريغغغغغال   31.1م، ونحغغغغغو  2017مليغغغغغار ريغغغغغال عغغغغغام  26.0

 .م2014عام 

ارتفغغغغغغغغغع حجغغغغغغغغغم التجغغغغغغغغغغار  بغغغغغغغغغين اململكغغغغغغغغغغة العربيغغغغغغغغغة السغغغغغغغغغغعودية 

م، مقارنغغغغغغغغغة بالعغغغغغغغغغام 2018عغغغغغغغغغام % 62.9وهولنغغغغغغغغغدا ب سغغغغغغغغغبة  

 .السابق

بغغغغغين اململكغغغغغة العربيغغغغغة السغغغغغعودية            - قغغغغغق امليغغغغغغزان التجغغغغغار  

مليغغار 28.6فغغاال لصغغالم اململكغغة  يقغغدر بنحغغو   -و هولنغغدا 

  14.5م، مقابغغغغغر فغغغغغاال يقغغغغغدر بنحغغغغغغو    2018ريغغغغغال، عغغغغغام  

مليغغغغغغغغار ريغغغغغغغغال عغغغغغغغغغام  16.9م، ونحغغغغغغغغغو 2017مليغغغغغغغغار ريغغغغغغغغال عغغغغغغغغام 

 .م2014

 :حقائق عامة. 1

 التبادل التجاري بين اململكة العربية السعودية  
 (م2018  - 2008)و هولندا ، خالل الفأر  
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 الهيئة العامة لإل صاء: املصدر 

 الواردات السعودية الصادرات السعودية  
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 الهيئة العامة لإل صاء: املصدر 

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

 العام

حجم التبادل  
 التجاري 

 امليزان التجاري 

 (مليون ريال سعودي)

2014 31,089 16,911 

2015 19,623 6,391 

2016 19,189 8,001 

2017 25,999 14,457 

2018 42,361 28,647 

حجم التبادل وامليزان التجاري بين اململكة العربية 
 (م2018  -2014)خالل الفأر  بين السعودية و هولندا، 

 هولندا و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات
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 إلى هولندا صادرات اململكة العربية السعودية  تطور . 2

 أهم صادرات اململكة العربية السعودية
 م2018إلى هولندا، عام  

إلغغغغغى   اململكغغغغغة العربيغغغغغة السغغغغغعودية بلغغغغغغت قيمغغغغغة صغغغغغادرات

 .يريال سعودمليار  35.5  م  والى2018هولندا عام  

فغي قاامغة الغدول التغغي الثامنغة جاءت هولندا في املرتبة  

 .م2018صدرت الي ا اململكة العربية السعودية، عام 

ارتفعغغت قيمغغة صغغادرات اململكغغة العربيغغة السغغعودية إلغغى 

مليغغغغغغغغار  ريغغغغغغغغال  15.3م بمقغغغغغغغغدار    2018هولنغغغغغغغغدا ، عغغغغغغغغام 

م، كمغغغغغا ارتفعغغغغغت بمقغغغغغغدار  2017سغغغغغعودي مقارنغغغغغة  عغغغغغام 

 .م2014مليار ريال مقارنة  عام 11.5

ارتفغغع معغغدل نمغغو صغغادرات اململكغغة العربيغغة السغغعودية  

عغغغغغج العغغغغغام % 75.5م ب سغغغغغبة  2018إلغغغغغى  هولنغغغغغدا عغغغغغام 

 .السابق

تتنغوع السغغلع التغغغي تصغغدرها اململكغغة العربيغغة السغغعودية 

منتجات معدنيغة، : إلى  هولندا ، وأهم هاه السلع  ي 

منتجغغغغغغغغغغغات كيماويغغغغغغغغغغغغة عاغغغغغغغغغغغغوية، لغغغغغغغغغغغغدااج ومصغغغغغغغغغغغغنوعا  ا، 

ألومنيغغغغغغغغوم ومصغغغغغغغغغنوعاتا، ةغغغغغغغغ وم و يغغغغغغغغغوت  يوانيغغغغغغغغغة أو 

 .نباتية، وغيرها مج السلع

 إلى  هولندا اململكة العربية السعودية  صادرات أهم. 3

تطور صادرات اململكة العربية السعودية إلى  
 (م2018  -2014)هولندا، خالل الفأر   
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 الهيئة العامة لإل صاء: املصدر 

 (مليون ريال سعودي)

 الهيئة العامة لإل صاء: املصدر 

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

 املصدرة اسم السلعة
 القيمة

 (مليون ريال)

 32,622 منتجات معدنية 

 1,493 منتجات كيماوية عاوية

 476 لدااج ومصنوعا  ا

 377 ألومنيوم ومصنوعاتا

 144 ة وم و يوت  يوانية أو نباتية

 هولندا و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات
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 من هولندا اململكة العربية السعودية  واردات تطور . 4

 من هولندا اململكة العربية السعودية  واردات أهم. 5

مغغغغغغغج   اململكغغغغغغة العربيغغغغغغة السغغغغغغعودية بلغغغغغغغت قيمغغغغغغة واردات

 .يريال سعودمليار  6.9 م  والي  2018هولندا عام 

فغغغغغي قاامغغغغغة الغغغغغدول التغغغغغغي  16املرتبغغغغغة  جغغغغغاءت هولنغغغغغدا فغغغغغي 

اسغغغغغغغغغغتوردت م  غغغغغغغغغغا اململكغغغغغغغغغغة العربيغغغغغغغغغغة السغغغغغغغغغغعودية، عغغغغغغغغغغام 

 .م2018

ارتفعغغت قيمغغغة واردات اململكغغغة العربيغغة السغغغعودية مغغغج  

مليغغغغغغغغغغغغغغغار  ريغغغغغغغغغغغغغغغغال  1.1بمقغغغغغغغغغغغغغغغغدار    2018هولنغغغغغغغغغغغغغغغدا عغغغغغغغغغغغغغغغام  

م، بينمغغغغغغغغغا انخفاغغغغغغغغغت 2017سغغغغغغغغغعودي، مقارنغغغغغغغغغة  عغغغغغغغغغام  

 .م2014مليون ريال مقارنة  عام  232بمقدار   

ارتفغغغع معغغغدل نمغغغو واردات اململكغغغة العربيغغغة السغغغعودية  

عغج العغام % 18.8م  ب سغبة  2018مج  هولندا عام  

 .السابق

تتنغغغغغغغغغغغغوع السغغغغغغغغغغغغلع التغغغغغغغغغغغغغي دسغغغغغغغغغغغغتوردها اململكغغغغغغغغغغغغة العربيغغغغغغغغغغغغغة 

: السغغغغغغعودية مغغغغغغغج  هولنغغغغغغدا ، وأهغغغغغغغم هغغغغغغاه السغغغغغغغلع  غغغغغغغي 

منتجغغغغغغغغغغغات معدنيغغغغغغغغغغغة ، هالت وأدوات هليغغغغغغغغغغغة وأجزا هغغغغغغغغغغغا، 

محاغغغغرات فواكغغغغا وخاغغغغار، ألبغغغغان وبغغغغيل ومنتجغغغغات 

 يوانيغغة لل،غغغر، منتجغغغات كيماويغغة عاغغغوية، وغيرهغغغا 

 .مج السلع

 أهم واردات اململكة العربية السعودية
 م2018مج هولندا، عام 

تطور واردات اململكة العربية السعودية مج  هولندا ، 
 (م2018  -2014)خالل الفأر   
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 الهيئة العامة لإل صاء: املصدر 

 (مليون ريال سعودي)

 الهيئة العامة لإل صاء: املصدر 

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

 املستوردة اسم السلعة
 القيمة

 (مليون ريال)

 1,614 منتجات معدنية 

 881 هالت وأدوات هلية وأجزا ها

 473 محارات فواكا وخاار

 455 ألبان وبيل ومنتجات  يوانية لل،ر

 341 منتجات كيماوية عاوية

 هولندا و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات
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 هولندا و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

 : مصادر البيانات

 :  مصادر عربية. 1

 .م 2018 الرايسيين، التجاريين وشر،ائ ا اململكة بين التجاري  التبادل لإل صاء، العامة الهيئة
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  Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2019 


