
 قطاع الشؤون االقتصادية
 مركز املعلومات والدراسات

 م2019يوليو 

 حقوق الطبع والنشر محفوظة لغرفة الشرقية 

 العالقات التجارية
   بين اململكة العربية السعودية 

 و املجر



1 

 املحتويات

 2...............................................................................للمجرأهم املؤشرات والحقائق الرئيسية : األول القسم 

 3.................................. واملجرالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية :  الثانيالقسم 

 6..........................................................................................................................................مصادر البيانات  

 واملجر السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=DvrSEWcA7-pVAM&tbnid=V1sy1IUxUbiwBM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.s7aybfr7.com%2F2012%2F09%2F27%2F%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588-%25D9%2582%25D8%25B5%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2587%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AE-%25D8%25B9%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2584%2F&ei=qUhZUauIJsfAhAen3oGgDw&psig=AFQjCNFqN8sMsS6UVWapmntjv9IOnESMWQ&ust=1364892201690520


 القسم األول 

 للمجراملؤشرات والحقائق الرئيسية أهم 

 خريطة املجر

 م2018تقديرات عدد سكان املجر، عام 

 م2018أهم املؤشرات االقتصادية للمجر، عام 

 نسمةمليون  9.8 نإجمالى عدد السكا

 %0.26- معدل النمو السكانى

     Source: Central Intelligence Agency  
 

 

Source: World Bank 

الناتج املحلى اإلجمالي 

 (باألسعار الجارية)
 بليون دوالر أمريكي 155.7  
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تتوسط املجر أو هنغاريا قارة أوروبا، وهي من  الندول 

جننننننننننناور  ننننننننننني حننننننننننندودها الشنننننننننننمالية نغيننننننننننن
و
ر السننننننننننناحلية، وت

ي رومانينننننننا نحننننننندودها الشنننننننرقية دولتننننننن ننننننني سنننننننلوفا يا، و

وتشننك ف  نني  ،الغربيننة النمسنا نني حندودها و ،وأو رانينا

، وتبلنن  ي صننربيا و رواتيننانحنندودها الجنوبيننة مننع دولتنن

 .2 م 93028مساحتها حوالى  

 .بودابست هي عاصمة دولة املجر 

  املوقع واملساحة 

املجننننر لدسننننت دولننننة غنيننننة باملصننننادر الطبيعيننننة، ولكنننن  

يتننوافر فاهنننا التبننننرات والعقنننول املبدعنننة، والك يننننر مننن  

االبتكننننارات،  مننننا أن املجننننر ت نننننم العدينننند منننن  املرا ننننن  

 .املتخصصة  ي األبحاث العلمية

تمتلنننننننننننة املجنننننننننننر  بنينننننننننننة صنننننننننننناعية ها لنننننننننننة ت ننننننننننننو  فاهنننننننننننا 

ا  بيننًرا 
ً
الصناعات الر دسية،  ما قطعت املجر شوط

 . ي الصناعات التكنولوجية املتصلة بالطاقة النووية

اتبعنت املجننر سياسننة اقتصننادية حننرة تشنناب  م يال هننا 

 ننني دول غنننرب أوروبنننا مننننل التغييننننر السيا ننن    ننني  هاينننة 

ال ماندننننات، حأنننت أصنننبحت إحننندا األسنننواق الواعننندة 

ضننم  النندول التنننني ان ننمت لالتحننناد األورو نني، حيننن  

أ هنننننا تملنننننة أحننننند أعلننننننى مسنننننتويات املعدشنننننة  ننننني شننننننرق 

مننننننن  %  80أوروبننننننا، و لسنننننننام القطنننننننا  التنننننننا  بنحنننننننو 

 .الناتج القومي العام للبالد

 االقتصاد

 .تعد اللغة املجرية هي اللغة الرسمية  ي املجر

 اللغات الرسمية



 القسم الثاني

   واملجرالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

 :حقائق عامة. 1

التبادل التجاري بين اململكة العربية السعودية 
 (م2017 -2008)واملجر، خالل الفك ة بين 

(
ا

ود
سع

ل 
يا ر

ن 
يو

مل
) 

 الايئة العامة لإلحصاء: املصدر 
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بعالقررررررررات  تررررررررتبة اململكررررررررة العربيرررررررة السررررررررعودية واملجرررررررر            

احررررردر الشرررررر ا   اقتصرررررادية وتجاريرررررة قويرررررة   علررررر  املجرررررر 

العربيرررة السررررعودية  وفيمرررا ي ررر  بعرررر  التجررراريين للمملكرررة 

 :الحقائق

ت سم العالقنات االقتصنادية بنين اململكنة العربينة السنعودية 

واملجننننننننر بكو هننننننننا جات طننننننننابع اسننننننننك اتي ي تقننننننننوم علننننننننى املصننننننننال  

 
ً
 وحدي ا

ً
 .املشك  ة واالحتنرام املتبادل قديما

وتؤ ننننند ال ينننننارات املتبادلنننننة بنننننين  بنننننار املسنننننؤولين  ننننني البلننننندي  

حرصننناما علنننى تع يننن  وتقوينننة الشنننرا ة الشننناملة والتعننناون  ننني 

شنأت املجنناالت والتغلنى علننى لافنة العقبننات والتحنديات، بمننا 

 
ً
يخننندم مصنننال  واادهنننار املصننننال  املشنننك  ة بي همنننا ،  وخاصننننة

املصنننال  التجارينننة واالقتصنننادية والتنننني تعننند أولوينننات اهتمنننام 

البلنندي  لو هننا تعنند ر يننن ة مامننة  نني تنميننة وتطننوير عالقا همننا 

 .ال نا ية

بل  حجم التجارة بين اململكة العربية السعودية واملجر نحو  

      مقابننننننننننننننننننن  ، م2017ريننننننننننننننننننال سنننننننننننننننننننعودي، عننننننننننننننننننام مليننننننننننننننننننون  1121

ملينون رينال  1806م، ومقاب   2016مليون ريال عام 1377

 .م2013عام 

م بنسنننننبة  2017حجنننننم التجنننننارة بنننننين البلننننندي  عنننننام  نخفننننن ا

 .م2016مقارنة بعام %  18.6

بننننننننين اململكننننننننة العربيننننننننة السننننننننعودية  - ي  ان التجننننننننار نحقنننننننن  املينننننننن

مليننننننون  1074يقنننننندر بحننننننوالي   املجننننننر فننننننا   لصننننننال   -واملجننننننر

 .م2017ريال، عام 

 تطور امليزان التجاري بين اململكة العربية السعودية
 (م2017 - 2013)واملجر، خالل الفك ة بين 

 الايئة العامة لإلحصاء: املصدر 

 العام

 امليزان التجاري  حجم التجارة

 (مليون ريال سعودي)

2013 1,806 -1,721 

2014 1,426 -1,409 

2015   1,755 -1,742 

2016   1,377 -1,341 

2017   1,121 -1,074 

 الواردات السعودية الصادرات السعودية
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 (مليون ريال سعودا)

 املجرإل   صادرات اململكة العربية السعوديةتطور . 2
تطور صادرات اململكة العربية السعودية إلى املجر، 

 (م2017 - 2013)خالل الفك ة 

 الايئة العامة لإلحصاء: املصدر 

 الايئة العامة لإلحصاء: املصدر 

 أهم صادرات اململكة العربية السعودية
 م2017إلى املجر، عام  

 إل  املجراململكة العربية السعودية  صادرات أهم. 3

 املصدرة اسم السلعة م
 القيمة

 (مليون ريال )

 17 ألياف تر يبية غي  مستمرة 1

 1 لدا   ومصنوعا ها 2

 1 مصنوعات متنوعة 3

 1 أجا ة ومعدات  اربا ية وأج اؤها 4

 0.2 اجاج ومصنوعات  5

إلنننننى  اململكنننننة العربينننننة السنننننعودية بلغنننننت قيمنننننة صنننننادرات

ي، رينننننال سنننننعود ملينننننون  24م نحنننننو   2017املجنننننر عنننننام 

م، ومقابنن  2016مليننون  رينال عنام    18مقابن  نحنو   

 .م2013مليون ريال عام  43

 ني قا منة الندول التننني  107جناءت املجنر  ني املرتبنة رقننم 

 .م2017صدرت الاها اململكة العربية السعودية، عام 

ارتفعننت قيمننة صننادرات اململكننة العربيننة السننعودية إلننى 

مليننننون ريننننال سنننننعودي،  6م بنحننننو   2017املجننننر، عننننام 

 19م، بدنمنننننننننا انخف ننننننننت بنحنننننننننو  2016مقارنننننننننة بعننننننننام  

 .  م2013مليون ريال مقارنة بعام 

ارتفنع معنندل نمننو صنادرات اململكننة العربيننة السننعودية  

عنننننننن  العننننننننام % 33.3م بنسننننننننبة  2017إلنننننننى املجننننننننر عننننننننام  

 .الساب 

ت ننو  السنلع واملنتجنات التنني تصندرها اململكنة العربيننة 

ألينننننناف :  السنننننعودية إلننننننى املجنننننر وأهننننننم هنننننل  السننننننلع هننننني 

مصنوعات تر يبية غي  مستمرة، لدا   ومصنوعا ها، 

متنوعننننة، أجاننننن ة ومعننننندات  اربا يننننة وأج اؤهنننننا، اجننننناج 

 .ومصنوعات ، وغينرها م  املنتجات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 
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         اململكة العربية السعودية  واردات تطور . 4

 (مليون ريال سعودا)

 املجرمن  اململكة العربية السعودية تطور واردات. 4
 تطور واردات اململكة العربية السعودية م  املجر،

 (م2017 -2013)خالل الفك ة 

 الايئة العامة لإلحصاء: املصدر 

 أهم واردات اململكة العربية السعودية 
 م2017م  املجر، عام 

 املستوردة اسم السلعة م
 القيمة

 (مليون ريال )

 352 آالت وأدوات آلية وأج اؤها 1

 231 أجا ة ومعدات  اربا ية وأج اؤها 2

 106 حبوب 3

 63 أجا ة طبية وبصرية وتصويرية  4

 53 ألبان وبي  ومنتجات حيوانية لألل  5

 الايئة العامة لإلحصاء: املصدر 

 املجرمن اململكة العربية السعودية  وارداتأهم . 5

ت ننننننننننننو  السنننننننننننلع واملنتجنننننننننننات الأننننننننننن  تسنننننننننننتوردها اململكنننننننننننة 

: العربينننننة السنننننعودية مننننن  املجنننننر وأهنننننم هنننننل  السنننننلع هننننني

آالت وأدوات آلية وأج اؤهنا، أجان ة ومعندات  اربا ينة 

وأج اؤهنننا، حبننننوب، أجاننن ة طبيننننة وبصنننرية وتصننننويرية، 

ألبنننان وبنننني  ومنتجنننات حيوانيننننة لأللننن ، وغينننننرها منننن  

 .املنتجات

مننننننن   اململكنننننننة العربينننننننة السنننننننعودية بلغنننننننت قيمنننننننة واردات

ي، رينننننال سننننننعودمليننننننار   1.1م نحنننننو   2017املجنننننر عننننننام 

م، ومقابننننن  2016ملينننننار رينننننال عنننننام  1.4مقابننننن   نحنننننو   

 .م2013مليار ريال عام 1.8نحو   

 نني قا مننة النندول التننني  51جنناءت املجننر  نني املرتبننة رقننم  

اسننننننننننتوردت م هنننننننننننا اململكننننننننننة العربينننننننننننة السننننننننننعودية، عنننننننننننام 

 .م2017

انخف ت قيمة واردات اململكة العربية السعودية م  

مليننون  ريننال سننعودي،  261م بنحننو  2017املجننر عننام 

 665م،  منننننننننا انخف نننننننننت بنحننننننننننو  2016مقارننننننننننة بعنننننننننام 

 .م2013مليون ريال مقارنة بعام  

انخفنننننننننننننننن  معنننننننننننننننندل نمننننننننننننننننو  واردات اململكننننننننننننننننة العربيننننننننننننننننة  

عن  % 19.2م بنسنبة  2017السنعودية من  املجنر عنام 

 .العام الساب 
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