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القسم األول

أللمانياالمؤشرات والحقائق الرئيسية أهم 

 الموقع والمساحة 

االقتصاد

خريطة ألمانيا

ان أملانيا، عام  م2022تقديرات عدد س

م املؤشرات االقتصادية ألملانيا، عام  م2021أ

اإجما عدد  سمةمليون  84.32نالس

ي ا 0.11- %معدل النمو الس

    Source: Central Intelligence Agency 

Source: World Bank

الناتج ا اإلجما 

ة( ار )باألسعار ا
ي  4.22 ترليون دوالر أمر
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وألمانيا السعودية العربية المملكة بين التجارية العالقات

اللغات الرسمية 

ا تطل ع بحـر البلطتقع املانيا  حـر وسط أورو يـق و

ولندا، جنوب الدنمارك ولندا و ن  .الشمال، ب

.  2كم 357022تبلغ مساحة املانيا حوا 

ن  عاصمة املانيا .برل

نــــــــــوع ف ـــة ت ائلـــــــ ــــة صــــــــــناعية  يــــــ ــــك املانيــــــــــا ب ــــــــــا تمتلــــــ

ديـــــــــد  ــــية، لتضـــــــــم صـــــــــناعات ا ســـــ الصـــــــــناعات الرئ

اد والصـــــلب، الســـــيارات، الطــــــائرات، االســـــمنت، املــــــو 

ونيــــــات، بنــــــاء الســــــفن، امل عــــــادن، الكيميائيــــــة، االلك

ــــــــــــن  ــــا مــــ ــــــــــــ ـــة، وغ ــات الغذائيـــــــــــــ ــــــــــات، املنتجــــــــــــــ املاكينــــــ

.الصناعات

ــــــ أملانيــــــا  ــة  ــــــم املصــــــادر الطبيعيــــ غــــــاز الفحــــــم، ال: أ

ـــــــــــل،  ــــ ــــــاس، الني ديـــــــــــــــد، النحـــــــــ ، خـــــــــــــــام ا ـــــــــ ــــــ الطبي

.اليورانيوم، البوتاس، امل

ـــــــــا ــة  اصـــــــــيل الزراعيـــــــ ــــــــم ا ، القمـــــــــح،: وأ ـــع  الشــــــ

ــــــــــوبا ـــب، البنجـــــــــــــر الســـــــــــــكر، بـــ  ،بطـــــــــــــاطس، العنــــــــــ

ضروات .والفواكه، وا

.اللغة األملانية  اللغة الرسمية
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القسم الثاني

 وألمانياالعالقات االقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية 

ــــعودية و   ــــ ـــ ـــــة الســ ـــ ـــ يــ ـــة العر ــــ ـــ ــــرتبط اململكـــ ـــ ــــ ــــا  تــ ـــ ــــ ـــأملانيــ ــــ ـــ ات عالقـــ

قائق عض ا ة، وفيما ي  ة قو : اقتصادية وتجار

ة االقتصادية لعالقاتاتخضع ن والتجار يةالع اململكة ب  ر

 ” ابي ومن ،عديدة ومذكرات التفاقيات واملانيا السعودية

م مذكرة  نب “ واالقتصادي والصنا الف للتعاون  تفا

ومة ية اململكة ح ر  حررت والتـي واملانيا، السعودية العر  ش

ر املوافق ـ، 1397 عام صفر  والتـي م، 1977 يناير ش

ا ة ع الطرفان عمل بمقتضا  لصداقةا عالقات وتنمية تقو

ن ما ب ام اساس ع بلد ل وطنيةال للسيادة املتبادل االح  ل

ما نفيذ االسراع ، م  والصنا االقتصادي التعاون  ب

ن والتكنولو ما ب ة يحقق فيما بلد  وقد( كة،املش املص

ا املوافقة صدرت    46 رقم الوزراء مجلس بقرار عل

  .)ـ 1397/1/19

ن اململكــة وأملانيــ ــم التبــادل التجــاري بــ ســبة ارتفــع معــدل  ا ب

عـــــــــام 2120عــــــــام % 5.46 ــة  ــــــا  انخفـــــــــض 2020م، مقارنـــــــ نمـــ م،ب

سبة  عام % 2.75ب .م2017مقارنة 

يــة الســعودية -حقــق امليـــزان التجــاري  ن اململكــة العر  -وأملانيــا  بــ

ـــو   ـــــــار 26.1فــــــــائض لصــــــــا أملانيــــــــا  يقــــــــدر بنحـــــ ــــــــال، عــــــــام  مليـ ر

ــــو  . م2120 ــــــــال عــــــــام  25.2مقابــــــــل فــــــــائض يقــــــــدر بنحــــ ــــــار ر مليــ

.م2020

:حقائق عامة. 1

الهيئة العامة لإلحصاء: المصدر 
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الهيئة العامة لإلحصاء: المصدر 

الواردات السعودية  الصادرات السعودية

العام

ان التجاري م التبادل التجاري  امل

ال سعودي( )مليون ر

201730,958-28,036

201830,802-25,810

201930,926-24,373

202028,550-25,189

202130,108-26,078
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ية الس ن اململكة العر م التجارة ب عودية تطور 
ن  ة ب )م2021  -2017(وأملانيا، خالل الف
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ور. 2 عودية تط ة الس ة العربي ادرات المملك                   ص
إلى ألمانيا

ية السعودية إ  تطور صادرات اململكة العر
ة  )م2021  -2017(أملانيا، خالل الف

ية السعودية غ  م صادرات  اململكة العر  من أ
ولية  إ أملانيا، عام 2021الب

يـــــة الســـــعودية إ ـــة العر ـــت قيمـــــة صـــــادرات اململكــ ـــــ بلغــ

ــا نحـــو   ـــال ســـعودي، عـــام   2.015أملانيـ م، 2120مليـــار ر

ـــــو  ــــــل نحــــ ـــــــــال عـــــــــام 1.681مقابـــ ـــــار ر ــــو  2020مليــــ م، ونحـــــ

ال عام  1.461 .م2017مليار ر

ــــ املرتبــــة  الـــــ  ــــب الــــدول 38جــــاءت أملانيــــا  مــــن حيــــث ترت

يـــــــــة الســـــــــعودية، عـــــــــام ــة العر ـــــــــا اململكـــــــ ــــــــي تصـــــــــدر ل  التــ

.  م2021

يـــة الســـعودي ـــ ارتفعـــت  قيمـــة صـــادرات اململكـــة العر ة إ

ــال ســعودي 334بمقــدار م 2021أملانيــا ، عــام  مليــون ر

عـــام  مليـــون 554م، كمــا ارتفعـــت بمقــدار  2020مقارنــة 

عام  ال مقارنة  .م2017ر

ية السعو  دية إ ارتفع معدل نمو صادرات اململكة العر

سبة 2120أملانيا عام  .عن العام السابق% 19.9م ب

يـة ا اململكـة العر نوع السلع التــي تصـدر السـعودية  ت

ـــا م ـــ أملانيـــا، ومـــن أ خامـــات معـــادن، خبـــث ورمـــاد، : إ

ـــة ـــــــة منوعــــ ـــنوعاته، منتجـــــــات كيماو ــــــوم ومصــــ  ،ألومنيـ

مـــة؛ معــــادن ثمينــــة مـــة أو شــــبه كر ــــار كر ، لؤلـــؤ وأ

ا من السلع ا ، وغ .لدائن ومصنوعا

م. 3 ادرات أه عودية ص ة الس ة العربي  المملك
إلى ألمانيا غير البترولية

القيمةالمصدرةاسم السلعة
)مليون لایر(

174خامات معادن، خبث ورماد

121ألومنيوم ومصنوعاته

ة منوعة 112منتجات كيماو

مة؛ معادن مة أو شبه كر ار كر  لؤلؤ وأ
ثمينة

87

ا 79لدائن ومصنوعا

الهيئة العامة لإلحصاء: المصدر 

الهيئة العامة لإلحصاء: المصدر 

)مليون لایر سعودي(
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ور. 4 عودية  واردات تط ة الس ة العربي                       المملك
من ألمانيا

ية السعودية،  تطور واردات اململكة العر
ة  )م2021 - 2017(من أملانيا خالل الف

28093

28306

29497

27649

26869

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

2017

2018

2019

2020

2021

م. 5 عودية  واردات أه ة الس ة العربي ن المملك م
ألمانيا

يــة الســعودية مــن أ ملانيــا بلغــت قيمــة واردات اململكــة العر

ــال ســـعودي، مقابـــل 28.093م حـــوا   2021عــام  مليـــار ر

ـــــو  ـــــــال عـــــــام  26.869نحــ ـــــار ر ـــــو 2020مليــ  29.497م، ونحــ

ال عام  .م2017مليار ر

ــ املرتبــة  الـــ   ــب الــدول التـــي  5جــاءت أملانيــا  مــن حيــث ترت

ية السعودية، عام  ا اململكة العر .  م2021ستورد م

يــــــة الســــــعودية مــــــ ـــة العر ن ارتفعــــــت  قيمــــــة واردات اململكـــ

ــــال ســــعودي، 1,224م بمقــــدار 2021أملانيـــا عــــام  مليــــون ر

عـــــــام  ــة  ـــدار 2020مقارنــــ نمــــــا انخفضـــــــت بمقــــ  1,404م، ب

عام  ال مقارنة  .م2017مليون ر

يــة الســعودي ة مــن ارتفــع  معــدل نمــو واردات اململكــة العر

سبة 2120أملانيا عام   .عن العام السابق% 4.6م  ب

يــ ا اململكــة العر ســتورد نــوع الســلع التـــي  ة الســعودية ت

ـــلع  ـــــــذه الســـــ ـ ـــــــم  ـ ــن أملانيــــــــا ، ومــــــــن أ ـــــل :  مــــــ وســــــــائط نقـــ

ــا عــدا مــا) مركبــات( ديديــة، أجزاؤ يخــص الســكك ا

ا ـة منولوازم  وعـة،، منتجات الصـيدلة، منتجـات كيماو

ـــــــا، أدوات  ــــــ ـــــــــــة وأجزاؤ ائيــ ر ـــــدات ك ــــــــزة ومعــــــــ ـــــ آالت وأج

ــــــــا،   ر، قيــــــــاس، طبيــــــــة، أجزاؤ ـــــو ة، تصـــ ـــزة بصــــــــر ـــــ وأج

ا من السلع .وغيـر

ية السعودية م واردات اململكة العر أ
م2021من أملانيا، عام 

القيمةالمستوردةاسم السلعة
)مليون لایر(

يخص عدا ما) مركبات(وسائط نقل 
ا ولوازم ديدية، أجزاؤ االسكك ا

4,731

4,019منتجات الصيدلة 

ة منوعة  1,927منتجات كيماو

زة  ائية آالت وأج ر ومعدات ك
ا وأجزاؤ

1,771

ر،  ة، تصو زة بصر أدوات وأج
ا قياس، طبية، أجزاؤ

1,730

الهيئة العامة لإلحصاء: المصدر 

الهيئة العامة لإلحصاء: المصدر 

)مليون لایر سعودي(
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:  مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

يئة ية للمملكة الدولية التجارة لإلحصاء، العامة ال .م2021 للعام السعودية العر

ثماري  والف والتجاري  االقتصادي التعاون  اتفاقيات املالية، وزارة ماعية الثنائية واالس ن عةاملوق وا  اململكة ب

ية ية أو اإلسالمية والدول  السعودية العر ا املشاركة أو األجن .ف

:  مصادر أجنبية. 2

وألمانيا السعودية العربية المملكة بين التجارية العالقات

 Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2022.

 World Bank , International Economic Indicators , 2022. 


