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القسم األول 

للبرازيلاملؤشرات والحقائق الرئيسية أهم 

ة قعععععععار مععععععع البععععععععرازيل ءعععععععي الشععععععع   الش عععععععو   الشعععععععر ي تقعععععععع 

وتمتععععععععععععع  ملععععععععععععواحل ا   عععععععععععع  املحعععععععععععععي  ، أمريكععععععععععععا الالتينيععععععععععععة

هعا، وتجاور 2كع 8,515,770األطلس ي، وتبلغ مسعاحهاا 

ولومبيا، رو، كعكل م  األرج تين، باراجواي، بوليفيا، بي

.فنزويال

.برازيليا هي  اصمة دولة البعرازيل

املوقع واملساحة 

ال تتب عععععععععز البعععععععععرازيل ملياملععععععععات األملععععععععواق ال ععععععععرة با تعععععععع 

بل ان واالقتصاد داخ ي التوجه، وهي أكبعر اقتصاد ءي

ريعة أمريكا الالتينية، وهي إح ى أكبعر االقتصادات مل

.ال مو ءي العال 

ر، قصععععس السععععك: أهععع  املحاصععععيل ال را يعععة ءععععي البرازيعععل

ل، ، البرتقعععععععاالكسععععععافافععععععول الصععععععويا، العععععع رة، ال ليععععععس، 

.ال واج ، األرز، الل   البقري، القط 

ة املنسعععععععوجات واألح يععععععع: أهععععععع  الصععععععع ا ات ءعععععععي البرازيعععععععل 

يععع  والخشععس وخععاح ال  واألملعععم  واملععواد الكيمياةيععة 

والقصعععععععععع ير والصععععععععععلس والطععععععععععاةرات والسععععععععععيارات وقطععععععععععع 

.الغيار واآلالت واملع ات األخرى 

االقتصاد

خريطة البرازيل

ح2021تق يرات   د ملكان البرازيل،  اح 

ح2020أه  املؤشرات االقتصادية للبرازيل،  اح 

مليون نسمة4 .213نإجمال    د السكا

%0.65مع ل ال مو السكانز

Source: Central Intelligence Agency

Source: World Bank

ال اتج املح   اإلجمالي 

(باألملعار الشارية)
تريليون دوالر أمريك 1.445
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اللغات الرسمية 

.اللغة الرملمية ءي البرازيل هي البرتغالية

.عليةمقياس الرمل  املستخ ح ءي ه ه الخريطة ق  يختلف    األبعاد الف* 
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القسم الثاني

والبرازيلالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

ات بعالقررررررررترررررررررتب  اململكررررررررة العربيررررررررة السررررررررعودية والبررررررررررازيل

احرررررررررد  اقتصررررررررادية وتجاريرررررررررة قويرررررررررة   علررررررررر  البرررررررررررازيل

فيمرررا العربيرررة السرررعودية  و الشرررر ال التجررراريين للمملكرررة 

:يلى بعض الحقائق

كععععععععععة تخضعععععععععع العالقعععععععععات االقتصععععععععععادية والتجاريعععععععععة بعععععععععين اململ

  التفاقيععععععععععات   يعععععععععع ة، وءععععععععععوالبعععععععععععرازيل العربيععععععععععة السعععععععععععودية 

مهاا   
بععععععععين “ العلمععععععععع  والف ععععععععع اتفععععععععاق أملااعععععععع ي للتعععععععععاون ”مقعععععععع  

، حكومععععععععة اململكععععععععة العربيععععععععة السعععععععععودية وحكومععععععععة البعععععععععرازيل

عععررت ءعععي شععع ر  شعععوال  عععاح  ، املوافعععه شععع ر هعععع1401والتعععع  حت

.ح1981أغسطس 

يعععععععل انخفععععععا تشعععععع  التبععععععادل التجععععععاري بععععععين اململكععععععة والبراز 

ح، كمععععععا 2019ح، مقارنععععععة بعععععععاح 2020 ععععععاح % 20.6بنسععععععبة 

.ح2016مقارنة بعاح % 15.4انخفا بنسبة 

دية بعععععين اململكعععععة العربيعععععة السععععععو -حقعععععه امليعععععع ان التجعععععاري 

مليععععار 3.2فععععاةا لصععععالي البرازيعععل يقعععع ر ب حععععو   -والبرازيعععل 

مليععون 281مقابععل فععاةا يقعع ر ب حععو  . ح2020ريععال،  ععاح 

.ح2019ريال  اح 

:حقائق عامة. 1

ال يئة العامة لإلحصا : املص ر 

التبادل التجاري بين اململكة والبرازيل،
(ح2020-2011)خالل الفترة بين 

(
ي

ود
ملع

ل 
يا ر

ار 
ملي

)

ال يئة العامة لإلحصا : املص ر 

الصادرات السعودية   الواردات السعودية

العام

امليزان التجاري حجم التجارة

(مليون ريال ملعودي)

201615,9705,066-

201716,2664,005-

201817,66416

201917,002-281

202013,5083,159-

غرفة الشرقية-مركز االستثمار والدراسات 

ة تطور تش  التجارة بين اململكة العربية السعودي
(ح2020-2016)والبرازيل، خالل الفترة بين 

والبرازيلالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات والبرازيلالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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صررررررررررررررررادرات اململكررررررررررررررررة العربيررررررررررررررررة السررررررررررررررررعودية تطررررررررررررررررور . 2

إلى البرازيل
تطور صادرات اململكة العربية السعودية إل  

(ح2020-2016)البرازيل، خالل الفترة 

أه  صادرات اململكة العربية السعودية
ح2020إل  البرازيل،  اح 

لعععع  بلغعععع  قيمععععة صععععادرات اململكععععة العربيععععة السعععععودية إ

ح، 2020مليعععار ريعععال ملععععودي،  عععاح  5.2البرازيعععل نحعععو 

5.5ح، ونحعععو  2019مليعععار ريعععال  عععاح8.4مقابععل نحعععو 

.ح2016مليار ريال  اح 

معععععع  حيعععععع  ترت عععععععس 26جععععععا ت البرازيععععععل ءععععععي املرتبعععععععة  الععععععع 

ة،  عاح ال ول التع  تص ر ل ا اململكة العربية السعودي

. ح2020

ية انخفضععع  قيمعععة صعععادرات اململكعععة العربيعععة السعععععود

مليعععون ريعععال 3186ح بمقععع ار 2020إلععع  البرازيعععل ،  عععاح 

ح، كمععا انخفضعع  بمقعع ار  2019ملعععودي مقارنععة بعععاح 

.         ح2016مليون ريال مقارنة بعاح 277

انخفعععععععععععععا مععععععععععععععع ل نمععععععععععععععو صعععععععععععععادرات اململكععععععععععععععة العربيععععععععععععععة 

   % 38.1ح بنسبة 2020السعودية إل  البرازيل  اح 

.العاح السابه

تت ععععععععععععععوت السععععععععععععععلع التععععععععععععععع  تصعععععععععععععع رها اململكععععععععععععععة العربيعععععععععععععععة

م تجععععععععععععات : السعععععععععععععودية إلعععععععععععع  البرازيععععععععععععل، ومعععععععععععع  أهم ععععععععععععا

مع نيعععععععة، م تجعععععععات كيماويعععععععة غيععععععععر  ضعععععععوية، لععععععع اة  

أملععععم ة،ومصعععع و ا اا، م تجععععات كيماويععععة  ضععععوية، 

.وغيرها م  السلع

إلرررررررى اململكرررررررة العربيرررررررة السرررررررعودية صرررررررادراتأهرررررررم. 3

البرازيل

املصدرةاسم السلعة
القيمة

(مليون ريال)

3,023م تجات مع نية

918م تجات كيماوية غير  ضوية

595ل اة  ومص و ا اا

199م تجات كيماوية  ضوية

163أملم ة

ال يئة العامة لإلحصا : املص ر 

ال يئة العامة لإلحصا : املص ر 

(مليون ريال ملعودي)
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اململكرررررررررررررررررررررررررررة العربيرررررررررررررررررررررررررررة السرررررررررررررررررررررررررررعودية وارداتتطرررررررررررررررررررررررررررور . 4

من البرازيل
تطور واردات اململكة العربية السعودية، 

(ح2020-2016)م  البرازيل خالل الفترة 

8334
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يلمن البراز اململكة العربية السعودية وارداتأهم. 5

بلغعععععععع  قيمععععععععة واردات اململكععععععععة العربيععععععععة السعععععععععودية معععععععع  

مليعععار ريعععال ملععععودي، 8.3ح حعععوالي  2020البرازيعععل  عععاح 

10.5ح، ونحععععععو 2019مليعععععار ريععععععال  عععععاح 8.6مقابعععععل نحععععععو 

.ح2016مليار ريال  اح 

م  حي  ترت س ال ول 14جا ت البرازيل ءي املرتبة  الع  

اح التعععععععع  تسعععععععتورد مراعععععععا اململكعععععععة العربيعععععععة السععععععععودية،  ععععععع

. ح2020

معع  انخفضعع  قيمععة واردات اململكععة العربيععة السعععودية

مليون ريال ملعودي، 308ح بمق ار 2020البرازيل  اح 

2184ح، كمععععععععا انخفضعععععععع  بمقعععععععع ار 2019مقارنععععععععة بعععععععععاح 

.ح2016مليون ريال مقارنة بعاح 

ة انخفععا مععع ل نمععو واردات اململكععة العربيععة السعععودي

 ععععععععع  الععععععععععاح % 3.6ح بنسعععععععععبة 2020مععععععععع  البرازيعععععععععل  عععععععععاح  

.السابه

ة تت ععععععععععععععوت السععععععععععععععلع التععععععععععععععع  تسععععععععععععععتوردها اململكععععععععععععععة العربيععععععععععععععع

ل ععوح :السععودية معع  البرازيععل ، وأهع  هعع ه السععلع هعي

ملععععكر ومصعععع و ات ملععععكرية، وأحشععععا  وأطععععرا  ل كععععل، 

حبععو ، بعع ور وأ مععار زيتيععةف قععت و لععف،  الت وأدوات

.، وغيرها م  السلع لية وأج اؤها

أه  واردات اململكة العربية السعودية
ح2020م  البرازيل،  اح 

املستوردةاسم السلعة
القيمة

(مليون ريال)

3,689ل وح وأحشا  وأطرا  ل كل

1,554ملكر ومص و ات ملكرية

590حبو 

478ب ور وأ مار زيتيةف قت و لف

251 الت وأدوات  لية وأج اؤها

ال يئة العامة لإلحصا : املص ر 

ال يئة العامة لإلحصا : املص ر 

(مليون ريال ملعودي)
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: مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

.ح2020الخارجية،التجارةإحصا اتلإلحصا ،العامةال يئة

ا يعععة املوقععععة وزارة املاليعععة، اتفاقيعععات التععععاون االقتصعععادي والتجعععاري والفلعععي واالملعععت ماري ال  اةيعععة والشم

.بين اململكة العربية السعودية وال ول اإلملالمية أو األج بية أو املشاركة فياا

:  مصادر أ نبية. 2

Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2022.

World Bank, World Development Indicators Database.

والبرازيلالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات


