
قطاع تطوير األعمال 
مركز االستثمار والدراسات

ر   م2021ديسم

حقوق الطبع والنشر محفوظة لغرفة الشرقية  

العالقات التجارية
ن اململكة العربية السعودية  ب

رويـج وال



1

املحتويات

رويج: األول القسم  2 .........................................................................أهم املؤشرات والحقائق الرئيسية لل

ن اململكة العربية السعودية االقتصادية  العالقات: الثانيالقسم  رويجوالتجارية ب 3............... ..............وال

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

ن التجارية العالقات رويج و  السعودية العربية اململكة ب ال

غرفة الشرقية -مركز االستثمار والدراسات 



2

القسم األول 

رويجالرئيسية  املؤشرات والحقائقأهم  لل

رويج خريطة ال

ل تقـــع النــــرويج شـــمال أوروبـــا وغـــرب الســـويد وتحتـــ

. ةالجــــــزء الغربــــــي مــــــن شــــــبه الجزيــــــرة االســــــكندنافي

ا  .2كم 323,802وتبلغ مساح

 املوقع واملساحة 

رويج غنية باملوارد الطبيعية مثـل ط والغـاز الـنف: ال

ـــا تعـــد ثـــا. واألســـماك والغابـــات واملعـــادن ني حيـــث أ

ـــــي العـــــالم، ب عـــــد أكبــــــر مصـــــدر للمـــــأكوالت البحريـــــة 

ن .الص

ـــــــــا ر، القمـــــــــح، : أهـــــــــم املنتجـــــــــات الزراعيـــــــــة  الشـــــــــع

.البطاطا، لحوم األبقار، الحليب، األسماك

ـــــــــي النــــــــــرويج  الـــــــــنفط والغـــــــــاز، : أهـــــــــم الصـــــــــناعات 

يـــــــز الشــــــحن،  الصــــــيد، تربيــــــة األحيــــــاء املائيــــــة، تجه

األغذيـــــــــــة، بنـــــــــــاء الســـــــــــفن، منتجـــــــــــات لـــــــــــب الـــــــــــورق 

، والــــــورق، املعــــــادن، املــــــواد الكيميائيــــــة، األخشــــــاب

.التعدين، املنسوجات

ـــــي يتكيـــــف مـــــع انخفـــــاض أســـــع روي ار االقتصـــــاد ال

ـــــــي  الطاقـــــــة ، وهـــــــذا يتضـــــــح مـــــــن النمـــــــو  امللحـــــــوظ 

ي االقتصاد .مساهمة القوى العاملة  

 

االقتصاد

ن التجارية العالقات رويج و  السعودية العربية اململكة ب ال

غرفة الشرقية -مركز االستثمار والدراسات 

Source: World Bank

رويج، ي لل ى اإلجما الناتج املح
م2020عام  

ي ى اإلجما الناتج املح

)باألسعار الجارية(
مليار دوالر أمريكي 362.52 

    Source: Central Intelligence Agency 

رويج، عام م2021تقديرات عدد سكان ال

ى عدد السكا مليون نسمة  5.51نإجما

%0.8معدل النمو السكاني

اللغات الرسمية

ـــــي اللغـــــ رويجيـــــة، و النينورســـــك  ات البوكمـــــال  ال
رويج ي ال .الرسمية 
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القسم الثاني

ن اململكة العربية السعودية  رويجالعالقات االقتصادية والتجارية ب  وال

ات بعالقـــــــــالنـرويــــــــــج تـــــــــرتبط اململكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية و        

النــــــــــــرويج إحـــــــــــدى الشـــــــــــركاء جعلـــــــــــت ، اقتصـــــــــــادية وتجاريـــــــــــة

ن للمملكة  ن الرئيسي ى  ،العربية السعوديةالتجاري وفيما ي

: بعض الحقائق

ن اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية والنـــــ ـرويج بلـــــغ حجـــــم التجـــــارة بـــــ

مليــــــون ريــــــال 5,111م، مقابــــــل  2020مليــــــون ريــــــال، عــــــام  675

.م2016مليون ريال عام 789م، ومقابل  2019عام 

ن البلــــــــدين عــــــــام  م بنســــــــبة 2020انخفــــــــض حجــــــــم التجــــــــارة بــــــــ

.عن العام السابق% 86.8

ن اململكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية -حقـــــــــق امليــــــــــزان التجـــــــــاري   بـــــــــ

مليــــون  627فائضــــًا لصــــالح النـــــرويج يقــــدر بنحــــو   –والنـــــرويج 

.م2020ريال، عام 

روي ن الســـعودي وال ن الجـــانب ـــي، ال يوجـــد مجلـــس لألعمـــال بـــ

ـــــي  مـــــن املمكـــــن أن يســـــاهم وجـــــود هـــــذا املجلـــــس بشـــــكل كبيــــــر 

ن البلـــدين، وتنميـــة  تقويـــة العالقـــات االقتصـــادية والتجاريـــة بـــ

ما ركة بي .االستثمارات املش

:حقائق عامة. 1

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

ن اململكة العربية السع ودية التبادل التجاري ب
ن  رة ب رويج، خالل الف )م2020  -2011(وال
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الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الصادرات السعودية   الواردات السعودية

العام
ان التجاري حجم التجارة امل

)مليون ريال سعودي(
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ن التجارية العالقات رويج و  السعودية العربية اململكة ب ال

غرفة الشرقية -مركز االستثمار والدراسات 

ن اململكة العربية السعودي ة تطور حجم التجارة ب
ن  رة ب رويج، خالل الف )م2020  - 2016(وال
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                 صــــــــــــــادرات اململكــــــــــــــة العربيــــــــــــــة الســــــــــــــعودية  تطــــــــــــــور . 2
رويج ى ال إ

ى  تطور صادرات اململكة العربية السعودية إ
رة  رويج، خالل الف )م2020  - 2016(ال

أهم صادرات اململكة العربية السعودية
رويج   ى ال إ

ـــــى إ اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية بلغـــــت قيمـــــة صـــــادرات

ي، ريال سعودمليون 24نحو   م  2020النـرويج عام 

ية انخفضــــت قيمــــة صــــادرات اململكــــة العربيــــة الســــعود

ـــــى النــــــرويج، عـــــام  مليـــــون ريـــــال 424م  بمقـــــدار  2020إ

  24م، وقـــــد بلغـــــت أيضـــــًا 2019ســـــعودي مقارنـــــة بعـــــام 

ي عام  .م2016مليون ريال 

دية ارتفــع معــدل نمــو صــادرات اململكــة العربيــة الســعو  

ــــــــى النـــــــــرويج عــــــــام  عــــــــن العــــــــام % 94.6م بنحــــــــو  2020إ

.السابق

 تتنـــــــــــــوع الســــــــــــــلع التـــــــــــــــي تصــــــــــــــدرها اململكــــــــــــــة العربيــــــــــــــة
ــي ــى النـــرويج، وأهــم هــذه الســلع  ئن لــدا: الســعودية إ

ا ، وأمــالح وأحجــار واســمنت رهــا مــن، ومصــنوعا  وغ
.السلع

ــــــى اململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية  صــــــادرات أهــــــم. 3 إ
رويج ال

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

)مليون ريال سعودي(

ن التجارية العالقات رويج و  السعودية العربية اململكة ب ال

غرفة الشرقية -مركز االستثمار والدراسات 
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                      اململكــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــعودية  واردات تطــــــــــــــــــــــور . 4
رويج من ال

تطور واردات اململكة العربية السعودية، 
رة  رويج خالل الف )م2020 - 2016(من ال
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روياململكة العربية السعودية  واردات أهم. 5 جمن ال

مـــــــــن  اململكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية بلغـــــــــت قيمـــــــــة واردات

ى 2019النـرويج عام  .يريال سعودمليون 651 م  حوا

مــن  انخفضــت قيمــة واردات اململكــة العربيــة الســعودية

مليــــــــــون  ريــــــــــال  4013م بمقــــــــــدار  2020النـــــــــــرويج عــــــــــام  

بينمــــــا ارتفعــــــت بمقــــــدار   م، 2019ســــــعودي مقارنــــــة بعــــــام 

.م2016مليون ريال مقارنة بعام  37

ية انخفض معدل نمو  واردات اململكة العربية السـعود 

ي  2020مـــــــن النــــــــرويج عـــــــام  عـــــــن العـــــــام % 86.0م بحـــــــوا

.السابق

ة تتنـــــــــــــوع الســــــــــــــلع التــــــــــــــي تســــــــــــــتوردها اململكـــــــــــــة العربيــــــــــــــ

ـــي تحـــف : الســـعودية مـــن النــــرويج، وأهـــم هـــذه الســـلع 

 فنيـــــة  وقطـــــع أثريـــــة، ســـــفن وقـــــوارب ومنشـــــآت عائمـــــة،

أســــــــــــماك وقشــــــــــــريات ، آالت وأدوات آليــــــــــــة وأجزاؤهــــــــــــا، 

رها من السلع .منتجات الصيدلة، وغ

أهم واردات اململكة العربية السعودية
رويج من ال

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

)مليون ريال سعودي(

ن التجارية العالقات رويج و  السعودية العربية اململكة ب ال

غرفة الشرقية -مركز االستثمار والدراسات 

املصدرةاسم السلعةم

تحف فنية ، قطع أثرية1

سفن وقوارب ومنشآت عائمة2

أسماك وقشريات 3

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها 4

منتجات الصيدلة5
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: مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

ن التجاري  التبادل لإلحصاء، العامة الهيئة ا اململكة ب ن وشركا ن، التجاري .م 2020 الرئيسي

:  بيانات. 2

ي، البنك .م 2021 العاملية، االقتصادية املؤشرات الدو

:  مصادر أجنبية. 3

•  

Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2021.

ن التجارية العالقات رويج و  السعودية العربية اململكة ب ال


