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القسم األول 

لبلجيكااملؤشرات والحقائق الرئيسية أهم 

ر أوروبعععععععععا الغربيعععععععععة  املطلعععععععععة   ععععععععع  بحعععععععععتقعععععععععع بلجيكعععععععععا  ععععععععع  

.هولنداو فرنسا تقع بين   حيث الشمال

  و بروكسع  2كم30,528تبلغ مساحة بلجيكا حوال   

.ه  العاصمة

املوقع واملساحة 

لقعععععار  ز  ععععع  قلععععع  ايععععععمعععععع موقعتعععععا املتمبلجيكعععععا تسعععععتفيد 

األوروبيععععععععععة   حيععععععععععث تمتلعععععععععع   ععععععععععبكة  قعععععععععع  ومواصععععععععععالت 

أساسعععععععععية متطعععععععععور   ععععععععع  مجعععععععععال املعععععععععوان وبنيعععععععععة ز عمتميععععععععع

تعععا والطععرق السعععرخعة واطععو  السعععك  ابطديديععة تربط

.بالدول األوروبية املجاور  لتا 

ر  بنجعععععععر السعععععععك: أهععععععم املحاصعععععععي  الزرا يععععععة  ععععععع  بلجيكععععععا

ى  البطاطس  القمح  ابخس  الذر   الشعير  الكمثععر 

.ابطلي   الدواجع

الفععععععععنا ات التندسععععععععية: أهعععععععم الفععععععععنا ات  عععععععع  بلجيكعععععععا 

واملعد يعععععععععععععة   مععععععععععععععدات النقعععععععععععععع    تجميعععععععععععععع السععععععععععععععيارات  

يعععععععععععة  الفعععععععععععنا ات الكيماويعععععععععععة والب روكيماويعععععععععععة والب رول

.ةاملنسوجات   األجتز  العلمية   الفنا ات الغذائي

االقتصاد

اريطة بلجيكا

م2021تقديرات  دد سكان بلجيكا   ام 

م2020أهم املؤ رات االقتفادية لبلجيكا   ام 

مليون نسمة8 .11نإجمال   دد السكا

%0.59معدل النمو السكانى

Source: Central Intelligence Agency

Source: World Bank

الناتج املح   اإلجمال  

(باألسعار ابجارية)
مليار  دوالر أمريكي521.861
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وبلجيكاالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

اللغات الرسمية 

.الفرنسية   التولندية   األملا يةاللغات الرسمية ه  

.عليةمقياس الرسم املستخدم    هذه ابخريطة قد يختلف  ع األبعاد الف* 
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القسم الثاني

وبلجيكاالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

قررررررررات بعالبلجيكررررررررا ترررررررررتب  اململكررررررررة العربيررررررررة السررررررررعودية و 

:قاقتصادية وتجارية قوية، وفيما يلى بعض الحقائ

كعععععععععععة اململبعععععععععععينوالتجاريعععععععععععةاالقتفعععععععععععاديةلعالقعععععععععععاتتخضعععععععععععع ا

و عععععععععععع  العربيععععععععععععة السعععععععععععععودية وبلجيكععععععععععععا التفاقيععععععععععععات  ديععععععععععععد 

  
ودية اتفاقيرررررررررة بررررررررين اململكرررررررررة العربيرررررررررة السرررررررررع» متهامقععععععععد 

حررررول اللوكسررررمبور  / واالتحرررراد االقتصررررادك البلجيكرررري

وقعععة  عع  امل، «التشررجيع والحمايررة املتبادلررة لالسررتثمارات

. م2001إبريعع  22هععع املوافعع  1422محععرم 28جععد  بتععاري  

تشعععععععععععععععجيع اسععععععععععععععع ثمارات مسععععععععععععععع ثمر  : تضعععععععععععععععمن  االتفاقيعععععععععععععععة 

ويالت البلععععععديع  معاملععععععة االسعععععع ثمارات واملسعععععع ثمريع والتحعععععع

ارات والتعويضععات واملزايععا والضععرائ   حمايععة وأمععع اسعع ثم

وسعععععر املسععع ثمريع  التحويععع  ابطعععر ملعععدفو ات أ  اسععع ثمار 

.الفرف  وغيرها مع األمور 

كععععععععا ا خفعععععععل بجعععععععم التبعععععععادل التجععععععععار  بعععععععين اململكعععععععة وبلجي

م  كمععععععا 2019م  مقار ععععععة بعععععععام 2020 ععععععام % 37.6بنسععععععبة 

.م2016مقار ة بعام % 21.9ا خفل بنسبة 

دية بعععععين اململكعععععة العربيعععععة السععععععو -حقععععع  امليععععععزان التجعععععار  

مليعععععار 6.9فعععععائل لفعععععابق اململكعععععة يقعععععدر بنحعععععو   -وبلجيكعععععا 

مليعععار 15.5مقابععع  فعععائل يقعععدر بنحعععو  . م2020ريعععال   عععام 

.م2019ريال  ام 

:حقائق عامة. 1

التيئة العامة لإلحفاء: املفدر 

التبادل التجار  بين اململكة وبلجيكا 
(م2020-2011)االل الف ر  بين 
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التيئة العامة لإلحفاء: املفدر 

الفادرات السعودية   الواردات السعودية

العام

امليزان التجارك حجم التجارة

(مليون ريال سعود )

201621,66610,521

201721,76810,503

201834,73123,847

2019127,27540,15

2020927,16984,6

غرفة الشرقية-مركز االستثمار والدراسات 

ة تطور بجم التجار  بين اململكة العربية السعودي
(م2020-2016)وبلجيكا  االل الف ر  بين 

وبلجيكاالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات وبلجيكاالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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صررررررررررررررررادرات اململكررررررررررررررررة العربيررررررررررررررررة السررررررررررررررررعودية تطررررررررررررررررور . 2

إلى بلجيكا
تطور صادرات اململكة العربية السعودية إل  

(م2020-2016)بلجيكا  االل الف ر  

أهم صادرات اململكة العربية السعودية
م2020إل  بلجيكا   ام 

لعععع  بلغعععع  قيمععععة صععععادرات اململكععععة العربيععععة السعععععودية إ

م  2020مليععععار ريععععال سعععععود    ععععام  12بلجيكععععا  حععععو  

16.1م  و حو  2019مليار ريال  ام21.3مقاب   حو 

.م2016مليار ريال  ام 

معع حيعث ترت ع  العدول 13جاءت بلجيكا    املرتبة  الع 

التععععععععععي تفعععععععععدر لتعععععععععا اململكعععععععععة العربيعععععععععة السععععععععععودية   عععععععععام

. م2020

ية ا خفضععع  قيمعععة صعععادرات اململكعععة العربيعععة السعععععود

مليععععون ريععععال 9378م بمقععععدار 2020إلعععع  بلجيكععععا    ععععام 

م  كمععا ا خفضعع  بمقععدار  2019سعععود  مقار ععة بعععام 

.         م2016مليون ريال مقار ة بعام 4138

ا خفعععععععععععععل معععععععععععععععدل  مععععععععععععععو صعععععععععععععادرات اململكععععععععععععععة العربيععععععععععععععة 

 عععععع % 44م بنسععععبة 2020السعععععودية إلعععع  بلجيكعععععا  ععععام 

.العام الساب 

ت نععععععععععععععوت السععععععععععععععلع التعععععععععععععععي تفععععععععععععععدرها اململكععععععععععععععة العربيعععععععععععععععة

ية  منتجات معد : السعودية إل  بلجيكا  ومع أهمتا

لععععععععدائع ومفععععععععنو اوها  منتجععععععععات كيماويععععععععة  ضععععععععوية  

مععععواد دابغععععةو ألععععوان ودها ععععات    حشععععو ولبععععاد وحبععععال

.وغيرها مع السلع

إلرررررررى اململكرررررررة العربيرررررررة السرررررررعودية صرررررررادراتأهرررررررم. 3

بلجيكا

املصدرةاسم السلعة
القيمة

(مليون ريال)

7,082منتجات معد ية

2,188لدائع ومفنو اوها

2,132منتجات كيماوية  ضوية

93حشو ولباد وحبال

91مواد دابغةو ألوان ودها ات

التيئة العامة لإلحفاء: املفدر 

التيئة العامة لإلحفاء: املفدر 

(مليون ريال سعود )

11955

16136

16093

29289

21333
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اململكرررررررررررررررررررررررررررة العربيرررررررررررررررررررررررررررة السرررررررررررررررررررررررررررعودية وارداتتطرررررررررررررررررررررررررررور . 4

من بلجيكا
تطور واردات اململكة العربية السعودية  

(م2020-2016)مع بلجيكا االل الف ر  

4971

5633

5572

5442

5794

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

2016

2017

2018

2019

2020

كامن بلجياململكة العربية السعودية وارداتأهم. 5

بلغعععععععع  قيمععععععععة واردات اململكععععععععة العربيععععععععة السعععععععععودية مععععععععع 

مليععععار ريععععال سععععععود   4.9م حععععوال   2020بلجيكععععا  ععععام 

مليار 5.6م  و حو 2019مليار ريال  ام 5.8مقاب   حو 

.م2016ريال  ام 

مع حيعث ترت ع  العدول 25جاءت بلجيكا    املرتبة  الع  

ام التععععععععي تسعععععععتورد مرهعععععععا اململكعععععععة العربيعععععععة السععععععععودية   ععععععع

. م2020

مععع ا خفضعع  قيمععة واردات اململكععة العربيععة السعععودية

مليعون ريعال سععود   823م بمقدار 2020بلجيكا  ام 

601م  كمععععععععععا ا خفضععععععععععع  بمقعععععععععععدار 2019مقار ععععععععععة بععععععععععععام 

.م2016مليون ريال مقار ة بعام 

ة ا خفععل معععدل  مععو واردات اململكععة العربيععة السعععودي

 ععععععععع العععععععععام % 14.2م بنسععععععععبة 2020مععععععععع بلجيكععععععععا  ععععععععام  

.الساب 

ة ت نععععععععععععععوت السععععععععععععععلع التعععععععععععععععي تسععععععععععععععتوردها اململكععععععععععععععة العربيععععععععععععععع

ات سعيار : السعودية مع بلجيكا   وأهم هعذه السعلع هع 

 وأجزاؤهعععععععا  منتجعععععععات الفععععععععيدلة  لعععععععدائع ومفععععععععنو تها

أسعععلطة وئاعععائرو أجزاؤهعععا منتجعععات كيماويعععة  ضعععوية  

.ولوازمتا  وغيرها مع السلع

أهم واردات اململكة العربية السعودية
م2020مع بلجيكا   ام 

املستوردةاسم السلعة
القيمة

(مليون ريال)

713سيارات وأجزاؤها

552منتجات الفيدلة

549لدائع ومفنو اوها

547منتجات كيماوية  ضوية

492أسلطة وئاائرو أجزاؤها ولوازمتا

التيئة العامة لإلحفاء: املفدر 

التيئة العامة لإلحفاء: املفدر 

(مليون ريال سعود )
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: مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

.م2020ابخارجية التجار إحفاءاتلإلحفاء العامةالتيئة

قتفعععععععاد  اتفاقيععععععة بععععععين اململكععععععة العربيعععععععة السعععععععودية واالتحععععععاد االاملركععععععز الععععععوطامل للواععععععائ  واملحفوظعععععععات  

.لالس ثماراتحول ال شجيع وابطماية املتبادلة اللوكسمبورج / البلجيكي

:  مصادر أجنبية. 2

Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2022.

World Bank, World Development Indicators Database.
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