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القسم األول 

لبلجيكااملؤشرات والحقائق الرئيسية أهم 

ــي ق ــ  ي متم راتي ــي موقــع إســ لــب االتحــاد تقــع بلجيكــا 
األوروبــــــي ، حيــــــث يحــــــدها مــــــن الشــــــرق كــــــل مــــــن أملانيــــــا 
ولوكســــــــــمبورج ويحــــــــــدها مــــــــــن الجنــــــــــوب فرنســــــــــا ومــــــــــن 

ــــا وبــــ ن الشــــمال هولنــــدا كمــــا يفصــــل بحــــر الشــــمال بي
ي  . اململكــة املتحــدة   30,528تبلــغ مســاحة بلجيكــا حــوا

ي العاصمة2كم .، و بروكسل 

 املوقع واملساحة 

ــــى اـيعتمــــد االقتصــــاد البلجيكــــي بشــــكل كبيــــ لتجــــارة ر ع

يكـــــا ن بلجإالدوليـــــة ، ونظـــــرا لقلـــــة املـــــوارد الطبيعيـــــة فـــــ

راد املـــــــواد الخـــــــام وتصـــــــدير كميـــــــات ـــــــى اســـــــت  تعتمـــــــد ع

.رة من املنتجات املصنعة ـكبي

ــــــــي قلــــــــب القــــــــار يـــــــــكمــــــــا تســــــــتفيد مــــــــن موقعهــــــــا املتم ة ز 

ة األوروبية ، حيث تمتلك شبكة نقل ومواصالت م ـ تم

ــــــــي مجــــــــال املــــــــوانئ والطــــــــرق   وبنيــــــــة أساســــــــية متطــــــــورة 

ول الســــريعة وخطــــوط الســــكك الحديديــــة تربطهــــا بالــــد

 .األوروبية املجاورة لها 

ــــــــي بلجيكــــــــا   الصــــــــناعات الهندســــــــية: أهــــــــم الصــــــــناعات 

واملعدنيـــــــــــــة ، معـــــــــــــدات النقـــــــــــــل ، تجميـــــــــــــع الســـــــــــــيارات، 

رول روكيماويـــــــــــة والب يـــــــــــة، الصـــــــــــناعات الكيماويـــــــــــة والب

.ةاملنسوجات ، األجهزة العلمية ، الصناعات الغذائي

االقتصاد

خريطة بلجيكا

م2021تقديرات عدد سكان بلجيكا، عام 

م2019أهم املؤشرات االقتصادية لبلجيكا، عام 

ى عدد السكا مليون نسمة 8 .11 نإجما

%0.59معدل النمو السكانى

    Source: Central Intelligence Agency 

Source: World Bank

ي  ى اإلجما الناتج املح
)باألسعار الجارية(

مليار  دوالر أمريكي  533.1
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ى العالمصادرات . 1 بلجيكا إ

أهم الدول املستوردة من بلجيكا،
م2019عام  

ى العالم، أهم صادرات بلجيكا إ
م2019عام 

الدول املستوردة من بلجيكاأهم . 2

القسم الثاني

ن لبلجيكا وأهمالتجارة الخارجية مالمح  ا التجاري شركا

ـــــــى العـــــــالم صـــــــادرات بلجيكـــــــاقيمـــــــة  يبلـــــــغ إجمـــــــا  ى إ  حـــــــوا

ـى بـذلك تحتـل 2019  عـام يمليار دوالر أمريك  445.2 م، و

ـــــى مســـــتوى 13املركـــــز  الــــــ   مـــــن حيـــــث ترتيـــــب املصـــــدرين ع

ي العام نفسه .العالم، 

ـــــــى العـــــــالم، وأهمهـــــــا مـــــــن حيـــــــث  بلجيكـــــــاتتنـــــــوع صـــــــادرات  إ

رهــــا مــــن املركبــــات ل: ألهميــــة النســــبيةا نقــــل الســــيارات  وغ

روليــــــــــــــــة األشــــــــــــــــخاص، األدويــــــــــــــــة،  الزيــــــــــــــــوت والزيــــــــــــــــوت الب

ناملســـــــــتخرجة مـــــــــن معـــــــــادن  ط باســـــــــتثناء الـــــــــنف( البيتـــــــــوم

دم بشـــــري وحيـــــواني، مــــاس وإن كـــــان مشـــــغواًل ،  ، )الخــــام

رها من املنتجات .وغ

ن الــــــدول املســــــتور أملانيــــــا شــــــغلت  ــــــى بــــــ  دة مــــــناملرتبــــــة األو

قيمـــــة  يجمـــــاإ مـــــن% 17.9بلجيكـــــا بأهميـــــة نســـــبية بلغـــــت  

ـــام، 2019عـــام   بلجيكـــا الـــدول املســـتوردة مـــنواردات   تل

الــــــدول قيمــــــة واردات  يمــــــن إجمــــــا% 14.1بنســــــبة  فرنســــــا

ي العام نفسهمن  املستوردة  .بلجيكا 

ا اســـــــتوردت اململكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية مـــــــن بلجيكـــــــا مـــــــ

ى  ي قيمــــــــة واردات الــــــــدول %  0.5قيمتــــــــه حــــــــوا مــــــــن إجمــــــــا

.م2019املستوردة من بلجيكا، عام  

(%)األهمية النسبية أهم الدول املستوردة

17.9أملانيا

14.1فرنسا

12.1هولندا

7.6اململكة املتحدة

6.2ة الواليات املتحدة األمريكي

كود 
املصدرةاسم السلعالسلع

األهمية 
النسبية

(%)

8703
رها من  قل املركبات لنالسيارات وغ

األشخاص 
8.53

6.33األدوية3004

2710
رولية  الزيوت والزيوت الب

ناملستخرجة من معادن    البيتوم
)باستثناء النفط الخام(

6.14

4.99دم بشري، وحيواني3002

2.61ماس وإن كان مشغوالً 7102

Source: COMTRADE ,ITC 
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بلجيكا من العالم واردات. 3

ى بلجيكا، أهم الدول املصدرة إ
م2019عام 

أهم واردات بلجيكا من العالم،
م2019عام 

ى بلجيكاأهم . 4 الدول املصدرة إ

ى  من العـالم بلجيكا قيمة واردات يبلغ إجما  426.5 حـوا

ـــى بـــذلك تحتـــل املركـــز  2019عـــام  يمليـــار دوالر أمريكـــ م، و

ى مسـتوى العـ 14الـ   الم، من حيث ترتيب املستوردين ع

.ي العام نفسه

مــــــــن العــــــــالم، وأهمهــــــــا مــــــــن حيــــــــث  بلجيكــــــــاتتنــــــــوع واردات 

رهــــا مــــن املركبــــات ل: ألهميــــة النســــبيةا نقــــل الســــيارات  وغ

وت والزيــاألدويــة، والــدم البشــري والحيــواني، ، األشــخاص

روليــــــة املســــــتخرجة مــــــن معــــــادن  نالب تثناء باســــــ( البيتــــــوم

رولية، و )النفط الخام رها من املنتج، زيوت ب .اتوغ

ن الــدول هولنــدا شــغلت  ــى بــ بلجيكــا املصــدرة لاملرتبــة األو

قيمـــة صـــادرات  يجمـــاإمـــن % 17.4بأهميـــة نســـبية بلغـــت 

ـا م، 2019لبلجيكا، عـام  املصدرةالدول  ة أملانيـا بأهميـتل

الــــدول قيمــــة صــــادرات  يمــــن إجمــــا% 13.2نســـبية بلغــــت  

ي العام نفسه .املصدرة لبلجيكا 

ـــى بلجيكـــا مـــا ق يمتـــه صـــدرت اململكـــة العربيـــة الســـعودية إ

ى   ي قيمـــة صـــادرات الـــدول املصـــدرة % 1.0حـــوا مـــن إجمـــا

.م2019لبلجيكا، عام  

(%)األهمية النسبية أهم الدول املصدرة

17.4هولندا

13.2أملانيا

9.7فرنسا

7.5الواليات املتحدة األمريكية

4.5ايرلندا

كود 
املستوردةاسم السلعالسلع

األهمية 
النسبية

(%)

رها من املركبات ل8703 نقل السيارات  وغ
األشخاص

9.2

5.5أدوية3004

4.75دم بشري، وحيواني3002

2710
رولية  الزيوت والزيوت الب

ناملستخرجة من معادن    البيتوم
)باستثناء النفط الخام(

4.63

رولية2709 4.33زيوت ب

Source: COMTRADE ,ITC 
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Source: COMTRADE ,ITC 
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القسم الثالث

ن اململكة العربية السعودية    وبلجيكاالعالقات االقتصادية والتجارية ب

قـــــــــات بعالبلجيكـــــــــا  تــــــــرتبط اململكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية و 
ى بعض الحقائ : قاقتصادية وتجارية قوية، وفيما ي

ن والتجاريــــــــــة االقتصــــــــــادية لعالقــــــــــاتتخضــــــــــع ا كــــــــــة اململ بــــــــــ

ـــــــــــي ،العربيــــــــــة الســـــــــــعودية وبلجيكـــــــــــا التفاقيــــــــــات عديـــــــــــدة  و

امقــــّدِ  ن“  اقتصــــادي وفنـــــي اتفاقيــــة تعــــاون ”  م حكومــــة  بــــ

ـ اململكة العربيـة السـعودية وبلجيكـا،  شـهر ي  ـحـررت وال

م، 1978هـ ، املوافـق شـهر مـايو   1398عام الثاني جمادى 

ـــــــى تطـــــــوير وتـــــــدعيوالتــــــــي بمقتضـــــــاها  م يعمـــــــل الطرفـــــــان ع

ن البلـــــــــدين بـــــــــروح مـــــــــناالقتصـــــــــادي والفنــــــــــي التعـــــــــاون   بـــــــــ

رك امللكــي             م صــدرت املوافقــة عليــه باملرســو . (التفــاهم املشــ

) .هـ 1399عام ي   10/ رقم  م 

ن اململكـــة وبل جيكـــا ارتفــع معـــدل حجـــم التبـــادل التجــاري بـــ

م، كمــــــا 2017م، مقارنــــــة بعــــــام 2018عــــــام % 59.6بنســــــبة 

.م2014مقارنة بعام % 16.3ارتفع  بنسبة 

ن اململكـــــة العربيـــــة الســـــعو  -حقـــــق امليــــــزان التجـــــاري  دية بـــــ

 مليـــــار 23.8فـــــائض لصـــــالح اململكـــــة يقـــــدر بنحـــــو   -وبلجيكـــــا 

مليـــار  10.5مقابـــل فـــائض يقـــدر بنحـــو  . م2018ريـــال، عـــام 

.م2017ريال عام 

:حقائق عامة. 1

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 
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ن اململكة وبلجيكا، التبادل التجاري ب
ن  رة ب )م2018  -2009(خالل الف
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ي ر ر
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الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الصادرات السعودية   الواردات السعودية

العام
ان التجاري حجم التجارة امل

)مليون ريال سعودي(

201429,87218,212

201520,9128,085

201621,66610,521

201721,76810,503

201834,73123,847

غرفة الشرقية -مركز االستثمار والدراسات 

ن اململكة العربية السعودي ة تطور حجم التجارة ب
ن  رة ب )م2018  -2014(وبلجيكا، خالل الف
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                 صــــــــــــــادرات اململكــــــــــــــة العربيــــــــــــــة الســــــــــــــعودية  تطــــــــــــــور . 2
ى بلجيكا إ

ى  تطور صادرات اململكة العربية السعودية إ
رة  )م2018  -2014(بلجيكا، خالل الف

أهم صادرات اململكة العربية السعودية
ى بلجيكا، عام   م2018إ

ـــــى بلغــــت قيمــــة صـــــادرات اململكــــة العربيـــــة الســــعودية إ

م، 2018مليــار ريــال ســعودي، عــام   29.3بلجيكــا نحــو  

 24.0م، ونحـو  2017مليار ريال عام  16.1مقابل نحو 

.م2014مليار ريال عام 

ــي املرتبــة  الـــ  مــن حيــث ترتيــب الــدول  9جــاءت بلجيكــا 

 التــــــــــي تصـــــــــدر لهـــــــــا اململكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية، عـــــــــام

.  م2018

ــى ارتفعــت قيمــة صــادرات اململكــة العربيــة الســعودي ة إ

مليـــــــــــون ريـــــــــــال 13153بمقـــــــــــدار   2018بلجيكـــــــــــا ، عـــــــــــام 

م، كــذلك ارتفعــت بمقــدار  2017ســعودي مقارنــة بعــام 

.         م2014مليون ريال مقارنة بعام  5247

دية ارتفـــع معـــدل نمـــو صـــادرات اململكـــة العربيـــة الســـعو 

ــــــــى بلجيكــــــــا عــــــــام  عــــــــن العــــــــام % 81.5م بنســــــــبة 2018إ

.السابق

 تتنـــــــــــــوع الســــــــــــــلع التـــــــــــــــي تصــــــــــــــدرها اململكــــــــــــــة العربيــــــــــــــة

ى بلجيكا، ومن أهمهـا يـة، منتجـات معدن: السعودية إ

ا،  منتجــــــــات كيماويــــــــة عضــــــــوية، لــــــــدائن ومصــــــــنوعا

رهـــــا ، مطـــــاط  ومصـــــنوعاته، حشـــــو ولبـــــاد وحبـــــال وغ

.من السلع

ــــــى اململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية  صــــــادرات أهــــــم. 3 إ
بلجيكا

القيمةاملصدرةاسم السلعة
)مليون ريال(

20,351منتجات معدنية

3,999منتجات كيماوية عضوية

ا 3,972لدائن ومصنوعا

165مطاط ومصنوعاته

116حشو ولباد وحبال

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

)مليون ريال سعودي(
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                      اململكــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــعودية  واردات تطــــــــــــــــــــــور . 4
من بلجيكا

تطور واردات اململكة العربية السعودية، 
رة  )م2018 - 2014(من بلجيكا خالل الف

5442

6413

5830

5572

5633
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كامن بلجياململكة العربية السعودية  واردات أهم. 5

بلغــــــــت قيمــــــــة واردات اململكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية مــــــــن 

ي   2018بلجيكـــــا عـــــام  مليـــــار ريـــــال ســـــعودي،  5.4م حـــــوا

مليـار  5.8م، ونحـو 2017مليار ريـال عـام  5.6مقابل نحو 

.م2014ريال عام 

ــي املرتبــة  الـــ   مــن حيــث ترتيــب الــدول 22جــاءت بلجيكــا 

ـــــــا اململكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية، عـــــــ ام التــــــــي تســـــــتورد م

.  م2018

مــن  انخفضــت قيمــة واردات اململكــة العربيــة الســعودية

مليـون ريـال سـعودي،  191م بمقـدار 2018بلجيكـا عـام 

 388م، كمـــــــــا انخفضـــــــــت بمقـــــــــدار  2017مقارنـــــــــة بعـــــــــام 

.م2014ريال مقارنة بعام مليون 

ة انخفـــض معـــدل نمـــو واردات اململكـــة العربيـــة الســـعودي

عـــــــــن العـــــــــام % 3.4م  بنســـــــــبة 2018مـــــــــن بلجيكـــــــــا عـــــــــام  

.السابق

ة تتنـــــــــــــوع الســــــــــــــلع التــــــــــــــي تســــــــــــــتوردها اململكـــــــــــــة العربيــــــــــــــ

ــي ات ســيار : السـعودية مــن بلجيكــا ، وأهــم هــذه الســلع 

وأجزاؤهـــــــــــا، منتجـــــــــــات الصـــــــــــيدلة، منتجـــــــــــات كيماويـــــــــــة 

ا ، محضــــــــــــرات فواكــــــــــــه  عضــــــــــــوية، لــــــــــــدائن ومصــــــــــــنوع

رها من السلع .وخضار، وغ

أهم واردات اململكة العربية السعودية
م2018من بلجيكا، عام 

القيمةاملستوردةاسم السلعة
)مليون ريال(

846سيارات وأجزاؤها

668منتجات الصيدلة

481منتجات كيماوية عضوية

ا 461لدائن ومصنوعا

297محضرات فواكه وخضار 

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

)مليون ريال سعودي(
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ن التجاري  التبادل لإلحصاء، العامة الهيئة ا اململكة ب ن وشركا ن، التجاري .م2018 الرئيسي

:  بيانات. 2

ي، البنك .م2021 العاملية، االقتصادية املؤشرات الدو

.مComtrade، 2021 بيانات قاعدة املتحدة، األمم

.م2021 العاملية، التجارة مؤشرات ،ITC)( العاملية التجارة مركز 
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