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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 املواد الخام وتصـدير كميـات ى است ـرة  تعتمد ع كب

.من املنتجات املصنعة 

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 

واملعدنيــــــــــــة ، معــــــــــــدات النقــــــــــــل ، تجميــــــــــــع الســــــــــــيارات ، 

رول روكيماويــــــــــة والب يــــــــــة ، الصــــــــــناعات الكيماويــــــــــة والب

.ة املنسوجات ، األجهزة العلمية ، الصناعات الغذائي

االقتصاد

خريطة بلجيكا

م2022تقديرات عدد سكان بلجيكا، عام 

م2020أهم املؤشرات االقتصادية لبلجيكا، عام 

ى عدد السكا نسمة 11,847,338 نإجما

%0.57معدل النمو السكانى

    Source: Central Intelligence Agency 

Source: World Bank

ي  ى اإلجما الناتج املح
)باألسعار الجارية(

مليار  دوالر أمريكي  521.86
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القسم الثاني

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

ــــــــــ ،العربيــــــــــة الســــــــــعودية وبلجيكــــــــــا التفاقيــــــــــات عديــــــــــدة  ىو

امقــــّدِ  ن“  اقتصــــادي وفنـــــى 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 اململكــــــــة  انخفــــــــض معــــــــدل حجــــــــم التبــــــــادل التجــــــــاري بــــــــ

م، مقارنـــــــــــــة بعـــــــــــــام 2020عـــــــــــــام % 37.6وبلجيكـــــــــــــا بنســـــــــــــبة 

مقارنـــــــــــــة بعـــــــــــــام % 21.9م، كمـــــــــــــا انخفـــــــــــــض بنســـــــــــــبة 2019

.م2016

ن اململكـــــة العربيـــــة الســـــعو  -حقـــــق امليــــــزان التجـــــاري  دية بـــــ

 مليـــــار 6.98فـــــائض لصـــــالح اململكـــــة يقـــــدر بنحـــــو   -وبلجيكـــــا 

مليـار  15.54مقابل فـائض يقـدر بنحـو  . م2020ريال، عام 

.م2019ريال عام 

:حقائق عامة. 1

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 
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الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الصادرات السعودية   الواردات السعودية

العام
ان التجاري حجم التجارة امل

)مليون ريال سعودي(

201621,66610,521

201721,76810,503

201834,73123,847

201927,12715,540

202016,9276,984
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ن  رة ب )م2020  -2016(وبلجيكا، خالل الف
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                 صــــــــــــــادرات اململكــــــــــــــة العربيــــــــــــــة الســــــــــــــعودية  تطــــــــــــــور . 2
ى بلجيكا إ

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

أهم صادرات اململكة العربية السعودية
ى بلجيكا، عام   م2020إ

ـــــى بلغــــت قيمــــة صـــــادرات اململكــــة العربيـــــة الســــعودية إ

مليـــــــــــار ريـــــــــــال ســـــــــــعودي، عـــــــــــام   11.955بلجيكـــــــــــا نحـــــــــــو  

م، 2019مليـار ريـال عـام  21.333م، مقابل نحو 2020

.م2016مليار ريال عام  16.093ونحو  

ــي املرتبــة  الــ  مــن حيــث ترتيــب الــدول 13جـاءت بلجيكــا 

 التــــــــــي تصـــــــــدر لهـــــــــا اململكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية، عـــــــــام

.  م2020

ية انخفضــــت قيمــــة صــــادرات اململكــــة العربيــــة الســــعود

ـــى بلجيكـــا ، عـــام  مليـــون ريـــال 9378بمقـــدار م 2020إ

م، كـــــــــــذلك انخفضـــــــــــت 2019ســــــــــعودي مقارنـــــــــــة بعـــــــــــام 

.م2016مليون ريال مقارنة بعام 4138بمقدار  

انخفـــــــــــــض معـــــــــــــدل نمـــــــــــــو صـــــــــــــادرات اململكـــــــــــــة العربيـــــــــــــة 

ـــــــى بلجيكـــــــا عـــــــام  % 43.96م بنســـــــبة 2020الســـــــعودية إ

.عن العام السابق

 تتنـــــــــــــوع الســــــــــــــلع التـــــــــــــــي تصــــــــــــــدرها اململكــــــــــــــة العربيــــــــــــــة

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

ا ، منتجـــــــات كيماويـــــــة عضـــــــوية،  لـــــــدائن ومصـــــــنوعا

، مــــواد دابغــــة؛ ألــــوان ودهانــــات، حشــــو ولبــــاد وحبــــال

رها من السلع .وغ

ــــــى اململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية  صــــــادرات أهــــــم. 3 إ
بلجيكا

القيمةاملصدرةاسم السلعة
)مليون ريال(

7,082منتجات معدنية

ا 2,188لدائن ومصنوعا

2,132منتجات كيماوية عضوية

93حشو ولباد وحبال

91مواد دابغة؛ ألوان ودهانات

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

)مليون ريال سعودي(

11955

16136

16093

29289

21333
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                      اململكــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــعودية  واردات تطــــــــــــــــــــــور . 4
من بلجيكا

تطور واردات اململكة العربية السعودية، 
رة  )م2020 - 2016(من بلجيكا خالل الف

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  واردات أهم. 5

بلغــــــــت قيمــــــــة واردات اململكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية مــــــــن 

ي   2020بلجيكـــــا عـــــام  مليـــــار ريـــــال ســـــعودي،  5.0م حـــــوا

مليـار  5.6م، ونحـو 2019مليار ريـال عـام  5.8مقابل نحو 

.م2016ريال عام 

ــي املرتبــة  الـــ   مــن حيــث ترتيــب الــدول 25جــاءت بلجيكــا 

ـــــــا اململكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية، عـــــــ ام التــــــــي تســـــــتورد م

.  م2020

مــن  انخفضــت قيمــة واردات اململكــة العربيــة الســعودية

مليـون ريـال سـعودي، 823م بمقـدار 2020بلجيكـا عـام 

 601م، كمـــــــــــا انخفضـــــــــــت بمقـــــــــــدار 2019مقارنـــــــــــة بعـــــــــــام 

.م2016مليون ريال مقارنة بعام 

ة انخفـــض معـــدل نمـــو واردات اململكـــة العربيـــة الســـعودي

عـــــــن العـــــــام % 14.2م  بنســـــــبة 2020مـــــــن بلجيكـــــــا عـــــــام  

.السابق

ة تتنـــــــــــــوع الســــــــــــــلع التــــــــــــــي تســــــــــــــتوردها اململكـــــــــــــة العربيــــــــــــــ

ــي ات ســيار : السـعودية مــن بلجيكــا ، وأهــم هــذه الســلع 

ا ،  وأجزاؤهـــــــا، منتجـــــــات الصـــــــيدلة، لـــــــدائن ومصـــــــنوع

منتجـــات كيماويـــة عضـــوية، أســـلحة وذخـــائر؛ أجزاؤهـــا 

رها من السلع .ولوازمها، وغ

أهم واردات اململكة العربية السعودية
م2020من بلجيكا، عام 

القيمةاملستوردةاسم السلعة
)مليون ريال(

713سيارات وأجزاؤها

552منتجات الصيدلة

ا 549لدائن ومصنوعا

547منتجات كيماوية عضوية

492أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

)مليون ريال سعودي(
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: مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

ن التجاري  التبادل لإلحصاء، العامة الهيئة ا اململكة ب ن وشركا ن، التجاري .م2020 الرئيسي

 املوقعة اعيةوالجم الثنائية واالستثماري  والف والتجاري  االقتصادي التعاون  اتفاقيات املالية، وزارة

ن ا املشاركة أو  األجنبية أو  اإلسالمية والدول  السعودية العربية اململكة ب .ف

:  مصادر أجنبية. 2

ن التجارية العالقات وبلجيكا السعودية العربية اململكة ب

 Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2022.

 World Bank , International Economic Indicators , 2022. 


