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السلوفاكيالمؤشرات والحقائق الرئيسية أهم القسم األول

الموقع والمساحة

وسط أوروبا جنوب بولنداتقع سلوفاكيا في •

.2كم49,035مساحة سلوفاكيا حوالى  •

.براتيسالفا هي عاصمة سلوفاكيا•

اللغة الرسمية

وتليها الهنغارية بنسبة % 81.8اللغة الرسمية هي اللغة السلوفاكية بنسبة •

%.   9.7، واللغات األخرى بنسبة8.5%

االقتصاد
شعععع   تمتععععع جمهوريععععة سععععلوفاكيا بامتتععععاف صععععغ   وم تععععو  مععععدفو   •

 عععر معع  أساسعع ب بتععافرات السععيارات وانلات و يععات ، والأععب تم عع  أك

 ععععععاف ا ضعععععمف سععععععلوفاكيا  لعععععى ا ت. ٪ مععععع  النععععععاتم اي  عععععي انجمععععععالي80

القطعععععععا  . 2009ومنطقعععععععة اليعععععععورو فعععععععي ععععععععا  2004األوروبعععععععم فعععععععي ععععععععا  

.ايترفي في البالف سليم ومملوك في الغالب لألجا ب

 فععععععععي م ععععععععا  ا سعععععععع  مار •
 
األجنبععععععععب تعتبعععععععع  سععععععععلوفاكيا اي ضععععععععلة  مليميععععععععا

ايباشعععععععر، وتععععععععد مععععععع  العععععععدو  ا  ا بعععععععة لالسععععععع  مار  سععععععع ب ا   عععععععا 

ا للقععوى العاملععة ايععاهر ، ومومعهععا ا  غرافععي ايتم ععف فععي الت ل ععة بسعع ي 

.ملب أوروبا الوسطى

فعععععععي التعععععععافرات وا سععععععع  مار مععععععع  اي رقعععععععات الر يسعععععععية للنمعععععععو القعععععععو  •

فبععععى ا   ععععد معععععد  البطالععععة  لععععى أ. سععععلوفاكيا فععععي السععععنوات األخ عععع  

، وأفى ارت ععا  األجععور  لععى  يععاف  2017مسععتوياتا التاري يععة فععي عععا  

ا فعععععععي  يعععععععاف   معععععععو النعععععععاتم اي  ععععععع ي ا سعععععععاهالك ، األمعععععععر الععععععع   لععععععععب فور 

. انجمالي في البالف

م2023تقديرات عدد سكان سلوفاكيا لعام 

مليون نسمة5.425 جمالي عدف الس ان •

%0.12-معد  النمو الس ابم•

Source: Central Intelligence Agency

م2021أهم المؤشرات االقتصادية لسلوفاكيا لعام 

(باألسعار ا  ارية)الناتم اي  ى انجمالي 

فو ر أمري ممليار 116.53

Source: World Bank

وسلوفاكياالمملكة العربية السعوديةبينالعالقات االقتصادية والتجارية



القسم األول
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خريطة سلوفاكيا
يةمقياس الرسم ايست د  في ه ه ا خريطة مد ي تلف ع  األ عاف ال عل
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شركائها التجاريينلجمهورية سلوفاكيا وأهمالتجارة الخارجية مالمح القسم الثاني

م  صادرات سلوفاكيا إلى العال. 1

.  2021عععا  ممليععار فو ر أمري عع104.4حععوالىصععافرات جمهوريععة سععلوفاكيا  لععى العععالمميمععة يبلععإ  جمععال•

.م  حيث ترتيب ايتدري  ع ى مستوى العالم، في العا    سا38وهى ب لك ت ت  ايركز الع 

ايركبعات السعيارات و : ألهميعة النسع ية لعى الععالم، وأهمهعا مع  حيعث اجمهوريعة سعلوفاكيا ت نو  صعافرات •

عععا لنقععع  األ عععخا ،  شعععر  مطعععع ريعععار واكسسعععوارات لا عععرارات والسعععيارات لنقععع  عاألخععرى ايتعععممة أساس 

هععععا  أ ععععخا  أو أك عععععر، الشاشععععات وأجهععععز  العععععر  ، الأععععب   تشععععتم  ع ععععى جهععععا  اسععععتقبا  تل زيععععوبم   ج

ألخععععرى   هواتععععف للشععععب ات ا خلويععععة أو للشععععب ات الالسععععلاية ا. اسععععتقبا ، أجهععععز  الهععععاتف ، بمععععا فععععي  لععععك

. طارات هوا ية جديد  م  ايطاط

وسلوفاكياالمملكة العربية السعوديةبينالعالقات االقتصادية والتجارية

كود 
السلع

املصدرةاسم السلع
األهمية النسبية

)%(

8703
مة السيارات وايركبات األخرى ايتم

ا لنق  األ خا  25.68أساس 

8708
مطع ريار واكسسوارات لا رارات 

5.34 والسيارات لنق  عشر  أ خا  أو أكث

8528

الشاشات وأجهز  العر  ، الأب   
وبم   تشتم  ع ى جها  استقبا  تل زي

5.03جها  استقبا 

8517

هواتف . أجهز  الهاتف ، بما في  لك
للشب ات ا خلوية أو للشب ات 

4.11.الالسلاية األخرى   آخر 

1.79 طارات هوا ية جديد  م  ايطاط4011

Comtrade2022,2021األمم المتحدة قاعد بيانات: المصدر 
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شركائها التجاريينلجمهورية سلوفاكيا وأهمالتجارة الخارجية مالمح القسم الثاني

الدول المستوردة من جمهورية سلوفاكياأهم . 2

% 21.9بلغععف  جمهوريععة سععلوفاكيا بةهميععة بسعع يةايرتبععة األولععى بعع ن الععدو  ايسععتورف  معع ايا يععا شععغلف •

جمهوريعععععة تلاهعععععا  ، 2021ععععععا  ، جمهوريعععععة سعععععلوفاكياالعععععدو  ايسعععععتورف  مععععع ميمعععععة وارفات يجمعععععال مععععع 

جمهوريعععة سعععلوفاكيا، فعععي الععععا  مععع  العععدو  ايسعععتورف  ميمعععة وارفات يمععع   جمعععال% 11.7بنسعععبة ال شعععيك 

.  سا

مع   جمعالي ميمعة % 0.2استورفت ايملاعة العربيعة السععوفية مع  جمهوريعة  سعلوفاكيا معا ميمتعا حعوالى  •

. 2021وارفات الدو  ايستورف  م  جمهورية سلوفاكيا، عا   

وسلوفاكياالمملكة العربية السعوديةبينوالتجاريةالعالقات االقتصادية 

الدول 
األهمية النسبية

)%(

21.9ايا يا

11.7جمهورية ال شيك

8.3بولندا

6.9هن اريا

6.5فربسا

Comtrade2022,2021األمم المتحدة قاعد بيانات: المصدر 
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شركائها التجاريينلجمهورية سلوفاكيا وأهمالتجارة الخارجية مالمح القسم الثاني

واردات جمهورية سلوفاكيا من العالم . 3

.  2021ععععا  ممليععار فو ر أمري عع104.7حعععوالىوارفات جمهوريعععة سععلوفاكيا معع  العععالمميمععة يبلععإ  جمععال•

.م  حيث ترتيب ايستورفي  ع ى مستوى العالم، في العا    سا38وهى ب لك ت ت  ايركز الع 

مطعععععععع ريعععععععار : ألهميعععععععة النسععععععع يةالععععععععالم، وأهمهعععععععا مععععععع  حيعععععععث اجمهوريعععععععة سعععععععلوفاكيا  مععععععع وارفات ت نعععععععو  •

اتععف هو . أجهعز  الهععاتف ، بمعا فعي  لعكواكسسعوارات لا عرارات والسعيارات لنقع  عشععر  أ عخا  أو أكثع ، 

 ات الغا يعععة للشعععب ات ا خلويعععة أو للشعععب ات الالسعععلاية األخعععرى   آخعععر، الغعععا ات البت وليعععة والهيعععدروكربو 

ة لالسعت دا  ا خعا ، األجعزاا ايناسعبالبيتومينيعةاألخرى،  يوت البت و  والزيوت ايست رجة م  ايعافن 

.فقط أو  ش   أساس ب مع أجهز  انرسا  وا ستقبا 

وسلوفاكياالمملكة العربية السعوديةبينالعالقات االقتصادية والتجارية

كود 
السلع

املصدرةاسم السلع
األهمية النسبية

)%(

8708
مطع ريار واكسسوارات لا رارات 

11.51 والسيارات لنق  عشر  أ خا  أو أكث

8517

هواتف . أجهز  الهاتف ، بما في  لك
للشب ات ا خلوية أو للشب ات 

4.56الالسلاية األخرى   آخر

2711
ت الغا ات البت ولية والهيدروكربو ا

2.96الغا ية األخرى 

2709
م   يوت البت و  والزيوت ايست رجة

2.50ا خا البيتومينيةايعافن 

8529

و األجزاا ايناسبة لالست دا  فقط أ
 ش   أساس ب مع أجهز  انرسا  

2.44وا ستقبا 

Comtrade2022,2021األمم المتحدة قاعد بيانات: المصدر 
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شركائها التجاريينلجمهورية سلوفاكيا وأهمالتجارة الخارجية مالمح القسم الثاني

الدول المصدرة إلى جمهورية سلوفاكياأهم . 4

مع % 19.0لغعف  تعدر   لعى جمهوريعة سعلوفاكيا بةهميعة بسع ية بايرتبة األولى ب ن الدو  ايايا يا شغلف •

جمهوريعععة ال شعععيك تلاهعععا  ، 2021ععععا  ، ايتعععدر   لعععى جمهوريعععة سعععلوفاكيالعععدو  ميمعععة صعععافرات يجمعععال 

.جمهورية سلوفاكيا، في العا    ساتدر   لىالدو  ايميمة صافرات يم   جمال% 9.6بنسبة 

مععع   جمعععالي ميمعععة % 0.0صعععدرت  ايملاعععة العربيعععة السععععوفية  لعععى جمهوريعععة  سعععلوفاكيا معععا ميمتعععا حعععوالى  •

. 2021صافرات الدو  ايتدر   لى جمهورية سلوفاكيا، عا   

وسلوفاكياالمملكة العربية السعوديةبينالعالقات االقتصادية والتجارية

الدول 
األهمية النسبية

)%(

19.0ايا يا

9.6جمهورية ال شيك

7.1الت ن 

6.3روسيا ا ت افية

5.5بولندا

Comtrade2022,2021األمم المتحدة قاعد بيانات: المصدر 
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وفاكياوسلالعالقات االقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية القسم الثالث

حقائق عامة

، وايمررا   رر  واعرردةبيالقرا  اقصصرراد ة وتياريررة و جمهوريررة سررلوااكيا ترتتط  اململةررة اليت يررة السرريود ة 
:بيض الحقائق

مليععون ريععا  817بلععإ م ععم التبععاف  الت ععار  بعع ن ايملاععة العربيععة السعععوفية وجمهوريععة سععلوفاكيا   ععو •

. 2020مليون ريا  عا  812 ، مقاب  2021سعوف ، عا  

جمهوريععة فععا د لتععا  -بعع ن ايملاععة العربيععة السعععوفية وجمهوريععة سععلوفاكيا -حقععا اييعععزان الت ععار  •

مليون ريعا  ععا  803مقاب  فا د يقدر ب والي .  2021مليون ريا ، عا  811سلوفاكيا يقدر ب والي  

2020  .

 ، مقار عععة  ععععا  2021ععععا  % 0.62ارت ععع مععععد  م عععم التبعععاف  الت ععار  بععع ن ايملاعععة وسعععلوفاكيا بنسععبة •

الهيئة العامة لإلحصاء: المصدر . 2020

اليام

امليزان الصياري حجم الصطادل الصياري 

(مليون ريا  سعوف )

2020812-803

2021817-811

 ة تطور حجم الصيارة بين اململةة اليت ية السيود
(م2021-2020)وسلوااكيا، خالل الفترة بين 

وسلوفاكياالمملكة العربية السعوديةبينوالتجاريةالعالقات االقتصادية 



مصادر 
البيانات
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:  مصادر عربية. 1

. 2021للعا السعوفيةالعربيةللمملاةالدوليةالت ار لإلحتاا،العامةالهيئة•

:  مصادر أجنبية. 2

• United Nations Comtrade Database ،2021,2022.

• Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2022.

• World Bank , International Economic Indicators , 2022. 

وسلوفاكياالمملكة العربية السعوديةبينوالتجاريةالعالقات االقتصادية 




