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القسم األول 

لفنلندااملؤشرات والحقائق الرئيسية أهم 

يحعععععععععععععععععععععععد ا معععععععععععععععععععععععع  . شععععععععععععععععععععععععما   وروبعععععععععععععععععععععععاتقعععععععععععععععععععععععع  ععععععععععععععععععععععع  

   عععععوروسعععععيامععععع  الشعععععما والنععععععروي السعععععويد الغععععر 

خلعععي  إلعععل اوبنععو   بععععرإسعععتو ياالشععرق  بمنمعععا تقععع

.فنلندا

. 2كم338,145تبلغ مساحة فنلندا حوال  

. لسنكي ه   اصمة فنلندا

املوقع واملساحة 

عععا وسععع ا  اليا ا صعععنا يا ا تمتلعععن فنلنعععدا اقتصعععادا ا حعععرا
ا
وق

ت  إلعععل حعععد كبيععععر  حيعععل بلعععغ  صعععم  الفعععرد مععع  النعععا

دوالر امريكعععععي  عععععا  47,300املحلععععع  اي معععععال  حعععععوال  

  ع2020
ا
  عدا

ا
   عاا    والقطاع التجاري يعتبعر مهما

البلعععععععد   حيعععععععل أشعععععععكل الصعععععععادرات  ك ععععععععر مععععععع   لعععععععل 

دا تتبنععع  النععات  املحلعع  اي مععال    ولشععي  إلععل  ن فنلنعع

 نبععععي سياسعععات تجاريعععة منفتحعععة تجعععال االسععع  مار ا  

.املباشر 

تصعععنيع  تتمتعععع فنلنعععدا بقعععدر  تنافسعععية   اليعععة  ععع  ال

سععة ال سععيما  عع  صععنا ات ا خشععا  واملعععادن والهند

. و يععععععاتواالتصععععععاالت السععععععلكية والالسععععععلكية وايلك  

لعل العديعد وتتفوق فنلنعدا  ع  تصعدير التكنولو يعا  

  و نععععاي تميعععععر  عععع  الشععععر ات الناشعععع ة  عععع. معععع  الععععدو  

قطا ععععععععععععععععات تكنولو يععععععععععععععععا املعلومععععععععععععععععات واالتصععععععععععععععععاالت 

 يعععععععععة وا لععععععععععا  والتكنولو يعععععععععا الن يفعععععععععة والتكنولو 

. اوحيوية

االقتصاد

خريطة فنلندا

 2022تقديرات  دد سكان فنلندا  ا  

 2120  م املؤشرات االقتصادية لفنلندا   ا  

نإ مالل  دد السكا
سمةل5,601,547

%0.24معد  النمو السكال 

Source: Central Intelligence Agency

Source: World Bank

النات  املحلل اي مال  

(با سعار اوبارية)
مليار دوالر  مريكي299.16

2

وفنلنداالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

غرفة الشرقية-مركز  االستثمار والدراسات 

اللغات الرسمية

اللغعععععععععععععععععععععة الفنلنديعععععععععععععععععععععة هععععععععععععععععععععع  اللغعععععععععععععععععععععة الرسعععععععععععععععععععععمية 

  وأعتبعععععععر اللغععععععة السععععععويدية اللغععععععة%86.5بنسععععععبة

%.25.ال ا ية    البالد بنسبة 
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القسم الثاني 

وفنلنداالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

قتصاادية بعالقات افنلندا ترتبط اململكة العربية السعودية و 

ن إحااادل الشااارتاا التجاااارييفنلنااادا جعلااا  واعاااد   وتجارياااة 

بعاااا  ايالعربيااااة السااااعودية  وفيمااااا يلااااالرئيساااايين للمملكااااة 

:الحقائق

نعععععععدا اململكعععععععة العربيعععععععة السععععععععودية وفنلبعععععععينلعالقعععععععاتاتخضعععععععع

-:وم  بينها التفاقيات وماكرات  ديد 

ة معععععععععاكر  تفعععععععععا م للتععععععععععاون بعععععععععين اململكعععععععععة العربيعععععععععة السععععععععععودي•

. ع1439و مهورية فلندا     املجاالت الصحية لعا  

  مععععععاكر  تفعععععععا م بعععععععين واار  االتصعععععععاالت وتقنيعععععععة املعلومعععععععات  ععععععع•

 ععععععع  اململكعععععععة العربيعععععععة السععععععععودية وواار  التعلعععععععيم واالتصعععععععاالت

 مهوريعععععععععة فنلنعععععععععدا للتععععععععععاون  ععععععععع  مجعععععععععا  االتصعععععععععاالت وتقنيعععععععععة

. ع1436املعلومات لعا  

 عععععع  مععععععاكر  أعععععععاون  ليععععععة وأعلييععععععة بععععععين واار  التعلععععععيم العععععععال •

.. ع1433اململكة وواار  التعليم وال قافة    فنلندا لعا  

ودية  بلععععغ ابععععم التبععععاد  التجععععاري بععععين اململكععععة العربيععععة السععععع

.  2021مليار ريا  سعودي   ا  1.98وفنلندا  حو  

فنلنععدا حقع  امليعععران التجعاري بععين اململكعة العربيععة السععودية و 

مليعععععععار ريعععععععا    ععععععععا  1.9فعععععععاح  لصعععععععاوب فنلنعععععععدا يقعععععععدر بحعععععععوال  

2021  .

:حقائق عامة. 1

الهي ة العامة لإلحصاء: املصدر 
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ة وفنلندا التباد  التجاري بين اململكة العربية السعودي
( 2021-2012)خال  الف    بين 

(
ي

ود
سع

  
يا ر

ن 
يو

مل
)

الهي ة العامة لإلحصاء: املصدر 

الصادرات السعودية   الواردات السعودية

العام

امليزان التجاري حجم التبادل التجاري 

(مليون ريا  سعودي)

20171661.7-1565.8

20181346.8-1257.5

01921555.7-1492.9

20202031.3-1890.5

20211978.7-1901.7

ة تطور ابم التجار  بين اململكة العربية السعودي
(2021-2017)وفنلندا  خال  الف    بين 

املتحد والوالياتالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات وفنلنداالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

غرفة الشرقية-مركز  االستثمار والدراسات 



4

صااااااااااااااادرات اململكااااااااااااااة العربيااااااااااااااة السااااااااااااااعودية تطااااااااااااااور . 2

إلى فنلندا
ندا  تطور صادرات اململكة العربية السعودية إلل فنل

 (2021-2017)خال  الف    

ندا     م صادرات اململكة العربية السعودية إلل فنل
2021 ا  

لععععل بلغععععم قيمععععة صععععادرات اململكععععة العربيععععة السعععععودية إ

   2021مليععععون ريععععا  سعععععودي   ععععا  38فنلنععععدا  حععععو  

   و حععععععععععو  2020مليععععععععععون ريعععععععععا   عععععععععا  70مقابعععععععععل  حعععععععععو 

. 2017مليون ريا   ا  48

م  حيل ترتم  الدو  104 اءت فنلندا    املرتبة  الع 

التعععععععععي تصععععععععدر لهععععععععا اململكععععععععة العربيععععععععة السعععععععععودية   ععععععععا 

2021   .

ية ا خفضعععم قيمععععة صععععادرات اململكعععة العربيععععة السعععععود

مليععععععون ريععععععا  31.9  بمقععععععدار 2021إلععععععل فنلنععععععدا   ععععععا  

   كمعععععععععععععا ا خفضعععععععععععععم   2020سععععععععععععععودي مقار عععععععععععععة  ععععععععععععععا  

. 2017مليون ريا  مقار ة  عا  9.5بمقدار 

ا خفععععععععععع  معععععععععععععد   مععععععععععععو صععععععععععععادرات اململكععععععععععععة العربيععععععععععععة 

 عع  % 45.3  بنسععبة 2021السعععودية إلععل فنلنععدا  ععا  

.العا  الساب 

ت نععععععععععععوع السععععععععععععلع التعععععععععععععي تصععععععععععععدر ا اململكععععععععععععة العربيععععععععععععة

وسععععععععععععاح   قععععععععععععل : السعععععععععععععودية إلععععععععععععل فنلنععععععععععععدا  و  مهععععععععععععا

اوحديدية    راؤ ا دا ما يخص السكن ( مركبات)

  آالت و  هععر  ومعععدات كهرباحيععة و  راؤ ععاولواامهععا  

و دوات و  هععععععععر  بصععععععععرية  تصععععععععوير  قيععععععععا    بيععععععععة  

  راؤ ععععععععععا  كتعععععععععع   اععععععععععح   وصععععععععععور ومععععععععععا يما لهععععععععععا  

مخطو ععععععععععععععععات يدويععععععععععععععععة  مستن عععععععععععععععع ات وتصععععععععععععععععاميم  

وغي  ععا معع  ( فععوال )ومصععنو ات معع  حديععد  و صععل  

.السلع

إلااااااى اململكااااااة العربيااااااة السااااااعودية صااااااادراتأهاااااام. 3

فنلندا

الهي ة العامة لإلحصاء: املصدر 

الهي ة العامة لإلحصاء: املصدر 

(مليون ريا  سعودي)
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املصدر اسم السلعة
القيمة

(مليون ريا )

 دا ما يخص ( مركبات)وساح   قل 
السكن اوحديدية    راؤ ا ولواامها

0.094

آالت و  هر  ومعدات كهرباحية 
و  راؤ ا

0.082

 دوات و  هر  بصرية  تصوير  
قيا    بية    راؤ ا

0.021

كت   اح   وصور وما يما لها  
مخطو ات يدوية  مستن  ات 

وتصاميم
0.004

0.001(فوال )مصنو ات م  حديد  و صل  
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اململكااااااااااااااااااااااة العربيااااااااااااااااااااااة السااااااااااااااااااااااعودية وارداتتطااااااااااااااااااااااور . 4

من فنلندا
ا تطور واردات اململكة العربية السعودية م  فنلند

 (2021-2017)خال  الف    

دامن فنلناململكة العربية السعودية وارداتأهم. 5

بلغعععععععم قيمعععععععة واردات اململكعععععععة العربيعععععععة السععععععععودية مععععععع  

مليععععار ريععععا  سعععععودي  1.94  حععععوال   2021فنلنععععدا  ععععا  

1.61   و حععععو 2020مليععععار ريععععا   ععععا  1.96مقابععععل  حععععو 

. 2017مليار ريا   ا  

معع  حيععل ترتمعع  الععدو  43 ععاءت فنلنععدا  عع  املرتبععة  الععع 

ا  التعععععععي أسععععععتورد منهععععععا اململكععععععة العربيععععععة السعععععععودية   عععععع

2021   .

معع  ا خفضععم قيمععة واردات اململكععة العربيععة السعععودية

مليععون ريععا  سعععودي  20.7  بمقععدار 2021فنلنععدا  ععا  

326.5   بمنمععععععععا ارتفعععععععععم بمقععععععععدار 2020مقار ععععععععة  عععععععععا  

. 2017مليون ريا  مقار ة  عا  

ة ا خفععع  مععععد   معععو واردات اململكعععة العربيعععة السععععودي

 ععععععععع  الععععععععععا  % 1.1   بنسعععععععععبة 2021مععععععععع  فنلنعععععععععدا  عععععععععا  

.الساب 

ة ت نععععععععععععوع السععععععععععععلع التعععععععععععععي أسععععععععععععتورد ا اململكععععععععععععة العربيعععععععععععع

خشععع  : السععععودية مععع  فنلنعععدا  و  عععم  عععال السعععلع هععع 

ومصععععععععنو اتش  فحععععععععم خشعععععععع ة  آالت و  هععععععععر  ومعععععععععدات 

ة كهرباحيععة و  راؤ ععا  مرا ععل وآالت و  هععر  و دوات آليعع

و  راؤ ععععععععععععععا  ورق وورق مقععععععععععععععو   منتجععععععععععععععات كيماويععععععععععععععة 

.وغي  ا م  السلعمتنو ة  

  م واردات اململكة العربية السعودية م  فنلندا 
 2021 ا  

املستورد اسم السلعة
القيمة

(مليون ريا )

561خش  ومصنو اتش  فحم خش ة

آالت و  هر  ومعدات كهرباحية 
و  راؤ ا

376

مرا ل وآالت و  هر  و دوات آلية 
و  راؤ ا

324

294ورق وورق مقو  

71منتجات كيماوية متنو ة

الهي ة العامة لإلحصاء: املصدر 

الهي ة العامة لإلحصاء: املصدر 

(مليون ريا  سعودي)

غرفة الشرقية-مركز  االستثمار والدراسات 

وفنلنداالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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: مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

. 2021للعا السعوديةالعربيةللمملكةالدوليةالتجار لإلحصاء العامةالهي ة

اململكةبينعةاملوقواوبما يةال ناحيةواالس  ماري والفنةوالتجاري االقتصاديالتعاون اتفاقياتاملالية واار 

.فيهااملشاركة و ا  نبية و ايسالميةوالدو  السعوديةالعربية

:  مصادر أجنبية. 2

 Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2022.

 World Bank , International Economic Indicators , 2022. 


