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القسم األول 

لهولندااملؤشرات والحقائق الرئيسية أهم 

   ععععععععع  بحعععععععععر 
 
تقعععععععععع هولنعععععععععدا ةععععععععع   عععععععععر   وروبعععععععععا  مطلعععععععععة

  2كععععععععع 41,543وتبلععععععععا مسععععععععاح  ا حععععععععوا   . الشععععععععما  

   وتحععدها  ملاايععا مععق الشععرق   وب ايجععا مععق ا انععو 

. وبحر الشما  مق الغر  والشما 

املوقع واملساحة 

تتمتععععععععععع هولنععععععععععدا باقت ععععععععععاد قععععععععععو  ومسععععععععععتقر  و هعععععععععع  

املععععععععععععععععواد الغ ا يععععععععععععععععة  وال ععععععععععععععععنا ات : صعععععععععععععععنا ا  ا  عععععععععععععععع 

. نفطالكيما ية  و املعدات الكهربا ية وتكرير ال

ثعع  ويتعوافر لعد  هولنععدا  عروع ةرا يععة متقدمعة  تتم

ةععععععععععع  ا فاعععععععععععروات  والفاكهعععععععععععة  وا  بعععععععععععو   وا ةهعععععععععععار 

والعععععععععععععورود  و عتبععععععععععععععر هولنعععععععععععععدا  حعععععععععععععد   كبععععععععععععععر العععععععععععععدو  

.امل درع للورود ة  العال 

لغاة كما يتوافر لد  هولندا احتياطات كبيعرع مق ا

.الطبيع 

االقتصاد

خريطة هولندا

م2020تقديرات  دد سجان هولندا   ام 

م2019 ه  املؤشرات االقت ادية لهولندا   ام 

مليون نسمة 17.3ن جما    دد السجا

%0.37معد  النمو السجانى

Source: Central Intelligence Agency

Source: World Bank

الناتج املح   اإلجما   

(با سعار ا اارية)
مليار دوالر  مريجي909.07
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اللغة الرسمية

افةباإلضلهولندا الرسميةاللغة  الهولندية

.الفريزيةاللغةا  
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هولندا إلى العالمصادرات . 1

 ه  الدو  املستوردع مق هولندا 
م2019 ام 

 ه  صادرات هولندا     العال  
م2019 ام 

الدول املستوردة من هولنداأهم . 2

القسم الثاني

شركائها التجاريينلهولندا وأهمالتجارة الخارجية مالمح 

حعععععععوا    ععععععع  الععععععععال صعععععععادرات هولنعععععععداقيمعععععععة  بلعععععععا  جمعععععععا 

م  و   بع ل  تحتع  2019 اميمليار دوالر  مريج577.6

معععععق حيعععععص ترت عععععس امل عععععدريق   ععععع  مسعععععتو  5املركعععععز  العععععع  

.العال   ة  العام افسه

  عععععع  العععععععال   و همهععععععا مععععععق حيعععععععص هولنععععععداتتنععععععوا صععععععادرات 

تخرجة الزيععوت والزيععوت البيةوليععة املسعع:  هميععة النسعع يةا

زع    جهعععع(باسععععت نان الععععنفط ا فععععام)مععععق معععععادن الب تععععومين 

الهعععععععععات   بمععععععععععا ةععععععععع   لعععععععععع  هواتععععععععع  الشععععععععععبجات ا فلويععععععععععة  و 

زع مق اآلالت وا جهالشبجات الالسلكية ا خر   ا دوية  

شعععبا  النعععوا املسعععتخدم فقعععط  و  شعععج   سا ععع   لت عععنيع  

ا دوات وا جهعععععععععععزع املسععععععععععععتخدمة ةععععععععععع  العلععععععععععععوم املوصعععععععععععالت  

.الطبية  و ا اراحية  و يةها مق املنتجات

دع مععععععقاملرتبعععععة ا و عععععع  بععععععين العععععدو  املسععععععتور  ملاايععععععا شعععععغل  

قيمععععة  جمععععا  مععععق% 22.2هولنععععدا بةهميععععة نسعععع ية بلغعععع   

تل  ععا م  2019 ععام  هولنعداالعدو  املسععتوردع مععقواردات 

العععععدو  قيمعععععة واردات  معععععق  جمعععععا % 10.1بنسعععععبة ب ايجعععععا 

.هولندا ة  العام افسهمق املستوردع 

اسعععععععتوردت اململكعععععععة العربيعععععععة السععععععععودية معععععععق هولنعععععععدا معععععععا 

معععععععععق  جمعععععععععا   قيمعععععععععة واردات العععععععععدو  % 0.7قيمتععععععععه حعععععععععوا   

.م2019املستوردع مق هولندا   ام  

)%(األهمية النسبية أهم الدول املستوردة

22.2 ملاايا

10.1ب ايجا

7.8فرنسا

7.7اململكة املتحدع

5.2الواليات املتحدع ا مريكية

كود 
السلع

املصدرةاسم السلع
األهمية  
النسبية

)%(

2710

الزيوت والزيوت البيةولية 

الب توميناملستخرجة مق معادن 

(باست نان النفط ا فام)

9.3

8517

 جهزع الهات   بما ة   ل  هوات 

الشبجات ا فلوية  و الشبجات 

الالسلكية ا خر  

3.3

3.1ا دوية3004

8486

م اآلالت وا جهزع مق النوا املستخد

فقط  و  شج   سا    لت نيع 

 شبا  املوصالت

2.4

9018
ا دوات وا جهزع املستخدمة ة  

العلوم الطبية  و ا اراحية
2.2

Source: COMTRADE ,ITC 
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هولندا من العالمواردات. 3

 ه  الدو  امل درع     هولندا 
م2019 ام 

 ه  واردات هولندا مق العال  
م2019 ام 

الدول املصدرة إلى هولنداأهم . 4

حععععععععععوا   معععععععععق الععععععععععال هولنععععععععععداقيمعععععععععة واردات بلعععععععععا  جمعععععععععا 

م  و ع  بع ل  تحتع  2019 ام يمليار دوالر  مريج514.5

مععععق حيععععص ترت ععععس املسععععتورديق   عععع  مسععععتو  8املركععععز  الععععع 

.العال   ة  العام افسه

مععععععععق العععععععععال   و همهععععععععا مععععععععق حيععععععععص هولنععععععععداتتنععععععععوا واردات 

تخرجة الزيععوت البيةوليععة والزيععوت املسعع:  هميععة النسعع يةا

وليععة مععق معععادن الب تععومين ا فععام  الزيععوت والزيععوت البية

ط باسعععععععععت نان العععععععععنف)املسعععععععععتخرجة معععععععععق مععععععععععادن الب تعععععععععومين 

ت    جهعععزع الهعععات    بمعععا ةععع   لععع  هواتععع  للشعععبجا(ا فعععام

ا اعععععة ا فلويعععععة  و للشعععععبجات الالسعععععلكية ا خعععععر    الت املع

ية  اآلليعععععععة للبيااعععععععاتم ما عععععععا قار عععععععات مغناط سعععععععية  و ب ععععععععر 

ا مععععق و يةهعععع  الععععدوا ر املتجاملععععة اإللكيةوايععععة م  جععععزان ما ععععا

.املنتجات

هولنعععدا امل عععدرع لاملرتبعععة ا و ععع  بعععين العععدو   ملاايعععا شعععغل  

قيمعععة صعععادرات  جمعععا  معععق % 17.1بةهميعععة نسععع ية بلغععع  

ب ايجععععععععععا  تل  عععععععععا م  2019لهولنعععععععععدا   ععععععععععام امل ععععععععععدرعالعععععععععدو  

قيمععععة صععععادرات  مععععق  جمععععا % 9.9بةهميعععة نسعععع ية بلغعععع   

.امل درع لهولندا ة  العام افسهالدو  

متععه صععدرت اململكععة العربيععة السعععودية   عع  هولنععدا مععا قي

مععق  جمععا   قيمععة صععادرات الععدو  امل ععدرع % 0.4حععوا    

.م2019لهولندا   ام  

)%(األهمية النسبية أهم الدول املصدرة

17.1 ملاايا

9.9ب ايجا

9.4ال ين

8.2الواليات املتحدع ا مريكية

5.4اململكة املتحدع

كود 
السلع

املستوردةاسم السلع
األهمية  
النسبية

)%(

2709
الزيوت البيةولية والزيوت 

الب توميناملستخرجة مق معادن 
ا فام

6.6

2710
الزيوت والزيوت البيةولية 

الب توميناملستخرجة مق معادن 
(باست نان النفط ا فام)

5.6

8517
 جهزع الهات    بما ة   ل  هوات 

للشبجات ا فلوية  و للشبجات
الالسلكية ا خر  

4.3

8471
ا ا  الت املعا اة اآللية للبياااتم م
قار ات مغناط سية  و ب رية

2.9

8542
 جزان الدوا ر املتجاملة اإللكيةواية م

ما ا
2.6

Source: COMTRADE ,ITC 
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القسم الثالث

وهولنداالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

ت بعالق       اهولن       دا ت       رتبة اململك       ة العربي       ة الس       عودية و 

:قاقتصادية وتجارية قوية، وفيما يلى بعض الحقائ

كععععععععععة تخاعععععععععع العالقعععععععععات االقت ععععععععععادية والتجاريعععععععععة بعععععععععين اململ

العربيعععععععععععة السععععععععععععودية وهولنعععععععععععدا التفاقيعععععععععععات  ديعععععععععععدع  وةععععععععععع  

م  ا   
جومعععععععة بعععععععين ح“ عيوفنعععععععياتفاقيعععععععة  ععععععععاون اقت عععععععاد”مقعععععععد 

 ُحععععععععررت ةعععععععع اململكععععععععة العربيععععععععة السعععععععععودية وهولنععععععععدا  وال عععععععع

  املوافعععع  عهععع1404شعععهر شععععبان  ععععام  مدينعععة الريعععا   ةعععع

وم صععدرت املوافقععة  لب ععا باملرسعع م   وال عع1984شععهر مععايو 

.هع1407 ام  ة49/ رق  م يامللج

منععععععع تجنععععععس االةدواي الاعععععري   و ”تععععع  توقيععععععع اتفععاقيععععععععة كمعععععا 

ن بعععععععي“ ال  عععععععر  الاعععععععري    ةععععععع  شعععععععةن الاعععععععرا س   ععععععع  العععععععدخ 

 دية ةحجومة اململكة العربية السعودية وا  جومة الهولن

.م2008شهر  كتوبر 

لنععدا ارتفععع معععد  ااعع  التبععاد  التجععاري بععين اململكععة وهو 

م  كمععععععا 2017م  مقاراععععععة  عععععععام 2018 ععععععام % 62.9بنسععععععبة 

.م2014مقاراة  عام % 36.3بنسبة ارتفع 

دية بعععععين اململكعععععة العربيعععععة السععععععو -حقععععع  امليععععععزان التجعععععاري 

ملي   ار 28.6فعععا ص ل عععا ك اململكعععة يقعععدر بنحعععو  -وهولنعععدا 

مليعععار 14.5مقابععع  فعععا ص يقعععدر بنحعععو  . م2018ريععا    عععام 

.م2017ريا   ام 

:حقائق عامة. 1

الهيئة العامة لإلح ان: امل در 
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التباد  التجاري بين اململكة وهولندا 
(م2018-2009)خال  الفيةع بين 
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)

الهيئة العامة لإلح ان: امل در 

ال ادرات السعودية   الواردات السعودية

العام

امليزان التجاري حجم التجارة

(مليون ريا  سعودي)

2014089,31911,16

2015623,19391,6

2016189,19001,8

2017999,25457,14

2018361,42647,28

غرفة الشرقية-مركز املعلومات والدراسات 

ة تطور اا  التجارع بين اململكة العربية السعودي
(م2018-2014)وهولندا  خال  الفيةع بين 

وهولنداالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات وهولنداالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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ص                ادرات اململك                ة العربي                ة الس                عودية تط                ور . 2

إلى هولندا
تطور صادرات اململكة العربية السعودية     

(م2018-2014)هولندا  خال  الفيةع 

 ه  صادرات اململكة العربية السعودية
م2018    هولندا   ام 

 عععع  بلغعععع  قيمععععة صععععادرات اململكععععة العربيععععة السعععععودية  

م  2018مليار ريا  سعودي   عام  35.5هولندا احو  

24م  واحععو  2017مليعار ريعا   عام 20.2مقابع  احعو 

.م2014مليار ريا   ام 

معق حيعص ترت عس العدو  8جانت هولندا ةع  املرتبعة  العع 

التععععععععععي ت عععععععععدر لهعععععععععا اململكعععععععععة العربيعععععععععة السععععععععععودية   عععععععععام

. م2018

ة   عع  ارتفعع  قيمععة صععادرات اململكعة العربيععة السعععودي

مليار ريعا  سععودي 15.3م بنحو 2018هولندا    ام 

مليععععار 11.5م  كمععععا ارتفععععع  بنحععععو 2017مقاراععععة  عععععام 

.م2014ريا  مقاراة  عام 

دية ارتفععع معععد  امععو صعععادرات اململكععة العربيععة السععععو 

 ععععععععق العععععععععام % 75.5م بنسععععععععبة 2018  ععععععع  هولنععععععععدا  ععععععععام 

.الساب 

تتنععععععععععععععوا السععععععععععععععلع التعععععععععععععععي ت ععععععععععععععدرها اململكععععععععععععععة العربيعععععععععععععععة

: السعععععععععععودية   عععععععععع  هولنععععععععععدا  و هعععععععععع  هعععععععععع   السععععععععععلع  عععععععععع 

ق منتجات معداية  منتجات كيماوية  اوية  لعدا 

وت وم نو ا  ا   لومنيوم وم نو اته  ش وم وةي

.و يةها مق السلع  حيوااية  و اباتية

إل       ى اململك       ة العربي       ة الس       عودية ص       ادراتأه       م. 3

هولندا

املصدرةاسم السلعة
القيمة

(مليون ريا )

622,32منتجات معداية

493,1منتجات كيماوية  اوية

476لدا ق وم نو ا  ا

377 لومنيوم وم نو اته

144ش وم وةيوت حيوااية  و اباتية

الهيئة العامة لإلح ان: امل در 

الهيئة العامة لإلح ان: امل در 

(مليون ريا  سعودي)
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من هولندا
تطور واردات اململكة العربية السعودية  

(م2018-2014)مق هولندا خال  الفيةع 
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بلغعععععععع  قيمععععععععة واردات اململكععععععععة العربيععععععععة السعععععععععودية مععععععععق 

مليععععار ريععععا  سعععععودي  6.9م حععععوا    2018هولنععععدا  ععععام 

مليار 7.1م  واحو 2017مليار ريا   ام 5.8مقاب  احو 

.م2014ريا   ام 

معق حيعص ترت عس العدو  16جانت هولندا ةع  املرتبعة  العع 

ام التععععععععي  سعععععععتورد ما عععععععا اململكعععععععة العربيعععععععة السععععععععودية   ععععععع

. م2018

ق ارتفعععععع  قيمعععععة واردات اململكعععععة العربيعععععة السععععععودية مععععع

مليععععععععععععععون ريعععععععععععععععا  1086م بمقععععععععععععععدار  2018هولنععععععععععععععدا  ععععععععععععععام 

م  ب نما ااخفا  بمقعدار  2017سعودي  مقاراة  عام 

.م2014مليون ريا  مقاراة  عام 232

معق ارتفع معد  امعو واردات اململكعة العربيعة السععودية

. ق العام الساب % 18.8م  بنسبة 2018هولندا  ام  

ة تتنععععععععععععععوا السععععععععععععععلع التعععععععععععععععي  سععععععععععععععتوردها اململكععععععععععععععة العربيععععععععععععععع

منتجات: السعودية مق هولندا   و ه  ه   السلع   

معدايعععععععععععععة   الت و دوات  ليعععععععععععععة و جزا هعععععععععععععا  محاعععععععععععععرات 

فواكعععععععععه وخاعععععععععار   لبعععععععععان وبعععععععععيص ومنتجعععععععععات حيواايعععععععععة 

.لعلألك   منتجات كيماوية  اوية  و يةها مق الس

 ه  واردات اململكة العربية السعودية
م2018مق هولندا   ام 

املستوردةاسم السلعة
القيمة

(مليون ريا )

614,1منتجات معداية

881 الت و دوات  لية و جزا ها

473محارات فواكه وخاار

 لبان وبيص ومنتجات حيوااية 
لألك 

455

341منتجات كيماوية  اوية

الهيئة العامة لإلح ان: امل در 

الهيئة العامة لإلح ان: امل در 

(مليون ريا  سعودي)
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: مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

.م2018الر  سيين التجاريينوشركائ ااململكةبينالتجاري التباد لإلح ان العامةالهيئة

: بيانات. 2

.م2020العاملية االقت اديةاملؤشرات الدو  البن 

.مComtrade 2020بياااتقا دعاملتحدع ا م 

.م2020العاملية التجارعمؤشرات ITC))العامليةالتجارعمركز 

:  مصادر أجنبية. 3

Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2020.
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