
قطاع تطوير األعمال 
مركز االستثمار والدراسات

م2022مايو 

حقوق الطبع والنشر محفوظة لغرفة الشرقية 

العالقات التجارية
ن اململكة العربية السعودية  وهولنداب



1

املحتويات

2 ........................................................................لهولنداأهم املؤشرات والحقائق الرئيسية : األول القسم 

ن اململكة العربية السعودية  : الثانيالقسم  3......... ..................هولنداالعالقات االقتصادية والتجارية ب

6............ ......................................................................................................................البيانات  مصادر 

ن التجارية العالقات وهولندا السعودية العربية اململكة ب

غرفة الشرقية -مركز االستثمار  والدراسات 



القسم األول 

لهولندااملؤشرات والحقائق الرئيسية أهم 

ــــــــى بحــــــــر  ــــــــي غــــــــرب أوروبــــــــا، مطلــــــــًة ع تقــــــــع هولنــــــــدا 

ى . الشـــــــمال  ا حـــــــوا ،  2كـــــــم 41,543وتبلـــــــغ مســـــــاح

ب، وتحــدها أملانيــا مــن الشــرق ، وبلجيكــا مــن الجنــو 

. وبحر الشمال من الغرب والشمال

 املوقع واملساحة 

تتمتـــــــــع هولنـــــــــدا باقتصـــــــــاد قـــــــــوى ومســـــــــتقر، وأهـــــــــم 

ـــــــــــــي ا  املـــــــــــــواد الغذائيـــــــــــــة، والصـــــــــــــناعات : صـــــــــــــناعا

.  لنفط، و املعدات الكهربائية وتكرير االكيميائية

ثــل ويتــوافر لــدى هولنــدا ثــروة زراعيــة متقدمــة، تتم

ـــــــــي الخضـــــــــروات، والفاكهـــــــــة، والحبـــــــــوب، واألزهـــــــــار 

والـــــــــــورود، وتعتبــــــــــــر هولنـــــــــــدا إحـــــــــــدى أكبــــــــــــر الـــــــــــدول 

ي العالم .املصدرة للورود 

لغـاز كما يتوافر لدى هولندا احتياطـات كبيــرة مـن ا

ي .الطبي

االقتصاد

خريطة هولندا

م2022تقديرات عدد سكان هولندا، عام 

م2020أهم املؤشرات االقتصادية لهولندا، عام 

ى عدد السكا نسمة17,400,824نإجما

%0.36معدل النمو السكانى

    Source: Central Intelligence Agency 

Source: World Bank

ي  ى اإلجما الناتج املح
)باألسعار الجارية(

مليار دوالر أمريكي 913.87
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اللغة الرسمية

 افةباإلض لهولندا، الرسمية اللغة ي الهولندية

ى .الفريزية اللغة ا

ي هذه الخريطة قد يختلف عن األبعاد ال*  .فعليةمقياس الرسم املستخدم 
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القسم الثاني

ن اململكة العربية السعودية   وهولنداالعالقات االقتصادية والتجارية ب

ت بعالقــــــــاهولنــــــــدا  تــــــــرتبط اململكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية و  
ى بعض الحقائ : قاقتصادية وتجارية قوية، وفيما ي

ن اململ كــــــــة تخضــــــــع العالقــــــــات االقتصــــــــادية والتجاريــــــــة بــــــــ
ــــــــــى  العربيــــــــــة الســــــــــعودية وهولنــــــــــدا التفاقيــــــــــات عديــــــــــدة، و

ا  م ن ح“ ـيوفنــــــ ياتفاقيــــــة تعــــــاون اقتصــــــاد”مقــــــّدِ كومــــــة بــــــ
تـــاريخ وقعـــت ب ـيوالتـــاململكـــة العربيـــة الســـعودية وهولنـــدا، 

..م1984مايو  13

ــــــة كمـــــا  منـــــع تجنـــــب االزدواج الضـــــري و ”تـــــم توقيـــــع اتفــاقيــ
ــــــى الــــــدخل ــــــي شــــــأن الضــــــرائب ع ــــــرب الضــــــري   ن بــــــ“ ال
ـحكومة اململكة العربية السعودية والحكومـة الهولن  يديـة 

 .م2008شهر أكتوبر 

ن حكومـــــــــــة اململكـــــــــــة العربيـــــــــــة توقيـــــــــــع مـــــــــــذكرة  تفـــــــــــاهم بـــــــــــ
ـــــــي مجـــــــال  الســـــــعودية وحكومـــــــة مملكـــــــة هولنـــــــدا للتعـــــــاون 

ــــــــــي مدينــــــــــة نيويــــــــــورك بتــــــــــاريخ والتـــــــــــي اإلحصــــــــــاء،  حــــــــــررت 
.  م2019/03/07هـ املوافق 1440/06/30

ن اململكــــــــة  انخفــــــــض معــــــــدل حجــــــــم التبــــــــادل التجــــــــاري بــــــــ
م، مقارنـــــــــــــة بعـــــــــــــام 2020عـــــــــــــام % 34.0وهولنـــــــــــــدا بنســـــــــــــبة 

.م2016مقارنة بعام % 24.2م، بينما ارتفع بنسبة 2019

ن اململكـــــة العربيـــــة الســـــعو  -حقـــــق امليــــــزان التجـــــاري  دية بـــــ
مليــار  410.5بنحــو  فــائض لصــالح اململكــة يقــدر  -وهولنـدا 

مليـار  18.85مقابـل فـائض يقـدر بنحـو  . م2020ريال، عام 
.م2019ريال عام 

:حقائق عامة. 1

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 
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الصادرات السعودية   الواردات السعودية

العام
ان التجاري حجم التجارة امل

)مليون ريال سعودي(

2016189,19001,8

2017999,25457,14

2018361,42647,28

201936,10618851

202023,82910,536
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ن اململكة العربية السعودية  تطور حجم التجارة ب
ن  رة ب )م2020  -2016(وهولندا، خالل الف
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                 صــــــــــــــادرات اململكــــــــــــــة العربيــــــــــــــة الســــــــــــــعودية  تطــــــــــــــور . 2
ى هولندا إ

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

أهم صادرات اململكة العربية السعودية
ى هولندا، عام   م2020إ

ـــــى بلغــــت قيمــــة صـــــادرات اململكــــة العربيـــــة الســــعودية إ

م، 2020مليــار ريــال ســعودي، عــام   17.2هولنــدا نحــو  

م، ونحــــــــــو  2019مليــــــــــار ريــــــــــال عــــــــــام  27.5مقابــــــــــل نحــــــــــو 

.م2016مليار ريال عام 13.6

ي املرتبة  الـ  من حيث ترتيب الدول  10جاءت هولندا 

 التــــــــــي تصـــــــــدر لهـــــــــا اململكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية، عـــــــــام

.  م2020

ية انخفضــــت قيمــــة صــــادرات اململكــــة العربيــــة الســــعود

ـــــــــى هولنـــــــــدا ، عـــــــــام  مليـــــــــار ريـــــــــال  10.3م بنحـــــــــو  2020إ

م، بينمــــــا ارتفعــــــت بنحــــــو 2019ســــــعودي مقارنــــــة بعــــــام 

.م2016مليار ريال مقارنة بعام  3.6

انخفـــــــــــــض معـــــــــــــدل نمـــــــــــــو صـــــــــــــادرات اململكـــــــــــــة العربيـــــــــــــة 

ــى هولنــدا عــام  عــن % 37.5م بنســبة 2020الســعودية إ

.العام السابق

 تتنـــــــــــــوع الســــــــــــــلع التـــــــــــــــي تصــــــــــــــدرها اململكــــــــــــــة العربيــــــــــــــة

ــــــــــي ــــــــــى هولنــــــــــدا، وأهــــــــــم هــــــــــذه الســــــــــلع  : الســــــــــعودية إ

ن منتجــات معدنيــة، منتجــات كيماويــة عضــوية، لــدائ

ا، ألومنيـوم ومصــنوعاته، شـحوم وزيــ وت ومصـنوعا

رها من السلع، حيوانية أو نباتية .وغ

ــــــى اململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية  صــــــادرات أهــــــم. 3 إ
هولندا

القيمةاملصدرةاسم السلعة
)مليون ريال(

15,162منتجات معدنية

843منتجات كيماوية عضوية

ا 345لدائن ومصنوعا

318ألومنيوم ومصنوعاته

160شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية
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)مليون ريال سعودي(

13595

20228

35504

27479
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                      اململكــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــعودية  واردات تطــــــــــــــــــــــور . 4
من هولندا

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

5771

6857

8627

5594

6646

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
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امن هولنداململكة العربية السعودية  واردات أهم. 5

بلغــــــــت قيمــــــــة واردات اململكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية مــــــــن 

ي   2020هولنــدا عــام  مليــار ريــال ســعودي،  6.65م حــوا

 5.60م، ونحــــو 2019مليــــار ريــــال عــــام  8.63مقابــــل نحــــو 

.م2016مليار ريال عام 

ــي املرتبــة  الـــ  مــن حيــث ترتيــب الــدول  19جــاءت هولنــدا 

ـــــــا اململكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية، عـــــــ ام التــــــــي تســـــــتورد م

.  م2020

مــن  انخفضــت قيمــة واردات اململكــة العربيــة الســعودية

مليــــــــــــــون ريــــــــــــــال  1981م بمقــــــــــــــدار  2020هولنــــــــــــــدا عــــــــــــــام 

م، بينمــــا ارتفعــــت بمقــــدار  2019ســــعودي، مقارنــــة بعــــام 

.م2016مليون ريال مقارنة بعام 1052

ة انخفـــض معـــدل نمـــو واردات اململكـــة العربيـــة الســـعودي
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