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تقععععععععععع  النمسعععععععععععا  ععععععععععع  وسععععععععععع  أوروبعععععععععععا   ععععععععععع  شعععععععععععمال  يطاليعععععععععععا 

.وسلوفينيا  وعاصمتها فيينا

.2كم83,871تبلغ مساحة النمسا حوالى 

املوقع واملساحة 

القسم األول 

للنمسااملؤشرات والحقائق الرئيسيةأهم 

را متطعععور يتمتععع  بقعععوا عاملعععة معععاهالنمسعععا سعععو  اقتصعععاد 

 و . ومسععععععععتو  معيععععععععع   مرت عععععععع 
 
 وهعععععععع  مرتبطععععععععة ارتبا ععععععععا

 
يقععععععععا

يععععا   باقتصعععاديات االت ععععاد األوروىععععا األأعععر    أاصععععة أملا 

 الواليععععات املت ععععدا  العععع  أكبعععععر شععععري  ت
 
جععععار  وتعععععد أياععععا

طعاع ويتميعز اقتصادها بوجود قطعاع أعدمات كبيععر وق. لها

.صناع  قو  وقطاع زراع  متطور 

الت البنععععععععا  واآ:  تتمثعععععععا أبعععععععرز الصعععععععناعات  ععععععع  النمسعععععععا  ععععععع 

واملركبععععععععععععات وقطعععععععععععع  الويععععععععععععار واأل  يععععععععععععة واملعععععععععععععادن واملععععععععععععواد 

.ياحةالكيميائية واألأشاب والور  واإللكترو يات والس

الععععععع را  بنجعععععععر السعععععععكر  : أهعععععععم امل اصعععععععيا الزراعيعععععععة ف هعععععععا 

.يبالحلالت اح  و القمح  الشعير  البطا س  العنب  

% 70.3بلوعععق تقعععديرات مسعععاهمة  قطعععاع ال عععدمات   عععو 

م  2017مععا النععاتح امل إلعع  اإلجمععال  لععد  النمسععا  عع  عععام 

% 28.4بينما بلعغ  صعيب قطعاع  الصعناعة والزراععة   عو 

.لكا منهما عإلى الترتيب% 1.3و

.اللوة الرسمية    النمسا ه  اللوة األملا ية

االقتصاد

تقديرات عدد سكان النمسا  
م2021عام 

للنمسا  أهم املؤشرات االقتصادية
م2020عام 

أريطة النمسا

مليون نسمة8.9ن جمالى عدد السكا

%0.32معدل النمو السكانى

الناتح امل إلى اإلجمال  

(باألسعار الجارية)
مليار دوالر أمريكى433.258

والنمساالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

Source: World Bank, World Development Indicators Database.

Source: Central Intelligence Agency.

د مقيعععال الرسعععم املسعععتهدم  ععع  هععع ت ال ريطعععة قعععد يهتلععع  ععععا األ ععععا* 
.ال علية

ةغرفة الشرقي-مركز االستثمار والدراسات 
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القسم الثاني

والنمساالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

ربيعععععععة اململكعععععععة العبعععععععينوالتجاريعععععععةاالقتصعععععععاديةلعالقعععععععاتتهاععععععع  ا

  ىو عععععع عديعععععداالسععععععودية والنمسععععععا الت اقيععععععات
 اقيععععععة ات”متهامقععععععد 

عودية بعععين حكومعععة اململكعععة العربيعععة السععع“تععععاون اقتصعععاد  وف ععع 

وحكومععععععة جمهوريعععععععة النمسعععععععا  والتععععععععى حععععععررت  ععععععع  الريعععععععا  بتعععععععاري 

م  والتعععععععععععا بمقتاععععععععععاها 1988/3/29املوافععععععععععق    عهعععععععععع1408/8/11

 نععععععا يسعععععطى الطرفعععععان لتطعععععوير وتعععععدعيم التععععععاون االقتصعععععاد   وال

ى صعععععععععدرت املوافقعععععععععة عإلععععععععع)بينهمععععععععا بعععععععععروح معععععععععا الت عععععععععاهم املشععععععععتر   

(.هع1409/2/21   2/االت اقية باملرسوم امللكا رقم م

زدواج ات عاقيععة لتجنععب اال ”كما وقعق اململكعة وجمهوريععة النمسعععا 

لعمنععع   ع  شععان الارائععب عإلععى الدأععا وعإلععى رأل املععال و “ الاريبععا

مععععععععععارل 19هععععععععععع املوافععععععععععق 1427صعععععععععع ر 19التهعععععععععععرب الاريبعععععععععععا   عععععععععع  

.م2006

ية بلعععععععغ بجععععععععم التبعععععععادل التجععععععععار  بعععععععين اململكععععععععة العربيعععععععة السعععععععععود

3.4م  مقابعا 2020مليار ريال سعود   عام 3.3والنمسا   و   

مليععععععععار ريععععععععال عععععععععام 3.9م  ومقابععععععععا   ععععععععو  2019مليععععععععار ريععععععععال عععععععععام 

.م2016

نمسعععا ا ه ععح بجعععم التجععارا بعععين اململكععة العربيعععة السعععودية وال

.م  مقار ة بالعام السابق2020عام % 3.3بنسبة  

-النمسعا بين اململكة العربية السعودية و -حقق امليعزان التجار  

مليععععععععار  ريععععععععال  عععععععععام 3.2فععععععععائح لصععععععععالو النمسععععععععا يقععععععععدر ب ععععععععوال   

.م2020

:حقائق عامة. 1

التبادل التجار  بين
اململكة العربية السعودية والنمسا  

(م2020-2011)أالل ال ترا بين 
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تطور امليزان التجار  بين 
اململكة العربية السعودية والنمسا  

م(2020–2016)أالل ال ترا بين 

العام

امليزان التجاري حجم التبادل التجاري 

(مليون ريال سعود )

20163,9303,831-

20172,7462,670-

20182,3702,324-

20193,3743,315-

20203,2643,211-

الهيئة العامة لإلحصا : املصدر 

الهيئة العامة لإلحصا : املصدر 

والنمساالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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مساإلى النصادرات اململكة العربية السعودية تطور . 2

أهم صادرات اململكة العربية السعودية
م2020 لى النمسا  عام 

 لععععععععىاململكععععععععة العربيععععععععة السعععععععععوديةبلوععععععععق قيمععععععععة صععععععععادرات

. ريال سعودمليون 27م حوالى2020النمسا عام  

 ععع  قائمععة الععدول التععععا ( 101)جععا ت النمسععا  ععع  املرتبععة الععع 

.م2020صدرت ال ها اململكة العربية السعودية  عام 

 لععى ا ه اععق قيمععة صععادرات اململكععة العربيععة السعععودية

مليععععععون ريععععععال سعععععععود  3م بمقععععععدار  2020النمسععععععا  عععععععام 

مليععون 22م  كمععا ا ه اععق بمقععدار  2019مقار ععة  عععام 

.م2016ريال مقار ة  عام 

عودية ا ه اق نسبة  مو صادرات اململكة العربية الس

.عا العام السابق% 10م ب وال   2020 لى النمسا عام 

عودية  لعى تتنوع السل  التعا تصدرها اململكعة العربيعة السع

مصعععنوعات معععا حديعععد أو : النمسععا  وأهعععم هععع ت السعععل  هععع 

ألومنيعععععععععععععععععععععوم   لعععععععععععععععععععععدائا ومصععععععععععععععععععععنوعا ها  (فععععععععععععععععععععوال )صععععععععععععععععععععلب 

  و يرهعععععععععا معععععععععا (فعععععععععوال )ومصعععععععععنوعات   الحديعععععععععد والصعععععععععلب 

.السل 

مساإلى الناململكة العربية السعودية صادراتأهم. 3

املصدرةاسم السلعة
القيمة

(مليون ريال سعود )

8(فوال )مصنوعات ما حديد أو صلب 

2لدائا ومصنوعا ها

1ألومنيوم ومصنوعات 

1(فوال )الحديد والصلب 

 تطور صادرات اململكة العربية السعودية  لى النمسا
(م2020-2016)أالل ال ترا بين 

30

23

49
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0 10 20 30 40 50
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(مليون ريال سعود )

الهيئة العامة لإلحصا : املصدر 

الهيئة العامة لإلحصا : املصدر 

والنمساالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

ةغرفة الشرقي-مركز االستثمار والدراسات 



5

امن النمساململكة العربية السعودية وارداتتطور . 4

من النمسااململكة العربية السعودية وارداتأهم. 5

معععععععااململكععععععة العربيععععععة السعععععععوديةبلوععععععق قيمععععععة واردات

   ريعععال سععععودمليعععار 3.2م حعععوال  2020النمسعععا ععععام 

اململكععععععععععة وارداتقيمععععععععععة  جمععععععععععال مععععععععععا % 1ممعععععععععا يمثععععععععععا

. العام   س   ما العالم  العربية السعودية 

 ع  قائمعة العدول التععا ( 34)جا ت النمسا    املرتبعة العع 

اسععععععععععتوردت منهععععععععععا اململكععععععععععة العربيععععععععععة السعععععععععععودية  عععععععععععام 

.م2020

ة ا ه اععععععق قيمععععععة واردات اململكععععععة العربيععععععة السعععععععودي

مليعععون ريععععال 107م بمقععععدار   2020معععا النمسععععا ععععام  

م  كمعععععععععععا ا ه اععععععععععععق 2019سععععععععععععود   مقار عععععععععععة  ععععععععععععام  

.م2016مليون ريال مقار ة  عام 643بمقدار  

ا ه اععععععععععععععق نسععععععععععععععبة  مععععععععععععععو  واردات اململكععععععععععععععة العربيععععععععععععععة 

% 3.2م  ب ععععوال   2020السعععععودية مععععا النمسععععا عععععام  

.عا العام السابق

يععععععععععععة تتنععععععععععععوع السععععععععععععل  التعععععععععععععا تسععععععععععععتوردها اململكععععععععععععة العرب

: السععععععععععودية معععععععععا النمسعععععععععا  وأهععععععععععم هععععععععع ت السعععععععععل  هعععععععععع 

قعععععععععا رات للسعععععععععك  الحديديعععععععععة  سعععععععععيارات وأجزا هعععععععععا  

منتجعععععععععات الصعععععععععيدلة  جالت وأدوات جليعععععععععة وأجزا هعععععععععا  

  و يرهععععععععا مععععععععا أجهععععععععزا ومعععععععععدات كهربائيععععععععة وأجزا هععععععععا

.السل 

أهم واردات اململكة العربية السعودية
م2020ما النمسا  عام 

املستوردةاسم السلعة
القيمة

(مليون ريال سعود )

732قا رات للسك  الحديدية

531سيارات وأجزا ها

368منتجات الصيدلة

345جالت وأدوات جلية وأجزا ها

263أجهزا ومعدات كهربائية وأجزا ها

تطور واردات اململكة العربية السعودية ما النمسا  ع
(م2020-2016)أالل ال ترا بين 

3238

2708

3881

2347

3345

0 1000 2000 3000 4000
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2019

2020

(مليون ريال سعود )

الهيئة العامة لإلحصا : املصدر 

الهيئة العامة لإلحصا : املصدر 

والنمساالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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: مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

.م2020الهيئة العامة لإلحصا    حصا ات التجارا ال ارجية  

بععععين اململكععععة وزارا املاليععععة  ات اقيععععات التعععععاون االقتصععععاد  والتجععععار  وال  عععع  واالسععععتثمار  الثنائيععععة والجماعيععععة املوقعععععة

.العربية السعودية والدول اإلسالمية أو األجنبية أو املشاركة ف ها

:  مصادر أجنبية. 2

Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2022.

World Bank, World Development Indicators Database.

والنمساالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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