
تطوير األعمالقطاع
مركز االستثمار والدراسات

م2022يناير 

حقوق الطبع والنشر محفوظة لغرفة الشرقية 

العالقات التجارية
نداوهولبين اململكة العربية السعودية 



1

وهولنداالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

ةغرفة الشرقي-مركز االستثمار والدراسات 

ملحتويات

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

3.....................................................................شركائها التجاريين لهولندا وأهمالتجارة الخارجية مالمح : القسم الثاني

5..........................................................................وهولنداالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة :الثالثالقسم 

8..............................................................................................................................................................................: املراجع

http://www.google.com.sa/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=DvrSEWcA7-pVAM&tbnid=V1sy1IUxUbiwBM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.s7aybfr7.com%2F2012%2F09%2F27%2F%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588-%25D9%2582%25D8%25B5%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2587%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AE-%25D8%25B9%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2584%2F&ei=qUhZUauIJsfAhAen3oGgDw&psig=AFQjCNFqN8sMsS6UVWapmntjv9IOnESMWQ&ust=1364892201690520
http://www.google.com.sa/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=DvrSEWcA7-pVAM&tbnid=V1sy1IUxUbiwBM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.s7aybfr7.com%2F2012%2F09%2F27%2F%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588-%25D9%2582%25D8%25B5%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2587%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AE-%25D8%25B9%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2584%2F&ei=qUhZUauIJsfAhAen3oGgDw&psig=AFQjCNFqN8sMsS6UVWapmntjv9IOnESMWQ&ust=1364892201690520


2

هولنععععععدا  رعععععرب قععععععارة أوروبععععععا  وت عععععدها معععععع  ال نععععععوب  تقععععع  

بل يكعععععععععععععا وأملا يعععععععععععععا مععععععععععععع  الحعععععععععععععدود ال عععععععععععععرقية وال عععععععععععععمالية  

.وعاصمتها أمستردام

.2كم41,543حوالى هولندا مساحة تبلغ 

املوقع واملساحة 

القسم األول 

لهولندااملؤشرات والحقائق الرئيسيةأهم 

الصعععععععععععناعات :   ععععععععععع هولنعععععععععععدا تتمثععععععععععن أبعععععععععععر  الصعععععععععععناعات  عععععععععع  

الزراعيعععععععععععععععة   املنتجعععععععععععععععات املعد يعععععععععععععععة والهندسعععععععععععععععية   ا الت 

نعععععا    واملععععععدات الكهربائيعععععة   الكيماويعععععات   البتعععععرول   الب

.اإللكترو يات الدقيقة   وصيد األسماك

الحليععععععععط  البطععععععععا   : امل اصععععععععين الزراعيععععععععة   هععععععععا أهععععععععم 

بنجعععععععر السعععععععكر  البصعععععععن  القمعععععععح  العععععععدواج   الطمعععععععا م  

.اللفت  اللحم البقري / ال زر 

معععععععع  النععععععععات  % 70.2 صععععععععيط قطععععععععاع الخعععععععدمات   ععععععععو بلعععععععغ 

م  بينمعععا بلعععغ 2017 ععع  ععععام هولنعععدا امل لععع  اإلجمعععال  لعععد  

% 1.6و% 17.9 صععععيط قطععععاع  الصعععععناعة والزراعععععة   عععععو 

.لكن منهما على الترتيط

.اللغة الهولندية ه  اللغة الرسمية    هولندا

االقتصاد

هولندا  عتقديرات عدد سكان 
م2021عام 

لهولندا  عأهم املؤشرات االقتصادية
م2020عام 

هولنداخريطة 

نسمةمليون 17.3نإجمالى عدد السكا

%0.37معدل النمو السكانى

النات  امل لى اإلجمال  

(باألسعار ال ارية)
أمريكىمليار دوالر 913.865

وهولنداالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

Source: World Bank, World Development Indicators Database.

Source: Central Intelligence Agency.

د مقيعععال الرسعععم املسعععتهدم  ععع  هعععخت الخريطعععة قعععد يهتلععع  عععع  األ ععععا* 
.الفعلية

ةغرفة الشرقي-مركز االستثمار والدراسات 
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إلى العالمهولندا صادرات . 1

م2020عام  هولندا  أهم الدول املستوردة م  

هولندا عأهم صادرات 
م2020إلى العالم  عام 

هولنداالدول املستوردة من أهم . 2

القسم الثاني

شركائها التجاريينوأهملهولندا التجارة الخارجية مالمح 

حععععععوالىإلععععععى العععععععالمهولنععععععداصععععععادرات قيمععععععة  بلععععععغ إجمععععععال

وهى بخلك ت تعن . م2020عام يدوالر أمريكمليار 551.8

حيععععععب ترتيععععععط املصععععععدري  علععععععى مسععععععتو  معععععع  6املركععععععز الععععععع 

.العالم     العام  فسه

إلععععععى الععععععالم  وأهمهعععععا مععععع  حيععععععب هولنعععععداتتنعععععوع صعععععادرات 

سعتهرجة الزيوت البترولية والزيوت امل: ألهمية النسبيةا

ة   أجهعععععز (باسعععععتانا  العععععنف  الخعععععام)القاريعععععة مععععع  املععععععادن 

و هواتععععععع  لل عععععععبكات الخلويعععععععة أ. الهععععععات    بمعععععععا  ععععععع   لعععععععك

جهعععععزة األدويعععععة  ا الت واأل لل ععععبكات الالسعععععلكية األخعععععر   

ي  معععع  النعععععوع املسعععععتهدم  قععععع  أو   عععععكن أسا ععععع   لتصعععععن

أشعععععععععععبات املوصعععععععععععالت  األدوات واألجهعععععععععععزة املسعععععععععععتهدمة  ععععععععععع 

العلعععععععععوم الطبيعععععععععة وال راحيعععععععععة و عععععععععط األسعععععععععنان أو الطعععععععععط 

.  وريرها م  املنتجاتالبيطري 

دة معععععع األولععععععى بععععععين العععععدول املسععععععتور املرتبعععععة أملا يععععععا شعععععغلت 

قيمععععة  جمععععالإمعععع % 22.1بأهميععععة نسععععبية بلغععععت  هولنععععدا 

تلتهعا م  2020ععام   هولنعداالعدول املسعتوردة مع واردات 

العععععدول قيمعععععة واردات  مععععع  إجمعععععال% 10.2بنسعععععبة بل يكعععععا 

.   العام  فسههولندا  م  املستوردة 

معععععععا هولنعععععععدا اسعععععععتوردت اململكعععععععة العربيعععععععة السععععععععودية مععععععع  

مععععععع  إجمععععععععال  قيمعععععععة واردات الععععععععدول % 0.7قيمتعععععععه حععععععععوالى  

.م2020عام  هولندا  املستوردة م  

أهم الدول املستوردة
األهمية النسبية

)%(

22.1أملا يا

10.2بل يكا

7.7 رنسا

7.2اململكة املت دة

5الواليات املت دة األمريكية

كود 
السلع

املصدرةاسم السلع
األهمية 
النسبية

)%(

2710
  الزيوت البترولية والزيوت املستهرجة م

(باستانا  النف  الخام)املعادن القارية 
6.3

8517
كات هوات  لل ب. أجهزة الهات    بما     لك

الخلوية أو لل بكات الالسلكية األخر  
3.6

3.5األدوية3004

8486
أو ا الت واألجهزة م  النوع املستهدم  ق 

ت  كن أسا    لتصني  أشبات املوصال 
2.7

9018
طبية عاألدوات واألجهزة املستهدمة    العلوم ال

وال راحية و ط األسنان أو الطط البيطري 
2.4

Source: COMTRADE ,ITC 

Source: COMTRADE ,ITC 

ةغرفة الشرقي-مركز االستثمار والدراسات 
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من العالمهولندا واردات. 3

م2020عام هولندا  أهم الدول املصدرة إلى 

هولندا    أهم واردات 
م2020م  العالم  عام 

هولنداالدول املصدرة إلى أهم . 4

   حععععععوالمععععع  الععععععالمهولنععععععداقيمعععععة واردات بلعععععغ إجمعععععال

م  وهععععععى بععععععخلك 2020عععععععام يدوالر أمريكععععععر مليععععععا485.5

حيععب ترتيععط املسععتوردي  علععىمعع  9ت تععن املركععز  الععع 

.مستو  العالم     العام  فسه

مععععع  الععععععالم  وأهمهعععععا هولنعععععداجمهوريعععععة تتنعععععوع واردات 

  أجهعععزة الهععععات    بمععععا  عععع: النسععععبيةألهميععععة مععع  حيععععب ا

هواتعععععععععععععععع  لل ععععععععععععععععبكات الخلويععععععععععععععععة أو لل ععععععععععععععععبكات .  لععععععععععععععععك

الالسععععععععععععععلكية األخععععععععععععععر   الزيععععععععععععععوت البتروليععععععععععععععة والزيععععععععععععععوت

يععععوت الخععععام  الز البيتومينيعععةاملسعععتهرجة معععع  املعععععادن 

ريعععععة البتروليعععععة والزيعععععوت املسعععععتهرجة مععععع  املععععععادن القا

  آالت ووحععععععععدات معال ععععععععة (باسععععععععتانا  الععععععععنف  الخععععععععام)

ية أو البيا ععععععععات األوتوماتيكيععععععععة ط القارئععععععععات املغنا يسععععععععع

رهعععا مععع  وري  املتكاملعععةالبصعععرية  العععدوائر اإللكترو يعععة 

.املنتجات

رة املصعععععععععداألولعععععععععى بعععععععععين العععععععععدول املرتبعععععععععة أملا يعععععععععا شعععععععععغلت 

 جمعععععععالإمععععععع  % 17.6بأهميعععععععة نسعععععععبية بلغعععععععت  لهولنععععععدا 

. م2020ععععام لهولنعععدا املصععدرةالعععدول قيمععة صعععادرات 

 م  إجمعال% 10.5نسبية بلغت  الصين بأهمية تلتها 

 عععععع  العععععععام .لهولنععععععدا املصععععععدرة الععععععدول قيمععععععة صععععععادرات 

. فسه

معععععععاهولنعععععععدا صععععععدرت اململكعععععععة العربيعععععععة السععععععععودية إلعععععععى 

م  إجمال  قيمة صادرات الدول % 0.3قيمته حوالى  

.م2020عام  هولندا  املصدرة إلى 

أهم الدول املصدرة
األهمية النسبية

)%(

17.6أملا يا

10.5الصين

9.8بل يكا

8.1الواليات املت دة األمريكية

4.7اململكة املت دة

كود 
السلع

املستوردةاسم السلع
األهمية 
النسبية

)%(

8517
هوات  . أجهزة الهات    بما     لك

لكية لل بكات الخلوية أو لل بكات الالس

األخر  

4.7

2709
ة م  الزيوت البترولية والزيوت املستهرج

الخامالبيتومينيةاملعادن 
4.5

2710
ة م  الزيوت البترولية والزيوت املستهرج

(امباستانا  النف  الخ)املعادن القارية 
3.7

8471

آالت ووحدات معال ة البيا ات 

ية أو عاألوتوماتيكية ط القارئات املغنا يس

البصرية

3.4

2.8الدوائر اإللكترو ية املتكاملة8542

Source: COMTRADE ,ITC 

Source: COMTRADE ,ITC 

ةغرفة الشرقي-مركز االستثمار والدراسات 
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الثالثالقسم 

وهولنداالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

صررررادية بعالقرررات اقتهولنررردا تررررتامل اململكرررة العربيرررة السررررعودية و 

:وتجارية قوية، وفيما يلى بعض الحقائق

ربيععععععة العالقععععععات االقتصععععععادية والتجاريععععععة بععععععين اململكععععععة العتهضعععععع  

متها   
فاقيعععععة ات”السععععععودية وهولنعععععدا التفاقيعععععات عديعععععدة  و عععععى مقعععععد 

عودية بعععين حكومعععة اململكعععة العربيعععة السععع“ عيو نعععيتععععاون اقتصعععاد

ععععام شعععهر شععععبان مدينعععة الريعععا    ععع ُحعععررت  ععع وهولنعععدا  وال ععع

صعععععدرت املوا قعععععة  م   وال ععععع1984  املوا عععععق شعععععهر معععععايو عهععععع1404

.هع1407عام   49/ رقم م يعل ها باملرسوم امللك

لتهععععرب تجنععععط اال دواض الضععععريا  ومنعععع  ا”كمععععا تععععم توقيعععع  اتفععاقيعععععععة 

لكععععة بععععين حكومععععة املم“ الضععععريا    عععع  شععععأن الضععععرائط علععععى الععععدخن

.م2008شهر أكتوبر  العربية السعودية والحكومة الهولندية  

ية ح ععععععععم التبعععععععادل التجععععععععاري بعععععععين اململكععععععععة العربيعععععععة السعععععععععودبلعععععععغ 

م  مقابععععن 2020ريععععال سعععععودي  عععععام مليععععار 23.8  ععععو   وهولنععععدا 

ريعال ععام مليار 19.2م  ومقابن   و  2019ريال عام مليار 36.1

.م2016

لنعععدا وهو ا هفععح ح عععم التجعععارة بعععين اململكععة العربيعععة السععععودية 

.م  مقار ة بالعام السابق2020عام % 34بنسبة  

-هولنعدا و بين اململكعة العربيعة السععودية -التجار  حقق امليعزان 

ريعععععععال  ععععععععام مليعععععععار  10.5ب ععععععوال   اململكعععععععة يقعععععععدر  ععععععائح لصعععععععال  

.م2020

:حقائق عامة. 1

ة التبادل التجاري بين اململكة العربية السعودي
خالل الفترة بين وهولندا  

(م2011-2020)

(
ي
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سع
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يا ر

ر  
ليا

م
)

ة  الصادرات السعودي الواردات السعودية
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دية تطور امليزان التجاري بين اململكة العربية السعو 
خالل الفترة بين وهولندا  

م(2020–2016)

العام

امليزان التجاري حجم التاادل التجاري 

(مليون ريال سعودي)

201619,1898,001

201725,99914,457

201842,36128,647

201936,10618,851

202023,82910,536

الهيئة العامة لإلحصا : املصدر 

الهيئة العامة لإلحصا : املصدر 

وهولنداالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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نداهولإلى صادرات اململكة العربية السعودية تطور . 2

أهم صادرات اململكة العربية السعودية
م2020عام هولندا  إلى 

إلععععععععىاململكععععععععة العربيععععععععة السعععععععععوديةبلغععععععععت قيمععععععععة صععععععععادرات

ي  ريععععال سععععععودمليععععار 17.2م حععععوالى2020عععععام  هولنععععدا 

ة اململكة العربيعصادراتقيمة  جمالإم  % 3مما يمثن

. العام  فسه  للعالم  السعودية 

 عععع  قائمععععة الععععدول التعععععي ( 10) عععع  املرتبععععة الععععع هولنععععدا جععععا ت 

.م2020صدرت ال ها اململكة العربية السعودية  عام 

إلععى ا هفضععت قيمععة صععادرات اململكععة العربيععة السعععودية

ريععععععععععععال مليععععععععععععون 296,10م بمقعععععععععععدار  2020عععععععععععععام هولنعععععععععععدا  

بمقعععععععدار م  بينمعععععععا ارتفععععععععت 2019سععععععععودي مقار عععععععة  ععععععععام 

.م2016ريال مقار ة  عام مليون 3 ,588

عودية ا هفضت نسبة  مو صادرات اململكة العربية الس

ععععععععععع  العععععععععععام % 37.5م ب ععععععععععوال   2020عععععععععععام هولنععععععععععدا إلععععععععععى 

.السابق

عودية إلعى تتنوع السل  التعي تصدرها اململكعة العربيعة السع

ت منتجامنتجات معد ية  : وأهم هخت السل  ه هولندا  

كيماويعععععععععععععععة عضعععععععععععععععوية  لععععععععععععععععدائ  ومصعععععععععععععععنوعا ها  ألومنيععععععععععععععععوم 

هععععا   ورير ومصعععنوعاته  معععحوم و يعععوت حيوا يعععة أو  باتيعععة

.م  السل 

نداهولإلى اململكة العربية السعودية صادراتأهم. 3

املصدرةاسم السلعة
القيمة

(مليون ريال سعود )

15,162منتجات معد ية 

843منتجات كيماوية عضوية

345لدائ  ومصنوعا ها

318ألومنيوم ومصنوعاته

160محوم و يوت حيوا ية أو  باتية

خالل هولندا تطور صادرات اململكة العربية السعودية إلى 
(م2020-2016)الفترة بين 
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هولندامن اململكة العربية السعودية وارداتتطور . 4

هولندامن اململكة العربية السعودية وارداتأهم. 5

مععععععع اململكععععععة العربيععععععة السعععععععوديةبلغععععععت قيمععععععة واردات

ي  ريعععال سععععودمليعععار 6.6م حعععوال  2020ععععام هولنعععدا 

اململكععععععععععة وارداتقيمععععععععععة  جمععععععععععالإمعععععععععع  % 1ممعععععععععا يمثععععععععععن

. العام  فسه  م  العالم  العربية السعودية 

 ع  قائمعة العدول التععي ( 19) ع  املرتبعة العع هولندا جا ت 

اسععععععععععتوردت منهععععععععععا اململكععععععععععة العربيععععععععععة السعععععععععععودية  عععععععععععام 

.م2020

ة ا هفضععععععت قيمععععععة واردات اململكععععععة العربيععععععة السعععععععودي

مليععون ريعععال 1,981م بمقعععدار 2020عععام  هولنعععدا معع  

م  بينمعععععععععععا ارتفعععععععععععععت 2019بعععععععععععععام  بسععععععععععععودي  مقار عععععععععععة 

.م2016عام مليون ريال مقار ة 1,052بمقدار 

 مععععععععععععععو  واردات اململكععععععععععععععة العربيععععععععععععععة نسععععععععععععععبة ا هفضععععععععععععععت 

% 23م  ب ععععععوال   2020ععععععام  هولنععععععدا السععععععودية مععععع  

.ع  العام السابق

يععععععععععععة تتنععععععععععععوع السععععععععععععل  التعععععععععععععي تسععععععععععععتوردها اململكععععععععععععة العرب

: معععععععععع  هولنعععععععععدا  وأهععععععععععم هعععععععععخت السععععععععععل  هعععععععععع السععععععععععودية 

ة منتجعععات معد يعععة  ألبعععان وبعععيح ومنتجعععات حيوا يعععع

لألكعععععععععععععن  آالت وأدوات آليعععععععععععععة وأجزا هعععععععععععععا  م ضعععععععععععععرات 

  وريرهعععععععا مععععععع   واكععععععه وخضعععععععار  لعععععععدائ  ومصععععععنوعا ها

.السل 

أهم واردات اململكة العربية السعودية
م2020عام هولندا  م  

املستوردةاسم السلعة
القيمة

(مليون ريال سعود )

1,382منتجات معد ية

683ألبان وبيح ومنتجات حيوا ية لألكن

656آالت وأدوات آلية وأجزا ها

435م ضرات  واكه وخضار

323لدائ  ومصنوعا ها

ل خالهولندا  تطور واردات اململكة العربية السعودية م  
(م2020-2016)الفترة بين 
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: مصادر الايانات

:  مصادر عربية. 1

.م2020الهيئة العامة لإلحصا   إحصا ات التجارة الخارجية  

طبععععععة   ال«االتفاقيعععععة االقتصعععععادية بعععععين دول مجلععععع  التععععععاون »األما عععععة العامعععععة ملجلععععع  التععععععاون لعععععدول الخلعععععي  العربيعععععة  

.م2004الثا ية 

:  مصادر أجنبية. 2

Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2021.

World Bank, World Development Indicators Database.
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