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العالقات التجارية بين اململكة العربية السعودية والفلبين

القسم األول
أهم املؤشرات والحقائق الرئيسية للفلبين
املوقع واملساحة

تقديرات عدد سكان الفلبين ،عام 2018م

تقع ععع الفلب ع ععين ف ع عي جن ع ععو شع ععرق آس ع ععيا ،و تط ع ع عل ع ععى
املح ع ععيي الباس ع ععيفيكي وجن ع ععو ش ع ععرق بح ع ععر الص ع ععين

 105.9مليون نسمة

إجمالى عدد السكان

الجنوبي ،ويحدها من الشمال ك من اليابان وكوريا
الجنوبي ع ع ع ععة والص ع ع ع ععين وت ع ع ع ععايوان وجن ع ع ع ععو اسع ع ع ع ع اليا

معدل النمو السكانى

ونيوزيلندا  ،وتبلغ مساحتها حوالى  300ألف كم.2
مانيال هي عاصمة دولة الفلبين.

%1.55
Source: Central Intelligence Agency

االقتصاد

أهم املؤشرات االقتصادية للفلبين ،عام 2018م

يعتمععد اقتص ععاد الفلبععين ش ععك كبي ععر عل ععى التح ععويالت
املاليع ععة الوع ععم تتجع ععاوز االس ع ع مارات االجن يع ععة املباشع ععر

الناتج املحلى اإلجمالي
(باألسعار الجارية)

كمصدر للعملة االجن ية.

 331بليون دوالر أمريكي

تحععول اقتصععاد الفلبععين الععى الصععناعة وال ععدمات بععدل

Source: World Bank

من االعتماد على الزراعة ،كما ان الحكومعة الفلبينيعة

خريطة الفلبين

الحالية اتخذت خطوات لتوزيع النمو االقتصادي من
خالل تشجيع االس مار في عدد من املنعاق  ،كمعا ان
القطععا السععياعي يعععد مععن املجععاالت املامععة لالس ع مار
في البالد.
أهعم الصعادرات الفليبينيععة :اإللك ونيعات ،الصععناعات
الكاربائيع ععة ،املنتجع ععات ال ش ع ع ية ،املال ع ععز الجع ععاهز ،
جوز الاند ،املوز.

اه ع ععم الشع ع ععركا التجع ع ععاريين للفلبع ع ععين اليابع ع ععان والصع ع ععين
والوالي ع ععات املتح ع ععد االمريكي ع ععة وس ع ععنغافور وكوري ع ععا
الجنوبية واململكة العربية السعودية وماليزيا وتايلند.

العملة الرئيسية للفلبين هي البيسو
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العالقات التجارية بين اململكة العربية السعودية والفلبين

القسم الثاني
العالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية والفلبين
 .1حقائق عامة:
ت رررتبم اململك ررة العربي ررة الس ررعودية والفلب ررين بعالق ررات

تطور امليزان التجاري بين اململكة العربية السعودية
والفلبين ،خالل الف بين (2017 - 2013م)

اقتصررادية وتجاريررة قويررة لعلررن الفلبررين احرردا الشررر ا

التج رراريين الرئيس ررين للمملك ررة العربي ررة الس ررعودية وفيم ررا
يلى بعض الحقائق:

امليزان التجاري

حجم التجارة
العام

(مليون ريال سعودي)

تخضع العالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية
الس ع ع عععودية والفلب ع ع ععين التفاقي ع ع ععات عدي ع ع ععد  ،وف ع ع ععى مق ع ع ععدمتها
”اتفاقيع ع ععة للتع ع ع ععاون ف ع ع ععي املج ع ع ععاالت االقتص ع ع ععادية والتجاري ع ع ععة
واالس مارية والفنية“ بين حكومة اململكة العربية السعودية
والفلب ععين ،والو ععم يح ععررت ف ععي مدين ععة ج ععد  ،ف ععي ش ععار جمع ععادى
األول ععى ع ععام 1415هع ع  ،املواف ع ش ععار أكت ععوبر 1994م  ،وق ععد
صععدرت املوافقععة علبهععا باملرسععوم امللكععي رقععم م  15 /فععي عععام
1415هع.
يسععام مجلععز األعمععال السعععودي الفلبي ععم ،شععك كبيععر فععي

تقويعة العالقععات االقتصععادية والتجاريععة بععين اململكععة العربيععة
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10,776
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12,972
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7,108

4,900
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6,135

4,016

6,832

2017

4,477

املصدر  :الايئة العامة لإلحصا

التبادل التجاري بين اململكة العربية السعودية
والفلبين ،خالل الف بين (2017 -2008م)

السعودية والفلبين.
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نحع ع ععو  6.8مليع ع ععار ريع ع ععال سع ع عععودي ،عع ع ععام 2017م ،مقابع ع ع
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الواردات السعودية
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والفلبععين  -فععائص لصععال اململك ععة يقععدر بحععوالي  4.5ملي ععار

0
2008

حق ع ع امليع ع عزان التج ع ععاري  -ب ع ععين اململك ع ععة العربي ع ععة الس ع عععودية

(مليار ريال سعودى)

بلععغ جععم التجععار بععين اململكععة العربيععة السعععودية والفلبععين

15

الصادرات السعودية

املصدر  :الايئة العامة لإلحصا
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العالقات التجارية بين اململكة العربية السعودية والفلبين

 .2تطر ر ررور صر ر ررادرات اململكر ر ررة العربير ر ررة السر ر ررعودية إلر ر ررى
الفلبين

تطور صادرات اململكة العربية السعودية إلى الفلبين،
خالل الف (2017 - 2013م)

بلغ ععة قيم ععة ص ععادرات اململك ععة العربي ععة الس عععودية إل ععى

2017

5654

الفلبعين عععام 2017م نحعو  5.7مليععار ريعال سعععودي،

2016

5075

مقابع نحععو  5.1مليععار ريععال عععام 2016م ،ومقاب ع

2015

6004

 9.8مليار ريال عام 2013م.

12050

جععا ت الفلب ععين ف ععي املرتب ععة  27ف ععي قائم ععة ال ععدول الت ععي

2014

9818

صدرت البها اململكة العربية السعودية ،عام 2017م.
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(مليون ريال سعودى)

ارتفعععة قيمععة صععادرات اململكععة العربيععة السعععودية إلععى
الفلب ع ع ععين ،ع ع ع ععام 2017م بنح ع ع ععو  579ملي ع ع ععون ري ع ع ععال

املصدر  :الايئة العامة لإلحصا

س ع عععودي ،مقارنع ع ععة ع ع ععام 2016م ،بينمع ع ععا انخفضع ع ععة

بنحو  4164مليون ريال مقارنة عام 2013م.
أهم صادرات اململكة العربية السعودية
إلى الفلبين ،عام 2017م

ارتفعع معععدل نمععو صعادرات اململكععة العربيععة السعععودية
إل ععى الفلب ععين ع ععام 2017م بنس ععبة  %11.4ع ععن الع ععام
الساب .

 .3أهر ر ررم صر ر ررادرات اململكر ر ررة العربير ر ررة السر ر ررعودية إلر ر ررى
الفلبين
ت نعو السعلع واملنتجعات التععي تصعدرها اململكعة العربيععة
السعودية إلى الفلبين وأهم هذه السلع هي  :منتجات

م

اسم السلعة املصدرة

القيمة
(مليون ريال )

1

منتجات معدنية

5,331

2

لدائن ومصنوعاتها

123

3

الحديد والصلب (فوالذ)

70

4

أسمد

28

معدني ع ع ععة ،ل ع ع ععدائن ومص ع ع ععنوعاتها ،الحدي ع ع ععد والص ع ع ععلب
5

(فع ععوالذ) ،أسع ععمد  ،زجع ععاج ومصع ععنوعاته ،و ي ع ععرها مع ععن

زجاج ومصنوعاته

8

املصدر  :الايئة العامة لإلحصا

املنتجات.
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العالقات التجارية بين اململكة العربية السعودية والفلبين
 ..44تطور
السعوديةمن الفلبين
العربيةالسعودية
اململكةالعربية
وارداتاململكة
تطور واردات

تطور واردات اململكة العربية السعودية من الفلبين،
خالل الف (2017 -2013م)

بلغع ععة قيمع ععة واردات اململكع ععة العربيع ععة السع عععودية مع ععن
الفلبععين ع ععام 2017م نحععو  1.2ملي ععار ريععال س عععودي،

2017

1178

2016

1059

مقابع ع نح ععو  1.1ملي ععار ري ععال ع ععام 2016م ،ومقابع ع

نحو  958مليون ريال عام 2013م.

2015

1104
922

ج ععا ت الفلب ععين فع ععي املرتب ععة  50ف ععي قائمع ععة ال ععدول التع ععي

2014

958

اسع ع ععتوردت م هع ع ععا اململكع ع ععة العربيع ع ععة السع ع عععودية ،عع ع ععام
1,200
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(مليون ريال سعودى)

ارتفعععة قيمععة واردات اململكععة العربيععة السعععودية مععن
املصدر  :الايئة العامة لإلحصا

الفلبع ع ع ععين عع ع ع ععام 2017م بنح ع ع ع ععو  119مليع ع ع ععون ري ع ع ع ععال
سع عععودي ،مقارنع ععة عع ععام 2016م ،كمع ععا ارتفعع ععة بنحع ععو

 220مليون ريال مقارنة عام 2013م.

أهم واردات اململكة العربية السعودية
من الفلبين ،عام 2017م

ارتفععع معععدل نمععو واردات اململكععة العربيععة السعععودية
م ععن الفلب ععين ع ععام 2017م بنس ععبة  %11.2ع ععن الع ععام

اسم السلعة املستوردة

القيمة
(مليون ريال )

1

فواكه

533

ت نع ع ععو السع ع ععلع واملنتجع ع ععات الوع ع ععم تسع ع ععتوردها اململكع ع ععة

2

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها

119

العربيععة السعععودية مععن الفلبععين وأهععم هععذه السععلع هععي:

3

نحاس ومصنوعاته

118

م

الساب .
 .5أهم واردات اململكة العربية السعودية من الفلبين

فواكع ع ع ع ع ععه ،آالت وأدوات آليع ع ع ع ع ععة وأجزاؤهع ع ع ع ع ععا ،نحع ع ع ع ع ععاس

4

أجاز ومعدات كاربائية وأجزاؤها

111

ومص ع ععنوعاته ،أجا ع ععز ومع ع ععدات كاربائي ع ععة وأجزاؤه ع ععا،
5

زي ع ع ععوت عطري ع ع ععة؛ محض ع ع عرات تجمي ع ع ع  ،و ي ع ع ععرها م ع ع ععن

زيوت عطرية؛ محضرات تجمي

51

املصدر  :الايئة العامة لإلحصا

املنتجات.
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مصادر البيانات:
 .1مصادر عربية:
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