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العالقات التجارية بين اململكة العربية السعودية وسريالنكا

القسم األول
أهم املؤشرات والحقائق الرئيسية لسريالنكا
املوقع واملساحة

تقديرات عدد سكان سريالنكا
عام 2020م

س ر ر ر ررريالنكا اس ر ر ر ررم ا الرسر ر ر ر ر م وري ر ر ر ررة س ر ر ر ررريالنكا
الديمقراطية االشتراكية ،وعاصمتها كولومبو.
تبل ر ر مس ر رراحة س ر ررريالنكا حر رروا  65.6أل ر ررر كيل ر ررومتر
مربررع ،ج ر يررر ف ر املحرري ال نررد  ،نررو ال ن رد،
ف نو آسيا.

إ ما ى عدد السكان

 22.9مليون نسمة

معدل النمو السكانى

%0.67
Source: Central Intelligence Agency

االقتصاد

تتمثررأ أبرررح املحاصرريأ ال راعيررة ال ر تنتج ررا س رريالنكا

أهم املؤشرات االقتصادية لسريالنكا عام 2019م

فر ر األرح ،قصر ررو السر رركر ،ال بر ررو  ،البقر ررول ،الب ر ر ور
ال يتير ررة ،الالر ررار ،الفاك ر ررة ،الشر ررا  ،املطر ررا  ،ر رروح

الناتج املحلى اإل ما
(باألسعار الجارية)

ال ند.

 84مليار دوالر أمريكي
Source: World Bank

تتمثر ر ررأ أبر ر رررح الصر ر ررناعات فر ر ر سر ر ررريالنكا فر ر ر معالجر ر رة
خريطة سريالنكا

املطا  ،الشا  ،التبر  ،االتصراالت ،الترنمين والبنرو،،
السررياحة وال ،ر ب ،املالنررا واملنسررو ات ،األسررمنت،

تكرير البترول ،وخدمات تكنولو يا املعلومات.
لقر ررد ر رراف قطر ررال الا ر رردمات ف ر ر املرك ر ر االول ف ر ر ع ر ررام
2017م مررب حيررا مسرراهمتل فر النرراتج املحلر اإل مررا
نس ر ررريالنكا و لر ر ر بنس ر رربة  ،%61.7وق ر ررد ر رراف قطر ر ررال
الصرناعة بنسربة بلغرت  %30.5وقطرال ال راعرة بنسربة
بلغت .%7.8
اللغررة الرسررمية ف ر سررريالنكا ج ر الس ر هالية والتاميليررة،
كما يستخدم البعض االنجليزية.
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العالقات التجارية بين اململكة العربية السعودية وسريالنكا

القسم الثاني

مالمح التجارة الخارجية لسريالنكا وأهم شركائها التجاريين
 .1صادرات سريالنكا إلى العالم

أهم صادرات سريالنكا إ ى العالم،
عام 2019م

بلر إ مررا قيمررة صررادرات سررريالنكا إ ررى العررالم ح روا ى
 11.8ملير ر ررار دوالر أمريك ر ر ري عر ر ررام 2019م ،وجر ر ررى ب ر ر ر ل

اسم السلع املصدرة

األهمية
النسبية
()%

شا (بنك ة أو بدون)

7

كود
السلع

تحت ر ررأ املرك ر ر  85م ر ررب حي ر ررا ترت ر ررو املص ر رردريب عل ر ررى
مستوى العالم ،ف العام نفسل.

0902

تتنرول صررادرات سرريالنكا إ ررى العرالم ،وأهم ررا مرب حيررا
األهمي ررة النسر ر ية :شر ررا (بنك ر ررة أو بر رردون) ،ال مر رراالت

 6212ال ماالت واملشدات واألصنا املما لة

واملش ر ر رردات واألص ر ر ررنا املما ل ر ر ررة ،سر ر ر رراويأ داخلي ر ر ررة،
تنررورات داخليررة ،مالنررا نرروم نسررا ية ،برردالت نسررا ية
أو بناتير ر ررة ،اكيت ر ر ررات ،س ر ر ررترات ،فس ر ر رراتين ،س ر ر رراويأ،
القمصر رران والسر ررترات والسر ررترات األخر رررى املحبوكر ررة أو
الكروشيل ،وغيرها مب املنتجات.

6

6108

سراويأ داخلية ،تنورات داخلية،
مالنا نوم نسا ية

4.9

6204

بدالت نسا ية أو بناتية ،اكيتات،
سترات ،فساتين ،سراويأ

4.5

القمصان والسترات والسترات األخرى
املحبوكة أو الكروشيل

3.7

6109

 .2أهم الدول املستوردة من سريالنكا

Source: COMTRADE ,ITC

أهم الدول املستورد مب سريالنكا،
عام 2019م

شررغلت الواليررات املتحررد األمريكيررة املرتبررة األو ررى بررين
الرردول املسررتورد مررب سررريالنكا بنهميررة نسر ية بلغررت
 %24.3م ررب إ مر ررا قيمر ررة واردات الر رردول املسر ررتورد

مب سريالنكا عام  2019م ،تلتها ال ند بنهمية نس ية
بلغ ر ر ر ررت  %8.6م ر ر ر ررب إ م ر ر ر ررا قيم ر ر ر ررة واردات ال ر ر ر رردول
املستورد مب سريالنكا ف العام نفسل.

استوردت اململكة العربية السعودية مب سريالنكا ما
قيمتر ررل حر رروا ى  %1مر ررب إ مر ررا قيمر ررة واردات الر رردول
املستورد مب سريالنكا  ،عام 2019م.

أهم الدول املستوردة

األهمية النسبية ()%

الواليات املتحد األمريكية

24.3

ال ند

8.6

اململكة املتحد

7.2

أملانيا

7.1

إيطاليا

4
Source: COMTRADE ,ITC
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العالقات التجارية بين اململكة العربية السعودية وسريالنكا

 .3واردات سريالنكا من العالم

أهم واردات سريالنكا مب العالم،
عام 2019م

بلر ر إ مر ررا قيمر ررة واردات سر ررريالنكا مر ررب العر ررالم حر رروا ى
 17.9ملي ررار دوالر أمريك ري ع ررام 2019م ،وج ررى ب ر ل تحت ررأ
املركر ر  82م ررب حي ررا ترت ررو املس ررتورديب عل ررى مسر ررتوى

كود
السلع

العالم ،ف العام نفسل.
2710

تتن ررول واردات س ررريالنكا م ررب الع ررالم ،وأهم ررا م ررب حي ررا
األهميررة النس ر ية :ال يرروت البتروليررة وال يرروت املس رتخر ة
مب املعادن القارية (باستثناف النف الاام) ،ال هو ،بما
ف ر ر ل ر ر ه ر ررو مطل ر ر ب ر ررالبالتين ،غي ر ررر مش ر ررغول أو غي ر ررر

7108

مشر ررغول أكثر ررر مر ررب نصر ررر مصر ررنع ،السر رريارات واملركبر ررات
ً
ال اتر،
األخرى املصممة أساسا لنقأ األشااص ،أ

8703

بمر ررا ف ر ر ل ر ر ال واتر ررر للش ر رربكات الالوير ررة أو للش ر رربكات
الالسر ررلكية األخر رررى ،األقمشر ررة ،املحبوكر ررة أو الكروشر رريل،

8517

ال ر ي يررد عرعر ا عررب  30سررم (باسررتثناف أقمشررة السرردا
املحبوكة) ،وغيرها مب املنتجات.

6006

 .4أهم الدول املصدرة إلى سريالنكا

األهمية
النسبية
()%

اسم السلع املستوردة

ال يوت البترولية وال يوت املستخر ة
10.5
مب املعادن القارية (باستثناف النف
الاام)
ال هو ،بما ف ل هو مطل
بالبالتين ،غير مشغول أو غير مشغول 3.4
أكثر مب نصر مصنع
السيارات واملركبات األخرى املصممة
ً
أساسا لنقأ األشااص
ال اتر ،بما ف ل ال واتر
أ
للشبكات الالوية أو للشبكات
الالسلكية األخرى
األقمشة ،املحبوكة أو الكروشيل،
ال ي يد عرع ا عب  30سم
(باستثناف أقمشة السدا املحبوكة)

3.1
2.4

2.2

Source: COMTRADE ,ITC

أهم الدول املصدر إ ى سريالنكا
عام 2019م

شغلت ال ند املرتبة األو ى برين الردول املصردر لسرريالنكا
بنهميررة نسر ية بلغررت  %23.9مررب إ مررا قيمررة صررادرات

أهم الدول املصدرة

األهمية النسبية ()%

بنهميررة نسر ية بلغررت  %22.8مررب إ مررا قيمررة صررادرات

ال ند

23.9

الدول املصدر لسريالنكا ف العام نفسل.

الصين

22.8

سنغافور

6.7

الر رردول املصر رردر لسر ررريالنكا .عر ررام 2019م ،تلتهر ررا الصر ررين

ص ر رردرت اململك ر ررة العربي ر ررة الس ر ررعودية إ ر ررى س ر ررريالنكا م ر را
قيمت ررل ح رروا ى  %0.4م ررب إ م ررا قيم ررة ص ررادرات ال رردول
املصدر لسريالنكا  ،عام 2019م.

االمارات

5.9

ماليزيا

4.8
Source: COMTRADE ,ITC
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العالقات التجارية بين اململكة العربية السعودية وسريالنكا

القسم الثالث
العالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية وسريالنكا
 .1حقائق عامة:

تطور حجم التجار بين اململكة العربية السعودية
وسريالنكا ،خالل الفتر بين (2018 -2014م)

ترتبط اململكة العربية السعودية و سريالنكا بعالقات
اقتصادية وتجارية قوية ،وفيما يلى بعض الحقائق :
تو ر ر ررد عالق ر ر ررات نا ير ر ر ررة قوي ر ر ررة بر ر ر ررين البل ر ر ررديب ،ع حهر ر ر ررا
املسراعدات اإلنسرانية ال ر تقرردم ا اململكرة لسرريالنكا ،مررب
خررالل الرردور ال ر يقرروم بررل الصررندوق السررعود للتنمي رة

امليزان التجاري

حجم التجارة
العام

(مليون ريال سعود )

2014

788

112

2015

748

147-

تررم توقيررع اتفرراقيتين ،ف ر العاصررمة السررريالنكية كولومبررو،
ف ر ر ر عر ر ررام 2008م يقر ر رروم الصر ر ررندوق السر ر ررعود للتنمير ر ررة

2016

749

10

2017

1,201

397

بمبل ر  75ملي ررون ري ررال لجم وري ررة

2018

1,478

573

ف دعم املشاريع التنمويرة فر سرريالنكا فر مجراالت الصر ة
والتعليم واملياه.

بمو به ررا بتق ررديم ق ررر

سر ررريالنكا إلنشر رراف مستشر ررفى الصر رررل ومراكر ر الت،ر ررايص.
كمررا ت ررم التوقي ررع عل ررى اتفاقيررة يق رروم الص ررندوق الس ررعود
للتنمير ررة بمو بهر ررا بتقر ررديم قر ررر

بقيمر ررة  11ملير ررون رير ررال

لتموي ر ررأ مش ر رررول تنمي ر ررة التس ر ر يالت الص ر ر ية ف ر ر كوملب ر ررو

املصدر  :ال يئة العامة لإلحصاف

التبادل التجار بين اململكة وسريالنكا ،خالل
الفتر بين (2018 -2009م)

ومشرول الصدمة العص ية.

2000

بل حجم التبادل التجار برين اململكرة العربيرة السرعودية
وس ررريالنكا نح ررو 1,478ملي ررون ري ررال ،ع ررام 2018م ،مقاب ررأ
نحررو 1,201مليررون ري ررال عررام 2017م ،ونحررو  788ملي ررون
ريال عام 2014م.

400
0
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

الواردات السعودية

2010

5

800

2009

حق ررـ املي ر ر ان التج ررار  -بر ررين اململك ررة العربير ررة السر ررعودية
ً
وسريالنكا  -فا لا لصالح اململكة يقدر بنحو  573مليرون
ً
ري ررال ،ع ررام 2018م .كم ررا حقق ررت فا ل ررا يق رردر بنح ررو 397
مليون ريال عام 2017م.

1200

(مليون ريال سعود )

1600

الصادرات السعودية
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العالقات التجارية بين اململكة العربية السعودية وسريالنكا
 .2تط ور ص ادرات اململك ة العربي ة الس عودية
إلى سريالنكا

تطور صادرات اململكة العربية السعودية إ ى
سريالنكا ،خالل الفتر (2018 -2014م)

بلغ ررت قيم ررة ص ررادرات اململك ررة العربي ررة الس ررعودية إ ررى

2018

1025

س ر ررريالنكا نح ر ررو  1,025ملي ر ررون ري ر ررال س ر ررعود  ،ع ر ررام

2017

799

2018م ،مقابرأ نحررو  799مليررون ريررال عررام 2017م،

2016

380

ونحو  450مليون ريال عام 2014م.

301

ارتفعرت قيمررة صررادرات اململكرة العربيررة السررعودية إ ررى

2015

450

س ر ررريالنكا ،ع ر ررام  2018م بمق ر رردار  226ملي ر ررون ري ر ررال
1,200

س ررعود مقارن ررة نع ررام 2017م ،فيم ررا ارتفع ررت بمق رردار

1,000

600

800

2014
400

0

200

(مليون ريال سعود )

 575مليون ريال مقارنة نعام 2014م.

املصدر  :ال يئة العامة لإلحصاف

ارتفررع معرردل نمررو صررادرات اململكررة العربيررة السررعودية

إ ررى س ررريالنكا ع ررام 2018م بنس رربة  %28.3ع ررب الع ررام
السابـ.

أهم صادرات اململكة العربية السعودية
إ ى سريالنكا عام 2018م

 .3أه م ص ادرات اململك ة العربي ة الس عودية إل ى
سريالنكا
تتنول السلع ال تصدرها اململكة العربية السعودية
إ ر ر ررى سر ر ررريالنكا ،وأهر ر ررم هر ر ر ه السر ر ررلع جر ر ر  :منتجر ر ررات

معدنير ررة ،لر رردا ب ومصر ررنوعا ها ،أسر ررمد  ،ألومنير رروم
ومصررنوعاتل ،مررواد دانغررةد ألرروان ودهانررات ،وغيرهررا
مب السلع.

اسم السلعة املصدرة

القيمة
(مليون ريال)

منتجات معدنية

657

لدا ب ومصنوعا ها

225

أسمد

56

ألومنيوم ومصنوعاتل

25

مواد دانغةد ألوان ودهانات

15

املصدر  :ال يئة العامة لإلحصاف
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العالقات التجارية بين اململكة العربية السعودية وسريالنكا
 .4تط ور واردات اململك ة العربي ة الس عودية
من سريالنكا

تطور واردات اململكة العربية السعودية،
مب سريالنكا خالل الفتر (2018 - 2014م)

بلغررت قيمررة واردات اململكررة العربيررة السررعودية م رب

2018

452

س ر ررريالنكا نح ر ررو  452ملي ر ررون ري ر ررال س ر ررعود  ،ع ر ررام

2017

402

2018م ،مقابأ نحو  402مليون ريال عام 2017م،

2016

369

ونحو  338مليون ريال عام 2014م.

2015

447
338

ارتفعت قيمة واردات اململكة العربية السعودية مب
500

سر ررريالنكا ،عر ررام 2018م بمقر رردار  50ملير ررون رير ررال

2014
300

400

200

100

0

(مليون ريال سعود )

سرعود مقارنرة نعرام 2017م ،كمرا ارتفعرت بمقرردار
املصدر  :ال يئة العامة لإلحصاف

 114مليون ريال مقارنة نعام 2014م.

أهم واردات اململكة العربية السعودية
مب سريالنكا ،عام 2018م

ارتفع معدل نمو واردات اململكة العربية السرعودية
مب سريالنكا عام 2018م بنسربة  %12.4عرب العرام
السابـ.
 .5أهم واردات اململكة العربية السعودية من سريالنكا

اسم السلعة املستوردة

القيمة
(مليون ريال)

بب وشا واهارات وتوابأ

145

أل سة مص ر

56

تتنر ر ررول السر ر ررلع التر ر رري سر ر ررتوردها اململكر ر ررة العربير ر ررة

السرعودية مررب سرريالنكا ،وأهررم هر ه السرلع جر  :برب
وشررا واهررارات وتوابررأ ،أل سررة مصر ر  ،أل سررة غيررر
مص ر ر ر ر ر ر  ،فواك ر ر ر ر ررل ،نفاي ر ر ر ر ررات األغ ي ر ر ر ر ررةد أغ ي ر ر ر ر ررة
لل يوانات ،وغيرها مب السلع.

أل سة غيرر مص ر

48

فواكل

44

نفايات األغ يةد أغ ية لل يوانات

28

املصدر  :ال يئة العامة لإلحصاف
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العالقات التجارية بين اململكة العربية السعودية وسريالنكا

مصادر البيانات:
 .1مصادر عربية:
ال يئة العامة لإلحصاف ،إحصا يات الصادرات والواردات 2018 ،م.
وكالة األنباف السعودية10 ،س تمبر 2019م« ،ر ا م ورية سريالنكا يستقبأ ر ا مجلا الشورى».
وكالة األنباف السعودية 29 ،مارس 2008م« ،اململكة وسيرالنكا  /قرو

«.

 .2بيانات:
البن الدو ى ،املؤشرات االقتصادية العاملية2020 ،م.
األمم املتحد  ،قاعد بيانات 2020 ،Comtradeم.
مرك التجار العاملية ( ،(ITCمؤشرات التجار العاملية2020 ،م.

 .3مصادر أجنبية:
Central Intelligence Agency, The World FactBook, 2020.
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