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القسم األول
أهم املؤشرات والحقائق الرئيسية لجمهورية قبرص
املوقع واملساحة
تقععم جمهوري ععة ق ععرص ف ععن مةطق ععة الو ععرف األوس ع
جزيعرة فععن ال اععر األبععيط املتوسع

تقديرات عدد سكان جمهورية قبرص ع
عام 2021م

هع

جمالى عدد السكان

فععن جةععو تركيععا و ععن

 1.3مليون نسمة

تعد جزء من أوروبا.
معدل الةمو السكانى

ت لغ مساحة جمهورية قبرص حوالى  9,251كم.2

%1.11
Source: Central Intelligence Agency.

أهم املؤشرات االقتصادية لجمهورية قبرص
عام 2020م

االقتصاد
تتمثل أبرز الصةاعات فعن جمهوريعة ق ععرص فعن :السعياحة
تجهي ععز األة ي ععة واملو ععروبات األس ععمة والج ع

الةات املالى ااجمالن

عالح

(باألسعار الجارية)

الس ععتن وتجدي ععدها املاس ععوجات الكيماوي ععات الختيت ععة

Source: World Bank, World Development Indicators Database.

املةتجات املعدنية الخوب الورف الحجر.
أه ععم املاا ع ععيل الزراعيع ععة ه ععا :حليع ععب املاشع ععية واالةة ع عام
واملععاعز وال طععال

 23.804مليار دوالر أمريكى

خريطة جمهورية قبرص

والوعععير والقمععح والععدواجن والزيتععون

واليوستي.
بل ع ععغ نص ع ععيب قط ع ععاع الخ ع ععدمات نا ع ععو  %85.5م ع ععن الة ع ععات
املال ععن ااجم ععالن ل ععدـ جمهوري ععة ق ععبرص ف ععن ع ععام 2017م

بيةما بلعغ نصعيب قطعاان الصعةاعة والزراععة ناعو %12.5
و %2على الترتيب.
اللغ ع ع ععة الرس ع ع ععمية ف ع ع ععن جمهوري ع ع ععة ق ع ع ع ععرص ع ع ععن اليوناني ع ع ععة
والتركية.
* مقيععال الرس ععم املس ععتهدم ف ععن ه ع ت الخريطععة ق ععد يهتل ع
التعلية.

2

ع ععن األ ع ععاد

مركز االستثمار والدراسات  -غرفة الشرقية

العالقات التجارية بين اململكة العربية السعودية وجمهورية قبرص

القسم الثاني
مالمح التجارة الخارجية لجمهورية قبرص وأهم شركائها التجاريين
 .1صادرات جمهورية قبرص إلى العالم

أهم ادرات جمهورية قبرص
لى العالم عام 2020م

بلععغ جمععالن قيمععة ععادرات جمهوريععة ق ععرص لععى العععالم
كود
السلع

اسم السلع املصدرة

األهمية
النسبية
()%

8901

ستن الرحالت وقوار الرحالت والع ارات
وستن الوحن والصةادل والستن املما لة

23.5

2710

الزيوت ال ترولية والزيوت املستهرجة من
املعادن القارية (باستثةاء الةت الخام)

14.9

3004

األدوية

13.6

القارية (باستثةاء العةت الخعام) األدويعة الجعبن واللعبن

0406

الجبن واللبن الرائب

9.8

الرائععب السععتن بمععا فععن لع  .السععتن الحربيععة وقعوار
الةجاة (باستثةاء قوار التجدي والستن األخرـ ات

الستن بما فن ل  .الستن الحربية وقوار ع
 8906الةجاة (باستثةاء قوار التجدي والستن 4.4
األخرـ ات الرأل)

ح ععوالى  2.7ملي ععار دوالر أمريك عي ع ععام 2020م .و ععى ب ع ل
تات ععل املرك ععز الع ع  126م ععن حي ععص ترتي ععب املص ععدرين عل ععى
مستوـ العالم فن العام نتسه.

تتةوع ادرات جمهوريعة ق ععرص لعى الععالم وأهمهعا معن
حيص األهمية الاس ية :ستن الرحالت وقوار العرحالت
والع ععارات وسععتن الوععحن والصععةادل والسععتن املما لععة

الزي ع ععوت ال ترولي ع ععة والزي ع ععوت املس ع ععتهرجة م ع ععن املع ع ععادن

الرأل) وةيرها من املةتجات.

Source: COMTRADE ,ITC

 .2أهم الدول املستوردة من جمهورية قبرص

أهم الدول املستوردة من جمهورية قبرص عام 2020م

شععغل اليون ععان املرت ععة األول ععى بععين ال ععدول املسععتوردة م ععن
جمهورية ق عرص بأهمية نس ية بلغ

 %8.4معن جمعالن

قيم ععة واردات الع ععدول املس ععتوردة مع ععن جمهوري ععة ق ع ععرص
عام 2020م تلتها لي يريا باس ة  %7.4من جمعالن قيمعة

أهم الدول املستوردة

األهمية النسبية
()%

اليونان

8.4

لي يريا

7.4

واردات الدول املستوردة من جمهورية ق عرص فن العام
نتسه.
اس ع ععتوردت اململك ع ععة العربي ع ععة الس ع عععودية م ع ععن جمهوري ع ععة
ق ععرص مععا قيمتععه حععوالى  %0.7مععن جمععالن قيمععة واردات

الدول املستوردة من جمهورية قبرص عام 2020م.

اململكة املتادة

6.5

لي يا

5.9

جمهورية جزر مارشال

5.7
Source: COMTRADE ,ITC
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 .3واردات جمهورية قبرص من العالم

أهم واردات جمهورية قبرص
من العالم عام 2020م

بلغ جمالن قيمعة واردات جمهوريعة ق ععرص معن الععالم
ح ع ععوالن  7.5مليع ع ععار دوالر أمريكع ع عي عع ع ععام 2020م و ع ع ععى

ب ع ع ع ل تات ع ع ععل املرك ع ع ععز الع ع ع ع  108م ع ع ععن حي ع ع ععص ترتي ع ع ععب
املستوردين على مستوـ العالم فن العام نتسه.

كود
السلع

اسم السلع املستوردة

األهمية
النسبية
()%

2710

الزيوت ال ترولية والزيوت املستهرجة من
املعادن القارية (باستثةاء الةت الخام)

11.7

8903

اليهوت والستن األخرـ للمتعة أو
الريا ة ؛ قوار التجدي والزوارف

8901

ستن الرحالت وقوار الرحالت والع ارات
وستن الوحن والصةادل والستن املما لة

6.6

8703

السيارات واملرك ات األخرـ املصممة ع
أل
أساسا لةقل األ،خاص

6.1

3004

األدوية

3.8

تتةوع واردات جمهورية قبرص من العالم وأهمها من

حي ععص األهميع ععة الاسع ع ية :الزي ععوت ال تروليع ععة والزيع عوت
املسع ععتهرجة مع ععن املعع ععادن القاريع ععة (باسع ععتثةاء الع ععةت
الخععام) اليهععوت والسععتن األخععرـ للمتعععة أو الريا عة
؛ قوار التجدي والزوارف ستن الرحالت وقعوار
ال ع ع ععرحالت والع ع ع ع ععارات وس ع ع ععتن الوع ع ع ععحن والصع ع ع ععةادل
والسع ع ع ععتن املما لع ع ع ععة السع ع ع ععيارات واملرك ع ع ع ععات األخع ع ع ععرـ
أل
املص ععممة أساس ععا لةق ععل األ ،ععخاص األدوي ععة وةيره عا
من املةتجات.

7.8

Source: COMTRADE ,ITC

 .4أهم الدول املصدرة إلى جمهورية قبرص

شع ععغل اليونع ععان املرت ع ععة األولع ععى بع ععين الع ععدول املص ع عدرة
لجمهوريععة ق ععرص بأهميععة نس ع ية بلغ ع

أهم الدول املصدرة لى جمهورية قبرص عام 2020م

 %21.7مععن

جم ع ععالن قيم ع ععة ع ععادرات ال ع ععدول املص ع ععدرة لجمهوري ع ععة

ق ع ععرص ع ع ععام 2020م .تلته ع ععا يطالي ع ععا بأهمي ع ععة نس ع ع ية
بلغ ع ع ع

 %8.3مع ع ععن جمع ع ععالن قيمع ع ععة ع ع ععادرات الع ع ععدول

املصدرة لجمهورية قبرص  .فن العام نتسه.
ع ععدرت اململك ع ععة العربي ع ععة الس ع عععودية ل ع ععى جمهوري ع ععة
ق ع ععرص مع ععا قيمتع ععه حع ععوالى  % 0.1مع ععن جمع ععالن قيمع ععة
ععادرات الععدول املصععدرة لععى جمهوريععة ق ععرص عععام

أهم الدول املصدرة

األهمية النسبية
()%

اليونان

21.7

يطاليا

8.3

اململكة املتادة

8.1

أملانيا

6.6

الصين

2020م.

6
Source: COMTRADE ,ITC
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القسم الثالث

العالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية وجمهورية قبرص
 .1حقائق عامة:

ت ععرت

اململك ععة العربي ععة الس عععودية وجمهوري ععة قب ععرص عالق ععات

تطور امليزان التجاري بين اململكة العربية السعودية
وجمهورية قبرص خالل التترة بين
()2020 – 2019م

اقتص ععادية قوي ععة حي ععص ت ععم توقي ععم اتتاقي ععة ب ععين حكوم ععة اململك ععة
العربيع ععة السع عععودية وحكوم ع ععة ق ع ععرص لتجةع ععب االزدوا ال ع ععريب
وملةعم التهعر ال عريب فعن شعأن ال عرائب علعى العدخل املوقععة فعن
أل
 3يةاير 2018م والةا ة اعت ارا من  1مارل 2019م.
وق ع ععم مجل ع ع

الغ ع ععرل الس ع عععودية وةر ع ععة التج ع ععارة والص ع ععةاعة ف ع ععن

جمهورية قبرص اتتاقية تععاون معن ( )7بةعود لتعزيعز التععاون بعين

الجان ين فن مهتل األنوعطة الداعمعة لتوليعد عالقعات التععاون
االقتصادي بين اململكة وجمهورية قبرص وخدمعة املسعتثمرين فعن
ال لععدين و ل ع فععن لععار زيععارة املجل ع

امليزان التجاري

حجم التبادل التجاري
العام

(مليون ريال سعودي)

2019

139

-82

2020

140

-80

املصدر  :الهيئة العامة لإلحصاء

لق ععرص فععن براي عر 2020م

ل اععص التعععاون التجععاري واالسععتثماري .تهععدل االتتاقيععة لععى تعزيععز
وزي ع ععادة الج ع ععم العالق ع ععات التجاري ع ععة واألنو ع ععطة االس ع ععتثمارية ب ع ععين
قط ع ع ععاان األعم ع ع ععال ف ع ع ععن ال ل ع ع ععدين م ع ع ععن خ ع ع ععالل ت ع ع ععادل املعلوم ع ع ععات
االقتص ع ع ععادية ب ع ع ععين الط ع ع ععر ين ع ع ع ععن األس ع ع ععواف واانت ع ع ععا والت ع ع ععرص

التجاريع ععة وتعزيع ععز ع ععرص عقع ععد ش ع عراكات بع ععين رجع ععال األعمع ععال فع ععن
أل
ال لع ععدين ع ععا ة لتقع ععديم الجع ععان ين املقترحع ععات ال ع ع مع ععن شع ععأ ها
تاسين بيئة التعاون االقتصادي وت ليل املعوقات.

الت ادل التجاري بين اململكة العربية السعودية
وجمهورية قبرص خالل التترة بين
(2020 -2019م)
120

111

110

100

وجمهورية قبرص ناو  140مليون ريال سعودي عام 2020م

60

مقابل  139مليون ريال عام 2019م.

30

29

40

 80مليون ريال عام 2020م.

2020

وجمهورية ق عرص  -ائط لصالح جمهوريعة ق ععرص يقعدر باعوالن

0

الصادرات السعودية

2019

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

20

(مليون ريال سعودي)

بل ع ععغ الج ع ععم الت ع ععادل التج ع ععاري ب ع ععين اململك ع ععة العربي ع ععة الس ع عععودية

80

الواردات السعودية

املصدر  :الهيئة العامة لإلحصاء
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مصادر البيانات:
 .1مصادر عربية:
الهيئة العامة لإلحصاء حصاءات التجارة الخارجية 2020م.
هيئ ععة الزك ععاة وال ععري ة والجم ععارك اتتاقي ععة ب ععين حكوم ععة اململك ععة العربي ععة الس عععودية وحكوم ععة ق ع ععرص لتجة ععب االزدوا
ال ريب وملةم التهر ال ريب فن شأن ال رائب على الدخل.

 .2بيانات:
األمم املتادة قاعدة بيانات 2021 Comtradeم.
مركز التجارة العاملية ( (ITCمؤشرات التجارة العاملية 2021م.

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

World Bank, World Development Indicators Database.
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