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 القسم األول 

 ألستـراليااملؤشرات والحقائق الرئيسية أهم 

راليا بأكملهـــــــــا كـــــــــي   ـــــــــ  الكـــــــــر  ا   ـــــــــو   ـتقـــــــــع استـــــــــ

ويمـر بوســطها  ،وتحـي  هاــا البحـار مــ  لميـع ا  هــات

 7,741,220وتبلــــــــا مســــــــاح اا حــــــــوا   مــــــــيار ا  ــــــــي ، 

 . 2كم

 .كا بـرا هي عاصمة أستـراليا

  املوقع واملساحة 

قامــأ أستـــراليا م ــف م ت ــ  ال ما ا ــات مــ  القــرن 

املاضــــــلي  عمليــــــة  صــــــالم اقت ــــــاد   ــــــاملة ت ــــــم أ 

خفـــــــــة التعريفـــــــــة ا  مركيـــــــــة، وقـــــــــي ســـــــــا مأ تلـــــــــ  

اإلصالحات  شكل  يجا   كي  مو االقت اد األستــرا ي 

وا يماله كي آليـات السـوق العـال ي، ممـا أدى   ـ  أن 

أصبح االقت اد األستـرا ي مـ  أكبــر االقت ـاديات كـي 

    OECDمجموعة دول الـ 
 
 . موا

يعتبــــــــــــــــر قطــــــــــــــــا  التعــــــــــــــــيي  أحـــــــــــــــي أ ــــــــــــــــم القطاعــــــــــــــــات 

يكــــــ  أ مهــــــا ع ـــــــ  لــــــم االقت ــــــادية كــــــي أستـــــــراليا،  ن 

ـــي   ـــــــفا القطــــــــا  االســــــــ  مارات التــــــــف  األطـــــــالق، وقـــــ

ـــاعيت ع ــــــ  تطــــــوير  واســــــت يا   األل بيــــــة، والتـــــــ  ســـ

 .التك ولوليا املتقيمة فيه

كما يعي النشاط الزراعي وا حيوان  كي استـراليا أحي 

األنشـــــطة الهامــــــة ع ـــــ  ال ــــــعيي االقت ـــــاد ، حيــــــ  

أســــــــــــهم الت ــــــــــــو  ال ــــــــــــ م كــــــــــــي املحاصــــــــــــيل الزراعيــــــــــــة 

والبستا ية   يجة لتباي  الظروف امل اخية بالواليات 

األستـــــــــرالية كــــــــي تــــــــوفيم املــــــــواد ا  ــــــــا  الال مــــــــة إلقامــــــــة 

صــــ اعات يفاويــــة وحيوا يــــة متطــــور ، و ات قــــيرات 

 .ت افسية عالية

 االقتصاد

 خريطة أستـراليا

  2018تقييرات عيد سكان أستـراليا، عا  

  2017أ م املؤ رات االقت ادية ألستـراليا، عا  

 مليون نسمة 23.5   ن لما   عيد السكا

 %1.01 معيل ال مو السكانى

     Source: Central Intelligence Agency  
 

 

Source: World Bank 

ال اتج املح   اإللما ي 

 (باألسعار ا  ارية)
 تريليون دوالر أمريك  1.323  
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 القسم الثاني

  وأستـرالياالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

 :حقائق عامة. 1

التبادل التجار  بين اململكة العربية السعودية 
 ( 2017 -2008)وأستـراليا، خالل الفتم  بين 
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 الهيئة العامة لإلح اء: امل ير 
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 تــــــــــرتبل اململكــــــــــة العربيــــــــــة الســــــــــعودية وأستـــــــــــراليا            

 بعالقــــات اقتصــــادية وتجاريــــة قويــــة   علــــ  أستـــــراليا

العربيــة احــدا الشــراات التجــاريين الرئيســيين للمملكــة 

 :السعودية  وفيما يلى بعض الحقائق

ـــاتا ت  ـــــع ـــادية لعالقــ ــــين والتجاريـــــة االقت ــ ــــة  بـ اململكـ

ــــفكرات  ــ ــ ــ ـــات ومـــ ــ ــ ــ ــ ـــراليا التفاقيــ ــ ــ ــ ــ ــــعودية وأستــ ــ ــ ــ ــــة الســـ ــ ــ ــ العربيــ

بين “ اتفاقية تعاون اقت اد  وف ـ  ” وم  بيناا  ،عييي 

ـــراليا،  حكومــــة اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية وحكومـــــة أستـــ

والتــــي حــــررت كــــي ميي ــــة الريــــا  كــــي  ــــهر لمــــادى االو ــــ  

ــــا   ــ ــ ــ ــــار  1400عـ ــ ــ ــ ــــهر مــ ــ ــ ــ ــــ   ـ ــ ــ ــ ــــ، املوافــ ــ ــ ــ ــــى 1980 ـــ ــ ــ ــ ــ  ، والتــ

ـــات  بمقت ــــا ا يعمــــل الطرفــــان ع ــــ  تقويــــة وت ميــــة عالقـ

ال ــــياقة بينامــــا، وتطــــوير وتــــيعيم التعــــاون االقت ــــاد  

ــــ   ــ ــ ــ ــــتم ، والف ـ ــ ــ ــــاون املشــ ــ ــ ــــ  التعــ ــ ــ ــــروم مــ ــ ــ ــــيرت )بــ ــ ــ ــــي صـــ ــ ــ وقــ

ــــم   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  رقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو  امللكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا باملرســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة علماــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي  8/املوافقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كــ

 (.   ـ1401/6/15

ــــة  ــ ــ ــ ــــة العربيـــ ــ ــ ــ ــــين اململكـــ ــ ــ ــ ــــار  بــ ــ ــ ــ ــــادل التجـــ ــ ــ ــ ــــم التبــ ــ ــ ــ ــــا ا ـــ ــ ــ ــ بلــ

 . 2017مليار ريال، عا   5.9السعودية وأستـراليا  حو  

بـــين اململكـــة العربيـــة الســـعودية  -حقـــ  امليــــزان التجـــار  

ـــراليا  ــ ــ ــــو   -وأستـ ــ ــــير ب حــ ــ ـــراليا يقــ ــ ــ ــــا   أستــ ــ ـــاوة ل ــ ــ   3.1فـــ

 . 2017مليار ريال، عا  

 تطور امليزان التجار  بين اململكة العربية السعودية
 ( 2017 - 2013)وأستـراليا، خالل الفتم  بين 

 الهيئة العامة لإلح اء: امل ير 

 العام

 امليزان التجاري  حجم التجارة

 (مليون ريال سعود )

2013 10,179 -7,725 

2014 10,499 -6,890 

2015   8,754 -5,564 

2016   6,346 -3,942 

2017   5,858 -3,090 

 الواردات السعودية ال ادرات السعودية
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 (مليون ريال سعودى)

ــــور . 2 ــ ــ ــــعوديةتطــ ــ ــ ــــة الســ ــ ــ ــــة العربيــ ــ ــ ــــادرات اململكـــ ــ ــ ــــى  صــ ــ ــ إلـــ

تطور صادرات اململكة العربية السعودية     أستـراليا،  أستـراليا
 ( 2017 - 2013)خالل الفتم  

 الهيئة العامة لإلح اء: امل ير 

 الهيئة العامة لإلح اء: امل ير 

 أ م صادرات اململكة العربية السعودية
  2017    أستـراليا، عا   

ــــم. 3 ــ ــ ــــادرات أهــ ــ ــ ــــعودية  صــ ــ ــ ــــة الســ ــ ــ ــــة العربيــ ــ ــ ــــى اململكــ ــ ــ إلــ

 أستـراليا

 املصدرة اسم السلعة م
 القيمة

 (مليون ريال )

 664 م تجات كيماوية ييم ع وية 1

 434 أسمي  2

 101 لياو  وم  وعاتاا 3

 32 ألوم يو  وم  وعاته 4

 21 مواد دا غة؛ ألوان ود ا ات 5

  ـــــ   اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية بلغـــــأ قيمـــــة صـــــادرات

 ، ريــال ســـعود مليــار  1.4   حــو  2017أستـــراليا عــا  

 ، ومقابــــل 2016عــــا   مليــــار  ريــــال   1.2مقابــــل  حــــو  

 . 2013ريال عا  مليار  1.3

ارتفعــأ قيمــة صــادرات اململكــة العربيــة الســعودية   ــ  

مليـــــــــــــون ريـــــــــــــال  182  ب حـــــــــــــو  2017أستــــــــــــــراليا، عـــــــــــــا  

 ، كمـــــا ارتفعـــــأ ب حـــــو  2016ســـــعود ، مقار ـــــة  عـــــا   

 .   2013مليون ريال مقار ة  عا  157

ارتفـع معــيل  مــو صـادرات اململكــة العربيــة الســعودية  

عـــــ  العـــــا  % 15.2  ب حـــــو  2017  ــــ  أستــــــراليا عـــــا   

 .الساب 

ت  ــو  الســلع وامل تجــات التــي ت ــير ا اململكــة العربيــة 

:  الســــــــــعودية   ـــــــــــ  أستــــــــــــراليا وأ ـــــــــــم  ـــــــــــف  الســـــــــــلع هـــــــــــي 

ـــات كيماويــــــــــة ييـــــــــــر ع ــــــــــوية، أســــــــــمي ، لـــــــــــياو   م تجـــــــ

وم ـــــــ وعاتاا، ألوم يـــــــو  وم ـــــــ وعاته، مـــــــواد دا غــــــــة؛ 

 .ألوان ود ا ات، وييـر ا م  امل تجات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 
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         اململكة العربية السعودية  واردات تطور . 4

 (مليون ريال سعودى)

ــــور واردات. 4 ــ ــ ــ ــ ــــعودية تطــ ــ ــ ــ ــ ــــة الســ ــ ــ ــ ــ ــــة العربيــ ــ ــ ــ ــ ــــ   اململكــ ــ ــ ــ ــ مــ

 تطور واردات اململكة العربية السعودية م  أستـراليا، أستـراليا
 ( 2017 -2013)خالل الفتم  

 الهيئة العامة لإلح اء: امل ير 

 أ م واردات اململكة العربية السعودية 
  2017م  أستـراليا، عا  

 املستوردة اسم السلعة م
 القيمة

 (مليون ريال )

 1,690 سيارات وألزاؤ ا 1

 656 حبو  2

 622  حو  وأحشاء وأطراف لألكل 3

 259 خامات معادن، خب  ورماد 4

 202 آالت وأدوات آلية وألزاؤ ا 5

 الهيئة العامة لإلح اء: امل ير 

 أستـراليام  اململكة العربية السعودية  وارداتأهم . 5

ت  ـــــــــــو  الســـــــــــلع وامل تجـــــــــــات التـــــــــــي تســـــــــــتورد ا اململكـــــــــــة 

:  العربية السعودية م  أستــراليا وأ ـم  ـف  السـلع هـي

ســـــيارات وألزاؤ ـــــا، حبـــــو ،  حـــــو  وأحشـــــاء وأطـــــراف 

لألكل، خامات معادن خب  ورماد، آالت وأدوات آلية 

 .وألزاؤ ا، وييـر ا م  امل تجات

مـــــــ   اململكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية بلغـــــــأ قيمـــــــة واردات

 ، ريال سـعودمليار   4.5   حو   2017أستـراليا عا  

 ، ومقابـــــل 2016مليـــــار ريـــــال عـــــا    5.1مقابـــــل   حـــــو  

 . 2013مليار ريال عا   9 حو   

ا  ف أ قيمة واردات اململكة العربية السعودية م  

مليـــــــــــــون ريـــــــــــــال   670  ب حـــــــــــــو  2017أستــــــــــــــراليا عـــــــــــــا  

 ، كمـــا ا  ف ـــأ ب حـــو  2016ســـعود ، مقار ـــة  عـــا  

 . 2013مليار ريال مقار ة  عا    4.5

ا  فــــــــــــــــة معــــــــــــــــيل  مــــــــــــــــو  واردات اململكــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــة  

عــ  % 13  ب حــو  2017السـعودية مــ  أستـــراليا عـا  

 .العا  الساب 

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 
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 6 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

 : مصادر البيانات

 :  مصادر عربية. 1

 . 2017الهيئة العامة لإلح اء، التبادل التجار  بين اململكة و ركائاا التجاريين الرواسيين، 

و ار  املاليــة، اتفاقيــات التعــاون االقت ــاد  والتجــار  والفاــي واالســ  مار  ال  اويــة وا  ماعيــة املوقعــة 

 .بين اململكة العربية السعودية واليول اإلسالمية أو األل بية أو املشاركة فماا

 : بيانات. 2

 . 2017، املؤ رات االقت ادية العاملية، اليو  الب   

 . Comtrade ،2017األمم املتحي ، قاعي  بيا ات 

 . 2017، مؤ رات التجار  العاملية،  ITC))مركز التجار  العاملية 

 :  مصادر أ نبية. 3

  Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2018 
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