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 القسم األول 

 للفلبيناملؤشرات والحقائق الرئيسية أهم 

 خريطة الفلبين

 م2018تقديرات عدد سكان الفلبين، عام 

 م2018أهم املؤشرات االقتصادية للفلبين، عام 

 نسمةمليون  105.9 نإجمالى عدد السكا

 %1.55 معدل النمو السكانى

     Source: Central Intelligence Agency  
 

 

Source: World Bank 

الناتج املحلى اإلجمالي 

 (باألسعار الجارية)
 بليون دوالر أمريكي 331  

 2 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

 والفلبين السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

و تطعععععععع  علععععععععى  ،آسععععععععياشعععععععرق جنععععععععو   يفععععععععالفلبععععععععين تقعععععععع 

املحعععععععععيي الباسعععععععععيفيكي وجنعععععععععو  شعععععععععرق بحعععععععععر الصعععععععععين 

الجنوبي، ويحدها من الشمال ك  من اليابان وكوريا 

الجنوبيعععععععععععععععععة والصعععععععععععععععععين وتعععععععععععععععععايوان وجنعععععععععععععععععو  اسععععععععععععععععع  اليا 

 .2ألف كم 300مساحتها حوالى  ، وتبلغ ونيوزيلندا 

 .مانيال هي عاصمة دولة الفلبين

  املوقع واملساحة 

يعتمعععد اقتصععععاد الفلبعععين  شععععك  كبيععععر علععععى التحععععويالت 

املاليعععععععة الوعععععععم تتجعععععععاوز االسععععععع  مارات االجن يعععععععة املباشعععععععر  

 . كمصدر للعملة االجن ية

تحعععول اقتصعععاد الفلبعععين العععى الصعععناعة وال عععدمات بعععدل 

من االعتماد على الزراعة، كما ان الحكومعة الفلبينيعة 

الحالية اتخذت خطوات لتوزيع النمو االقتصادي من 

خالل تشجيع االس  مار في عدد من املنعاق  ، كمعا ان 

القطععا   السععياعي يعععد مععن املجععاالت املامععة لالسععع  مار 

 .  في البالد

الصععناعات اإللك  ونيعات، :  أهعم الصعادرات الفليبينيععة

، املال عععععععز الجعععععععاهز الكاربائيعععععععة، املنتجعععععععات ال شععععععع ية، 

 .جوز الاند، املوز 

اهعععععععععم الشععععععععععركا  التجععععععععععاريين للفلبععععععععععين اليابععععععععععان والصععععععععععين 

والواليعععععععععات املتحعععععععععد  االمريكيعععععععععة  وسعععععععععنغافور   وكوريعععععععععا 

 .وتايلندالسعودية وماليزيا الجنوبية  واململكة العربية 

 العملة الرئيسية للفلبين هي البيسو

 

 االقتصاد



 القسم الثاني

   والفلبينالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

 :حقائق عامة. 1

التبادل التجاري بين اململكة العربية السعودية 
 (م2017 -2008)والفلبين، خالل الف    بين 
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 الايئة العامة لإلحصا : املصدر 
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بعالقرررررات  ترررررتبم اململكرررررة العربيرررررة السرررررعودية والفلبرررررين            

احرردا الشررر ا   اقتصررادية وتجاريررة قويررة  لعلررن الفلبررين

العربيرررررة السررررعودية  وفيمرررررا التجرررراريين الرئيسرررررين للمملكررررة 

 :يلى بعض الحقائق

تخضع العالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية 

متها  السعععععععععععععودية والفلبععععععععععععين التفاقيععععععععععععات عديععععععععععععد ، وفععععععععععععى مقععععععععععععد 

اتفاقيعععععععععععة للتعععععععععععععاون فععععععععععععي املجععععععععععععاالت االقتصععععععععععععادية والتجاريععععععععععععة ”

بين حكومة اململكة العربية السعودية “ واالس  مارية والفنية

عععععررت فعععععي مدينعععععة جعععععد ، فعععععي شعععععار جمععععععادى  والفلبعععععين، والوعععععم حي

م ، وقععععد 1994هععععع ، املوافعععع  شععععار أكتععععوبر  1415األولععععى عععععام 

فععي عععام   15/ صععدرت املوافقععة علبهععا باملرسععوم امللكععي رقععم م 

 .هع1415

يسععام مجلععز األعمععال السعععودي الفلبي ععم،  شععك  كبيعععر  فععي 

تقويعة العالقععات االقتصععادية والتجاريععة بععين اململكععة العربيععة 

 .السعودية والفلبين

بلعععغ  جعععم التجعععار  بعععين اململكعععة العربيعععة السععععودية والفلبعععين 

      مقابعععععععععع  ، م2017ريععععععععععال سعععععععععععودي، عععععععععععام مليععععععععععار    6.8 نحععععععععععو  

مليون ريال عام  10.8م، ومقاب   2016ريال عام مليار  6.1

 .م2013

بععععععععين اململكععععععععة العربيععععععععة السعععععععععودية  - ي زان التجععععععععار عحقعععععععع  امليعععععععع

مليععععار   4.5بحعععوالي   يقعععدر  اململكععععة فعععائص لصعععال   - والفلبعععين

 .م2017ريال، عام 

 تطور امليزان التجاري بين اململكة العربية السعودية
 (م2017 - 2013)والفلبين، خالل الف    بين 

 الايئة العامة لإلحصا : املصدر 

 العام

 امليزان التجاري  حجم التجارة

 (مليون ريال سعودي)

2013 10,776 8,861 

2014 12,972 11,128 

2015   7,108 4,900 

2016   6,135 4,016 

2017   6,832 4,477 

 الواردات السعودية الصادرات السعودية
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 (مليون ريال سعودى)

إلرررررررررررى  صررررررررررادرات اململكرررررررررررة العربيررررررررررة السررررررررررعوديةتطررررررررررور . 2

 الفلبين
تطور صادرات اململكة العربية السعودية إلى الفلبين، 

 (م2017 - 2013)خالل الف    

 الايئة العامة لإلحصا : املصدر 

 الايئة العامة لإلحصا : املصدر 

 أهم صادرات اململكة العربية السعودية
 م2017إلى الفلبين، عام  

إلررررررررررى اململكررررررررررة العربيررررررررررة السررررررررررعودية  صررررررررررادرات أهررررررررررم. 3

 الفلبين

 املصدرة اسم السلعة م
 القيمة

 (مليون ريال )

 5,331 منتجات معدنية  1

 123 لدائن ومصنوعاتها 2

(فوالذ)الحديد والصلب  3  70 

 28 أسمد  4

 8 زجاج ومصنوعاته 5

إلعععععى  اململكعععععة العربيعععععة السععععععودية بلغعععععة قيمعععععة صعععععادرات

ي، ريعال سعععود مليععار   5.7م نحعو   2017الفلبعين عععام 

م، ومقابععع  2016مليعععار  ريععال عععام    5.1مقابعع  نحععو   

 .م2013مليار  ريال عام  9.8

فععععي قائمععععة الععععدول التعععععي   27جعععا ت الفلبععععين فععععي املرتبععععة  

 .م2017صدرت البها اململكة العربية السعودية، عام 

ارتفعععة قيمععة صععادرات اململكععة العربيععة السعععودية إلععى 

مليعععععععععععععون ريعععععععععععععال   579م بنحعععععععععععععو  2017الفلبعععععععععععععين، ععععععععععععععام 

م، بينمععععععععععا انخفضععععععععععة 2016سععععععععععودي، مقارنععععععععععة  ععععععععععام  

 .  م2013مليون ريال مقارنة  عام  4164بنحو  

ارتفعع معععدل نمععو صعادرات اململكععة العربيععة السعععودية  

عععععن العععععام % 11.4م بنسععععبة  2017إلععععى الفلبععععين عععععام  

 .الساب 

ت نعو  السعلع واملنتجعات التععي تصعدرها اململكعة العربيععة 

منتجات :  السعودية إلى الفلبين وأهم هذه السلع هي 

لععععععععععععدائن ومصععععععععععععنوعاتها، الحديععععععععععععد والصععععععععععععلب معدنيععععععععععععة، 

، أسعععععععمد ، زجعععععععاج ومصعععععععنوعاته، و يععععععععرها معععععععن (فعععععععوالذ)

 .املنتجات
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         اململكة العربية السعودية  واردات تطور . 4

 (مليون ريال سعودى)

 الفلبينمن  اململكة العربية السعودية تطور واردات. 4
 تطور واردات اململكة العربية السعودية من الفلبين،

 (م2017 -2013)خالل الف    

 الايئة العامة لإلحصا : املصدر 

 أهم واردات اململكة العربية السعودية 
 م2017من الفلبين، عام 

 املستوردة اسم السلعة م
 القيمة

 (مليون ريال )

 533 فواكه 1

 119 آالت وأدوات آلية وأجزاؤها 2

 118 نحاس ومصنوعاته 3

 111 أجاز  ومعدات كاربائية وأجزاؤها 4

 51 زيوت عطرية؛ محضرات تجمي  5

 الايئة العامة لإلحصا : املصدر 

 الفلبينمن اململكة العربية السعودية  وارداتأهم . 5

ت نعععععععععععو  السعععععععععععلع واملنتجعععععععععععات الوعععععععععععم تسعععععععععععتوردها اململكعععععععععععة 

: العربيععة السعععودية مععن الفلبععين وأهععم هععذه السععلع هععي

فواكعععععععععععععععععععععععه، آالت وأدوات آليعععععععععععععععععععععععة وأجزاؤهعععععععععععععععععععععععا، نحعععععععععععععععععععععععاس 

ومصععععععععنوعاته، أجاععععععععز  ومععععععععععدات كاربائيععععععععة وأجزاؤهعععععععععا، 

زيععععععععععععوت عطريععععععععععععة؛ محضععععععععععععرات تجميعععععععععععع ، و يعععععععععععععرها معععععععععععععن 

 .املنتجات

معععععععن  اململكعععععععة العربيعععععععة السععععععععودية بلغعععععععة قيمعععععععة واردات

ي، ريعععال سعععععودمليععععار  1.2م نحعععو   2017الفلبعععين عععععام 

م، ومقابععععع  2016مليعععععار ريعععععال ععععععام  1.1مقابععععع   نحعععععو   

 .م2013مليون ريال عام  958نحو   

فعععععي قائمععععععة العععععدول التعععععععي  50جعععععا ت الفلبعععععين فععععععي املرتبعععععة 

اسععععععععععتوردت م هعععععععععععا اململكععععععععععة العربيعععععععععععة السعععععععععععودية، ععععععععععععام 

 .م2017

ارتفععععة قيمعععة واردات اململكعععة العربيعععة السععععودية معععن 

مليعععععععععععععععون  ريععععععععععععععععال  119م بنحععععععععععععععععو  2017الفلبعععععععععععععععين ععععععععععععععععام 

م، كمععععععا ارتفعععععععة بنحععععععو  2016سعععععععودي، مقارنععععععة  عععععععام 

 .م2013مليون ريال مقارنة  عام   220

ارتفععع مععععدل نمعععو  واردات اململكعععة العربيعععة السععععودية  

عععععن الععععععام % 11.2م بنسعععععبة  2017مععععن الفلبعععععين عععععام 

 .الساب 
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