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 القسم األول 

 لفيتناماملؤشرات والحقائق الرئيسية أهم 

 خريطة فيتنام

 م2018تقديرات عدد سكان فيتنام، عام 

 م2018أهم املؤشرات االقتصادية لفيتنام، عام 

 نسمة مليون  97.0   نإجمالى عدد السكا

 %0.9 معدل النمو السكانى

     Source: Central Intelligence Agency  
 

 

Source: World Bank 

الناتج املحلى اإلجمالي 

 (باألسعار الجارية)
 بليون دوالر أمريكي 245  
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جمهوريةةةةةةةةةةةةة فيتنةةةةةةةةةةةةةام االشةةةةةةةةةةةةة  ا ية هةةةةةةةةةةةةو االسةةةةةةةةةةةةةم الرسةةةةةةةةةةةةة   

لفيتنةةةةةةام، وتقةةةةةةةع سةةةةةةي جنةةةةةةةو  شةةةةةةةرق  سةةةةةةيا، وتحةةةةةةةدها مةةةةةةة  

الشةةةةةةةمال الصةةةةةةةين ويحةةةةةةةدها مةةةةةةة  الغةةةةةةةر   ةةةةةةة  مةةةةةةة  الو  

بحةةةةةةةةر )و مبوديةةةةةةةا ومةةةةةةةة  الشةةةةةةةرق يحةةةةةةةةدها البحةةةةةةةر الشةةةةةةةةر ي 

 (.الصين الجنوبي

وعاصةةةةةةةةةةةةةم  ا ، 2 ةةةةةةةةةةةةم  331,210 تبلةةةةةةةةةةةةا مسةةةةةةةةةةةةاحة فيتنةةةةةةةةةةةةام 

 .هانوي 

  املوقع واملساحة 

برزت فيتنام على مدى العقود الثالثة املاضية  واحةد  

م  قصص النجاح االقتصادي سةي العةالم، حيةد بةدأت 

إصةةةةةالحاال ا االقتصةةةةةادية بةةةةةالتحول مةةةةة  ن ةةةةةام الت طةةةةةي  

 .املر زي إلى اقتصاد السوق 

يعتمةد اقتصةاد فيتنةام علةى التصةدير ، مةع وجةود  ثافةةة 

سكانية  بيةر ، وقو  عاملة ذات قةدر  تنافسةية عاليةة، 

حيةةد أدت ال   يبةةة السةةكانية البةة  يغلةةش عل  ةةا الشةةبا  

إلةةةةةةى نمةةةةةةةو القةةةةةةةوى العاملةةةةةةةة ف  ةةةةةةةا، مةةةةةةةع إبقةةةةةةةا  األجةةةةةةةور عنةةةةةةةد 

 .معدالت تنافسية

سةةةةةةةاعد موقةةةةةةةع فيتنةةةةةةةام الجغراسةةةةةةةي ووجودهةةةةةةةا علةةةةةةةى  ةةةةةةةر ق 

التجةةار  سةةي جنةةو  شةةر ق  سةةيا وعلةةى مقربةةة مةة  الصةةين 

 .على نمو  قيمة صادرال ا السلعية

 سةةةةةي اقتصةةةةةاد فيتنةةةةةام لتمتعهةةةةةةا 
 
 هامةةةةةا

 
تلعةةةةةش الزراعةةةةةة دورا

بأراض   خصبة هائلة،  ما تمت إعاد  هيكلة االقتصاد 

مع ت صيص موارد أ بةر إلى القطاعات األ ثةر إنتاجية، 

 .مث  التعدي  والتصنيع والخدمات

 .“الدونج ” العملة الرسمية لفيتنام هي 

 االقتصاد



 القسم الثاني

   وفيتنامالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

 :حقائق عامة. 1

التبادل التجاري بين اململكة العربية السعودية 
 (م2017 -2008)وفيتنام، خالل الف    بين 
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 الهيئة العامة لإلحصا : املصدر 
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بعالقعات  ترتبط اململكة العربية السععودية وفيتنعام            

احعععععععععد   اقتصععععععععادية وتجاريعععععععععة قويعععععععععة   علعععععععع  فيتنعععععععععام

العربيعة السععودية  وفيمعا الشركاء التجعاريين للمملكعة 

 :يلى بعض الحقائق

تتسةةةةةةةةةةةةم العالقةةةةةةةةةةةةات االقتصةةةةةةةةةةةةادية بةةةةةةةةةةةةين اململكةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةة 

السةةةةةعودية وفيتنةةةةةام بكوب ةةةةةا ذات  ةةةةةا ع استةةةةةةراتي ي تقةةةةةوم 

 
 
علةةةةةةةةةةةةى املصةةةةةةةةةةةةالب املشةةةةةةةةةةةة   ة، واالحتةةةةةةةةةةةةةرام املتبةةةةةةةةةةةةادل قةةةةةةةةةةةةديما

، حيةةةةةةةد 
 
تةةةةةةةم اإلعةةةةةةةالن عةةةةةةة  إقامةةةةةةةة العالقةةةةةةةات بةةةةةةةين وحةةةةةةةديثا

أ تةوبر  12هةة املوافة  1420رجةش  12اململكة وفيتنةام سةي 

م، وتةةةةةةةةةةةةم افتتةةةةةةةةةةةةاح سةةةةةةةةةةةةفار  لجمهوريةةةةةةةةةةةةة فيتنةةةةةةةةةةةةام سةةةةةةةةةةةةي 1999

 ما افتتحت سفار   ،م2007الرياض سي شهر ابري  عام 

 . م2009اململكة سي هانوي سي شهر ديسمب  عام 

االخيةةةةةةر  علةةةةةى سةةةةةي السةةةةةنوات حرصةةةةةت السةةةةةعودية وفيتنةةةةةام 

تعزيةةةةةةةةةز تبةةةةةةةةةةادل الوفةةةةةةةةةةود علةةةةةةةةةى جميةةةةةةةةةةع املسةةةةةةةةةةتويات لتقويةةةةةةةةةةة 

شةةةةةةةةةةةةةةةهد العالقةةةةةةةةةةةةةةةةات ،  مةةةةةةةةةةةةةةةا تالعالقةةةةةةةةةةةةةةةات الثنائيةةةةةةةةةةةةةةةة بي  مةةةةةةةةةةةةةةةةا

  بي  مااالقتصادية والتجارية 
 
 حاليا

 
 سريعا

 
 .تطورا

بلةةةةةةةةةةا ةجةةةةةةةةةةم التجةةةةةةةةةةار  بةةةةةةةةةةين اململكةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةعودية 

 .م2017مليار ريال سعودي، عام  9.7وفيتنام نحو  

بةةةةين اململكةةةة العربيةةةة السةةةةعودية  - ي زان التجةةةار ةحقةةة  امليةةة

مليةةةةار   3.7  يقةةةدر بحةةةواليفيتنةةةام فةةةائص لصةةةالب  -وفيتنةةةام

 .م2017ريال، عام 

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

 الهيئة العامة لإلحصا : املصدر 

 العام

 امليزان التجاري  حجم التجارة

 (مليون ريال سعودي)

2013 10,623 -5,810 

2014 13,113 -6,883 

2015   13,886 -8,614 

2016   9,587 -4,377 

2017   9,736 -3,684 

 الواردات السعودية الصادرات السعودية
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 (مليون ريال سعودى)

 فيتنامإلى  صادرات اململكة العربية السعوديةتطور . 2
تطور صادرات اململكة العربية السعودية إلى فيتنام، 

 (م2017 - 2013)خالل الف    

 الهيئة العامة لإلحصا : املصدر 

 الهيئة العامة لإلحصا : املصدر 

 أهم صادرات اململكة العربية السعودية
 م2017إلى فيتنام، عام  

إلععععععععععى اململكععععععععععة العربيععععععععععة السعععععععععععودية  صععععععععععادرات أهععععععععععم. 3

 فيتنام

 املصدرة اسم السلعة م
 القيمة

 (مليون ريال )

 1,856 لدائ  ومصنوعاال ا 1

 790 أسماك وقشريات 2

 131 ألومنيوم ومصنوعاته 3

 90 منتجات معدنية  4

 52 منتجات  يماوية منوعة 5

إلةةةةةى  اململكةةةةةة العربيةةةةةة السةةةةةعودية بلغةةةةةت قيمةةةةةة صةةةةةادرات

ي، ريةةةةةال سةةةةةعود مليةةةةةار  3.0م نحةةةةةو  2017فيتنةةةةةام عةةةةةام 

م، ومقابةةةة  2016مليةةةةار  ريةةةال عةةةةام   2.6مقابةةة  نحةةةةو   

 .م2013مليار ريال عام 2.4

سةةةةي قائمةةةةةة الةةةةةدول التةةةةةةي   36جةةةةا ت فيتنةةةةةام سةةةةةي املرتبةةةةةة  

 .م2017صدرت ال  ا اململكة العربية السعودية، عام 

ارتفعةةت قيمةةة صةةادرات اململكةةة العربيةةة السةةعودية إلةةى 

مليةةةةةةةةةةةةةةةةون ريةةةةةةةةةةةةةةةةال  421م بنحةةةةةةةةةةةةةةةةو  2017فيتنةةةةةةةةةةةةةةةةام، عةةةةةةةةةةةةةةةةام 

م،  مةةةةةا ارتفعةةةةةت بنحةةةةةو  2016سةةةةةعودي، مقارنةةةةةة  عةةةةةام  

 .  م2013مليون ريال مقارنة  عام 619

ارتفةع معةةدل نمةةو صةادرات اململكةةة العربيةةة السةةعودية  

عةةةةة  العةةةةةةام % 16.2م بنسةةةةةبة  2017إلةةةةةى فيتنةةةةةام عةةةةةةام  

 .الساب 

تتنةو  السةلع واملنتجةات التةةي تصةدرها اململكةة العربيةةة 

لةةةةدائ  :  السةةةةعودية إلةةةةى فيتنةةةةام وأهةةةةم هةةةة   السةةةةلع هةةةةي 

أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةماك وقشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريات، ألومنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم ومصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنوعاال ا، 

ومصةةةةةةةةنوعاته، منتجةةةةةةةةات معدنيةةةةةةةةة، منتجةةةةةةةةات  يماويةةةةةةةةة 

 .منوعة، وغيةرها م  املنتجات
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         اململكة العربية السعودية  واردات تطور . 4

 (مليون ريال سعودى)

 فيتناممن  اململكة العربية السعودية تطور واردات. 4
 تطور واردات اململكة العربية السعودية م  فيتنام،

 (م2017 -2013)خالل الف    

 الهيئة العامة لإلحصا : املصدر 

 أهم واردات اململكة العربية السعودية 
 م2017م  فيتنام، عام 

 املستوردة اسم السلعة م
 القيمة

 (مليون ريال )

 4,552 أجهز  ومعدات  هربائية وأجزاؤها 1

 426  الت وأدوات  لية وأجزاؤها 2

 352 أح ية  3

 224 أسماك وقشريات 4

 155 ألبسة مصنةر  5

 الهيئة العامة لإلحصا : املصدر 

 فيتناممن اململكة العربية السعودية  وارداتأهم . 5

تتنةةةةةةةةةةةو  السةةةةةةةةةةةلع واملنتجةةةةةةةةةةةات البةةةةةةةةةةة  تسةةةةةةةةةةةتوردها اململكةةةةةةةةةةةة 

: العربيةةةة السةةةعودية مةةة  فيتنةةةام وأهةةةم هةةة   السةةةلع هةةةي

أجهز  ومعةدات  هربائيةة وأجزاؤهةا،  الت وأدوات  ليةة 

وأجزاؤها، أح ية، أسماك وقشريات، ألبسة مصنةر ، 

 .وغيةرها م  املنتجات

مةةةةةةة   اململكةةةةةةةة العربيةةةةةةةة السةةةةةةةعودية بلغةةةةةةةت قيمةةةةةةةة واردات

ي، ريةةةال سةةةعودمليةةةار   6.7م نحةةةو   2017فيتنةةةام عةةةام 

م، ومقابةةةةة  2016مليةةةةةار ريةةةةةال عةةةةةام   7.0مقابةةةةة   نحةةةةةو  

 .م2013مليار ريال عام  8.2نحو   

سةةةةةي قائمةةةةةةة الةةةةةدول التةةةةةةةي  16جةةةةةا ت فيتنةةةةةةام سةةةةةي املرتبةةةةةةة  

اسةةةةةةةةةةتوردت م  ةةةةةةةةةةةا اململكةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةعودية، عةةةةةةةةةةةام 

 .م2017

ان فضت قيمة واردات اململكة العربية السعودية م  

مليون ريال سعودي،  272م بنحو   2017فيتنام عام 

 1506  م،  مةةةةةةا ان فضةةةةةةت بنحةةةةةةو 2016مقارنةةةةةةة  عةةةةةةام 

 .م2013مليون ريال مقارنة  عام  

ان فةةةةةةةةةةةةةةةةص معةةةةةةةةةةةةةةةةدل نمةةةةةةةةةةةةةةةةو  واردات اململكةةةةةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةةةةةة  

عة  % 3.9م بنسةبة  2017السةعودية مة  فيتنةام عةام 

 .العام الساب 
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 : مصادر البيانات

 :  مصادر عربية. 1

 .م2017الهيئة العامة لإلحصا ، التبادل التجاري بين اململكة وشر ائ ا التجاريين الرئيسيين، 

وزار  املاليةةة، اتفاقيةةات التعةةاون االقتصةةادي والتجةةاري والفاةة  واالسةةتثماري الثنائيةةة والجماعيةةة املوقعةةة 

 .بين اململكة العربية السعودية والدول اإلسالمية أو األجنبية أو املشار ة ف  ا

 : بيانات. 2

 .م2018، املؤشرات االقتصادية العاملية، الدولىالبنك 

 .مComtrade ،2017األمم املتحد ، قاعد  بيانات 

 .م2017، مؤشرات التجار  العاملية،  ITC))مر ز التجار  العاملية 

 :  مصادر أ نبية. 3

  Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2018 
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