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القسم األول 

لفيتناماملؤشرات والحقائق الرئيسية أهم 

خريطة فيتنام

م2021تقديرات عدد سكان فيتنام، عام 

م2020أهم املؤشرات االقتصادية لفيتنام، عام 

ى عدد السكا نسمةمليون 102.79نإجما

% 1معدل النمو السكانى

    Source: Central Intelligence Agency 

Source: World Bank

ي  ى اإلجما الناتج املح
)باألسعار الجارية(

بليون دوالر أمريكي 271.16 
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ن التجارية العالقات وفيتنام السعودية العربية اململكة ب

راكية هــــــــــــو االســــــــــــم الرســــــــــــم  جمهوريــــــــــــة فيتنــــــــــــام االشــــــــــــ
ـــــــي جنـــــــوب شـــــــرق آســـــــيا، وتحـــــــدها مـــــــن  لفيتنـــــــام، وتقـــــــع 
ن ويحـــــــدها مـــــــن الغـــــــرب كـــــــل مـــــــن الوس  الشـــــــمال الصـــــــ

ي  بحــــــــر (وكمبوديــــــــا ومــــــــن الشــــــــرق يحــــــــدها البحــــــــر الشــــــــر
ن الجنوبي ).الص

ا هانوي ، 2كم  331,210 تبلغ مساحة فيتنام  .وعاصم

 املوقع واملساحة 

ى مـدى العقـود الثالثـة املاضـية ك واحـدة برزت فيتنام ع
ــي العــالم، حيــث بــدأ ت مــن قصــص النجــاح االقتصــادي 
ا االقتصـــــادية بـــــالتحول مـــــن نظـــــام التخطـــــ يط إصـــــالحا

ى اقتصاد السوق  .املركزي إ

ــى التصــدير ، مــع وجــود ك ثافــة يعتمــد اقتصــاد فيتنــام ع
يــة، ســكانية كبيـــرة، وقــوة عاملــة ذات قــدرة تنافســية عال

ـــا ا ـــ يغلـــب عل ركيبـــة الســـكانية ال لشـــباب حيـــث أدت ال
ـــــــا، مـــــــع إبقــــــاء األجـــــــور عنـــــــد  ــــــى نمـــــــو القـــــــوى العاملــــــة ف إ

.معدالت تنافسية

ـــــــى طـــــــر ق  ـــــــي ووجودهـــــــا ع ســـــــاعد موقـــــــع فيتنـــــــام الجغرا
ـــى مقربـــة مـــن الصـــ ـــي جنـــوب شـــر ق آســـيا وع ن التجـــارة 

ا السلعية ى نمو  قيمة صادر .ع

ـــــي اقتصــــــاد فيتنــــــام لتم تعهــــــا تلعـــــب الزراعــــــة دورًا هامــــــًا 
صـاد بأرا خصبة هائلة، كما تمت إعادة هيكلـة االقت
ى القطاعـات األكثــر إنت اجيـة، مع تخصيص موارد أكبـر إ

.مثل التعدين والتصنيع والخدمات

ي  .“الدونج ” العملة الرسمية لفيتنام 

االقتصاد



القسم الثاني

ن اململكة العربية السعودية    وفيتنامالعالقات االقتصادية والتجارية ب

:حقائق عامة. 1

ن اململكة العربية السع ودية التبادل التجاري ب
ن  رة ب )م2020 -2011(وفيتنام، خالل الف

)
دى

عو
 س
ال
ي ر ر

ليا
م

(

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

عالقـات ب ترتبط اململكة العربيـة السـعودية وفيتنـام            

احـــــــــدى  اقتصـــــــــادية وتجاريـــــــــة قويـــــــــة، جعلـــــــــت فيتنـــــــــام

ن للمملكـة  ، وفيمـا العربيـة السـعوديةالشركاء التجـاري

ى بعض الحقائق :ي

ن اململكــــــــــة العربيــــــــــ ة تتســــــــــم العالقــــــــــات االقتصــــــــــادية بــــــــــ

ي ـــــا ذات طـــــابع استــــــراتي تقـــــوم  الســـــعودية وفيتنـــــام بكو

ركة، واالحتـــــــــــرام املتبــــــــــادل قــــــــــدي ــــــــــى املصــــــــــالح املشــــــــــ مًا ع

ن وحــــــديثًا، حيــــــث  تــــــم اإلعــــــالن عــــــن إقامــــــة العالقــــــات بــــــ

ــي  أكتــوبر  12هـــ املوافــق 1420رجــب  12اململكــة وفيتنــام 

ي ا1999 لرياض م، وتم افتتاح سفارة لجمهورية فيتنام 

 كمـا افتتحـت سـفارة اململكـة ،م2007ي شهر ابريـل عـام 

ر عام  ي شهر ديسم . م2009ي هانوي 

ـــــى االخيــــــرة عـــــي الســـــنوات حرصـــــت الســـــعودية وفيتنـــــام 

ــــــــى جميــــــــع املســــــــتويات لتقويــــــــ ة تعزيــــــــز تبــــــــادل الوفــــــــود ع

مـــــــــــــا شـــــــــــــهد العالقـــــــــــــات ، كمـــــــــــــا تالعالقـــــــــــــات الثنائيـــــــــــــة بي

مااالقتصادية والتجارية  .يعاً تطورًا سر حاليًا  بي

ن اململكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية  بلـــــــــغ حجـــــــــم التجـــــــــارة بـــــــــ

.م2020مليار ريال سعودي، عام  7.0وفيتنام نحو  

ن اململكـــة العربيـــة الســـع - ي زان التجـــار ـحقـــق امليـــ ودية بـــ

يفيتنـــام فـــائض لصـــالح  -وفيتنـــام مليــــار   2.2  يقـــدر بحـــوا

.م2020ريال، عام 

ن اململكة العربية الس ان التجاري ب عوديةتطور امل
ن  رة ب )م2020 -2016وفيتنام، خالل الف

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

العام
ان التجاري حجم التجارة امل

)مليون ريال سعودي(

20169,587-4,377

0179,736-3,684

20189,342-3,187

2019  8,250-3,757

20207,004 -2,171

الصادرات السعودية الواردات السعودية
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ن التجارية العالقات وفيتنام السعودية العربية اململكة ب
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)مليون ريال سعودى(

ى  صادرات اململكة العربية السعوديةتطور . 2 يتنامفإ
ى في تنام، تطور صادرات اململكة العربية السعودية إ

رة  )م2020 - 2016(خالل الف

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

أهم صادرات اململكة العربية السعودية
ى فيتنام، عام   م2020إ

ــــــــى اململكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية  صــــــــادرات أهــــــــم. 3 إ
فيتنام

القيمةاملصدرةاسم السلعةم
)مليون ريال (

ا1 1,931لدائن ومصنوعا

264منتجات كيماوية عضوية 2

49)فوالذ(الحديد والصلب 3

40الومنيوم ومصنوعاته 4

33منتجات كيماوية منوعة5

ـــــى إ اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية بلغـــــت قيمـــــة صـــــادرات

ي، ريــــــال ســــــعود مليــــــار  2.4م نحــــــو  2020فيتنــــــام عــــــام 

م، ومقابـــــل 2019مليـــــار  ريـــــال عـــــام   2.2مقابـــــل نحـــــو   

.م2016مليار ريال عام 2.6

ـــــي املرتبـــــة   ـــــي قائمـــــة الـــــدول التــــــي   38جـــــاءت فيتنـــــام 

ا اململكة العربية السعودية، عام  .م2020صدرت ال

ــى ارتفعــت قيمــة صــادرات اململكــة العربيــة الســعودي ة إ

مليـون ريـال سـعودي،  170م بنحو  2020فيتنام، عام 

 188م، بينمـــــــا انخفضـــــــت بنحـــــــو  2019مقارنـــــــة بعـــــــام  

.  م2016مليون ريال مقارنة بعام 

دية ارتفــع معــدل نمــو صــادرات اململكــة العربيــة الســعو  

ـــــــى فيتنـــــــام عـــــــام   عـــــــن العـــــــام % 7.57م بنســـــــبة  2020إ

.السابق

ة العربيــة تتنــوع الســلع واملنتجــات التـــي تصــدرها اململكــ

ــــي  ــــى فيتنــــام وأهــــم هــــذه الســــلع  ن لــــدائ:  الســــعودية إ

ا، منتجـــــــــات كيماويـــــــــة عضـــــــــوية، الحديـــــــــد  ومصـــــــــنوعا

 لومنيــــــــوم ومصــــــــنوعاته، منتجــــــــات، ا)فــــــــوالذ(والصــــــــلب

.كيماوية منوعة، وغيـرها من املنتجات

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

)مليون ريال سعودى(

تنامفيمن  اململكة العربية السعودية تطور واردات. 4
م،تطور واردات اململكة العربية السعودية من فيتنا

رة  )م2020 -2016(خالل الف

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

أهم واردات اململكة العربية السعودية 
م2020من فيتنام، عام 

القيمةاملستوردةاسم السلعةم
)مليون ريال (

2,274أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها1

346أحذية2

332أثاث ومباني مصنعة3

324آالت وأدوات آلية وأجزاؤها4

ر مصنـرة5 215ألبسة غ

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

امفيتنمن اململكة العربية السعودية  وارداتأهم . 5

ــــــــــ تســــــــــتوردها اململ كــــــــــة تتنــــــــــوع الســــــــــلع واملنتجــــــــــات ال

ـــ : يالعربيـــة الســـعودية مـــن فيتنـــام وأهـــم هـــذه الســـلع 

أجهـــــــزة ومعـــــــدات كهربائيـــــــة وأجزاؤهـــــــا، أحذيـــــــة، أثـــــــاث 

 ومبــــاني مصــــنعة، آالت وأدوات آليــــة وأجزاؤهــــا، ألبســــة

ر مصنـرة، وغيـرها من املنتجات .غ

 مـــــــن اململكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية بلغـــــــت قيمـــــــة واردات

ي، ريـــــال ســـــعودمليـــــار  4.6م نحـــــو   2020فيتنـــــام عـــــام 

م، ومقابــــــل 2019مليــــــار ريــــــال عــــــام   6.0مقابــــــل  نحــــــو  

.م2016مليار ريال عام 7.0نحو   

ــــــي املرتبــــــة   ــــــي قائمــــــة الــــــدول التـــــــي  27جــــــاءت فيتنــــــام 

ــــــــــا اململكــــــــــة العربيــــــــــة الســــــــــعودية، عــــــــــام  اســــــــــتوردت م

.م2020

ة مـن انخفضت قيمة واردات اململكة العربية السـعودي

مليــــــــــــــون ريــــــــــــــال  1415م بنحــــــــــــــو   2020فيتنــــــــــــــام عــــــــــــــام 

م، كمــــا انخفضــــت بنحــــو  2019ســــعودي، مقارنــــة بعــــام 

.م2016مليون ريال مقارنة بعام  2394

انخفـــــــــــــــض معـــــــــــــــدل نمـــــــــــــــو  واردات اململكـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة  

عـن % 23.6م بنسـبة  2020السعودية من فيتنام عام 

.العام السابق
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: مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

ن،  ن الرئيسي ا التجاري ن اململكة وشركا .م2020الهيئة العامة لإلحصاء، التبادل التجاري ب

ــ واالســتثماري الثنائيــة والجم اعيــة املوقعــة وزارة املاليــة، اتفاقيــات التعــاون االقتصــادي والتجــاري والف

ا ن اململكة العربية السعودية والدول اإلسالمية أو األجنبية أو املشاركة ف .ب

:  بيانات. 2

ىالبنك  .م2021، املؤشرات االقتصادية العاملية، الدو

.مComtrade ،2021األمم املتحدة، قاعدة بيانات 

.م2021، مؤشرات التجارة العاملية،  ITC)(مركز التجارة العاملية 

:  مصادر أجنبية. 3

  Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2021

ن التجارية العالقات وفيتنام السعودية العربية اململكة ب


