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 القسم األول 

 ألوغنداالرئيسية  املؤشرات والحقائقأهم 

 خريطة أوغندا

تقعععو أوغنعععدا  عععي يعععرح أفريقيعععاق ي عععد ا مععع  الشعععرح 

كينيعععا ومععع  الشعععماس دنعععون السعععودان ومععع  ال ععععرن 

تبلعععععععع  مسععععععععا ة . دمهوريععععععععة الدوم ععععععععو الديموقرا يععععععععة

 .2كم038,241أوغندا  

 

 

 

 

  املوقع واملساحة 

تمتلععأ أوغنعععدا مععوارد  بيعيعععة كبيععععر ق بمععا  عععي  لعععأ 

التربعععععععة ااألصععععععععبة واامطععععععععار املنت مععععععععة وا تيا يععععععععات 

كبيععععععر  مععععع  العععععن م ورواسععععع   ععععع ير  مععععع  الن عععععا  

 .والذ   واملعادن ااخرى 

تععد الزراةععة وا ععد  مع  أ ععم قطاةععات االقتصععاد  

٪ مع  قعو  72 ي أوغنداق  يع  تسعا م  عي تو يع  

 .العمل بها

القهععععععععععو ق الشععععععععععا ق : أ ععععععععععم املنتجععععععععععات الزراةيععععععععععة بهععععععععععا

القطعععع ق التبعععع ق البطا ععععاق الععععذر ق البقععععوسق الز ععععور 

املقطوفععععععةق البقععععععم البقععععععر  واقععععععم املععععععاةز وااقليعععععع  

 .والدواد  وااسماك

معااجععععععععععععععععععععة السعععععععععععععععععععكرق التبعععععععععععععععععععع ق : أ عععععععععععععععععععم الصعععععععععععععععععععناةات

 .االسمنتق إنتاج الصل . املنسودات القطنية

 

 

 االقتصاد

 أوغندا و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

Source: World Bank 

 الناتج امل لى اإلدمالي اوغنداق
 م2017ةام  

 الناتج امل لى اإلدمالي

 (بااسعار ااجارية)
 مليار دوالر أمريدي 25.995  

     Source: Central Intelligence Agency  
 

 

 م2018تقديرات ةدد سدان أوغنداق ةام 

 مليون مسمة 40.9 نإدمالى ةدد السدا

 %3.18 معدس النمو السدامي

 اللغات الرسمية

 .االنجليزية هي الل ة الرسمية  ي أوغندا
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 أوغندا إلى العالمصادرات . 1

 أ م الدوس املستورد  م  أوغنداق
 م2017ةام  

 أ م  ادرات أوغندا إلى العالمق
 م2017ةام 

 الدول املستوردة من أوغنداأهم . 2

 القسم الثاني

 شركائها التجاريين ألوغندا وأهمالتجارة الخارجية مالمح 

 2.9   ععوالى إلععى العععالم  ععادرات أوغنععداقيمععة  يبلعع  إدمععال 

مق وهععى بععذلأ ت تععل املركععز   2017  ةععام يمليععار دوالر أمريدعع

معع   يعع  ترتملعع  املصععدري  ةلععى مسععتوى العععالمق  ععي 122

 .العام ن سه

إلععععععى العععععععالمق وأ مهعععععععا معععععع   يععععععع   أوغنعععععععداتتنععععععوع  ععععععادرات 

الععبن م معع  أو منعععزوع منععه الدعععافيينق : ا ميععة النسعع يةا

بععععدالل القهععععو ق   عععع ق منتجععععات . قشععععور القهععععو  وااجلععععود

مطليععععععععععععة بععععععععععععالبالتين ومنتجععععععععععععات غيعععععععععععععر مشعععععععععععع ولةق الزيععععععععععععوت 

البتروليعععععة وميععععععوت مت صعععععل ةلقهععععععا مععععع  املعععععععادن القاريععععععةق 

يعععرالل السعععمأ والبقعععوم السعععمكية م رومعععة أو  امدعععة أو 

وغير عععععا مععععع  مبعععععرد  أو مجمعععععد ق قصععععع  السعععععكر والبنجعععععرق 

 .املنتجات

 املرتبععععععة ااولععععععى بععععععين الععععععدوس املسععععععتورد  معععععع كينيععععععا يعععععع لت 

قيمعععععععة  يدمعععععععالإ معععععع % 19أوغنععععععدا بن ميعععععععة مسعععععع ية بل عععععععت  

تلتهععا مق 2017ةععام   أوغنععدا الععدوس املسععتورد  معع واردات 

قيمة  يم  إدمال% 15.3بنسبة االمارات العربية املت د  

 .أوغندا  ي العام ن سهم   الدوس املستورد  واردات 

اسعععععععتوردت اململكعععععععة العربيعععععععة السععععععععودية مععععععع  أوغنعععععععدا معععععععا 

مععععععععع  إدمعععععععععالي قيمعععععععععة واردات العععععععععدوس % 0.1قيمتععععععععه  عععععععععوالى 

 .م2017املستورد  م  أوغنداق ةام  

 )%(األهمية النسبية  أهم الدول املستوردة

 19 كينيا

 15.3 االمارات العربية املت د 

 10.3 دنون السودان

 6.5 دمهورية الدوم و الديموقرا ية

 6.3 رواندا

Source: COMTRADE ,ITC  
 

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

 أوغندا و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

Source: COMTRADE ,ITC  
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 أوغندا من العالم واردات. 3

 أ م الدوس املصدر  إلى أوغنداق
 م2017ةام 

 أ م واردات أوغندا م  العالمق
 م2017ةام 

 الدول املصدرة إلى أوغنداأهم . 4

 5.6  ععععوالى  مععع  الععععالم أوغنععععدا قيمعععة واردات يبلععع  إدمعععال

مق وهععى بععذلأ ت تععل املركععز  2017ةععام  يمليععار دوالر أمريدعع

م   ي  ترتمل  املستوردي  ةلى مستوى العالمق  ي 126

 .العام ن سه

معععععععع  العععععععععالمق وأ مهععععععععا معععععععع   يعععععععع   أوغنععععععععداتتنععععععععوع واردات 

الزيوت البترولية وميوت مت صل ةلقها : ا مية النس يةا

مععععع  املعععععععادن القاريععععععةق ميعععععت الن يععععععل ودزي اتععععععهق اادويععععععةق 

 .وغير ا م  املنتجاتالقملق سيارات لنقل البضائوق 

املصعدر  اوغنععدا املرتبععة ااولعى بعين الععدوس الصعين يع لت 

قيمعععة  عععادرات  يدمعععالإمععع  % 17.6بن ميعععة مسععع ية بل عععت 

الهند بن مية تلتها مق 2017اوغنداق ةام  املصدر الدوس 

العععدوس قيمعععة  عععادرات  يمععع  إدمعععال% 13.2مسععع ية بل عععت  

 .املصدر  اوغندا  ي العام ن سه

 ععدرت اململكععة العربيععة السععععودية إلععى أوغنععدا مععا قيمتعععه 

معع  إدمععالي قيمععة  ععادرات الععدوس املصععدر  % 6.6 ععوالى  

 .م2017اوغنداق ةام  

 )%(األهمية النسبية  أهم الدول املصدرة

 17.6 الصين

 13.2 الهند

 11.8 االمارات العربية املت د 

 8.2 كينيا

 6.6 اليابان

 كود 
 السلع

 املستوردة اسم السلع
األهمية  
 النسبية

)%( 

الزيوت البتروليةق ميوت مت صل ةلقها  2710

 (  باستثناء ااألام)م  املعادن القارية 
17.9 

 4.6 ميت الن يل ودزي اته 1511

 4 اادوية 3004

 2.6 القمل 1001

 2.6 سيارات لنقل البضائو 8704

Source: COMTRADE ,ITC  
 

 أوغندا و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

Source: COMTRADE ,ITC  
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 القسم الثالث

   وأوغنداالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

بعالق            ات أوغن            دا ت           رتبع اململك            ة العربي            ة الس           عودية و        

أوغن              دا إح              د  الش              ركا  جعل                ، اقتص              ادية وتجاري              ة

وفيما يلى ، العربية السعوديةالتجاريين الرئيسيين للمملكة 

 :بعض الحقائق

بل  حجم التجار  بين اململكة العربية السعودية وأوغندا ن و   

مليعون ريعاس ةعام 73.7مق مقابل 2016مليون رياسق ةام  92.5

 .م2012مليون رياس ةام 129مق ومقابل  2015

%  25.5م بنسبة  2016ارت و حجم التجار  بين البلدي  ةام 

 .م2015مقارنة بعام 

بعععععععععين اململكععععععععععة العربيععععععععععة السعععععععععععودية  - قععععععععع  امليعععععععععععزان التجععععععععععار  

مليععععععون  82.7فععععععالح لصععععععاار اململكععععععة يقععععععدر بن ععععععو   -وأوغنععععععدا 

 .م2016رياسق ةام 

ال يودد مجلع  لعةمعاس بعين ااجعانبين السععود  وااوغنعد ق 

يمكعععععع  أن وسععععععا م ودععععععود مجلعععععع  لعةمععععععاس بععععععين ااجععععععانبين  ععععععي 

تقويععة العالقععات االقتصعععادية والتجاريععة بعععين البلععدي ق وتنميعععة 

 .االستثمارات املشتركة بينهما

 :حقائق عامة. 1

 الهي ة العامة لإل صاء: املصدر 
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 التبادس التجار  بين اململكة العربية السعودية
 (م2016-2012)وأوغنداق خالس ال تر  بين 

(
 

ود
سع

س 
يا ر

ن 
يو

مل
) 

 الهي ة العامة لإل صاء: املصدر 

 الواردات السعودية الصادرات السعودية  

 العام

 امليزان التجاري  حجم التجارة

 (مليون رياس سعود )

2012 129 125 

2013 112 106 

2014 123.4 117 

2015 73.7 63.1 

2016 92.5 82.7 

 أوغندا و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

تطور حجم التجار  بين اململكة العربية السعودية 
 (م2016  -2012)وأوغنداق خالس ال تر  بين 
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                 ص                ادرات اململك                ة العربي                ة الس                عودية  تط                ور . 2

 إلى أوغندا
 تطور  ادرات اململكة العربية السعودية إلى 

 (م2016  -2012)أوغنداق خالس ال تر  

 أ م  ادرات اململكة العربية السعودية
 م2017إلى أوغنداق ةام  

إلعععععى  اململكعععععة العربيعععععة السععععععودية بل عععععت قيمعععععة  عععععادرات

 ق رياس سعودمليون  87.6م ن و   2016أوغندا ةام 

اململكعععة   عععادراتقيمعععة  يدمعععالإمععع  % 0.01 ممعععا يمثعععل

 . العام ن سه ي للعالمق العربية السعودية 

ارت ععت قيمععة  ععادرات اململكعة العربيععة السعععودية إلععى 

مليععععععععععون ريعععععععععععاس  19.2م بمقعععععععععععدار   2016أوغنععععععععععداق ةععععععععععام 

مق بملنمعععععععععععععا ان  ضعععععععععععععت 2015سععععععععععععععود  مقارنعععععععععععععة بععععععععععععععام 

 .م2012مليون رياس مقارنة بعام  39.4بمقدار   

ارت عو مععدس نمعو  ععادرات اململكعة العربيعة السعععودية  

ةععععععععع  الععععععععععام % 28.1م بن عععععععععو  2016إلععععععععى أوغنعععععععععدا ةعععععععععام 

 .الساب 

تتنععععععععععععععوع السععععععععععععععلو التععععععععععععععععي تصععععععععععععععدر ا اململكععععععععععععععة العربيعععععععععععععععة 

: السعععععععععععودية إلععععععععععى أوغنععععععععععداق وأ ععععععععععم  ععععععععععذ  السععععععععععلو هععععععععععي

بعععععوليميرات اإل يلعععععين  عععععي أيعععععدالها ااوليعععععةق بعععععوليميرات 

البعععععععععععععروبيلين أو ااولي ينععععععععععععات ااخعععععععععععععرى   ععععععععععععي أيعععععععععععععدالها 

ااوليةق قصع  السعكر أو بنجعر السعكر وسعكروم نقيعة 

  ععععععععي يعععععععدل  ععععععععل ق ورح وورح مقعععععععوى غيعععععععععر 
ل
كيمياليعععععععا

مطلععععععععععععععععععيق االد يععععععععععععععععععدات وبععععععععععععععععععوليميرات دوريععععععععععععععععععة معععععععععععععععععع  

 .وغير ا م  السلواالد يداتق 

إل       ى اململك       ة العربي       ة الس       عودية  ص       ادرات أه       م. 3

 أوغندا

 الهي ة العامة لإل صاء: املصدر 

 (مليون رياس سعود )
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 أوغندا و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

 كود 
 السلع

 املصدرة اسم السلع

 بوليميرات اإل يلين  ي أيدالها ااولية 3901

3902 
بوليميرات البروبيلين أو ااولي ينات ااخرى  

  ي أيدالها ااولية

1701 
قص  السكر أو بنجر السكر وسكروم نقية 

  ي يدل  ل 
ل
 كيمياليا

 ورح وورح مقوى غير مطلي  4805

2912 
دورية م   وبوليميرات االد يدات

 االد يدات

Source: COMTRADE ,ITC  
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                      اململك                           ة العربي                           ة الس                           عودية  واردات تط                           ور . 4

 من أوغندا
تطور واردات اململكة العربية السعوديةق م  أوغندا 

 (م2016 -2012)خالس ال تر  

4.9

3

2

3.2

5.3

0 1 2 3 4 5 6

2012
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2014

2015

2016

 من أوغندااململكة العربية السعودية  واردات أهم. 5

مععععععععع   اململكعععععععععة العربيعععععععععة السععععععععععودية بل عععععععععت قيمعععععععععة واردات

 ق ريعععاس سعععععودمليعععون  4.9 م  عععوالى 2016أوغنعععدا ةعععام 

اململكعععععة  وارداتقيمعععععة ي دمعععععالإمععععع  % 0.001  ممعععععا يمثعععععل

 . العام ن سه ي م  العالمق العربية السعودية 

ان  ضععت قيمععة واردات اململكععة العربيععة السعععودية معع  

مليعععععععععععععععون  ريعععععععععععععععاس  0.4م بمقععععععععععععععدار   2016أوغنععععععععععععععدا ةعععععععععععععععام  

مق بملنمععععا ارت عععععت بمقععععدار   2015سعععععود ق مقارنععععة بعععععام 

 .م2012مليون رياس مقارنة بعام  2.9

ان  ح معدس نمو  واردات اململكة العربية السعودية  

ةعععععععععع  العععععععععععام % 7.5م ب ععععععععععوالي  2016معععععععععع  أوغنععععععععععدا ةععععععععععام 

 .الساب 

تتنععععععععععععععوع السععععععععععععععلو التعععععععععععععععي تسععععععععععععععتورد ا اململكععععععععععععععة العربيعععععععععععععععة 

يعععرالل : السععععودية مععع  أوغنعععداق وأ عععم  عععذ  السعععلو هعععي

م رومعة أو  امدعة )السمأ والبقوم السعمكية ااخعرى 

ق الن العععععععععععععععععة واادوات ااقععععععععععععععععععاد  (أو مبعععععععععععععععععرد  أو مجمعععععععععععععععععد 

وامل ل عات ااخعرىق الزبعد  املج  عة والسعم ق الععد ون 

والزيععععععععععوت ااخععععععععععرى املشععععععععععتقة معععععععععع  ااقليعععععععععع ق منتجعععععععععععات 

االبانق التمرق التعينق اانانعا ق اافودعادوق ااجوافعةق 

ق الععععععععبن ق قشععععععععور القهععععععععو  ( امدععععععععة أو مج  ععععععععة)املعععععععانجو 

 .وغير ا م  السلووااجلودق بدالل القهو ق 

 أ م واردات اململكة العربية السعودية
 م2017م  أوغنداق ةام 

 الهي ة العامة لإل صاء: املصدر 

 (مليون رياس سعود )

 أوغندا و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

 كود 
 السلع

 املستوردة اسم السلع

يرالل السمأ والبقوم السمكية ااخرى؛  0304

 م رومة أو  امدة أو مبرد  أو مجمد 

 الن الة واادوات ااقاد  وامل ل ات ااخرى  2302

0405 
الزبد  املج  ة والسم ق الد ون والزيوت 

 ااخرى املشتقة م  ااقلي ق منتجات االبان

0804 
التمرق التينق اانانا ق اافودادوق ااجوافةق عع

 املانجو؛  امدة أو مج  ة

 البن ق قشور القهو  وااجلودق بدالل القهو  0901

Source: COMTRADE ,ITC  
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 : مصادر البيانات

 :  مصادر عربية. 1

 .م2016 ااألارديةق التجار  إ صاءات ة  السنو   التقرير  لإل صاءق العامة الهي ة

 .م2015 ااألارديةق التجار  إ صاءات ة  السنو   التقرير  لإل صاءق العامة الهي ة

 .م2013 الرلملسيينق التجاريين ويردائها اململكة بين التجار   التبادس لإل صاءق العامة الهي ة

 : بيانات. 2

 .م 2017 العامليةق االقتصادية املؤيرات قالدولى البنأ

 .م2017 قComtrade بيانات قاةد  املت د ق اامم

 .م 2017  العامليةق التجار  مؤيرات  قITC)) العاملية التجار  مركز 

 :  مصادر أجنبية. 3

  Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2018 
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