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 القسم األول 

 للصينالرئيسية  املؤشرات والحقائقأهم 

 خريطة الصين

تقعععععي الصعععععين الشعععععع،ية اعععععع   عععععر   سعععععيا  و ا ععععععم  ا 
 .بكين

 .      2مليون كم 9.6ت،لغ مساحة الصين حوالى  

 

  املوقع واملساحة 

ظهععرت الصععين كقععوا اقتصاديعععة كبععرر   ععى املسعععر  

 .الدول  ا  بداية القرن الواحد والعشرين

وضعععا الصععين ت ععديا اقتصععادرا اعع  املركععز ا و  

اعع  ا ايععة سعع،عيليات القععرن العشععرين   مععن لولوياا ععا

 ،أت مصادررا الضعممة معن اليعد العاملعة  حيا 

 للععععععالم واسعععت لا  ال يععععة العوملععععة
ل
. لتصععع،ص مصععععععا

ًععععع  ت عععععديا   معععععن ل
ل
 رعععععا ال

ل
 اسهاماريععععععا

ل
وبعععععهلا ًهععععععدا

واسععععععععععت دام   ى الت تيععععععععععةعالصععععععععععا ة  وتطععععععععععوير ال،عععععععععع

رؤوس  ًععععععععععه مععععععععععي . إ تععععععععععاد وإدارا ًديعععععععععداعيعععععععععات تق

قعععععدرات إ تاًيعععععة ًديعععععدا اععععع   كو عععععالمععععوا  لًع يعععععة 

 .القطا ات التي تستجيب للطلب امل    والعالمي

معععععن العععععععات  % 51.6سعععععارم قطعععععاع اومععععععدمات بع عععععو 

مال  بالصين ا   عام  م  بيعمعا بلعغ 2017امل    اإًل

% 7.9% 40.5 صعععععيب قطعععععا   الصععععععا ة والزرا عععععة 

 .  ى الترتيب

 

 االقتصاد

 والصين السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

Source: World Bank 

مال  للصين   العات  امل  ى اإًل
 م2017 ام  

مال   العات  امل  ى اإًل

 (با سعار اوجارية)
 تريليون دوالر لمريكي 12.238  

     Source: Central Intelligence Agency  
 

 

 م2018تقديرات  دد سكان الصين   ام 

 نسمةمليار  1.4 نإًمالى  دد السكا

 %0.37 معد  العمو السكاني

 اللغات الرسمية

 .ه  الل ة الرسمية املا دريليةالل ة الصيعية لو 
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 القسم الثاني

   والصينالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

بعالقررررررررات الصررررررررين  ترررررررررتب  اململكررررررررة العربيررررررررة السررررررررعودية و 
 : اقتصادية وتجارية قوية، وفيما يلى بعض الحقائق

اململكعععععععععععة  بعععععععععععين والتجاريعععععععععععة االقتصعععععععععععادية لعالقعععععععععععاتت ضعععععععععععي ا
  العربيعععة السعععععودية والصعععين الشععععع،ية الت اقيعععات  ديععععدا

   ىواععععععععع
ات اقيععععععععععة التععععععععععاون االقتصعععععععععاد  والتجععععععععععار  ” م  امقعععععععععد 

بععععععععععين اململكععععععععععة العربيععععععععععة السعععععععععععودية “ واالسععععععععععهامار  وال ععععععععععععي
مهوريعععة الصعععين الشعععع،ية رغ،عععة ما معععا اععع  تو يععع  لوا عععر . ًو

الصععععععداقة القا معععععععة بعععععععين اوتكععععععومتين والشعععععععع،ين اععععععع  تعميعععععععة 

التعععاون االقتصععاد  والتجععار  واالسععهامار  وال ععععي بيا مععا 
  ععى لسععاس املسععاواا واملع عععة املت،ادلععة  والتعععي تععم توقع  ععا 

رعع  املوافع   عهر 1413ا  بكين ا   هر ًمعادر ا و  لععام 

 ععععععععععدرت املوافقععععععععععة   ععععععععععى تلعععععععععع  االت اقيععععععععععة )م 1992 عععععععععوفمبر 
 (.رعع1413/6/21ا      6/باملرسوم امللكي رقم م

ات ععاقيععععععععة بعععععععين حكومعععععععة اململكعععععععة العربيعععععععة ” كمعععععععا تعععععععم ابعععععععرام  

السعععععععودية وحكومععععععة ًمهوريععععععة الصععععععين الشععععععع،ية لتجعععععععب 
االزدواد الضععععععريشي اعععععع   ععععععأن الضععععععرا ب   ععععععى الععععععدخ  و  ععععععى 

والتععي حععررت اعع   ععهر  و “ رلس املععا  وملعععي ال  ععر  الضععريشي

 .م2006رع  املواف   هر يعاير 1426اوحجة 

مليعار  174.3بلغ حجم التجارا بين اململكعة والصعين   عو   
مليار  ريا   ام  155.2م  مقاب   2017ريا  سعود   ام 

 .م2013مليار ريا   ام  267.4م  و  و  2016

% 12.3ارت ععي حجععم الت،ععاد  التجععار  بععين ال،لععدين بلسعع،ة 
م  بيعمعا ا   عب بلسع،ة 2016م  مقار ة بععام 2017 ام 

 .م2013مقار ة بعام % 34.8

بعععععين اململكعععععة العربيعععععة السععععععودية  -حقععععع  امليععععععزان التجعععععار  
مليررار  20.4فععا ب لصععاوم اململكععة  يقععدر بع ععو   -والصععين 

مليععععععار  4.6مقابعععععع  فععععععا ب يقععععععدر بع ععععععو . م2017ريعععععا    ععععععام 
 .م2016ريا   ام 

 :حقائق عامة. 1

 الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 
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 تطور الت،اد  التجار  بين اململكة والصين  
 (م2017  -2008)خال  ال ترا بين 
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 الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

 الواردات السعودية الصادرات السعودية  

 العام

 امليزان التجاري  حجم التجارة

 (مليون ريا  سعود )

2013 267,424 110,449 

2014 247,802 73,559 

2015 184,467 -329 

2016 155,225 4,607 

2017 174,325 20,382 

 والصين السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

تطور حجم التجارا بين اململكة العربية السعودية 
 (م2017  - 2013)والصين  خال  ال ترا بين 
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                 صررررررررررررررررادرات اململكررررررررررررررررة العربيررررررررررررررررة السررررررررررررررررعودية  تطررررررررررررررررور . 2

 إلى الصين
 تطور  ادرات اململكة العربية السعودية إلى 

 (م2017  - 2013)الصين  خال  ال ترا 

 لرم  ادرات اململكة العربية السعودية
 م2017إلى الصين   ام  

بل ععععا قيمععععة  ععععادرات اململكععععة العربيععععة السعععععودية إلععععى 

مليععععععععععون ريععععععععععا  سعععععععععععود    ععععععععععام   97354الصععععععععععين   ععععععععععو  

م  2016مليعععععععععون ريعععععععععا   عععععععععام  79916م  مقابعععععععع  2017

 .م2013مليون ريا   ام  188936و  و 

مععععن حيععععا ترتيععععب الععععدو   2ًععععاءت الصععععين اعععع  املرت،ععععة  

التععععععععععي تصعععععععععدر لهعععععععععا اململكعععععععععة العربيعععععععععة السععععععععععودية   عععععععععام 

 . م2017

ارت ععا قيمععة  ععادرات اململكعة العربيععة السعععودية إلععى 

مليعععععون ريعععععا   17438م بمقعععععدار   2017الصعععععين    عععععام 

م  بيعمعععععععععععععا ا   ضعععععععععععععا 2016سععععععععععععععود  مقار عععععععععععععة بععععععععععععععام 

 .م2013مليون ريا  مقار ة بعام  91582بمقدار  

ارت ععي معععد   مععو  عععادرات اململكععة العربيععة السععععودية 

 ععععععععن العععععععععام % 21.8م بلسعععععععع،ة 2017إلععععععععى الصععععععععين  ععععععععام 

 .الساب 

تهعععععععععععععععوع السععععععععععععععلي التععععععععععععععععي تصععععععععععععععدررا اململكععععععععععععععة العربيعععععععععععععععة 

: السععععععععععودية إلعععععععععى الصعععععععععين  ولرعععععععععم رعععععععععه  السعععععععععلي هععععععععع  

معتجات معد ية  معتجات كيماوية  ضوية   لدا ن 

    ععاس (خ،عا ورمعاد)ومصععو اا ا  خامعات مععادن 

 .وغيررا من السليومصعو اته  

إلرررررررى اململكرررررررة العربيرررررررة السرررررررعودية  صرررررررادرات أهرررررررم. 3

 الصين

 املصدرة اسم السلعة
 القيمة

 (مليون ريا )

 74,043 معتجات معد ية

 14,183 معتجات كيماوية  ضوية

 6,913 لدا ن ومصعو اا ا

 302 خامات معادن  خ،ا ورماد

 227   اس ومصعو اته

 الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

 الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

 (مليون ريا  سعود )

97354
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92069
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                      اململكرررررررررررررررررررررررررررة العربيرررررررررررررررررررررررررررة السرررررررررررررررررررررررررررعودية  واردات تطرررررررررررررررررررررررررررور . 4

 من الصين
 تطور واردات اململكة العربية السعودية  

 (م2017 - 2013)من الصين خال  ال ترا 

76971

87122

78488

92398

75309
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 من الصيناململكة العربية السعودية  واردات أهم. 5

بل ععععععععا قيمععععععععة واردات اململكععععععععة العربيععععععععة السعععععععععودية مععععععععن 

مليععععععععععععون ريعععععععععععععا   76971م حعععععععععععععوال    2017الصععععععععععععين  ععععععععععععام 

م  2016مليعععععععععون ريعععععععععا   عععععععععام  75309سعععععععععود   مقابععععععععع  

 .م2013مليون ريا   ام  78488و  و 

من حيا ترتيب الدو  التعي  1ًاءت الصين ا  املرت،ة  

 . م2017تستورد ما ا اململكة العربية السعودية   ام 

ارت ععععععا قيمعععععة واردات اململكعععععة العربيعععععة السععععععودية معععععن 

مليععععععععععععون ريععععععععععععا   1662م  بمقععععععععععععدار  2017الصععععععععععععين  ععععععععععععام  

م  بيعما ا   ضا بمقعدار  2016سعود   مقار ة بعام 

 .م2013مليون ريا  مقار ة بعام  1517

ارت ي معد   معو واردات اململكعة العربيعة السععودية معن 

 . ن العام الساب % 2.2م  بلس،ة 2017الصين  ام  

تهعععععععععععععععوع السععععععععععععععلي التعععععععععععععععي تسععععععععععععععتوردرا اململكععععععععععععععة العربيعععععععععععععععة 

لًهععزا : السععودية مععن الصععين   ولرععم رععه  السععلي هعع  

ومعععععععععععععععععدات كهربا يععععععععععععععععة ولًزاؤرععععععععععععععععا   الت ولدوات  ليععععععععععععععععة 

ولًزاؤرععا  ل ععاب وم،ععاني مصععععة  لل سععة غيعععر مصعع را  

 .غيررا من السلي  و (فوال )اوتديد والصلب 

 لرم واردات اململكة العربية السعودية
 م2017من الصين   ام 

 املستوردة اسم السلعة
 القيمة

 (مليون ريا )

 22,870 لًهزا ومعدات كهربا ية ولًزاؤرا

 13,290  الت ولدوات  لية ولًزاؤرا

 3,291 ل اب وم،اني مصععة

 3,225 لل سة غير مص را

 2,814 (فوال )اوتديد والصلب 

 الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

 الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

 (مليون ريا  سعود )
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 : مصادر البيانات

 :  مصادر عربية. 1

 .م2017 الر يسيين  التجاريين و ركائ ا اململكة بين التجار   الت،اد  لإلحصاء  العامة الهيئة

 املوقعة واوجما ية الاعا ية واالسهامار   وال ني والتجار   االقتصاد  التعاون  ات اقيات املالية  وزارا

ع ية لو  اإلسالمية والدو   السعودية العربية اململكة بين  .ف  ا املشاركة لو  اً 

 : بيانات. 2

 .م 2017 العاملية  االقتصادية املؤ رات الدول   ال،ع 

 :  مصادر أجنبية. 3

  Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2018 

 والصين السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات


