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 القسم األول 

 للفلبينالرئيسية  املؤشرات والحقائقأهم 

 خريطة الفلبين

تقعععععل الفلبعععععين سيعععععول  عععععرا اسعععععيا  وتبلععععع  مسعععععا   ا 

 .2ألف كم 300 والى 

  املوقع واملساحة 

تعتمد الفلبين في اقتصادها على القطاع الزراعي  
 لتوافر املوارد الطبيعية التي تؤهلها لذلك

ً
 .نظرا

قصعععععع  : أهعععععم امل الععععععيف الزراعيععععععة فعععععي الفلبععععععين  ععععععي
السعععكر وسعععود الهيعععد واةرد والعععذرا واملعععود واةنانعععا  

 .واملانجو

الفلبعععععين بصعععععياعات االلكملرونيعععععات واملال عععععع  ز عتتميععععع
واة ذيععععععععة واةدويععععععععة ولععععععععياعة امليتجععععععععات ا  شعععععععع ية 

ولعععيد اةسعععما   البتععععرو  اةغذيعععة وتكريعععر وتجهيععععز 
كععذلك فقععد ان رلععب الفلبععين فععي قطععاعي الصععياعة 

 .ا حديثة وا  دمات

سعععععدف مععععععد  اليمعععععو فعععععي اليعععععات  الصعععععياعي بعععععالفلبين 

 .م2017في عام % 7.2

معععععا اليععععععات  % 59.8سعععععاهم قطعععععاع ا  ععععععدمات بي عععععو 

م  بييما بل  2017امل لي اإلسمالي بالفلبين في عام 

% 9.6و% 30.6نصععي  قطععاعي الصععياعة والزراعععة 

 .على الملرتي 

 

 االقتصاد

 الفلبين و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

Source: World Bank 

 اليات  امل لى اإلسمالي للفلبين 
 م2017عام  

 اليات  امل لى اإلسمالي

 (باةسعار ا دارية)
 مليار دوالر أمريكي 313.595

     Source: Central Intelligence Agency  
 

 

 م2018تقديرات عدد سكان الفلبين  عام 

 مليون نسمة 105.9 نإسمالى عدد السكا

 %1.55 معد  اليمو السكاني

الفلبينيعععععععععععة واإلنجليغيعععععععععععة همعععععععععععا الل تعععععععععععان الرسعععععععععععميتان 
 .للفلبين

 اللغة الرسمية
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 الفلبين إلى العالمصادرات . 1

 أهم الدو  املستوردا ما الفلبين 
 م2017عام  

 أهم لادرات الفلبين إلى العالم 
 م2017عام 

 الدول املستوردة من الفلبينأهم . 2

 القسم الثاني

 شركائها التجاريين للفلبين وأهمالتجارة الخارجية مالمح 

 68.7   والى إلى العالم لادرات الفلبينقيمة  يإسمالبل    

م  و ععى بععذلك ت تععف املركععز   2017  عععام يمليععار دوالر أمريكعع

معععا  يعععب ترتيععع  املصعععدريا علعععى مسعععتو  الععععالم  فعععي  43

 .العام نفسه

إلععععععى العععععععالم  وأهمهععععععا مععععععا  يععععععب  الفلبععععععينتتيععععععوع لععععععادرات 

الدوائر اإللكملرونية املتكاملة وأسزاؤهعا  : ةهمية النس يةا

آالت وأسهعععزا كهربائيعععة لهعععا وةعععائف فرديعععة وقطعععل ال يعععار  

آالت املعا دعععععععععععععة الذاتيعععععععععععععة للبيانعععععععععععععات وو عععععععععععععدا  ا  قارئعععععععععععععات 

م ياليسععععععععية أو بصعععععععععرية  آالت أخعععععععععر    عععععععععابالت وأسعععععععععال  

معزولعة وغيععر معزولعة  الثيائيععات والملرانزسعتورات وأسهععزا 

أ ععععععععععبامل املولععععععععععالت املشععععععععععا  ة  أسهععععععععععزا أ ععععععععععبامل املولععععععععععالت 

 .وغيرها ما امليتجاتا حساسة للضوء  

 املرتبععععة اةولععععى بععععين الععععدو  املسععععتوردا مععععااليابععععان  عععع لب 

قيمععععة  يسمعععالإ معععا% 15.8الفلبعععين بيهميعععة نسععع ية بل عععب  

تل  عا م  2017ععام   الفلبعين الدو  املستوردا معاواردات 

 يمعععععا إسمععععععال% 14.1بنسعععععبة الواليعععععات املت عععععدا االمريكيععععععة 

الفلبععععععين فععععععي العععععععام مععععععا  الععععععدو  املسععععععتوردا قيمععععععة واردات 

 .نفسه

اسععععععتوردت اململكعععععععة العربيععععععة السععععععععودية مععععععا الفلبعععععععين معععععععا 

معععععععععا إسمعععععععععالي قيمعععععععععة واردات العععععععععدو  % 0.1قيمتععععععععه  عععععععععوالى 

 .م2017املستوردا ما الفلبين  عام  

 )%(األهمية النسبية  أهم الدول املستوردة

 15.8 اليابان

 14.1 الواليات املت دا االمريكية

 13.1 هون   ون 

 11.7 الصين

 6.3 سمهورية  وريا

 كود 
 السلع

 املصدرة اسم السلع
األهمية  
 النسبية

)%( 

8542 
الدوائر اإللكملرونية املتكاملة 

 وأسزاؤها
20.4 

8543 
آالت وأسهزا كهربائية لها وةائف 

  فردية وقطل ال يار
10.5 

8471 
آالت املعا دة الذاتية للبيانات 

وو دا  ا  قارئات م ياليسية أو 
 بصرية  آالت أخر  

6.9 

 3.3  ابالت وأسال  معزولة وغير معزولة 8544

8541 

الثيائيات والملرانزستورات وأسهزا 

أ بامل املولالت املشا  ة  أسهزا 

 أ بامل املولالت ا حساسة للضوء

2.6 

Source: COMTRADE ,ITC  
 

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

 الفلبين و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

Source: COMTRADE ,ITC  
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 الفلبين من العالم واردات. 3

 أهم الدو  املصدرا إلى الفلبين 
 م2017عام 

 أهم واردات الفلبين ما العالم 
 م2017عام 

 الدول املصدرة إلى الفلبينأهم . 4

  عععععععععوالى  معععععععععا الععععععععععالم الفلبعععععععععين قيمعععععععععة واردات يبلععععععععع  إسمعععععععععال

م  و ععى بععذلك ت تععف 2017عععام  يمليععار دوالر أمريكعع101.9

معععععا  يععععععب ترتيععععع  املسععععععتورديا علعععععى مسععععععتو   34املركعععععز  

 .العالم  في العام نفسه

مععععععععا الععععععععالم  وأهمهععععععععا معععععععا  يععععععععب  الفلبعععععععينتتيعععععععوع واردات 

الدوائر اإللكملرونية املتكاملة وأسزاؤها  : ةهمية النس يةا

الزيععععععععوت وديعععععععععوت بملروليععععععععة مت صعععععععععف عل  ععععععععا معععععععععا املععععععععععادن 

  سعععععععيارات ليقعععععععف اة عععععععع ا   (باسعععععععتخياء ا  عععععععام)القاريعععععععة 

الزيعععععععوت اليفطيعععععععة وديععععععععوت مت صعععععععف عل  ععععععععا معععععععا املعععععععععادن 

  القارية ا  ام  آالت الطباععة ومكونعات الطباععة اةخعر  

 .وغيرها ما امليتجات

املصععدرا للفلبععين املرتبعة اةولععى بععين العدو  الصععين  ع لب 

قيمعععة لعععادرات  يسمعععالإمعععا % 18.1بيهميعععة نسععع ية بل عععب 

اليابعععععععععان تل  عععععععععا م  2017للفلبعععععععععين  ععععععععععام  املصعععععععععدراالعععععععععدو  

قيمععة لععادرات  يمععا إسمععال% 11.6بيهميععة نسعع ية بل ععب  

 .املصدرا للفلبين في العام نفسهالدو  

لععدرت اململكععة العربيععة السعععودية إلععى الفلبععين مععا قيمتععه 

مععا إسمععالي قيمععة لععادرات الععدو  املصععدرا % 1.2 ععوالى  

 .م2017للفلبين  عام  

 )%(األهمية النسبية  أهم الدول املصدرة

 18.1 الصين

 11.6 اليابان

 8.7 سمهورية  وريا

 8.2 الواليات املت دا اةمريكية

 6.9 تايالند

 كود 
 السلع

 املستوردة اسم السلع
األهمية  
 النسبية

)%( 

الدوائر اإللكملرونية املتكاملة  8542

 وأسزاؤها
12.5 

2710 

الزيوت وديوت بملرولية مت صف 

 عل  ا ما املعادن القارية 

 (باستخياء ا  ام)

5.5 

 4.5 سيارات ليقف اةش ا  8703

2709 
الزيوت اليفطية وديوت مت صف 

 عل  ا ما املعادن القارية ا  ام
3.4 

8443 
آالت الطباعة ومكونات الطباعة 

 اةخر  
3.2 

Source: COMTRADE ,ITC  
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 القسم الثالث

   والفلبينالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

بعالق           ات الفلب           ين ت           رتبع اململك           ة العربي           ة الس           عودية و        

الفلب    ين إح    دء الش     ركا  جعل       ، اقتص    ادية وتجاري    ة قوي    ة

وفيما يلى ، العربية السعوديةالتجاريين الرئيسيين للمملكة 

 :بعض الحقائق

 العربية اململكة بين والتجارية االقتصادية لعالقاتا ت ضل

 اتفاقية” م  امقد   ىوف  عديدا التفاقيات والفلبين السعودية

 واالستثمارية والتجارية االقتصادية املجاالت في للتعاون 

 والفلبين  السعودية العربية اململكة  كومة بين “والفيية

 عام اةولى سماد   هر  في سدا  مديية في ُ ررت والتي

 املوافقة لدرت وقد م 1994 أكتوبر  هر  املوافق   هع1415

 .هع1415 عام في  15 / م رقم امللكي باملرسوم عل  ا

 يساهم والذ  الفلبيني  السعودي اةعما  مجل  انشاء تم

 بين والتجارية االقتصادية العالقات تقوية في كبير   شكف

 .والفلبين السعودية العربية اململكة

بل  حدم التجارا بين اململكة العربية السعودية والفلبين ن و   

م  2016مليعار ععام  6.1م  مقابعف  2017مليار ريعا   ععام  6.8

 .م2013مليار عام 10.8ومقابف  

%  11.4م بنسبة  2017ارتفل حدم التجارا بين البلديا عام 

 .م2016مقارنة  عام 

بعععععععععين اململكععععععععععة العربيععععععععععة السعععععععععععودية  - قعععععععععق امليعععععععععععزان التجععععععععععاري 

مليععار ريععا    4.5فععائل لصعا مل اململكععة يقععدر بي عو   -والفلبعين 

 .م2017عام 

 :حقائق عامة. 1

 الهيئة العامة لإل صاء: املصدر 
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التباد  التجاري بين اململكة العربية السعودية 
 (م2017  -2008)والفلبين  خال  الفملرا بين 
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 الهيئة العامة لإل صاء: املصدر 

 الواردات السعودية الصادرات السعودية  

 العام

 امليزان التجاري  حجم التجارة

 (مليون ريا  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 

 الفلبين و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

تطور حدم التجارا بين اململكة العربية السعودية 
 (م2017  - 2013)والفلبين  خال  الفملرا بين 
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                 ص                ادرات اململك                ة العربي                ة الس                عودية  تط                ور . 2

 إلى الفلبين
 تطور لادرات اململكة العربية السعودية إلى 

 (م2017  - 2013)الفلبين  خال  الفملرا 

 أهم لادرات اململكة العربية السعودية
 م2017إلى الفلبين  عام  

إلعععععى  اململكعععععة العربيعععععة السععععععودية بل عععععب قيمعععععة لعععععادرات

ي  ريععععا  سعععععودمليعععار  5.7م ن ععععو   2017الفلبعععين عععععام 

اململكععععععععة  لععععععععادراتقيمععععععععة  يسمععععععععالإمععععععععا % 1 ممعععععععا يمثععععععععف

 . العام نفسه يفللعالم  العربية السعودية 

ارتفععب قيمععة لععادرات اململكعة العربيععة السعععودية إلععى 

مليعععععععععون ريعععععععععا   579م  بمقعععععععععدار   2017الفلبعععععععععين  ععععععععععام 

م  بييمعععععععععععععا ان فضعععععععععععععب 2016سععععععععععععععودي مقارنعععععععععععععة  ععععععععععععععام 

 .م2013مليار ريا  مقارنة  عام  4.2بمقدار   

ارتفعل مععد  نمعو لععادرات اململكعة العربيعة السعععودية  

عععععععععا العععععععععام % 11.4م بي ععععععععو  2017إلععععععععى الفلبععععععععين عععععععععام 

 .السابق

تتيععععععععععععععوع السععععععععععععععلل التععععععععععععععععي تصععععععععععععععدرها اململكععععععععععععععة العربيعععععععععععععععة 

: السععععععععععودية إلععععععععععى الفلبعععععععععين  وأهععععععععععم هعععععععععذمل السععععععععععلل  ععععععععععي

ا حديععععععععععد  ميتجعععععععععات معدنيععععععععععة  لعععععععععدائا ومصععععععععععيوعا  ا 

 دسععععععععععاه ومصععععععععععيوعاته   أسععععععععععمدا  (فععععععععععوال )والصععععععععععل  

 .وغيرها ما السلل

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

 الفلبين

 املصدرة اسم السلعة
 القيمة

 (مليون ريا )

 331,5 ميتجات معدنية 

 123 لدائا ومصيوعا  ا

 70 (فوال )ا حديد والصل  

 28 أسمدا

 8 دساه ومصيوعاته

 الهيئة العامة لإل صاء: املصدر 

 الهيئة العامة لإل صاء: املصدر 

 (مليون ريا  سعودي)
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                      اململك                           ة العربي                           ة الس                           عودية  واردات تط                           ور . 4

 من الفلبين
 تطور واردات اململكة العربية السعودية  

 (م2017 - 2013)ما الفلبين خال  الفملرا 

1178

922

958

1104

1059

0 200 400 600 800 1,000 1,200

2013

2014

2015

2016

2017

 من الفلبيناململكة العربية السعودية  واردات أهم. 5

معععععععععا  اململكعععععععععة العربيعععععععععة السععععععععععودية بل عععععععععب قيمعععععععععة واردات

ي  ريعععا  سعععععودمليععععار  1.2 م   عععوالى 2017الفلبعععين عععععام 

اململكعععععععععة  وارداتقيمعععععععععة ي سمعععععععععالإمعععععععععا % 0.2  ممعععععععععا يمثعععععععععف

 . العام نفسه يفما العالم  العربية السعودية 

ارتفععععععب قيمعععععة واردات اململكعععععة العربيعععععة السععععععودية معععععا 

مليععععععععععععون  ريععععععععععععا   119م بمقععععععععععععدار   2017الفلبععععععععععععين عععععععععععععام  

م  كمععععععا ارتفعععععععب بمقععععععدار   2016سعععععععودي  مقارنععععععة  عععععععام 

 .م2013مليون ريا  مقارنة  عام  220

ارتفععععل مععععععد  نمععععو  واردات اململكعععععة العربيععععة السععععععودية  

ععععععععا الععععععععام % 11.2م ب عععععععوالي  2017معععععععا الفلبعععععععين ععععععععام 

 .السابق

تتيععععععععععععععوع السععععععععععععععلل التعععععععععععععععي تسععععععععععععععتوردها اململكععععععععععععععة العربيعععععععععععععععة 

فواكعه  : السعودية ما الفلبين  وأهم هذمل السعلل  عي 

آالت وأدوات آليعععععععععععة وأسزاؤهعععععععععععا  ن عععععععععععا  ومصعععععععععععيوعاته  

أسهععععععزا ومعععععععدات كهربائيععععععة وأسزاؤهععععععا  ديععععععوت عطريععععععة  

 .وغيرها ما السللم ضرات تجميف  

 أهم واردات اململكة العربية السعودية
 م2017ما الفلبين  عام 

 املستوردة اسم السلعة
 القيمة

 (مليون ريا )

 533 فواكه

 119 آالت وأدوات آلية وأسزاؤها

 118 ن ا  ومصيوعاته

 111 أسهزا ومعدات كهربائية وأسزاؤها

 51 ديوت عطرية  م ضرات تجميف

 الهيئة العامة لإل صاء: املصدر 

 الهيئة العامة لإل صاء: املصدر 

 (مليون ريا  سعودي)
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 : مصادر البيانات

 :  مصادر عربية. 1

 .م 2017 الرئيسيين  التجاريين و ر ائ ا اململكة بين التجاري  التباد  لإل صاء  العامة الهيئة

 املوقعة وا دماعية الثيائية واالستثماري  والفني والتجاري  االقتصادي التعاون  اتفاقيات املالية  ودارا

 .ف  ا املشاركة أو  اةسي ية أو  اإلسالمية والدو   السعودية العربية اململكة بين

 : بيانات. 2

 .م 2017 العاملية  االقتصادية املؤ رات  الدولى البيك

 .مComtrade  2017 بيانات قاعدا املت دا  اةمم

 .م 2017  العاملية  التجارا مؤ رات   ITC)) العاملية التجارا مركز 

 :  مصادر أجنبية. 3

  Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2018 
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