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القسم األول 

للواليات املتحدةاملؤشرات والحقائق الرئيسية أهم 

ـــــــي وســـــــط قـــــــا رة تقـــــــع الواليـــــــات املتحـــــــدة األمريكيـــــــة 

ن املحـــــيط الهـــــادي واالطلســـــ ، امريكـــــا الشـــــمالية بـــــ

.تحدها كندا شماال،  واملكسيك جنوباً 

ي  تبلــــــغ مســــــاحة الواليــــــات املتحــــــدة األمريكيــــــة حــــــوا

.2كم 9,833,517

.واشنطن عاصمة الواليات املتحدة األمريكية

 املوقع واملساحة 

ناعية تمتلـــــك الواليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة بنيـــــة صـــــ

ــــــا لت ضــــــم هائلــــــة، وتتنــــــوع الصــــــناعات الرئيســــــية ف

الصــــــــــــــــناعات التعدينيــــــــــــــــة، الحديــــــــــــــــد، الســــــــــــــــيارات، 

ات، الصـــــــناعات الفضـــــــائية، االتصـــــــاالت، الكيماويـــــــ

رونيـــــــــة، االخشـــــــــاب، الصـــــــــناعات  الصـــــــــناعات االلك

.الغذائية

ر الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة  مــــن أكبــــ ـر دول وتعتـــــ

رادًا للنفط  .العالم است

ا  ويا، الذرة، فول الصـ: أهم املحاصيل الزراعية ف

.القمح، البطاطس، الخضروات، الفواكه

ـــــي      العملـــــة الرســـــمية للواليـــــات املتحـــــدة االمريكيـــــة

.“الدوالر االمريكي ” 

االقتصاد

خريطة الواليات املتحدة

ية تقديرات عدد سكان الواليات املتحدة األمريك
م2021عام

أهم املؤشرات االقتصادية للواليات املتحدة 
م2020األمريكية، عام 

ى عدد السكا نسمة 334,998,398 نإجما

%0.7معدل النمو السكانى

    Source: Central Intelligence Agency 

Source: World Bank

ي  ى اإلجما الناتج املح
)باألسعار الجارية(

تريليون دوالر أمريكي 20.94
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القسم الثاني 

ن اململكة العربية السعودية  والواليات املتحدة األمريكيةالعالقات االقتصادية والتجارية ب

األمريكية  الواليات املتحدة ترتبط اململكة العربية السعودية و   
تحـدة الواليـات املبعالقات اقتصادية وتجارية قوية، جعلـت 

ن للماألمريكيــــــة  ن الرئيســــــي ملكــــــة إحــــــدى الشــــــركاء التجــــــاري
ى بعض الحقائق : العربية السعودية، وفيما ي

ن والتجاريــــة االقتصــــادية لعالقــــاتتخضــــع ا لعربيــــة اململكــــة ا بــــ

ــ ،دةالتفاقيــات عديــالواليــات املتحــدة األمريكيــة الســعودية   ىو

امقــّدِ  ــ” م ن حكومــة اململ“ اتفاقيــة التعــاون الف كــة العربيــة بــ

اها ، والتـــــــي بمقتضــــــالواليــــــات املتحــــــدة األمريكيــــــة الســــــعودية و 

ـــــــــي مجــــــــــاالت االقتصــــــــــاد ى الطرفــــــــــان لتوســـــــــيع التعــــــــــاون   يســـــــــ

رك ال . تـــــاموالتكنولوجيـــــا والصـــــناعة بـــــروح مـــــن التفـــــاهم املشـــــ

ــــــا باملرســــــوم ( بتــــــاريخ   21/ رقــــــم م امللكــــــي صــــــدرت املوافقــــــة عل

).هـ1395/3/28

ن بــــــــ“ اتفاقيــــــــة االســــــــتثمارات الخاصــــــــة املضــــــــمونة”تــــــــم ابــــــــرام  

الواليـــــــــــــات املتحـــــــــــــدة حكومـــــــــــــة اململكـــــــــــــة العربيـــــــــــــة الســـــــــــــعودية و 

كيــــة ــــدف زيــــادة مشــــاركة الشــــركات الخاصــــة االمرياألمريكيــــة 

ــــــى ادخــــــال التكنولوجيــــــا الحديثــــــة ا ــــــى فـــــــي املشــــــاريع الهادفــــــة ا

ـــا بامل(اململكـــة العربيـــة الســـعودية،  رســـوم صـــدرت املوافقـــة عل

). هـ 1395/3/29بتاريخ   22/ م رقم  امللكي  

ن اململكـــــة العربيـــــة الســـــع ودية  بلـــــغ حجـــــم التبـــــادل التجـــــاري بـــــ

ريـــــال ســـــعودي، مليـــــار  86.2نحـــــواملتحـــــدة األمريكيـــــة الواليـــــات و 

.م 2020عام 

ن اململكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية -امليــــــــــزان التجـــــــــاري حقـــــــــق   بـــــــــ

تحــــدة لواليــــات املا فــــائض لصــــالح -األمريكيــــةاملتحــــدة الواليــــات و

ي األمريكية  .م  2020ريال، عام مليار  24.1يقدر بحوا

:حقائق عامة. 1

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

ن اململكة والواليات املتحد ة التبادل التجاري ب
ن  رة ب )م2020  -2011(األمريكية خالل الف
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الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الصادرات السعودية   الواردات السعودية

العام
ان التجاري حجم التجارة امل

)مليون ريال سعودي(

2016143,856- 11,600

2017136,953780

2018166,26424,980

0192120,048- 22,000

202086,169- 24,120

ن اململكة  والواليات املتح دة تطور حجم التجارة ب
ن  رة ب )2020 -2016(األمريكية، خالل الف
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                 صــــــــــــــادرات اململكــــــــــــــة العربيــــــــــــــة الســــــــــــــعودية  تطــــــــــــــور . 2
ى الواليات املتحدة إ

ى الواليات املتحدة األمري كية، تطور صادرات اململكة إ
رة  )م2020  -2016(خالل الف

ى الواليات املتحدة األمري كية،  أهم صادرات اململكة  إ
م2020عام 

ـــــى بلغــــت قيمــــة صـــــادرات اململكــــة العربيـــــة الســــعودية إ

مليــــــــار ريــــــــال  31.0الواليــــــــات املتحــــــــدة األمريكيــــــــة نحــــــــو  

مليــار ريـــال 49.0م، مقابــل نحـــو 2020ســعودي، عــام  

.م2016مليار ريال عام  66.1م، ونحو  2019عام 

ــي املرتبــة  الــ مــن  6ـ جــاءت الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

بيـــــة حيـــــث ترتيـــــب الـــــدول التــــــي تصـــــدر لهـــــا اململكـــــة العر 

.  م2020السعودية، عام 

دية انخفضـــت  قيمـــة صـــادرات اململكـــة العربيـــة الســـعو 

ـــى الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، عـــام  م بمقـــدار  2020إ

م، 2019مليـــــــون ريـــــــال ســـــــعودي مقارنـــــــة بعـــــــام 18,000

مليــــــون ريــــــال مقارنــــــة  35,104كمــــــا انخفضــــــت بمقــــــدار 

.م2016بعام 

انخفـــــــــــــض معـــــــــــــدل نمـــــــــــــو صـــــــــــــادرات اململكـــــــــــــة العربيـــــــــــــة 

ـى الواليـات املتحـدة األمريكيـة عـام  م 2020السعودية إ

.عن العام السابق% 36.7بنسبة 

 تتنـــــــــــــوع الســــــــــــــلع التـــــــــــــــي تصــــــــــــــدرها اململكــــــــــــــة العربيــــــــــــــة

ـــى الواليــات املتحـــدة األمريكيــة، من تجـــات الســعودية إ

يـــــة معدنيـــــة، ألومنيـــــوم ومصـــــنوعاته، منتجـــــات كيماو 

ــــر عضــــوية ، أســــمدة ، عضــــوية، منتجــــات كيماويــــة غ

رها من السلع .وغ

ــــــى اململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية  صــــــادرات أهــــــم. 3 إ
الواليات املتحدة األمريكية 

القيمةاملصدرةاسم السلعة
)مليون ريال(

23,771منتجات معدنية

1,074ألومنيوم ومصنوعاته

838منتجات كيماوية عضوية

ر عضوية 563منتجات كيماوية غ

453أسمدة

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

)مليون ريال سعودي(

66128

68867

95622

49024

31024
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                      اململكــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــعودية  واردات تطــــــــــــــــــــــور . 4
من الواليات املتحدة األمريكية

ية تطور واردات اململكة من الواليات املتحدة األمريك
رة  )م2020 - 2016(خالل الف

ات مـن الواليـاململكـة العربيـة السـعودية  واردات أهم. 5
املتحدة األمريكية

بلغــــــــت قيمــــــــة واردات اململكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية مــــــــن 

ي  2020الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــام   55.1م  حــوا

مليــــار ريــــال عــــام  71.0مليــــار ريــــال ســــعودي، مقابــــل نحــــو 

.م2016مليار ريال عام 77.7م، ونحو 2019

ـــي املرتبـــة  الــــ مـــن  2  جـــاءت الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة 

ـــا اململكـــة ال عربيـــة حيـــث ترتيـــب الـــدول التــــي تســـتورد م

.  م2020السعودية، عام 

مــن  انخفضــت قيمــة واردات اململكــة العربيــة الســعودية

م بمقــــــــــــــدار 2020الواليــــــــــــــات املتحــــــــــــــدة األمريكيــــــــــــــة عــــــــــــــام 

م، كمـا  2019مليون ريال سعودي، مقارنة بعـام 15,879

مليـــــــون ريـــــــال مقارنـــــــة بعـــــــام 22,583انخفضـــــــت بمقـــــــدار  

.م2016

ية انخفــض  معــدل نمــو واردات اململكــة العربيــة الســعود

م  بنســـــبة 2020مـــــن الواليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة عـــــام  

.عن العام السابق% 22.4

ة تتنـــــــــــــوع الســــــــــــــلع التــــــــــــــي تســــــــــــــتوردها اململكـــــــــــــة العربيــــــــــــــ

ذه الســعودية مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وأهــم هــ

ــــــــــي ســــــــــيارات آالت وأدوات آليــــــــــة وأجزاؤهــــــــــا ، : الســــــــــلع 

، مركبــــــات جويــــــة وأجزاؤهــــــا ، أجهــــــزة طبيــــــة وأجزاؤهــــــا،

وبصـــــــــــــــرية وتصـــــــــــــــويرية، أجهـــــــــــــــزة ومعـــــــــــــــدات كهربائيـــــــــــــــة 

رها من السلعوأجزاؤها،  .وغ

ة، أهم واردات اململكة من الواليات املتحدة األمريكي
م2020عام 

القيمةاملستوردةاسم السلعة
)مليون ريال(

9,967آالت وأدوات آلية وأجزاؤها

7,743سيارات وأجزاؤها

6,329مركبات جوية وأجزاؤها 

3,262 أجهزة طبية وبصرية وتصويرية

3,193أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

)مليون ريال سعودي(
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: مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

ن التجاري  التبادل لإلحصاء، العامة الهيئة ا اململكة ب ن وشركا ن، التجاري .م2020 الرئيسي

 املوقعة اعيةوالجم الثنائية واالستثماري  والف والتجاري  االقتصادي التعاون  اتفاقيات املالية، وزارة

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

:  مصادر أجنبية. 2
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