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 القسم األول 

 لباكستانالرئيسية  املؤشرات والحقائقأهم 

 خريطة باكستان

  م وريععععععععععععععة باكسععععععععععععععتان 
 
تقععععععععععععععس باكسععععععععععععععتان  و رسععععععععععععععميا

اإلسعععععععالمية  ععععععععح  اعععععععون  سععععععععيا  وت عععععععد ا ال اععععععععد معععععععع  

الشععرو و فناتسععتان الععب النعععرن وايععران  ععح ا  اعععون 

النربع  والصعين  عح  ق علش الشعمار الشعرتح   وت لعع  

 .      2كم796,095مساحتها حوالب  

 

  املوقع واملساحة 

تتمتععععععععس باكسععععععععتان بععععععععوفر  وتاععععععععوع املععععععععوارد الط يعيععععععععة 

مع  ك يععر  والبشرية؛ حيث يو د فيهعا احتياييعات 

 .الف مالذ ب وامللح و 

كمععععععععععععععا  ن موقع ععععععععععععععا االس راتيجععععععععععععععع  يما  ععععععععععععععا فر ععععععععععععععة 

ا مل ور اقليمي  ام  ح املاطقة  .لتص ح مركز 

القطععععععععععع   :   ععععععععععم املاتجعععععععععععات الزرا يععععععععععة وا  يوا يعععععععععععة 

القمعععح  ا،رق  قصعععب السعععكر  الفواكععع   ا   عععار  

 .  م ال قر    م ال أن  ال يض

املنسععععععو ات واملالجعععععع   وتج يععععععععز :   ععععععم الصععععععاا ات 

ا،غذيععععععععععععععة  واملست  ععععععععععععععرات الصععععععععععععععيدال ية  ومعععععععععععععععواد 

 .ال ااء  واملاتجات الورقية  وا،سمد 

 

 االقتصاد

 وباكستان السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

Source: World Bank 

 الااتج امل لب اإل مالح ل اكستان 
 م2017 ام  

 الااتج امل لب اإل مالح

 (با،سعار ا  ارية)
 مليار دوالر  مريك  304.9  

     Source: Central Intelligence Agency  
 

 

 م2018تقديرات  دد سكان باكستان   ام 

 مليون تسمة 207.9 نا مالب  دد السكا

 %1.41 معدر الامو السكات 

https://www.almrsal.com/post/382105/%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7


3 

 القسم الثاني

  وباكستانالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

بعالقررررررات باكسررررررتان  ترررررررتبك اململكررررررة العربيررررررة السررررررعودية و 

 : اقتصادية وتجارية قوية، وفيما يلى بعض الحقائق

اململكعععععععة  بععععععين والتجاريععععععة االقتصعععععععادية لعالقععععععاتا تخ ععععععس

العربيعععععععة السععععععععودية و باكسعععععععتان التفاقيعععععععات  ديعععععععد   و عععععععب 

 “التعاون االقتصادي والتجاري والفنعي  “مقدمتها اتفاقية 

و .  عععععع1413وقععععد حععععررت  عععععذن االتفاقيععععة بععععين ال لعععععدي   ععععام 

 11/م) درت املوافقة  ليها باملرسوم امللك  الكعريم رقعم  

 . ع 1413/7/26وتاريخ ( 

مليعععار  12بلعع  م ععم التجعععار  بععين اململكععة وباكسعععتان   ععو   

مليععععار  ريععععار  ععععام  9.8م  مقابععع   2017ريعععار سعععععودي  ععععام 

 .م2013مليار ريار  ام  16.9م  و  و  2016

% 23.3ارتفس معدر م عم الت عادر التجعاري بياهمعا بنسع ة 

م  بيامعا ا خفعض بنسع ة 2016م  مقار ة جععام 2017 ام 

 .م2013مقار ة جعام % 28.9

بعععععين اململكعععععة العربيعععععة السععععععودية  -التجعععععاري امليععععععزان حقععععع  

مليرار  8.8فعاضض لصعا ح اململكعة  يقعدر با عو   -وباكسعتان 

مليععععععار  6.1مقابعععععع  فععععععاضض يقععععععدر با ععععععو . م2017ريعععععار   ععععععام 

 .م2016ريار  ام 

 :حقائق عامة. 1

 ال يئة العامة لإلحصاء: املصدر 
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الت ادر التجاري بين اململكة وباكستان  خالر 
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 ال يئة العامة لإلحصاء: املصدر 

 الواردات السعودية الصادرات السعودية  

 العام

 امليزان التجاري  حجم التجارة

 (مليون ريار سعودي)

2013 16,924 12,789 

2014 16,430 11,995 

2015 12,215 7,978 

2016 9,762 6,106 

2017 12,034 8,787 

 وباكستان السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

تطور م م التجار  بين اململكة العربية السعودية 
 (م2017  - 2013)وباكستان  خالر الف ر  بين 
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                 صررررررررررررررررادرات اململكررررررررررررررررة العربيررررررررررررررررة السررررررررررررررررعودية  تطررررررررررررررررور . 2

 إلى باكستان
 تطور  ادرات اململكة العربية السعودية الب 

 (م2017  - 2013)باكستان  خالر الف ر  

   م  ادرات اململكة العربية السعودية
 م2017الب باكستان   ام  

بلنععععم قيمععععة  ععععادرات اململكععععة العربيععععة السعععععودية الععععب 

مليعععععععون ريعععععععار سععععععععودي   عععععععام   10410باكسعععععععتان   عععععععو  

م  و  و 2016مليون ريار  ام  7934م  مقاب  2017

 .م2013مليون ريار  ام  14856

مع  حيعث ترتيعب العدور 18 اءت باكستان  عح املرت عة  

التعععععععععع  تصعععععععععدر ل عععععععععا اململكعععععععععة العربيعععععععععة السععععععععععودية   عععععععععام 

 . م2017

ارتفععم قيمععة  ععادرات اململكعة العربيععة السعععودية الععب 

مليععععون ريععععار  2476م بمقععععدار   2017باكسععععتان    ععععام 

م  بيامعععععععععععععا ا خف عععععععععععععم 2016سععععععععععععععودي مقار عععععععععععععة جععععععععععععععام 

 .م2013مليون ريار مقار ة جعام  4446بمقدار  

ارتفععس معععدر  مععو  عععادرات اململكععة العربيععة السععععودية 

 ععععع  الععععععام % 31.2م بنسععععع ة 2017العععععب باكسعععععتان  عععععام 

 .الساب 

تتاععععععععععععععوع السععععععععععععععلس التعععععععععععععععع  تصععععععععععععععدر ا اململكععععععععععععععة العربيعععععععععععععععة 

: السعععععععودية العععععععب باكسعععععععتان  و  ععععععم  عععععععذن السعععععععلس  عععععععح 

ماتجععععععععات معد يععععععععة  لععععععععداض  ومصععععععععاو ا ها  ماتجععععععععات 

  ععععوية  غيعععععر كيماويععععة   ععععوية  ماتجععععات كيماويععععة 

 .وغير ا م  السلسماتجات كيماوية ماو ة  

إلرررررررى اململكرررررررة العربيرررررررة السرررررررعودية  صرررررررادرات أهرررررررم. 3

 باكستان

 املصدرة اسم السلعة
 القيمة

 (مليون ريار)

 6,885 ماتجات معد ية

 1,965 لداض  ومصاو ا ها

 721 ماتجات كيماوية   وية

 213 ماتجات كيماوية غير   وية

 130 ماتجات كيماوية ماو ة

 ال يئة العامة لإلحصاء: املصدر 

 ال يئة العامة لإلحصاء: املصدر 

 (مليون ريار سعودي)
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                      اململكرررررررررررررررررررررررررررة العربيرررررررررررررررررررررررررررة السرررررررررررررررررررررررررررعودية  واردات تطرررررررررررررررررررررررررررور . 4

 من باكستان
 تطور واردات اململكة العربية السعودية  

 (م2017 - 2013)م  باكستان خالر الف ر  
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 من باكستاناململكة العربية السعودية  واردات أهم. 5

بلنععععععععم قيمععععععععة واردات اململكععععععععة العربيععععععععة السعععععععععودية معععععععع  

مليعععععععععععون ريععععععععععععار  1623م حعععععععععععوالح   2017باكسعععععععععععتان  عععععععععععام 

م  و  عو 2016مليعون ريعار  عام  1828سعودي  مقاب  

 .م2013مليون ريار  ام  2068

معع  حيععث ترتيععب الععدور  45 ععاءت باكسععتان  ععح املرت ععة  

التعععععععع  مسعععععععتورد ماهعععععععا اململكعععععععة العربيعععععععة السععععععععودية   عععععععام 

 . م2017

ا خف ععم قيمععة واردات اململكععة العربيععة السعععودية معع  

مليعععععععععععون ريعععععععععععار  205م  بمقعععععععععععدار  2017باكسعععععععععععتان  عععععععععععام  

م  كمععا ا خف ععم بمقعععدار  2016سعععودي  مقار ععة جععععام 

 .م2013مليون ريار مقار ة جعام  445

ا خفععض معععدر  مععو واردات اململكععة العربيععة السعععودية 

 عععع  العععععام % 11.2م  بنسعععع ة 2017معععع  باكسععععتان  ععععام  

 .الساب 

تتاععععععععععععععوع السععععععععععععععلس التععععععععععععععع  مسععععععععععععععتورد ا اململكععععععععععععععة العربيعععععععععععععععة 

: السععععععععودية مععععععع  باكسعععععععتان   و  عععععععم  عععععععذن السعععععععلس  عععععععح 

مصععع،ر     عععوم و حشعععاء و يعععرا  غيععععر  ح ععون   لبسعععة 

  لألكعععععع   بعععععع  ووعععععععاي وةهععععععارات وتوابععععععع    لبسععععععة  عععععععا ز 

 .وغير ا م  السلس

   م واردات اململكة العربية السعودية
 م2017م  باكستان   ام 

 املستوردة اسم السلعة
 القيمة

 (مليون ريار)

 270 ح ون

 205  لبسة غير  مص،ر 

 184   وم و حشاء و يرا  لألك 

 142 ب  وواي وةهارات وتواب 

 131  لبسة  ا ز 

 ال يئة العامة لإلحصاء: املصدر 

 ال يئة العامة لإلحصاء: املصدر 

 (مليون ريار سعودي)
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 : مصادر البيانات

 :  مصادر عربية. 1

 .م2017 الرضيسيين  التجاريين ووركائها اململكة بين التجاري  الت ادر لإلحصاء  العامة ال يئة

 املوقعة وا  ما ية الثااضية واالستثماري  والفني والتجاري  االقتصادي التعاون  اتفاقيات املالية  وقار 

 .فيها املشاركة  و  ا، ابية  و  اإلسالمية والدور  السعودية العربية اململكة بين

 : بيانات. 2

 .م 2017 العاملية  االقتصادية املؤورات  الدولب ال اك

 .مComtrade  2017 بيا ات قا د  املت د   ا،مم

 .م 2017  العاملية  التجار  مؤورات  ITC)) العاملية التجار  مركز 

 :  مصادر أجنبية. 3

  Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2018 
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