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القسم األول 

لجنوب أفريقياالرئيسية املؤشرات والحقائقأهم 

خريطة جنوب أفريقيا

يقيوا  في أقص ى جنووب قوارأ أفر تقع جنوب أفريقيا 

بوتسوووووووووووووووووووووا ا ويحووووووووووووووووووود ا مووووووووووووووووووو  ال ووووووووووووووووووومال  ووووووووووووووووووو  مووووووووووووووووووو  

  ومووووووووووووو  ال ووووووووووووور  موزمبيووووووووووووو     وموووووووووووووو  وزيمبوووووووووووووابو  

         الجنوووووووووووب املحوووووووووووي  ال نووووووووووود  واملحوووووووووووي  اال ل ووووووووووو  

و موووووووووووو  ال وووووووووووورب  امي يووووووووووووا  وتبلوووووووووووو  مسووووووووووووا   ا  وووووووووووووا ي 

. 2كم1,219,090

املوقع واملساحة 

أ تمتلووووووووور جنووووووووووب أفريقيوووووووووا ب يوووووووووة  وووووووووناعية متطوووووووووور 

جميوووووع وتتنوووووع فا ووووا اللووووناعات الرت سووووية وت ووووم  ت

ات السوووووويارات  ت وووووو ي  املعووووووادن وا الت وامل سوووووووج

اد والحديوووود واللوووولا والكيماويووووات واألسوووومدأ واملووووو 

ال ذاتيووووووة ول ووووووالا السووووووا  التجاريووووووة  و ير ووووووا موووووو 

.اللناعات

كبوووور تعووود جنوووب أفريقيوووا أ: أ ووم امللوووادر الطبيعيووة 

.ممنتج في العالم م  البالتين والذ ا والكرو 

ا الوذرأ والقموو وقلو: أ م املنتجات الزراعية ب وا 

  السكر والاواكه والخ روات  واللحووم والودواج

.ولحم ال أن واللوف ومنتجات األلبان

االقتصاد

أفريقياجنوبو السعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

Source: World Bank

الناتج املحلى اإلجما ي لجنوب أفريقيا 
م2020عام 

الناتج املحلى اإلجما ي

(باألسعار الجارية)
مليار دوالر أمريكي335.44

Source: Central Intelligence Agency

م2021تقديرات عدد سكان جنوب أفريقيا  عام 

نسمةمليون 56,9نلجما ى عدد السكا

%0.95معدل النمو السكاني

غرفة الشرقية-مركز االستثمار والدراسات 

.يةمقياس الرسم املستخدم في  ذه الخريطة قد يختلف ع  األبعاد الاعل* 
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القسم الثاني

وجنوب أفريقياالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

عالقاات بجنوب أفريقيا ترتبط اململكة العربية السعودية و 

جنااااااوب أفريقيااااااا إحاااااااد  جعلااااااا  ، اقتصااااااادية وتجاريااااااة قويااااااة

، ساااعوديةالعربيااة الالشاارءاا التجاااريين الرئيساايين للمملكااة 

:وفيما يلى بعض الحقائق

ربيوووة اململكووة العبووينوالتجاريوووةاالقتلوواديةلعالقوواتاتخ ووع

  ا السووووعودية وجنوووووب أفريقيووووا التااقيووووات عديوووودأ  وفووووى مقوووودم

ب تجنااااز االجدواض الياااارين  لااااب شاااا ن الياااارائز  لاااا“اتااقيووووة 

  وقوووووووود “الاااااااادرأ و لااااااااى رأه املااااااااال، وملنااااااااع ال  اااااااارب الياااااااارين  

و  ووووودرت .  وووووو1428 ووووررت  وووووذه االتااقيووووة بوووووين البلووووودي  عووووام 

وتووووووواري  ( 9/م)املوافقوووووووة علا وووووووا باملرسووووووووم امللكوووووووي الكوووووووريم رقوووووووم  

. و1429/2/19

ك  كما يسا م مجلس األعمال السعود  الجنوب أفريقي ب 

البلوودي   كبيوور فووي تقويوة العالقووات االقتلووادية والتجاريوة بووين

.وتنمية االستثمارات امل تركة بين ما

ب بلووووو  لجووووووم التجوووووارأ بووووووين اململكووووووة العربيوووووة السووووووعودية وجنووووووو 

مليار 17.4م  مقاب  2020مليار ريال عام 11.2أفريقيا  حو   

.م2016مليار عام 13.8م  ومقاب   2019عام 

م ب سبة  2020ا خاض معدل لجم التجارأ بين البلدي  عام 

.م2019مقار ة بعام %  35.3

وجنوب بين اململكة العربية السعودية- ق  امليوزان التجار  

مليووار ريووال  5.1فوواتض للووالم اململكووة يقوودر بنحووو  -أفريقيووا 

.م2020عام 

:حقائق  امة. 1

ال يئة العامة لإل لاء: امللدر 
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ال يئة العامة لإل لاء: امللدر 

اللادرات السعودية   الواردات السعودية

العام

امليزان التجاري حجم التجارة

(مليون ريال سعود )

201613,8057,598

201718,11011,806

201819,96415,029

201917,35711,324

202011,2375,148

أفريقياجنوبو السعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

ة تطور لجم التجارأ بين اململكة العربية السعودي
(م2020-2016)وجنوب أفريقيا  خالل الاترأ بين 

غرفة الشرقية-مركز االستثمار والدراسات 
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صااااااااااااااااادرات اململكااااااااااااااااة العربيااااااااااااااااة السااااااااااااااااعودية تطااااااااااااااااور . 2

إلى جنوب أفريقيا
تطور  ادرات اململكة العربية السعودية ل ى 

(م2020-2016)جنوب أفريقيا  خالل الاترأ 

أ م  ادرات اململكة العربية السعودية
م2020ل ى جنوب أفريقيا  عام 

 وووووى لاململكوووووة العربيوووووة السوووووعوديةبل وووووة قيموووووة  وووووادرات

ريووووووووال مليووووووووار 8.2م  حوووووووو   2020جنووووووووب أفريقيووووووووا عووووووووام 

. سعود

فووووووي قاتمووووووة ( 19)جوووووواءت جنوووووووب لفريقيووووووا فووووووي املرتبووووووة الووووووو 

دية  الووودول التووووي  ووودرت للا وووا اململكوووة العربيوووة السوووعو 

.م2020عام 

ية ا خا وووة قيموووة  وووادرات اململكوووة العربيوووة السووووعود

مليوووون   6,149م  بنحوووو 2020ل وووى جنووووب أفريقيوووا  عوووام 

م  كموووووا ا خا ووووووة 2019ريوووووال سوووووعود  مقار ووووووة بعوووووام 

.م2016مليون ريال مقار ة بعام  2,509بمقدار  

ا خاووووووووووووض معوووووووووووودل  موووووووووووووو  ووووووووووووادرات اململكووووووووووووة العربيوووووووووووووة 

م بنحووووووووووو  2020السوووووووووعودية ل ووووووووووى جنوووووووووووب أفريقيووووووووووا عووووووووووام 

. ع  العام الساب % 42.88

تتنوووووووووووووووع السوووووووووووووولع التوووووووووووووووي تلوووووووووووووودر ا اململكووووووووووووووة العربيوووووووووووووووة

: يالسعودية ل ى جنوب أفريقيا  وأ م  وذه السولع  و

منتجووووووووات معد يووووووووة  لوووووووودات  وملوووووووونوعا  ا  أسوووووووومدأ  

ور منتجووووات كيماويووووة ع ووووووية  منتجووووات كيماويووووة  يووووو

.ع وية  و ير ا م  السلع

إلاااااااى اململكاااااااة العربياااااااة الساااااااعودية صاااااااادراتأهااااااام. 3

جنوب أفريقيا

املصدرةاسم السلعة
القيمة

(مليون ريال)

6,658منتجات معد ية 

521لدات  وملنوعا  ا

404أسمدأ 

246منتجات كيماوية ع وية

98منتجات كيماوية  يور ع وية

ال يئة العامة لإل لاء: امللدر 

ال يئة العامة لإل لاء: امللدر 

(مليون ريال سعود )
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اململكاااااااااااااااااااااااااااة العربياااااااااااااااااااااااااااة الساااااااااااااااااااااااااااعودية وارداتتطاااااااااااااااااااااااااااور . 4

من جنوب أفريقيا
تطور واردات اململكة العربية السعودية  

(م2020-2016)م  جنوب أفريقيا خالل الاترأ 

3103

3152

2467

3017

3045

0 1,000 2,000 3,000 4,000
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ماااان جنااااوب اململكااااة العربيااااة السااااعودية وارداتأهاااام. 5

أفريقيا

مووووووووو  اململكوووووووووة العربيوووووووووة السوووووووووعوديةبل وووووووووة قيموووووووووة واردات

ريووووووال مليوووووار 3.045م   ووووووا ي 2020جنووووووب أفريقيوووووا عوووووام

.  سعود

في قاتمة الودول ( 36)جاءت جنوب لفريقيا في املرتبة الو 

ام التوووووي اسووووتوردت من وووووا اململكووووة العربيوووووة السووووعودية  عووووو

.م2020

  ارتاعوووووة قيموووووة واردات اململكوووووة العربيوووووة السوووووعودية مووووو

مليووووون  ريوووووال 28م بمقووووودار 2020جنوووووب أفريقيوووووا عووووام  

م  ب نمووووووووووووا  ا خا ووووووووووووة 2019سووووووووووووعود   مقار ووووووووووووة بعووووووووووووام 

.م2016مليون ريال مقار ة بعام 58بمقدار 

ية ا خاض معدل  مو  واردات اململكة العربية السعود

عوووووو  % 0.93م بحووووووا ي  2020مووووو  جنووووووب أفريقيووووووا عوووووام 

.العام الساب 

ة تتنوووووووووووووووع السوووووووووووووولع التوووووووووووووووي تسووووووووووووووتورد ا اململكووووووووووووووة العربيووووووووووووووو

-:السعودية م  جنوب أفريقيا  وأ م  ذه السلع  وي

معووووووووووووادن  مينووووووووووووة وألجووووووووووووار كريمووووووووووووة  فواكووووووووووووه  سووووووووووووويارات 

وأجزاؤ ووووووا  خامووووووات معووووووادن   خبوووووو  ورموووووواد  منتجووووووات 

.كيماوية ع وية  و ير ا م  السلع

أ م واردات اململكة العربية السعودية
م2020م  جنوب أفريقيا  عام 

املستوردةاسم السلعة
القيمة

(مليون ريال)

1,089معادن  مينة وألجار كريمة

777فواكه

281سيارات وأجزاؤ ا

146خامات معادن  خب  ورماد

132منتجات كيماوية ع وية

ال يئة العامة لإل لاء: امللدر 

ال يئة العامة لإل لاء: امللدر 

(مليون ريال سعود )

أفريقياجنوبو السعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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: مصادر البيانات

:  مصادر  ربية. 1

.م2020الرت سيين التجاريينوشر ائ ااململكةبينالتجار  التبادللإل لاء العامةال يئة

املوقعةاعيةوالجمالثناتيةواالستثمار  والان والتجار  االقتلاد التعاون اتااقياتاملالية وزارأ

.فا اامل اركةأو األجن يةأو اإلسالميةوالدول السعوديةالعربيةاململكةبين

: بيانات. 2

.م2020العاملية االقتلاديةاملؤشراتالدو ي البنر

:  مصادر أجنبية. 3

Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2022

أفريقياجنوبو السعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

غرفة الشرقية-مركز االستثمار والدراسات 


