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 القسم األول 

 لروسيا االتحاديةالرئيسية  املؤشرات والحقائقأهم 

 خريطة روسيا االتحادية

 ،
ً
يمتد موقع روسيا االتحادية ما بين شرق أوروبا غربا

 وميييييييييا بيييييييييين وسيييييييييش أسييييييييييا  ييييييييي  
ً
واملحييييييييييش الًيييييييييادط شيييييييييرقا

وتبلييييي  ، ي القطيييييم الشيييييماا   ييييي  الشيييييما يالجنيييييو ،  تييييي

 بين ، ²كم 17,098,242مسا تها  
ً
مثل روسيا جسرا

ُ
وت

 .قارتي أوروبا وآسيا

  املوقع واملساحة 

ظًيرت روسيا االتحاديية ككييان اقتصيادط مسيتقل ميع 

 .أوائل التسعينات، عقم تفكك االتحاد السوفيتي

 مييي  بيييين االقتصيييادات 
ً
ويعيييد االقتصييياد الرولييي ي  الييييا

 على عائدات 
ً
الكبيرى عالية الدخل    العالم، اعتمادا

 .الطاقة

تمتليييييك روسييييييا كمييييييات وفييييييير، مييييي  امليييييوارد الطبيعيييييية، 

 .وتشمل النفش، والغاز الطبيع  واملعادن النفيسة

 
ً
ويمثل تصدير النفش والغاز الطبيع  واملعادن مصدرا

 للعملة الصعبة
ً
 . رئيسيا

 عدييد، 
ً
كما تتنوع الصيناعات الروسيية لتشيمل أعواعيا

الحديييييييييييييييد واملعييييييييييييييادن وا الت : ميييييييييييييي  املنتجييييييييييييييات، مثييييييييييييييل 

 .املنتجات الزراعية وا الت الدقيقة واألنسجة

كيييييلك قعييييد قطيييياع الزراعيييية وخاتيييية زراعيييية  الغابييييات 

م  أهم القطاعات باالقتصاد الرولي ي، ويتيوافر  فاهيا 

ثيييييييييرو، زراعيييييييييية مييييييييي  الحبيييييييييو ، البطيييييييييا  ، البنجيييييييييير ، 

 .الخضروات

 االقتصاد الروس ي

 االتحادية روسيا و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

Source: World Bank 

 الناتج املحلى اإلجماا  لروسيا االتحادية،
 م2017عام  

 الناتج املحلى اإلجماا 

 (باألسعار الجارية)
 مليار دوالر أمريكي 1578  

     Source: Central Intelligence Agency  
 

 

 م2018تقديرات عدد سكان روسيا االتحادية، عام 

 مليون نسمة 142.1 نإجمااى عدد السكا

 %0.11- معد  النمو السكاني

https://www.almrsal.com/post/382105/%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7
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 روسيا االتحادية إلى العالمصادرات . 1

 أهم الدو  املستورد، م  روسيا االتحادية،
 م2017عام  

 أهم تادرات روسيا االتحادية إاى العالم،
 م2017عام 

 الدول املستوردة من روسيا االتحاديةأهم . 2

 القسم الثاني

 شركائها التجاريين لروسيا االتحادية وأهمالتجارة الخارجية مالمح 

تعتبيييييييير روسييييييييا االتحاديييييييية مييييييي  أهيييييييم القيييييييوى التجاريييييييية  ييييييي  

العيييييييالم،  يييييييييم بليييييييي  إجميييييييياا  قيميييييييية الصييييييييادرات السييييييييلعية 

ملييييييار دوالر  359.2لروسييييييا االتحاديييييية إايييييى العيييييالم  يييييوااى  

م، وهيييى بييييلك تحتيييل املركيييز الخيييام  2017أمريكيييي عيييام  

عشر م   يم ترتيم املصيدري  عليى مسيتوى العيالم،  ي  

 .العام عفسه

تييادرات روسيييا االتحاديييية إاييى العييالم، وأهمًييا مييي  تتنييوع 

زيييوت عفييش خيييام ، زيييوت عفييش غيييير خيييام، :  يييم القيميية 

الغاز البتروا  والًيدروكربوعات الغازية األخيرى، منتجيات 

عصف مصنعة م  الحديد أو تلم غير سبائكي، الفحم 

 .، وغيرها م  املنتجاتالحجرط 

ميييي  شييييغلص الصييييين املرتبيييية األواييييى بييييين الييييدو  املسييييتورد، 

مييييييييي  % 10.4االتحاديييييييييية بيهميييييييييية نسييييييييي ية بلغيييييييييص  روسييييييييييا 

إجمييييييييييياا  قيمييييييييييية واردات اليييييييييييدو  املسيييييييييييتورد، مييييييييييي  روسييييييييييييا 

ميي  % 9.6م، تلتهييا هولنييدا ب سييبة  2017االتحادييية، عييام 

إجميييييييييياا  قيميييييييييية واردات الييييييييييدو  املسييييييييييتورد،  ميييييييييي  روسيييييييييييا 

 .   العام عفسه. االتحادية

اسيييييييييييييتوردت اململكييييييييييييية العربيييييييييييييية السيييييييييييييعودية مييييييييييييي  روسييييييييييييييا 

ميييييييي  إجميييييييياا  قيميييييييية % 0.2االتحادييييييييية مييييييييا قيمتييييييييه  ييييييييوااى  

واردات اليييييييدو  املسيييييييتورد، مييييييي  روسييييييييا االتحاديييييييية، عييييييييام  

 .م2017

 )%(األهمية النسبية  أهم الدول املستوردة

 10.4 الصين

 9.6 هولندا

 4.3 روسيا البيضاء

 4.3 املاعيا

 3.6 تركيا

 كود 
 السلع

 املصدرة اسم السلع
األهمية  
 النسبية

)%( 

 26.0 زيوت عفش خام 2709

 16.2 زيوت عفش غير خام 2710

2711 
الغاز البتروا  والًيدروكربوعات 

 الغازية األخرى 
12.1 

7207 
منتجات عصف مصنعة م  الحديد 

 أو تلم غير سبائكي
1.7 

 3.8 فحم حجرط  2701

Source: COMTRADE ,ITC  
 

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

 االتحادية روسيا و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

Source: COMTRADE ,ITC  
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 روسيا االتحادية من العالم واردات. 3

 أهم الدو  املصدر، إاى روسيا االتحادية،
 م2017عام 

 أهم واردات روسيا االتحادية م  العالم،
 م2017عام 

 الدول املصدرة إلى روسيا االتحاديةأهم . 4

بليييي  إجميييياا  قيميييية الييييواردات السييييلعية لروسيييييا االتحادييييية 

ملييييييييييييييار دوالر أمريكيييييييييييييي عيييييييييييييام   228.2ميييييييييييي  العيييييييييييييالم  يييييييييييييوااى  

ميييي   يييييم ترتيييييم  21م، وهييييى بيييييلك تحتييييل املركييييز  2017

 .املستوردي  على مستوى العالم،    العام عفسه

روسييييا االتحادييييية مييي  العييييالم، وأهمًيييا ميييي  تتنيييوع واردات 

أدوية ، الًواتف بما فاها الًواتف الخاتة :  يم القيمة

ملركبييييييات  واكسسييييييواراتقطييييييع غيييييييار  بالشييييييبكات الخلوييييييية،

أشييييييخاك أو أكاليييييير، ا الت واملعييييييدات امل برييييييية،  10لنقيييييل 

 .، وغيرها م  املنتجاتسيارات عقل االشخاك

شييغلص الصييين املرتبيية األواييى بييين الييدو  املصييدر، لروسيييا 

مي  إجمياا  قيمية % 21.2االتحادية بيهمية نسي ية بلغيص 

. م2017تادرات الدو  املصيدر، لروسييا االتحاديية عيام 

ميي  إجميياا  قيميية % 10بيهمييية نسيي ية بلغييص  ملاعييياأتلتهييا  

 يييييي  العييييييام . تييييييادرات الييييييدو  املصييييييدر، لروسيييييييا االتحادييييييية

 .عفسه

تييدرت اململكييية العربيييية السييعودية اايييى روسييييا االتحاديييية 

م  إجمياا  قيمية تيادرات اليدو  % 0.1ما قيمته  وااى  

 .م2017املصدر، ااى روسيا االتحادية، عام  

 

 

 )%(األهمية النسبية  أهم الدول املصدرة

 21.2 الصين

 10.0 املاعيا

 5.5 الواليات املتحد، االمريكية

 4.7 روسيا البيضاء

 4.3 إيطاليا

 كود 
 السلع

 املستوردة اسم السلع
األهمية  
 النسبية

)%( 

 3.7 أدوية 3004

8517 
الًواتف، بما فاها الًواتف الخاتة 

 بالشبكات الخلوية
3.7 

8708 
ملركبات  واكسسواراتقطع غيار 
 أشخاك أو أكالر 10لنقل 

3.5 

 3.1 ا الت واملعدات امل برية 8419

 2.9 سيارات عقل االشخاك 8703

Source: COMTRADE ,ITC  
 

 االتحادية روسيا و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

Source: COMTRADE ,ITC  
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 القسم الثالث

   وروسيا االتحاديةالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

روس           يا االتحادي           ة ت          رتبل اململك           ة العربي           ة الس           عودية و        

روسيا االتحادي ة جعلت ، بعالقات اقتصادية وتجارية قوية

العربي          ة إح         د  الش          ركاي التج          اريين الرئيس          يين للمملك          ة 

 : وفيما يلى بعض الحقائق، السعودية

اململكيييية العربييييية  بييييين والتجارييييية االقتصييييادية لعالقيييياتا ت ضييييع

مقيدمتها السعودية وروسيا االتحادية التفاقييات عدييد،، و يى 

العامييييييية بيييييييين  كوميييييية اململكييييييية العربيييييييية السيييييييعودية االتفاقييييييية ”

والتيييي ابرميييص لرغبييية فيييل م هميييا  يييي  “ و كومييية روسييييا االتحاديييية

تطييييييوير التعيييييياون االقتصييييييادط والفحييييييي بييييييين البلييييييدي  بييييييرو  ميييييي  

التفاهم املشترك، والتي تم توقعاها    مدينة الرياض،    شًر 

 .هي1415جمادى الثاني عام  

 جديييييييد، وعقليييييية  
ً
أخييييييت العالقييييييات السيييييعودية الروسييييييية آفاقيييييا

عوعية بعد الزيارتين التي قام بهما تا م السمو امللكي األميير 

محمد ب  سلمان إايى روسييا االتحاديية ومبا ثاتيه ميع اليرئي  

م، وما تم توقيعه م  اتفاقيات وميكرات 2015الرول ي، عام 

 .تفاهم لتوسيع التعاون    جميع املجاالت

كمييا اسييتقبل الييرئي  الروليي ي فالديميييير بييوتين خييادم الحييرمين 

 - فظه هللا -الشريفين امللك سلمان ب  عبدالعزيز آ  سعود 

م، ووتييييييييف اليييييييييرئي  2017 يييييييي   موسييييييييكو أوائييييييييل شيييييييييًر اكتييييييييوبر 

فو هيييا أو  زييييار، « الحيييدل التييياري  »الرولييي ي تليييك الزييييار، بي هيييا 

 .مللك سعودط لروسيا

  3.8بلييي  حجيييم التجيييار، بيييين اململكييية وروسييييا االتحاديييية عحيييو   

مليار  ريا  عام   2.8م، مقابل  2017مليار ريا  سعودط عام 

 .م2013مليار ريا  عام  6.5م، وعحو  2016

عام % 39.5ارتفع معد  حجم التباد  التجارط بي هما ب سبة 

% 40.8م، بينميا اع فيب ب سييبة 2016م، مقارعية بعيام 2017

 .م2013مقارعة بعام 

 :حقائق عامة. 1

 الًيئة العامة لإل صاء: املصدر 
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التباد  التجارط بين اململكة وروسيا االتحادية، 
 (م2017  -2008)خال  الفتر، بين 

(
ط

ود
سع

  
يا ر

ار 
ملي

) 

 الًيئة العامة لإل صاء: املصدر 

 الواردات السعودية الصادرات السعودية  

 العام

 امليزان التجاري  حجم التجارة

 (مليون ريا  سعودط)

2013 6,491 -6,204 

2014 7,280 -6,935 

2015 4,706 -4,565 

2016 2,757 -2,662 

2017 3,845 -3,646 

 االتحادية روسيا و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

تطور حجم التجار، بين اململكة العربية السعودية 
 (م2017  - 2013)وروسيا االتحادية، خال  الفتر، بين 
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                 ص                ادرات اململك                ة العربي                ة الس                عودية  تط                ور . 2

 إلى روسيا االتحادية
 تطور تادرات اململكة العربية السعودية إاى 

 (م2017  - 2013)روسيا االتحادية، خال  الفتر، 

 أهم تادرات اململكة العربية السعودية
 م2017إاى روسيا االتحادية، عام  

بلغييييص قيميييية تييييادرات اململكيييية العربييييية السييييعودية إاييييى 

مليييييييون رييييييا  سييييييعودط،   100روسييييييا االتحادييييييية عحيييييو  

م، 2016ملييييييون رييييييا  عييييييام  47م، مقابيييييل 2017عيييييام  

 .م2013مليون ريا  عام  143وعحو 

مييييييي   يييييييييم  82جييييييياءت روسييييييييا االتحاديييييييية  ييييييي  املرتبييييييية  

تصييييييييييييدر لًيييييييييييييا اململكيييييييييييية العربيييييييييييييية التييييييييييييييي ترتيييييييييييييم الييييييييييييدو  

 . م2017السعودية، عام 

ارتفعيص قيميية تييادرات اململكية العربييية السييعودية إاييى 

ملييييييون  53م بمقييييدار   2017روسيييييا االتحادييييية ، عييييام 

م، بينمييييا اع فضييييص 2016رييييا  سييييعودط مقارعيييية بعيييام 

 .م2013ريا  مقارعة بعام مليون  43بمقدار  

ارتفييع معييد  عمييو تيييادرات اململكيية العربييية السيييعودية 

ع  % 112.8م ب سبة 2017إاى روسيا االتحادية عام 

 .العام السابق

تتنييييييييييييييوع السييييييييييييييلع التييييييييييييييييي تصييييييييييييييدرها اململكيييييييييييييية العربيييييييييييييييية 

السيييعودية إايييى روسييييا االتحاديييية، وأهيييم هيييي  السيييلع 

لييييييييييييدائ  ومصيييييييييييينوعا ها، مييييييييييييواد دابغيييييييييييية  ألييييييييييييوان : هيييييييييييي  

ودهاعيييييات،  يييييجاد، ألومنييييييوم ومصييييينوعاته، فواكيييييه، 

 .وغيرها م  السلع

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

 روسيا االتحادية

 املصدرة اسم السلعة
 القيمة

 (مليون ريا )

 24 لدائ  ومصنوعا ها

 13 مواد دابغة  ألوان ودهاعات

 7  جاد

 4 ألومنيوم ومصنوعاته

 3 فواكه

 الًيئة العامة لإل صاء: املصدر 

 الًيئة العامة لإل صاء: املصدر 

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

 من روسيا االتحادية
 تطور واردات اململكة العربية السعودية، 

 (م2017 - 2013)م  روسيا االتحادية خال  الفتر، 
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م    ن روس    يا اململك    ة العربي    ة الس    عودية  واردات أه    م. 5
 االتحادية

بلغييييييييص قيميييييييية واردات اململكيييييييية العربييييييييية السييييييييعودية ميييييييي  

ملييييييون    3746م  يييييواا    2017روسييييييا االتحاديييييية عيييييام 

م، 2016مليييون ريييا  عييام  2709ريييا  سييعودط، مقابييل 

 .م2013مليون ريا  عام  6348وعحو 

مي   ييم ترتييم  30جاءت روسيا االتحادية    املرتبة  

تسييييتورد م هيييييا اململكيييية العربييييية السيييييعودية، التيييييي الييييدو  

 . م2017عام 

ارتفعيييييص قيمييييية واردات اململكييييية العربيييييية السيييييعودية مييييي  

مليييييون  1037م  بمقيييدار  2017روسييييا االتحاديييية عييييام  

بينمييييا اع فضييييص م، 2016ريييييا  سييييعودط، مقارعيييية بعييييام 

 .م2013مليون ريا  مقارعة بعام  2602بمقدار  

معد  عميو واردات اململكية العربيية السيعودية مي  ارتفع 

عييييييييي  % 38.3م  ب سييييييييبة 2017روسيييييييييا االتحادييييييييية عييييييييام  

 .العام السابق

تتنيييييييييييييييوع السيييييييييييييييلع التيييييييييييييييي تسيييييييييييييييتوردها اململكييييييييييييييية العربيييييييييييييييية 

السعودية م  روسيا االتحادية ، وأهم هي  السلع ه  

عحاس ومصنوعاته،  بو ، شحوم وزييوت  يواعيية : 

ومصنوعاته، الحديد والصيلم ( توتياء)أو عباتية، زعك 

 .، وغيرها م  السلع(فوالذ)

 أهم واردات اململكة العربية السعودية
 م2017م  روسيا االتحادية، عام 

 املستوردة اسم السلعة
 القيمة

 (مليون ريا )

 1,324 عحاس ومصنوعاته

 1,082  بو 

 215 شحوم وزيوت  يواعية أو عباتية

 145 ومصنوعاته( توتياء)زعك 

 113 (فوالذ)الحديد والصلم 

 الًيئة العامة لإل صاء: املصدر 

 الًيئة العامة لإل صاء: املصدر 

 (مليون ريا  سعودط)
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