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 القسم األول 

 لفرنسااملؤشرات والحقائق الرئيسية أهم 

تقعععع فرنسععععا اععععة اععععري القععععارن ا وروبيععععة  يحعععع  ا معععع  

الشعععمال الغربعععا بحعععر املعععان  ومععع  الشعععمال الشعععر ة 

ومععععععععععععععععع  الشعععععععععععععععععرق   بلجيكعععععععععععععععععا ولو سعععععععععععععععععمبور  و ملا يعععععععععععععععععا

ومعععععععععع    ومععععععععع  ارجيعععععععععوي الشعععععععععر ة  يطاليعععععععععا  سويسعععععععععرا

ومععععععع  الغعععععععري   ارجيعععععععوي البحعععععععر املتوسععععععع  و سعععععععبا يا

  .املحي  ا طليطا

 .2 م 643,801تبلغ مساحة فرنسا حوالى  

مارسعععيليا   : بععاريه  ععة ةافعععمة فرنسععا  و  عععم معع   ا

 . يه  تولوز   ليون 

 

  املوقع واملساحة 

تمتلعععععععععن فرنسعععععععععا بنيعععععععععة فعععععععععياةية  ا لعععععععععة ت يعععععععععو  ف  عععععععععا 

الصعععععععععععععععععععععععععياةات الر يسعععععععععععععععععععععععععية  لت عععععععععععععععععععععععععم الصعععععععععععععععععععععععععياةات 

الكيماويععععععععععععععععات  السععععععععععععععععيارات  الطععععععععععععععععا رات  املعععععععععععععععععادن  

املنسععععو ات  ارلكياو يععععات  ارسععععم ن  وايا ععععا معععع  

 .الصياةات

تعتبععا فرنسععا معع    ععم العع ول الهععق اشعع   ف  ععا قطععا  

   ما 
ّ
 ومتالحقا

ّ
 مستمرا

ّ
الصياةات الغذا ية تطورا

   عععا مععع    بععععر الععع ول املصععع رن للميتجعععات الغذا يعععة 

 .ةلى مستوى العالم

 مععععا تتميععععب فرنسعععععا بععععوفرن الغابععععات ممعععععا سععععاة  ةلعععععى 

 .ازد ار فياةة ارخشاي

القمعععععععععععع     ععععععععععععم املحافععععععععععععي  ال راةيععععععععععععة اععععععععععععة فرنسععععععععععععا  

  بطععععععععععععععاطه  العيعععععععععععععع   البيجععععععععععععععر السععععععععععععععكر  حبعععععععععععععويار

 .والفوا ه  وارخ روات

 

 االقتصاد

 خريطة فرنسا

 م2020تق يرات ة د سكان فرنسا  ةام 

 م2018  م املؤشرات ارقتصادية لفرنسا  ةام 

 مليون نسمة 67.8   ن  مالى ة د السكا

 %0.35 مع ل اليمو السكانى

     Source: Central Intelligence Agency  
 

 

Source: World Bank 

الياتج املحلى اإل مالة 

 (با سعار ارجارية)
 تريليون دورر  مريكا 2.778
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 فرنسا إلى العالمصادرات . 1

   م ال ول املستوردن م  فرنسا 
 م2019ةام  

   م فادرات فرنسا  لى العالم 
 م2019ةام 

 الدول املستوردة من فرنساأهم . 2

 القسم الثاني

 شركائها التجاريين لفرنسا وأهمالتجارة الخارجية مالمح 

 569  حععوالى  لعى العععالم فععادرات فرنسععاقيمعة  ةبلعغ   مععال 

م  و ععى بععذلن تحتعع  املر عع   2018  ةععام امليععار دورر  مريكعع

م  حيث ترتي  املصع ري  ةلعى مسعتوى الععالم  اعة  8الع  

 .العام  فسه

 لعععععععى الععععععععالم  و  م عععععععا مععععععع  حيعععععععث  فرنسعععععععات يعععععععو  فعععععععادرات 

مثعععععع  "الطععععععا رات التععععععا تعمعععععع  بالطاقععععععة :   ميعععععة النسعععععع يةا

؛ املر بعععععععععات الف عععععععععا ية  ا قمععععععععععار "املروحيعععععععععات والطعععععععععا رات

الصياةية  وشبه امل ارية  ا دوية  السيارات وايا ا م  

السععععععععععيارات املصععععععععععممة ليقعععععععععع  ا  ععععععععععخا   مععععععععععراو  اليابعععععععععععو 

وتوربييععععععععععععات الغععععععععععععاز ا خععععععععععععرى  قطععععععععععععع ايععععععععععععار وا سسععععععععععععوارات 

للجعععرارات والسعععيارات املصعععممة ليقععع  ةشعععرن   عععخا   و 

 .  ثا  وايا ا م  امليتجات

 املرتبعععععة ا ولععععععى بععععععين الععععع ول املسععععععتوردن معععععع  ملا يععععععا شعععععغل  

قيمعععععة  ة معععععال  مععععع % 14.1فرنسععععا بة ميعععععة نسععععع ية بلغععععع   

 تلت عععام  2019ةعععام   فرنسععا العع ول املسعععتوردن مععع واردات 

 ةمععععععع    معععععععال% 8.5بنسعععععععبة   الوريعععععععات املتحععععععع ن ا مريكيعععععععة

فرنسعععععععا اعععععععة العععععععععام مععععععع   الععععععع ول املسعععععععتوردن قيمعععععععة واردات 

 . فسه

اسععععععععتوردت اململكععععععععة العربيععععععععة السعععععععععودية معععععععع  فرنسععععععععا مععععععععا 

معععععععع    مععععععععالة قيمععععععععة واردات العععععععع ول %  0.6قيمتععععععععه حععععععععوالى 

 .م2019املستوردن م  فرنسا  ةام  

 )%(األهمية النسبية  أهم الدول املستوردة

 14.1  ملا يا

 8.5 الوريات املتح ن ا مريكية

 7.6  يطاليا

 7.5  سبا يا

 6.9 بلجيكا

 كود 
 السلع

 املصدرة اسم السلع
األهمية  
 النسبية

)%( 

8802 

مث  "الطا رات الهق تعم  بالطاقة 

؛ املر بات "املروحيات والطا رات

الف ا ية  ا قمار الصياةية  وشبه 

 امل ارية

7.9 

 4.7 ا دوية 3004

8703 
السيارات وايا ا م  السيارات 

 املصممة ليق  ا  خا  
4.3 

 3.4 الغاز ا خرى  وتوربييات اليابومراو   8411

8708 

قطع ايار وا سسوارات للجرارات 

والسيارات املصممة ليق  ةشرن 

   خا   و   ثا

2.5 

Source: COMTRADE ,ITC  
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 فرنسا من العالم واردات. 3

   م ال ول املص رن  لى فرنسا 
 م2019ةام 

   م واردات فرنسا م  العالم 
 م2019ةام 

 الدول املصدرة إلى فرنساأهم . 4

 660.1 حوالى  م  العالم فرنسا قيمة واردات ةبلغ   مال

م  و ععى بععذلن تحتعع  املر عع   2018ةععام  امليععار دورر  مريكعع

معع  حيععث ترتيعع  املسعتوردي  ةلععى مسععتوى العععالم   6العع  

 .اة العام  فسه

مععععععععع  الععععععععععالم  و  م عععععععععا مععععععععع  حيعععععععععث  فرنسعععععععععات يعععععععععو  واردات 

السععععععععععععيارات وايا ععععععععععععا معععععععععععع  السععععععععععععيارات :   ميععععععععععععة النسعععععععععععع يةا

املصععععممة ليقععععع  ا  ععععخا   ال يعععععوت البياوليععععة وال يعععععوت 

املسععععععععععععتنر ة معععععععععععع  معععععععععععععادن البيتععععععععععععومين ارخععععععععععععام  ال يععععععععععععوت 

وال يعععععععوت البياوليعععععععة املسعععععععتنر ة مععععععع  مععععععععادن البيتعععععععومين 

  معععراو  اليابعععو وتوربييعععات الغعععاز (باسعععتءيال العععيف  ارخعععام)

ا خعععععرى  قطعععععع ايعععععار وا سسعععععوارات للجعععععرارات والسعععععيارات 

وايا عععععععا مععععععع    املصعععععععممة ليقععععععع  ةشعععععععرن   عععععععخا   و   ثعععععععا

 .امليتجات

املصععع رن لفرنسعععا املرتبعععة ا ولعععى بعععين الععع ول  ملا يعععا شعععغل  

قيمعععة فعععادرات  ة معععال مععع  % 14.9بة ميعععة نسععع ية بلغععع  

الصععععععععععين تلت عععععععععا م  2019لفرنسعععععععععا  ةععععععععععام  املصعععععععععع رنالععععععععع ول 

قيمععععة فععععادرات  ةمعععع    مععععال% 9.2بة ميعععة نسعععع ية بلغعععع   

 .املص رن لفرنسا اة العام  فسهال ول 

فععع رت اململكعععة العربيعععة السععععودية  لعععى فرنسعععا معععا قيمتعععه 

معع    مععالة قيمععة فععادرات العع ول املصعع رن % 1.1حععوالى  

 .م2019لفرنسا  ةام  

 )%(األهمية النسبية  أهم الدول املصدرة

 14.9  ملا يا

 9.2 الصين

 7.6  يطاليا

 6.7 الوريات املتح ن ا مريكية

 6.7 بلجيكا

 كود 
 السلع

 املستوردة اسم السلع
األهمية  
 النسبية

)%( 

8703 
السيارات وايا ا م  السيارات 

 املصممة ليق  ا  خا  
6 

2709 
ال يوت البياولية وال يوت 

 البيتوميناملستنر ة م  معادن 
 ارخام

3.8 

2710 
ال يوت وال يوت البياولية 

  البيتوميناملستنر ة م  معادن 
 (باستءيال اليف  ارخام)

3.8 

 2.7 الغاز ا خرى  وتوربييات اليابومراو   8411

8708 
قطع ايار وا سسوارات للجرارات 
والسيارات املصممة ليق  ةشرن 

   خا    و   ثا

2.6 

Source: COMTRADE ,ITC  
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 القسم الثالث

   وفرنساالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

بعالق        ات فرنس        ا  ت        رتب  اململك        ة العربي        ة الس        عودية و

 : اقتصادية وتجارية قوية، وفيما يلى بعض الحقائق

العالقعععععععععات ارقتصععععععععععادية والتجاريعععععععععة بعععععععععين اململكععععععععععة تن عععععععععع 

العربيععععععععععععة السعععععععععععععودية وفرنسعععععععععععععا رتفاقيععععععععععععات ة يعععععععععععع ن  واعععععععععععععى 

مت ا  بعععععععععين حكومعععععععععة “ اتفاقيعععععععععة التععععععععععاون ارقتصعععععععععاد  ” مقعععععععععّ  

عععررت  اململكععة العربيععة السعععودية وحكومعععة فرنسععا  والهععق ح 

م  والهعععععععععععق 1975املوافعععععععععع  يوليعععععععععععو  عععععععععععع 1395اععععععععععة شععععععععععع ر ر عععععععععع  

بمقت ععا ا يوافعع  الطرفععان ةلععى تسععجيع  وتسعع ي  وتيميععة 

التععععععاون الفلععععععق وال را عععععة والصععععععيا ة واملعععععالة وارقتصععععععاد   

فععععععععععع رت )وذلععععععععععن اععععععععععة املجعععععععععععارت ذات املصععععععععععلحة املشععععععععععيا ة  

 (. ع 1396اة ةام  2/املوافقة ةل  ا باملرسوم امللكا رقم م

بالنسعععععععبة لل ععععععععرا   “ تحاشعععععععوا ارزدوا  ال ععععععععري ق”اتفاقيعععععععة 

ةلعععععععععععععععى الععععععععععععععع خ  وارر  واليا عععععععععععععععات بعععععععععععععععين اململكعععععععععععععععة العربيعععععععععععععععة 

فععععععععع رت املوافقعععععععععة ةل  عععععععععا باملرسععععععععععوم )السععععععععععودية وفرنسعععععععععا  

 (. ع1403ةام اة   4/امللكا رقم م

 ما اسا م مجله ا ةمال السعود  الفرنسوق  اة تقوية 

العالقععععععععات ارقتصعععععععععادية والتجاريعععععععععة بعععععععععين اململكعععععععععة العربيعععععععععة 

 .السعودية وفرنسا

ارتفعععع معععع ل تجعععم التبعععادل التجعععار  بعععين اململكعععة وفرنسعععا 

م  بييمععععا 2017م  مقار ععععة  عععععام 2018ةععععام % 14.9بنسععععبة 

 .م2014مقار ة  عام % 27.1ا نفض بنسبة 

بعععععين اململكعععععة العربيعععععة السععععععودية  -حقععععع  امليعععععع ان التجعععععار  

ملي    ون  358فععععا ض لصععععاري فرنسععععا يقعععع ر بيحععععو   -وفرنسععععا 

مليعععععار  9.6مقابععععع  فععععا ض يقععععع ر بيحعععععو  . م2018ريععععال  ةعععععام 

 .م2017ريال ةام 

 :حقائق عامة. 1

 ال يئة العامة لإلحصال: املص ر 
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 التبادل التجار  بين اململكة وفرنسا 
 (م2018  -2009)خالل الفيان بين 

(
 

ود
سع

ل 
يا ر

ار 
ملي

) 

 ال يئة العامة لإلحصال: املص ر 

 الواردات السعودية الصادرات السعودية  

 العام

 امليزان التجاري  حجم التجارة

 (مليون ريال سعود )

2014 794,53 530,9 

2015 299,36 -626,4 

2016 142,31 -873,5 

2017 101,34 -606,9 

2018 196,39 -358 

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

تطور تجم التجارن بين اململكة العربية السعودية 
 (م2018  -2014)وفرنسا  خالل الفيان بين 
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                 ص                ادرات اململك                ة العربي                ة الس                عودية  تط                ور . 2

 إلى فرنسا
 تطور فادرات اململكة العربية السعودية  لى 

 (م2018  -2014)فرنسا  خالل الفيان 

   م فادرات اململكة العربية السعودية
 م2018 لى فرنسا  ةام  

بلغعععع  قيمععععة فععععادرات اململكععععة العربيععععة السعععععودية  لععععى 

م  2018مليععار ريعال سعععود   ةععام   19.4فرنسعا  حععو  

 31.7م  و حو  2017مليار ريال ةام  12.2 مقاب   حو 

 .م2014مليار ريال ةام 

م  حيث ترتي  ال ول  13 الت فرنسا اة املرتبة  الع 

التععععععععععا تصععععععععع ر ل عععععععععا اململكعععععععععة العربيعععععععععة السععععععععععودية  ةعععععععععام 

 . م2018

ارتفعع  قيمععة فععادرات اململكعة العربيععة السعععودية  لععى 

مليعععععون ريعععععال  7172بمقععععع ار  م 2018فرنسعععععا   ةعععععام 

م  بييمعععععععععععععا ا نف ععععععععععععع  2017سععععععععععععععود  مقار عععععععععععععة  ععععععععععععععام 

 .م2014مليون ريال مقار ة  عام  12243بمق ار 

ارتفععع مععع ل  مععو فعععادرات اململكععة العربيععة السععععودية 

ةععععععععع  الععععععععععام % 58.6م بنسعععععععععبة 2018 لععععععععى فرنسعععععععععا ةعععععععععام 

 .الساب 

ت يععععععععععععععو  السععععععععععععععلع التععععععععععععععععا تصعععععععععععععع ر ا اململكععععععععععععععة العربيعععععععععععععععة 

السععععودية  لععععى فرنسععععا  ميتجععععات مع  يععععة   لومييععععوم 

ومصععععععععيوةاته  ميتجعععععععععات  يماويعععععععععة ة عععععععععوية  لععععععععع ا   

وايا ععا معع    ومصعيوةاه ا  ميتجععات  يماويععة ميوةععة

 .السلع

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

 فرنسا

 املصدرة اسم السلعة
 القيمة

 (مليون ريال)

 740,17 ميتجات مع  ية

 89  لومييوم ومصيوةاته

 65 ميتجات  يماوية ة وية

 55 ل ا   ومصيوةاه ا

 49 ميتجات  يماوية ميوةة

 ال يئة العامة لإلحصال: املص ر 

 ال يئة العامة لإلحصال: املص ر 

 (مليون ريال سعود )
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                      اململك                           ة العربي                           ة الس                           عودية  واردات تط                           ور . 4

 من فرنسا
 تطور واردات اململكة العربية السعودية  

 (م2018 - 2014)م  فرنسا خالل الفيان 
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 من فرنسااململكة العربية السعودية  واردات أهم. 5

بلغعععععععع  قيمععععععععة واردات اململكععععععععة العربيععععععععة السعععععععععودية معععععععع  

مليعععار ريعععال سععععود    19.8م حعععوالة   2018فرنسععا ةعععام 

 22.1م  و حععععو 2017مليعععار ريعععال ةعععام  21.9مقابععع   حعععو 

 .م2014مليار ريال ةام 

مععع  حيععث ترتيعع  الععع ول  7 ععالت فرنسععا اعععة املرتبععة  الععع  

التععععععععا تسعععععععتورد مر عععععععا اململكعععععععة العربيعععععععة السععععععععودية  ةعععععععام 

 . م2018

ا نف عع  قيمععة واردات اململكععة العربيععة السعععودية معع  

مليععععععععععععععععون ريععععععععععععععععال  2076م بمقععععععععععععععع ار  2018فرنسعععععععععععععععا ةععععععععععععععععام 

م   مععا ا نف عع  بمقععع ار  2017سعععود   مقار ععة  ععععام 

 .م2014مليون ريال مقار ة  عام  2355

ا نفععض مععع ل  مععو واردات اململكععة العربيععة السعععودية 

ةعععععععععع  العععععععععععام % 9.5م  بنسععععععععععبة 2018معععععععععع  فرنسععععععععععا ةععععععععععام  

 .الساب 

ت يععععععععععععععو  السععععععععععععععلع التعععععععععععععععا تسععععععععععععععتورد ا اململكععععععععععععععة العربيعععععععععععععععة 

سعيارات : السععودية مع  فرنسعا   و  عم  عذل السعلع  عة

و   اؤ عععععععععععععا  ميتجعععععععععععععات الصعععععععععععععي لة   رت و دوات  ليعععععععععععععة 

و   اؤ ععا  زيعععوت ةطريععة؛ مح عععرات تجميعع   حبعععوي  

 .وايا ا م  السلع

   م واردات اململكة العربية السعودية
 م2018م  فرنسا  ةام 

 املستوردة اسم السلعة
 القيمة

 (مليون ريال)

 031,5 سيارات و   اؤ ا

 383,2 ميتجات الصي لة

  رت و دوات  لية و   اؤ ا
822,1 

 

 زيوت ةطرية؛ مح رات تجمي 
282,1 

 

 227,1 حبوي

 ال يئة العامة لإلحصال: املص ر 

 ال يئة العامة لإلحصال: املص ر 

 (مليون ريال سعود )
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 : مصادر البيانات

 :  مصادر عربية. 1

 .م2018 الر يسيين  التجاريين وشر ائ ا اململكة بين التجار   التبادل لإلحصال  العامة ال يئة

 : بيانات. 2

 .م2020 العاملية  ارقتصادية املؤشرات  ال ولى البين

 .مComtrade  2020 بيا ات قاة ن املتح ن  ا مم

 .م2020 العاملية  التجارن مؤشرات  ITC)) العاملية التجارن مر   

 :  مصادر أجنبية. 3

  Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2020. 

 وفرنسا السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات


