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 القسم األول 

 لجمهورية مصر العربيةالرئيسية  املؤشرات والحقائقأهم 

 خريطة جمهورية مصر العربية

تقععععععر جمهوريععععععة مصععععععر العربيععععععة  عععععع  الععععععرك  الشععععععما   
الشعععععر   مععععع  القعععععارل الفريقيععععععة  وتطععععع    ععععع  ال  ععععععر 

 .البيض املتوسط  وتضم ش ه جزيرل سيناء

   2كعععععععععععععععععععععععم  1,001,450ت لععععععععععععععععععععععع  مسعععععععععععععععععععععععا   ا  عععععععععععععععععععععععوا    
 .و اصم  ا القاهرل

 

  املوقع واملساحة 

تتميعععععععز جمهوريععععععة مصععععععر العربيععععععة ب ر ععععععها الزرا يععععععة 

الخص ة   يث تش  ر بزرا ة القط  والرز والذرل 

والقمح وال قوليات والفواكه والخضار  إ ع  جابع  

ثروات ععععععععا الايوابيععععععععة التععععععععع  تضععععععععم املاشععععععععية وال نعععععععععام 

 .واملا ز

تمتلك مصر  ثرول  ظيمة م  املعادن الهامة مث  

 .الفوسفات والاديد الخام

: أهعععععم الصعععععنا ات  ععععع  جمهوريععععععة مصعععععر العربيعععععة  عععععع 

املنسعععععععععوجات والصعععععععععنا ات ال ذا يعععععععععة والكيماويعععععععععات 

واملست ضعععرات الصععععيدالبية ومععععواد ال نععععاء  و يرهععععا 

 .م  الصنا ات

كمععا تعت عععر مصععر معع  أهععم املقاصععد السععيا ية   عع  

مستوى العالم   ملعا ت تويعه مع  مقومعات سعيا ية 

ط يعيعععععة وتاريحيععععععة   يعععععث تتميعععععععز مصعععععر بالسععععععيا ة 

الثقافيعععععععععة واالثريعععععععععة والعالجيعععععععععة وال ي يعععععععععة وسعععععععععيا ة 

 .الشواطئ وسيا ة املؤتمرات

 

 االقتصاد
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Source: World Bank 

 الناتج امل    اإلجما   لجمهورية مصر العربية 
 م2017 ام  

 الناتج امل    اإلجما  

 (بالسعار الجارية)
 مليار دوالر أمريك  235.369  

     Source: Central Intelligence Agency  
 

 

تقديرات  دد سكان جمهورية مصر العربية   ام 
 م2018

 مليون نسمة 99.4 نإجما    دد السكا

 %2.38 معدل النمو السكان 
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 القسم الثاني

   وجمهورية مصر العربيةالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

جمهورية مصر العربيةة  ترتبط اململكة العربية السعودية و 

بعالقةةةةةات اقتصةةةةةادية وتجاريةةةةةة قويةةةةةة  وفيمةةةةةا ي ةةةةة  بعةةةةة  

 : الحقائق

اململكعععععععععععة  بعععععععععععين والتجاريعععععععععععة االقتصعععععععععععادية لعالقعععععععععععاتتحضعععععععععععر ا

 العربيععععععة السعععععععودية وجمهوريععععععة مصععععععر العربيععععععة التفاقيععععععات

اتفاقيعععععععععععة التععععععععععععاون االقتصعععععععععععاد  »مقعععععععععععدم  ا   و ععععععععععع   ديعععععععععععدل

بعععععععععععين اململكعععععععععععة العربيعععععععععععة « والفنعععععععععععع والتجعععععععععععار  واالسععععععععععع ثمار  

السععودية وجمهوريعة مصعر العربيععة  والرع   عررت  ع  شععهر 

 .م1990هع املوافق شهر مارس  1410شع ان  

يساهم مجلع  ال معال السععود  املصعر   شعك  ك يععر  ع  

تقويععععععععة العالقعععععععععات االقتصعععععععععادية والتجاريعععععععععة بعععععععععين ال لعععععععععدي   

 .وتنمية االس ثمارات املشتركة بين ما

بلعععع  اجععععم التجععععارل بععععين اململكععععة وجمهوريععععة مصععععر العربيععععة 

م  مقابعععععععععع   2017مليععععععععععار ريععععععععععال سععععععععععود   ععععععععععام  27.4ب عععععععععو   

مليعععار ريعععال  عععام  20م  وب ععو  2016مليععار  ريعععال  عععام  21.9

 .م2013

% 25ارتفععععر اجعععععم الت عععععادل التجعععععار  بعععععين ال لعععععدي  بنسععععع ة 

م  كمععععععععا ارتفععععععععر بنسعععععععع ة 2016م  مقاربععععععععة  عععععععععام 2017 ععععععععام 

 .م2013مقاربة  عام % 37.2

بعععععين اململكعععععة العربيعععععة السععععععودية  - قعععععق امليععععععزان التجعععععار  

فععععا ض لصعععععال  اململكعععععة  يقعععععدر  -وجمهوريععععة مصعععععر العربيعععععة 

مقابعع  فععا ض يقععدر . م2017ريععال   ععام مليةةار  10.4بن ععو  

 .م2016مليار ريال  ام  6بن و 

 :حقائق عامة. 1

 الهيئة العامة لإل صاء: املصدر 
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تطور الت ادل التجار  بين اململكة وجمهورية مصر 
 (م2017  -2008)العربية  خالل الفترل بين 
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 الهيئة العامة لإل صاء: املصدر 

 الواردات السعودية الصادرات السعودية  

 العام

 امليزان التجاري  حجم التجارة

 (مليون ريال سعود )

2013 19,965 4,146 

2014 22,758 5,930 

2015 23,901 6,462 

2016 21,907 6,042 

2017 27,394 10,409 

 العربية مصر  وجمهورية السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

تطور اجم التجارل بين اململكة العربية السعودية 
 وجمهورية مصر العربية  خالل الفترل بين 

 (م2017  - 2013)
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 إل  جمهورية مصر العربية
 تطور صادرات اململكة العربية السعودية إ   

 (م2017  - 2013)جمهورية مصر العربية  خالل الفترل 

 أهم صادرات اململكة العربية السعودية
 م2017إ   جمهورية مصر العربية   ام  

بل ععععم قيمععععة صععععادرات اململكععععة العربيععععة السعععععودية إ عععع  

مليعععععععون ريععععععععال  18902جمهوريعععععععة مصععععععععر العربيعععععععة ب ععععععععو  

مليعععععون ريعععععال  13974م  مقابععععع  2017سععععععود    عععععام  

 .م2013مليون ريال  ام  12056م  وب و 2016 ام 

م   يث  11جاءت جمهورية مصر العربية    املرت ة  

ترتيعععععععععععع  الععععععععععععدول التعععععععععععععع  تصععععععععععععدر لهعععععععععععععا اململكععععععععععععة العربيعععععععععععععة 

 . م2017السعودية   ام 

ارتفععم قيمععة صععادرات اململكعة العربيععة السعععودية إ عع  

 4928م بمقدار   2017جمهورية مصر العربية    ام 

م  كمعععععععععععا 2016مليعععععععععععون ريعععععععععععال سععععععععععععود  مقاربعععععععععععة  ععععععععععععام 

مليععععععععععون ريعععععععععال مقاربعععععععععة  عععععععععععام  6846ارتفععععععععععم بمقعععععععععدار  

 .م2013

ارتفععر معععدل بمععو صعععادرات اململكععة العربيععة السععععودية 

م بنسععععععععععع ة 2017إ ععععععععععع  جمهوريعععععععععععة مصعععععععععععر العربيعععععععععععة  عععععععععععام 

 .   العام السابق% 35.3

ت نععععععععععععععوع السععععععععععععععلر التعععععععععععععععع  تصععععععععععععععدرها اململكععععععععععععععة العربيعععععععععععععععة 

السعععععودية إ عععع  جمهوريععععة مصععععر العربيععععة  وأهععععم هععععذ  

منتجعععات معدبيعععة  لعععدا   ومصعععنو ات ا  : السعععلر  ععع  

  (فعععععععععععععععععوال )ورق وورق مقععععععععععععععععوى  الاديععععععععععععععععد والصععععععععععععععععل  

 .و يرها م  السلرألومنيوم ومصنو اته  

إلةةةةةةة  اململكةةةةةةةة العربيةةةةةةةة السةةةةةةةعودية  صةةةةةةةادرات أهةةةةةةةم. 3

 جمهورية مصر العربية

 املصدرة اسم السلعة
 القيمة

 (مليون ريال)

 13,579 منتجات معدبية

 2,738 لدا   ومصنو ات ا

 274 ورق وورق مقوى 

 216 (فوال )الاديد والصل  

 167 ألومنيوم ومصنو اته

 الهيئة العامة لإل صاء: املصدر 

 الهيئة العامة لإل صاء: املصدر 

 (مليون ريال سعود )
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 من جمهورية مصر العربية

 تطور واردات اململكة العربية السعودية  
 م  جمهورية مصر العربية خالل الفترل 

 (م2017 - 2013)
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من جمهورية اململكة العربية السعودية  واردات أهم. 5
 مصر العربية

بل ععععععععم قيمععععععععة واردات اململكععععععععة العربيععععععععة السعععععععععودية معععععععع  

 8492م  ععععععععوا     2017جمهوريععععععععة مصععععععععر العربيععععععععة  ععععععععام 

مليعععععون ريعععععال  عععععام  7933مليعععععون ريعععععال سععععععود   مقابععععع  

 .م2013مليون ريال  ام  7909م  وب و 2016

مع   يععث  15جعاءت جمهوريعة مصعر العربيعة  ع  املرت عة  

ترتيعععععععععع  العععععععععععدول التعععععععععععع  تسععععععععععتورد من عععععععععععا اململكعععععععععععة العربيعععععععععععة 

 . م2017السعودية   ام 

ارتفععععععم قيمعععععة واردات اململكعععععة العربيعععععة السععععععودية مععععع  

 559م  بمقعععععععدار  2017جمهوريعععععععة مصعععععععر العربيعععععععة  عععععععام  

م  كمععععععععععععا 2016مليعععععععععععون ريعععععععععععال سعععععععععععععود   مقاربعععععععععععة  ععععععععععععام 

 .م2013مليون ريال مقاربة  عام  583ارتفعم بمقدار  

ارتفر معدل بمعو واردات اململكعة العربيعة السععودية مع  

 ععع  % 7م  بنسععع ة 2017جمهوريعععة مصعععر العربيعععة  عععام  

 .العام السابق

ت نععععععععععععععوع السععععععععععععععلر التععععععععععععععع  تسععععععععععععععتوردها اململكععععععععععععععة العربيعععععععععععععععة 

السعععععودية مععععع  جمهوريععععة مصعععععر العربيععععة   وأهعععععم هعععععذ  

منتجات معدبية  أجهزل ومععدات كهربا يعة : السلر   

  (فععوال )وأجزاؤهععا  فواكععه  خضععار  الاديععد والصععل  

 .و يرها م  السلر

 أهم واردات اململكة العربية السعودية
 م2017م  جمهورية مصر العربية   ام 

 املستوردة اسم السلعة
 القيمة

 (مليون ريال)

 1,375 منتجات معدبية

 653 أجهزل ومعدات كهربا ية وأجزاؤها

 650 فواكه

 609 خضار

 376 (فوال )الاديد والصل  

 الهيئة العامة لإل صاء: املصدر 

 الهيئة العامة لإل صاء: املصدر 

 (مليون ريال سعود )
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 : مصادر البيانات

 :  مصادر عربية. 1

 .م2017 الر يسيين  التجاريين وشركائ ا اململكة بين التجار   الت ادل لإل صاء  العامة الهيئة

 املوقعة والجما ية الثنا ية واالس ثمار   والفن  والتجار   االقتصاد  التعاون  اتفاقيات املالية  وزارل

 .في ا املشاركة أو  الجنبية أو  اإلسالمية والدول  السعودية العربية اململكة بين

 : بيانات. 2

 .م 2017 العاملية  االقتصادية املؤشرات  الدو   ال نك

 :  مصادر أجنبية. 3

  Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2018 
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