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 القسم األول 

 لهونج كونجالرئيسية  املؤشرات والحقائقأهم 

 خريطة هونج كونج

هونج كونج واحدة من الددو  الواقعدة ى دا سداح  

من أكثر املدن احتواًء وتمتاز بأنها الصين الجنوبي، 

 يدم مينااهدا عاسد  
ً
ى ا ناطحات الّسحاب، وخاصدة

 . 2كم 1,108و تبلغ مساحتها حوالا املساحة، 

  املوقع واملساحة 

تعتبددددر هددددونج كددددونج واحدددددة مددددن أكبدددددر املراكددددز املاليددددة 

صدددددددددددددّن  كواحدددددددددددددة  مدددددددددددددن أك دددددددددددددر املراكدددددددددددددز 
ٍ
، اح ت

ً
ىامليددددددددددددا

 
ً
 .االقتصادية العاملية ريادة

و يعتمدددد اقتصدددادها ى دددا النمدددام الرأسدددمالم، وتعدددد 

 .ىملتها من أك در العمالت تداوال يم العالم

بدددددأت هوودددددغ كوودددددغ بدددداالننراس ال ع دددددّم يدددددم ٍمنافسدددددة 

م، فقدد 1995الّدو  الرأسمالّية الكبيدرة منذ ىدام 

 يدم 
ً
 وماليدا

ً
 تجاريدا

ً
أصبحت خال  هدذ  ال تددرة مركدزا

غايدددددددة افهميدددددددة، فشددددددد دت قيدددددددام ىددددددددد  ددددددد م مدددددددن 

 رة ى ا مسدتو  
ٍ

ركات الّتجارية ع
ّ

مقّرات أك در الش

 .منطقتي آسيا واملحيط ال ادي

كما استطاىت بورصة هونج كونج مد  حلدو  ىدام 

 مدددددن حيددددد  2009
ً
م احدددددتال  مرتبدددددة متقدمدددددة ىاملّيدددددا

بادالت الّتجارية
ٍ
 .امل

 االقتصاد

 كونج هونج و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

Source: World Bank 

 الناتج املح ا اإلجمالم ل ونج كونج،
 م2017ىام  

 الناتج املح ا اإلجمالم

 (بافسعار الجارية)
 مليار دوالر أمريكي 341  

     Source: Central Intelligence Agency  
 

 

 م2018تقديرات ىدد سكان هونج كونج، ىام 

 مليون وسمة 7.2 ناجمالا ىدد السكا

 %0.29 معد  النمو السكاوي
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 هونج كونج إلى العالمصادرات . 1

 أهم الدو  املستوردة من هونج كونج،
 م2017ىام  

 أهم صادرات هونج كونج الا العالم،
 م2017ىام 

 الدول املستوردة من هونج كونجأهم . 2

 القسم الثاني

 شركائها التجاريين لهونج كونج وأهمالتجارة الخارجية مالمح 

  حددوالا الددا العددالم صددادرات هددونج كددونجقيمددة  مبلددغ اجمددال 

م، وهددددددددددا بددددددددددذل  2017  ىدددددددددام يمليدددددددددار دوالر أمريكدددددددددد  549.9

تحتددد  املركدددز  السدددادت مدددن حيددد  ترت ددد  املصددددرين ى دددا 

 .مستو  العالم، يم العام ن سه

الددا العددالم، وأهم دا مددن حيدد   هددونج كدونجتتندوع صددادرات 

دوائددددددددددر دارات اليكارونيددددددددددة متكاملددددددددددة، : فهميددددددددددة ال سدددددددددد ية ا

أج ددزة هددات  بمددا فههددا أج ددزة هددات  للشددبكات ال ليويددة، 

حهدددددددد ، آالت للمعالجددددددددة الذاتيددددددددة للمعلومددددددددات ووحدا هدددددددددا، 

، وغيرها من املنتجات
ً
 .مات وان كان مشغوال

 املرتبددددة افولددددا بددددين الدددددو  املسددددتوردة مددددنالصددددين عددددغلت 

 مجمدددددالا مدددددن% 54.2هدددددونج كدددددونج بأهميدددددة وسددددد ية بلغدددددت  

ىددددددددام   هدددددددونج كدددددددونج الددددددددو  املسدددددددتوردة مددددددددنقيمدددددددة واردات 

% 7.7ب سدددبة الواليدددات املتحددددة االمريكيدددة تلتهدددا م، 2017

هددددددونج مددددددن  الدددددددو  املسدددددتوردة قيمدددددة واردات  ممدددددن اجمددددددال

 .كونج يم العام ن سه

اسدتوردت اململكددة العربيددة السددعودية مدن هددونج كددونج مددا 

مددددددددن اجمددددددددالم قيمددددددددة واردات الدددددددددو  % 0.2قيمتدددددددده حددددددددوالا 

 .م2017املستوردة من هونج كونج، ىام  

 )%(األهمية النسبية  أهم الدول املستوردة

 54.2 الصين

 7.7 الواليات املتحدة االمريكية

 3.8 ال ند

 3.0 اليابان

 2.4 تايالند

 كود 
 السلع

 املصدرة اسم السلع
األهمية  
 النسبية

)%( 

 20.6 دوائر دارات اليكارونية متكاملة 8542

8517 
أج زة هات  بما فهها أج زة هات   

 للشبكات ال ليوية
13.8 

 9.5 حه  7108

8471 
آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات 

 ووحدا هدا
3.8 

7102  
ً
 3.1 مات وان كان مشغوال

Source: COMTRADE ,ITC  
 

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

 كونج هونج و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

Source: COMTRADE ,ITC  
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 هونج كونج من العالم واردات. 3

 أهم الدو  املصدرة الا هونج كونج،
 م2017ىام 

 أهم واردات هونج كونج من العالم،
 م2017ىام 

 الدول املصدرة إلى هونج كونجأهم . 4

 حددددوالا  مددددن العددددالم هددددونج كددددونج قيمددددة واردات مبلدددغ اجمددددال

م، وها بذل  تحت  2017ىام  يمليار دوالر أمريك 589.3

املركز  الساب  من حي  ترت   املسدتوردين ى دا مسدتو  

 .العالم، يم العام ن سه

مددن العددالم، وأهم دددا مددن حيددد   هددونج كدددونجتتنددوع واردات 

دوائددددددددددر دارات اليكارونيددددددددددة متكاملددددددددددة، : فهميددددددددددة ال سدددددددددد ية ا

أج دزة هددات  بمددا فههددا أج دزة هددات  للشددبكات ال ليويددة، 

حهددددددد ، آالت للمعالجدددددددة الذاتيددددددددة للمعلومدددددددات ووحدا هدددددددددا، 

، وغيرها من املنتجات
ً
 .مات وان كان مشغوال

املصددددرة ل ددددونج املرتبدددة افولدددا بدددين الددددو  الصدددين عدددغلت 

قيمدددددددة  مجمددددددالامدددددددن % 44.6كددددددونج بأهميددددددة وسددددددد ية بلغددددددت 

تلتهدا م، 2017ل ونج كونج، ىام  املصدرةالدو  صادرات 

 ممددن اجمددال% 7.2تاي يدده الصدد نية بأهميددة وسدد ية بلغددت  

املصدددددددرة ل ددددددونج كددددددونج يددددددم العددددددام الدددددددو  قيمددددددة صددددددادرات 

 .ن سه

صددددددرت اململكدددددة العربيدددددة السدددددعودية الدددددا هدددددونج كدددددونج مدددددا 

مددددن اجمددددالم قيمددددة صددددادرات الدددددو  % 0.1قيمتدددده حددددوالا  

 .م2017املصدرة ل ونج كونج، ىام  

 )%(األهمية النسبية  أهم الدول املصدرة

 44.6 الصين

 7.2 تاي يه الص نية

 6.4 سنغافورة 

 6.1 اليابان

 5.5 كوريا الجنوبية

 كود 
 السلع

 املستوردة اسم السلع
األهمية  
 النسبية

)%( 

 23.8 دوائر دارات اليكارونية متكاملة 8542

8517 
أج زة هات  بما فهها أج زة هات   

 للشبكات ال ليوية
12.9 

 5.0 حه  7108

8471 
آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات 

 ووحدا هدا
3.6 

7102  
ً
 3.5 مات وان كان مشغوال

Source: COMTRADE ,ITC  
 

 كونج هونج و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

Source: COMTRADE ,ITC  
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 القسم الثالث

  وهونج كونجالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

بعالق    ات ه    ونج ك    ونج ت    رتبم اململك    ة العربي    ة الس    عودية و        

ه          ونج ك          ونج إح          د  جعل            ، اقتص          ادية وتجاري          ة قوي          ة

، العربي  ة الس   عوديةالش  ركاا التج  اريين الرئيس  يين للمملك  ة 

 : وفيما يلى بعض الحقائق

اململكددة العربيدددة  بددين والتجاريدددة االقتصددادية لعالقدداتا تنضدد 

السدددددددعودية وهددددددددونج كددددددددونج الت اقيدددددددات ىديدددددددددة، ويددددددددا مقدددددددددمتها 

اتفاقي  ة ب  ين حكوم  ة اململك  ة وحكوم  ة ه  ونج ك  ونج “ات اقيددة 

لتجن    ن ومن    ع االتدوا  الره    ر  ال     ريب         ش     ن ال     رائن 

 .م2017، والتي تم توقيع ا ىام “على الدخل

بلغ حجم التجارة بين اململكة العربية السعودية وهونج كدونج 

مليددددار ىددددام  1.1م، مقابدددد   2017مليددددار ريددددا ، ىددددام  1.4نحدددو   

 .م2016

م ب سدددبة  2017ارت دد  معدددد  حجددم التجدددارة بدددين البلدددين ىدددام 

 .م2016مقارنة بعام %  27

بين اململكة العربيدة السدعودية وهدونج  -حقق امليدزان التجاري 

مليدون ريددا ،  974فدائ  لصددالمل اململكدة يقددر  بنحددو   -كدونج 

 .م2016مليون ريا  ىام 909م، مقاب  نحو  2017ىام 

 :حقائق عامة. 1

 ال يئة العامة لإلحصاء: املصدر 
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التباد  التجاري بين اململكة العربية السعودية 
 (م2017  -2008)وهونج كونج، خال  ال ارة بين 
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يا ر
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) 

 ال يئة العامة لإلحصاء: املصدر 

 الواردات السعودية الصادرات السعودية  

 العام

 امليزان التجاري  حجم التجارة

 (مليون ريا  سعودي)

2013 1,077 659 

2014 1,188 885 

2015 1,399 1,078 

2016 1,085 909 

2017 1,378 974 

 كونج هونج و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

تطور حجم التجارة بين اململكة العربية السعودية 
 (م2017  - 2013)وهونج كونج، خال  ال ارة بين 



6 

                 ص                ادرات اململك                ة العربي                ة الس                عودية  تط                ور . 2

 إلى هونج كونج
 تطور صادرات اململكة العربية السعودية الا 

 (م2017  - 2013)هونج كونج، خال  ال ارة 

 أهم صادرات اململكة العربية السعودية
 م2017الا هونج كونج، ىام  

الدددددا  اململكدددددة العربيدددددة السدددددعودية بلغدددددت قيمدددددة صدددددادرات

ي، ىددددام ريددددا  سددددعودمليدددون  1176هدددونج كددددونج نحددددو   

م، 2016مليدون ريددا  ىددام  997م، مقابد  نحددو  2017

 .م2013مليون ريا  ىام  868ومقاب  نحو  

ارت عدت قيمددة صددادرات اململكدة العربيددة السددعودية الددا 

مليون  ريا   179م  بمقدار   2017هونج كونج، ىام 

م، كمدددددا ارت عدددددت بمقددددددار   2016سدددددعودي مقارندددددة بعدددددام 

 .م2013مليون ريا  مقارنة بعام  308

ارت د  معدد  نمدو صددادرات اململكدة العربيدة السددعودية  

ىددددن العددددام % 18م بنحددددو  2017الددددا هددددونج كددددونج ىددددام 

 .السابق

تتنددددددددددددددوع السددددددددددددددل  التددددددددددددددددي تصدددددددددددددددرها اململكددددددددددددددة العربيدددددددددددددددة 

: السددددعودية الددددا هددددونج كددددونج، وأهددددم هددددذ  السددددل  هددددم

منتجددددددددات كيماويددددددددة ىضددددددددوية، لدددددددددائن ومصددددددددنوىا ها، 

نحدددددات ومصددددددنوىاته، جلددددددود خددددددام ومدبوغددددددة، ألبددددددان 

 .وبي  ومنتجات حيوانية لألك ، وغيرها من السل 

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

 هونج كونج

 املصدرة اسم السلعة
 القيمة

 (مليون ريا )

 564 منتجات كيماوية ىضوية

 478 لدائن ومصنوىا ها

 38 نحات ومصنوىاته

 9 جلود خام ومدبوغة

 4 ألبان وبي  ومنتجات حيوانية لألك 

 ال يئة العامة لإلحصاء: املصدر 

 ال يئة العامة لإلحصاء: املصدر 

 (مليون ريا  سعودي)
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 كونج هونج و  السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 
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                      اململك                           ة العربي                           ة الس                           عودية  واردات تط                           ور . 4

 من هونج كونج
 تطور واردات اململكة العربية السعودية، 

 (م2017 - 2013)من هونج كونج خال  ال ارة 

202

152

209

161

88

0 50 100 150 200 250

2013
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2017

م     ن ه     ونج اململك     ة العربي     ة الس     عودية  واردات أه     م. 5

 كونج

من هونج  اململكة العربية السعودية بلغت قيمة واردات

م، 2017ي، ىدددددام ريدددددا  سدددددعودمليدددددون  202 كدددددونج نحدددددو 

م، ومقابد  نحدو  2016مليدون ريدا  ىدام  88مقاب  نحو  

 . م2013مليون ريا  ىام  209

ارت عدددددت قيمدددددة واردات اململكدددددة العربيدددددة السدددددعودية مدددددن 

مليددددون  ريددددا   114م بمقدددددار   2017هددددونج كددددونج ىددددام  

م، ب نما انن ضت بمقدار   2016سعودي، مقارنة بعام 

 .م2013مليون ريا  مقارنة بعام 7

ارت دددد  معدددددد  نمددددو  واردات اململكدددددة العربيددددة السدددددعودية  

ىدددددددن % 129.7م بحدددددددوالم  2017مدددددددن هدددددددونج كدددددددونج ىدددددددام 

 .العام السابق

تتنددددددددددددددوع السددددددددددددددل  التدددددددددددددددي تسددددددددددددددتوردها اململكددددددددددددددة العربيدددددددددددددددة 

: السدددددعودية مدددددن هدددددونج كدددددونج، وأهدددددم هدددددذ  السدددددل  هدددددم 

معددددادن ةميندددددة وأحجددددار كريمدددددة، أج ددددزة طبيدددددة وبصدددددرية 

وتصددددددويرية، سددددددد ن وقددددددوارب وم شددددددد ت ىائمددددددة، أج دددددددزة 

 .ومعدات ك ربائية وأجزاؤها، كت ، وغيرها من السل 

 أهم واردات اململكة العربية السعودية
 م2017من هونج كونج، ىام 

 املستوردة اسم السلعة
 القيمة

 (مليون ريا )

 49 معادن ةمينة وأحجار كريمة

 39 أج زة طبية وبصرية وتصويرية 

 34 س ن وقوارب وم ش ت ىائمة

 27 أج زة ومعدات ك ربائية وأجزاؤها

 10 كت 

 ال يئة العامة لإلحصاء: املصدر 

 ال يئة العامة لإلحصاء: املصدر 

 (مليون ريا  سعودي)
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 .م 2017 الرئ سيين، التجاريين وعركااها اململكة بين التجاري  التباد  لإلحصاء، العامة ال يئة

 املوقعة والجماىية ال نائية واالست ماري  وال ني والتجاري  االقتصادي التعاون  ات اقيات املالية، وزارة

 .فهها املشاركة أو  افجن ية أو  اإلسالمية والدو   السعودية العربية اململكة بين
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