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القسم األول 

لهونج كونجالرئيسية املؤشرات والحقائقأهم 

خريطة هونج كونج

هونج كونج واحدة من  الندوا الواقعنة  سنح سناح  

ن احتواًء م  أكثر املدوتمتاز بأنها الصين الجنوبي، 

 منن ميناشهنا  
ً
نبا ، وخاًنة ّح اسن   سح ناطحنات ال

. 2كم1,108و تبلغ مساحتها حوالح املساحة، 

املوقع واملساحة 

الينننة تعتبننننر هنننونج كنننونج واحننندة مننن  أكبننننر املراكنننز امل

ا كواحننننننننننندة  مننننننننننن  أك ننننننننننننر املراكننننننننننن صننننننننننننح
ة
، وا ت

ً
ز  املينننننننننننا

 
ً
.االقتصادية العاملية ريادة

عننند و يعتمننند اقتصنننادها  سنننح النمنننام الرأسنننمالن، وت

. ملتها م  أك نر العمالت تداوال من العالم

ن افسننننة بنننندأت هووننننغ كووننننغ بنننناالنمرا  ال عسنننننح مننننن مة

ة الكبينننرة مننن   ننام  وا الرأسننماليح م، فقنند 1995النندح

 وما
ً
 تجارينا

ً
 منن أًبحت خنالا هن ا ال تننرة مركنزا

ً
لينا

غايننننننة ا هميننننننة، فشننننننندت قيننننننام  نننننندد  نننننن م منننننن  

ننرة  سن
ة

جارية   ركات التح
ح

ات أك نر الش ح مسنتو  مقرح

.منطقتي آسيا واملحيط النادي

كما استطا ت بورًة هنونج كنونج من  حلنوا  نام

 مننننن  حيننننن 2009
ً
نننننا م احنننننتالا مرتبنننننة متقدمنننننة  امليح

جارية بادالت التح
ة
.امل

االقتصاد

كونجهونجو السعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

غرفة الشرقية-مركز املعلومات والدراسات 

Source: World Bank

الناتج املحسح اإلجمالن لنونج كونج،
م2018 ام 

الناتج املحسح اإلجمالن

(با سعار الجارية)
مليار دوالر أمريكي362.7

Source: Central Intelligence Agency

م 2020تقديرات  دد سكان هونج كونج،  ام

مليون وسمة7.25نوجمالح  دد السكا

%0.24معدا النمو السكاوي
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هونج كونج إلى العالمصادرات . 1

أهم الدوا املستوردة م  هونج كونج،
م2019 ام 

أهم ًادرات هونج كونج ولح العالم،
م2019 ام 

الدول املستوردة من هونج كونجأهم . 2

القسم الثاني

شركائها التجاريينلهونج كونج وأهمالتجارة الخارجية مالمح 

الححنننو ولنننح العنننالمًنننادرات هنننونج كنننونجقيمنننة نبلنننغ وجمنننال

م، وهنح بن لت تحتن  2019 ناميمليار دوالر أمريك535.7

تو  املركنننز  التاسننن  مننن  حيننن  ترتلنننس املصننندري   سنننح مسننن

.العالم، من العام ن سه

  ولننح العننالم، وأهمنننا منن  حيننهننونج كننونجتتنننوع ًننادرات 

ة، دوائننننننننننر دارات وليكارونيننننننننننة متكاملنننننننننن:  هميننننننننننة ال سنننننننننن ية ا

وينننة، أجننننزة هننناتا بمنننا ف هنننا أجننننزة هننناتا للشنننبكات ال لي

آالت ، ( ننننندا ا غطينننننة)ووكسسنننننواراتقطننننن  غينننننار  اهنننننس، 

للمعالجننننننننة ال اتيننننننننة للمعلومننننننننات ووحدا هنننننننننا، وغيرهننننننننا منننننننن  

.املنتجات

دة منننن املرتبننننة ا ولننننح بننننين النننندوا املسننننتور الصننننين  نننن لت 

نجمننننننالومنننننن % 55.3هننننننونج كننننننونج بأهميننننننة وسنننننن ية بل ننننننت  

 نننننننام  هنننننننونج كنننننننونجالننننننندوا املسنننننننتوردة مننننننن قيمنننننننة واردات 

% 7.3ب سنننننبةالوالينننننات املتحننننندة االمريكينننننة تلتهنننننا م، 2019

هننننننونج منننننن  النننننندوا املسننننننتوردة قيمننننننة واردات نمنننننن  وجمننننننال

.كونج من العام ن سه

ج مننا اسننتوردت اململكننة العربيننة السننعودية منن  هننونج كننون

منننننننن  وجمنننننننننالن قيمننننننننة واردات الننننننننندوا % 0.3قيمتننننننننه حنننننننننوالح 

.م2019املستوردة م  هونج كونج،  ام  

)%(األهمية النسبية أهم الدول املستوردة

55.3الصين

7.3ةالواليات املتحدة االمريكي

2.9النند

2.9اليابان

2.2تاي يه الصلنية

كود 
السلع

املصدرةاسم السلع
األهمية 
النسبية

)%(

25.1دوائر دارات وليكارونية متكاملة8542

8517
 أجنزة هاتا بما ف ها أجنزة هاتا

للشبكات ال ليوية
13.9

4.7اهس7108

8473
ووكسسواراتقط  غيار  

( دا ا غطية)
4.5

 آالت للمعالجة ال اتية للمعلومات8471

ووحدا هنا
3.9

Source: COMTRADE ,ITC 

غرفة الشرقية-مركز املعلومات والدراسات 

كونجهونجو السعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

Source: COMTRADE ,ITC 



4

هونج كونج من العالمواردات. 3

أهم الدوا املصدرة ولح هونج كونج،
م2019 ام 

أهم واردات هونج كونج م  العالم،
م2019 ام 

الدول املصدرة إلى هونج كونجأهم . 4

حننننوالحمنننن  العننننالمهننننونج كننننونجقيمننننة وارداتنبلننننغ وجمننننال

م، وهننح بنن لت تحتنن  2019 ننام يمليننار دوالر أمريكنن578.6

سنتو  املركز  ال نام  من  حين  ترتلنس املسنتوردي   سنح م

.العالم، من العام ن سه

مننن  العننالم، وأهمننننا منن  حيننن هنننونج كننونجتتنننوع واردات 

ة، دوائنننننننننر دارات وليكارونينننننننننة متكاملننننننننن:  همينننننننننة ال سننننننننن ية ا

ويننة، أجنننزة هنناتا بمننا ف هننا أجنننزة هنناتا للشننبكات ال لي

ة ،  آالت للمعالجن(  ند ا غطينة)قط  غيار ووكسسنوارات 

 
ً
، ال اتينننة للمعلومنننات ووحدا هننننا، مننناغ وون كنننان مشننن وال

.وغيرها م  املنتجات

نننننونج املصنننندرة لاملرتبننننة ا ولننننح بننننين النننندوا الصننننين  نننن لت 

قيمنننننننة نجمنننننننالومننننننن  % 45.7كنننننننونج بأهمينننننننة وسننننننن ية بل نننننننت 

تلتهننا م، 2019لنننونج كننونج،  ننام املصنندرةالنندوا ًننادرات 

نمننن  وجمنننال% 7.3تاي ينننه الصنننلنية بأهمينننة وسننن ية بل نننت  

املصنننننندرة لنننننننونج كننننننونج مننننننن العننننننام النننننندوا قيمننننننة ًننننننادرات 

.ن سه

ا ًننننندرت اململكنننننة العربينننننة السنننننعودية ولنننننح هنننننونج كنننننونج مننننن

مننننن  وجمنننننالن قيمنننننة ًنننننادرات الننننندوا % 0.1قيمتنننننه حنننننوالح  

.م2019املصدرة لنونج كونج،  ام  

)%(األهمية النسبية أهم الدول املصدرة

45.7الصين

7.3تاي يه الصلنية

6.5سن افورة 

5.8اليابان

4.9كوريا الجنوبية

كود 
السلع

املستوردةاسم السلع
األهمية 
النسبية

)%(

26.15دوائر دارات وليكارونية متكاملة8542

8517
 أجنزة هاتا بما ف ها أجنزة هاتا

للشبكات ال ليوية
12.41

8473
ووكسسواراتقط  غيار 

(  د ا غطية)
3.56

8471
 آالت للمعالجة ال اتية للمعلومات

ووحدا هنا
3.48

7102 
ً
3.06ماغ وون كان مش وال

Source: COMTRADE ,ITC 

كونجهونجو السعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

غرفة الشرقية-مركز املعلومات والدراسات 

Source: COMTRADE ,ITC 
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القسم الثالث

وهونج كونجالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

قررررات بعالهررررونج كررررونج ترررررتبم اململكررررة العربيررررة السررررعودية و 

هرررررررررونج كرررررررررونج إحرررررررررد  جعلررررررررر  ، اقتصرررررررررادية وتجاريرررررررررة قويرررررررررة

، سررعوديةالعربيررة الالشررركاا التجرراريين الرئيسرريين للمملكررة 

:وفيما يلى بعض الحقائق

ربينننة اململكنننة العبنننينوالتجارينننةاالقتصننناديةلعالقننناتاتمضننن 

ا السننننننننعودية وهننننننننونج كننننننننونج الت اقيننننننننات  دينننننننندة، ومننننننننح مقنننننننندمته

نج اتفاقيررة بررين حكومررة اململكررة وحكومررة هررونج كررو “ات اقيننة 

رائن لتجنررررن ومنررررع االتدوا  الرهررررر  ال ررررري    رررر  شرررر ن ال رررر

.م2017، والتي تم توقيعنا  ام “على الدخل

ج كنونج بلغ حجم التجنارة بنين اململكنة العربينة السنعودية وهنون

مليننننار  ننننام 1.4م، مقابنننن  نحننننو  2018مليننننار رينننناا،  ننننام 2نحننننو 

.م2017

م ب سنننبة  2018ارت ننن  معننندا حجنننم التجنننارة بنننين البلننندي   نننام 

.م2017مقارنة بعام %  43.5

وهننونج بننين اململكنة العربينة السنعودية-حقن  امليننزان التجناري 

ملينننننننون 1,089فنننننننائ  لصنننننننال  اململكنننننننة يقننننننندر  بنحنننننننو  -كنننننننونج 

.م2017مليون رياا  ام 974م، مقاب  نحو  2018رياا،  ام 

:حقائق عامة. 1

النيئة العامة لإلحصاء: املصدر 
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ودية التبادا التجاري بين اململكة العربية السع
(م2018-2010)وهونج كونج، خالا ال ارة بين 

(
ي

ود
سع

ا 
يا ر

ار 
ملي

)

النيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الصادرات السعودية   الواردات السعودية

العام

امليزان التجاري حجم التجارة

(مليون رياا سعودي)

20141,188885

20151,3991,078

20161,085909

20171,378974

20181,9771,089

كونجهونجو السعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

غرفة الشرقية-مركز املعلومات والدراسات 

ة تطور حجم التجارة بين اململكة العربية السعودي
(م8201-2014)وهونج كونج، خالا ال ارة بين 
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صررررررررررررررادرات اململكررررررررررررررة العربيررررررررررررررة السررررررررررررررعودية تطررررررررررررررور . 2

إلى هونج كونج
تطور ًادرات اململكة العربية السعودية ولح 

(م2018-2014)هونج كونج، خالا ال ارة 

أهم ًادرات اململكة العربية السعودية
م2018ولح هونج كونج،  ام 

لنننننح واململكنننننة العربينننننة السنننننعوديةبل نننننت قيمنننننة ًنننننادرات

ي،  نننام ريننناا سنننعودملينننون 1,533هنننونج كنننونج نحنننو   

م، 2017ملينون ريناا  ننام 1,176م، مقابن  نحنو 2018

.م2014مليون رياا  ام 1,037ومقاب  نحو  

ة ولننح ارت عننت قيمننة ًننادرات اململكننة العربيننة السننعودي

مليننون  رينناا 357م  بمقنندار   2018هننونج كننونج،  ننام 

م،  كمننننا ارت عننننت بمقنننندار   2017سننننعودي مقارنننننة بعننننام 

.م2014مليون رياا مقارنة بعام 496

دية ارت ننن  معننندا نمنننو ًنننادرات اململكنننة العربينننة السنننعو 

 ننننن  العنننننام % 30م بنحنننننو  2018ولنننننح هنننننونج كنننننونج  نننننام 

.الساب 

تتننننننننننننننوع السننننننننننننننل  التننننننننننننننني تصنننننننننننننندرها اململكننننننننننننننة العربيننننننننننننننة

: السننننعودية ولنننننح هننننونج كنننننونج، وأهنننننم هنننن ا السنننننل  هنننننن

لنننننننندائ  ومصنننننننننو ا ها، منتجننننننننات معدنيننننننننة، منتجننننننننات 

كيماوينننننننة  ضنننننننوية، معنننننننادن  ميننننننننة واحجنننننننار كريمنننننننة، 

.نحاغ ومصنو اته، وغيرها م  السل 

إلررررررى اململكررررررة العربيررررررة السررررررعودية صررررررادراتأهررررررم. 3

هونج كونج

املصدرةاسم السلعة
القيمة

(مليون رياا)

458لدائ  ومصنو ا ها

304منتجات معدنية

236منتجات كيماوية  ضوية

57معادن  مينة وأحجار كريمة

11نحاغ ومصنو اته 

النيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

النيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

(مليون رياا سعودي)
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كونجهونجو السعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

غرفة الشرقية-مركز املعلومات والدراسات 
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اململكررررررررررررررررررررررة العربيررررررررررررررررررررررة السررررررررررررررررررررررعودية وارداتتطررررررررررررررررررررررور . 4

من هونج كونج
تطور واردات اململكة العربية السعودية، 

(م2018-2014)م  هونج كونج خالا ال ارة 

مرررررن هرررررونج اململكرررررة العربيرررررة السرررررعودية وارداتأهرررررم. 5

كونج

ونج من  هناململكة العربية السنعوديةبل ت قيمة واردات

م، 2018ي،  ننننننام رينننننناا سننننننعودمليننننننون 444كننننننونج نحننننننو 

م، ومقابن  نحنو  2017مليون رياا  ام 202مقاب  نحو  

.  م2014مليون رياا  ام 152

  ارت عنننننت قيمنننننة واردات اململكنننننة العربينننننة السنننننعودية مننننن

مليننننننون  رينننننناا 242م بمقنننننندار   2018هننننننونج كننننننونج  ننننننام  

م، كمننننننا ارت عننننننت بمقنننننندار   2017سننننننعودي، مقارنننننننة بعننننننام 

.م2014مليون رياا مقارنة بعام 292

ة ارت ننننن  معننننندا نمنننننو  واردات اململكنننننة العربينننننة السنننننعودي

 نننننننن  % 119.8. م بحننننننننوالن2018منننننننن  هننننننننونج كننننننننونج  ننننننننام 

.العام الساب 

ة تتننننننننننننننوع السننننننننننننننل  التنننننننننننننني تسننننننننننننننتوردها اململكنننننننننننننة العربينننننننننننننن

: السنننننعودية مننننن  هنننننونج كنننننونج، وأهنننننم هننننن ا السنننننل  هنننننن 

سننننننننننل  اات أحكنننننننننننام معننننننننننادن  ميننننننننننننة وأحجننننننننننار كريمنننننننننننة، 

أجنننننننننننننننننزة ،خاًننننننننننننننننة، آالت وأدوات آليننننننننننننننننة وأجزا هننننننننننننننننا،  

أل سنننننة غيننننننر مصننننن رة ،، ومعننننندات كنربائينننننة وأجزا هنننننا، 

.وغيرها م  السل 

أهم واردات اململكة العربية السعودية
م2018م  هونج كونج،  ام 

املستوردةاسم السلعة
القيمة

(مليون رياا)

220معادن  مينة وأحجار كريمة

94سل  اات أحكام خاًة

35آالت وأدوات آلية وأجزا ها

28أجنزة ومعدات كنربائية وأجزا ها

14أل سة غير مص رة 

النيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

النيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

(مليون رياا سعودي)
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: مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

.م2018الرئلسيين،التجاريينو ركاشهااململكةبينالتجاري التبادالإلحصاء،العامةالنيئة

املوقعةا يةوالجمال نائيةواالست ماري وال نيوالتجاري االقتصاديالتعاون ات اقياتاملالية،وزارة

.ف هااملشاركةأو ا جن يةأو اإلسالميةوالدوا السعوديةالعربيةاململكةبين

:  بيانات. 2

.م2018العاملية،االقتصاديةاملؤ رات،الدولحالبنت

.مComtrade،2019بياناتقا دةاملتحدة،ا مم

.م2019العاملية،التجارةمؤ رات،ITC))العامليةالتجارةمركز 

:  مصادر أجنبية. 3

Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2020 

كونجهونجو السعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات


