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 وميوريعة باكسعتان ا سع
م
المية فع  تقع  باكسعتان أو رسعميا

لعع  ونععوآ يسععياح وت ععدها الينععد مععف السععر  وأ  ا سععتان إ

ى ال ععععععرآ وإيععععععران فعععععع  ال نععععععوآ ال ر عععععع  والصععععععين فعععععع  أق عععععع 

. السمال السرق 

.2كم796,095تبلغ مساحة باكستان حوال   

.إسالم أباد  ه  عاصمة باكستان 

املوقع واملساحة 

القسم األول 

لباكستاناملؤشرات والحقائق الرئيسيةأهم 

والبسعرية  تتمت  باكسعتان بعو رو وتنعوع املعوارد الطبيعيعة

ح رو مععععف العععع ه  وامل عععععحيععععج يووععععد  اطععععا احتيا يععععات كبيعععع

.والف م

 كما أن موقعيا االستراتيج  يمن يا  رصة لتصب
م
ح مركعزا

.مل ور إقليمي هام ف  املنطقة

 ح قصع  السععكرح الحليعع:  أهعم امل اصععيل الزراعيعة  اطععا 

القمعععععععععععععععحح اللعععععععععععععععننح األر ح الععععععععععععععع روح البطعععععععععععععععا  ح القطعععععععععععععععفح 

.الفواكهح املانجوح ال وا ة

غ يعةح املنسعووات واملالسع ح تصعني  األ : أهم الصعناعات 

األدويعععععععععععةح األدوات ال راحيعععععععععععةح معععععععععععواد البنعععععععععععا ح املنتجعععععععععععات 

.الورقيةح األسمدوح ال منري 

فع  ععام % 5.4س ل معدل النمو ف  الناتج الصعناي  ن عو 

.م2017

االقتصاد

تقديرات عدد سكان باكستانح 
م2022عام 

لباكستانح أهم املؤشرات االقتصادية
م2020عام 

خريطة باكستان

مليون  سمة242.9نإومال  عدد السكا

%1.95معدل النمو السكا ى

الناتج امل ل  ا ومال  

(باألسعار ال ارية)
مليار دوالر أمريكى262.61

وباكستانالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

Source: World Bank, World Development Indicators Database.

Source: Central Intelligence Agency.

.يةمقياس الرسم املستخدم ف  ه ه الخريطة قد يختلف عف األسعاد الفعل* 
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القسم الثاني

وباكستانالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

قتصادية بعالقات اباكستان ترتبط اململكة العربية السعودية و 

:وتجارية قوية، وفيما يلى بعض الحقائق

يعععععة اململكعععععة العرببعععععينوالتجاريعععععةاالقتصععععاديةلعالقعععععاتاتخضعععع 

“فاقيعة السعودية و باكستان التفاقيات عديعدوح وفع  مقعدم طا ات

وقعععععععععد حعععععععععررت هععععععععع ه “والفنعععععععععع  التععععععععععاون االقتصعععععععععادي والتجعععععععععاري 

و صعععععدرت املوا قعععععة علاطعععععا . هعععععع1413االتفاقيعععععة بعععععين البلعععععديف ععععععام 

.هع1413/7/26وتاريخ ( 11/م)باملرسوم امللك  الكريم رقم  

ة وقععععععععععععع اململكعععععععععععة العربيعععععععععععة السععععععععععععودية والحكومعععععععععععة الباكسعععععععععععتاني

يي فع  شع ن اال دواج الضعرييي ومنع  ال طعرآ الضعريلتجنع اتفاقية 

ا مح والنا ع 2006/2/2الضعرائ  علع  العدخلح و لع  فع  و اعتبعارم

.م2006/12/1مف

ة وقععععععععععععع اململكعععععععععععة العربيعععععععععععة السععععععععععععودية والحكومعععععععععععة الباكسعععععععععععتاني

نعععو منر 29فععع  . مليعععارات دوالر4.2اتفاقيتعععان اقتصعععاديتان بقيمعععة 

مليععارات دوالرح 3االتفاقيععة األولعع  ودبعععة بقيمععة شععملع .  م2021

عم لصعععععععععععالح البنععععععععععع  املركعععععععععععزي الباكسعععععععععععتا   لعععععععععععدقعععععععععععدم طا اململكعععععععععععة 

باكسعععععععععتان فععععععععع  مواويعععععععععة األونبيعععععععععة ومسعععععععععاعدو احتيعععععععععا   العملعععععععععة 

االقتصععععععععاديةح وخصصععععععععع االتفاقيععععععععةتععععععععداعيات وائ ععععععععة  ورونععععععععا 

.مليار دوالر1.2الثانية لتمويل تجارو املستقات النفطية بقيمة 

ية بلعععععععغ ب عععععععم التبعععععععادل التجعععععععاري بعععععععين اململكعععععععة العربيعععععععة السععععععععود

مح مقابعععل 2020مليعععار ريعععال سععععوديح ععععام 9.1وباكسعععتان ن عععو   

مليععار ريععال عععام 9.8مح ومقابععل ن ععو  2019مليععار ريععال عععام 11.4

.م2016

كستان انخفض ب م التجارو بين اململكة العربية السعودية وبا

.مح مقارنة بالعام السابق2020عام % 19.9بنسبة  

بععععععععععععين اململكععععععععععععة العربيععععععععععععة السعععععععععععععودية -حقععععععععععععق امليعععععععععععععزان التجععععععععععععاري 

مليعار  ريعالح 5.1 ائض لصالح اململكة يقدر ب وال   -وباكستان 

.م2020عام 

:حقائق عامة. 1

التبادل التجاري بين
اململكة العربية السعودية وباكستانح 

(م2020-2011)خالل الفترو بين 
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ة  الصادرات السعودي الواردات السعودية

تطور امليزان التجاري بين 
اململكة العربية السعودية وباكستانح 

م(2020–2016)خالل الفترو بين 

العام

امليزان التجاري حجم التبادل التجاري 

(مليون ريال سعودي)

20169,7626,106

201712,0348,787

201813,81410,737

201911,3927,437

20209,1245,080

الييئة العامة لإلحصا : املصدر 

الييئة العامة لإلحصا : املصدر 
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ستانإلى باكصادرات اململكة العربية السعودية تطور . 2

أهم صادرات اململكة العربية السعودية
م2020إل  باكستانح عام 

إلععععععع اململكعععععععة العربيعععععععة السععععععععوديةبل عععععععع قيمعععععععة صعععععععادرات

.يريال سعودمليار 7.1م حوال 2020باكستان عام  

فعع  قائمععة الععدول التعععع  ( 21)وععا ت باكسععتان فعع  املرتبععة الععع 

.م2020صدرت الاطا اململكة العربية السعوديةح عام 

إلععع  انخفضععع قيمععة صععادرات اململكعععة العربيععة السعععودية

مليععععععععععون ريععععععععععال 2312م بمقععععععععععدار  2020باكسععععععععععتانح عععععععععععام 

مح كمعععععا انخفضعععععع بمقعععععدار  2019سععععععودي مقارنعععععة سععععععام 

.م2016مليون ريال مقارنة سعام 832

عودية انخفضع  سبة نمو صادرات اململكة العربية السع

ععععععععف الععععععععام % 24.6م ب ععععععوال   2020إلعععععع  باكسعععععععتان ععععععععام 

.السابق

عودية إلعع  تتنعوع السعل  التعع  تصعدرها اململكعة العربيعة السع

ائف لعدمنتجات معدنيعةح :  باكستانح وأهم ه ه السل  ه 

منتجعععععععععععات كيماويعععععععععععة عضعععععععععععويةح منتجعععععععععععات ومصعععععععععععنوعا طاح 

هععا وغير كيماويععة غيعععر عضععويةح منتجععات كيماويععة منوعععةح 

.مف السل 

إلممممممممممى اململكممممممممممة العربيممممممممممة السممممممممممعودية صممممممممممادراتأهممممممممممم. 3

باكستان

انحتطور صادرات اململكة العربية السعودية إل  باكست
(م2020-2016)خالل الفترو بين 

(مليون ريال سعودي)

الييئة العامة لإلحصا : املصدر 

الييئة العامة لإلحصا : املصدر 
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املصدرةاسم السلعة
القيمة

(مليون ريال سعودى)

4,333منتجات معدنية

1,699لدائف ومصنوعا طا

554منتجات كيماوية عضوية

111منتجات كيماوية غير عضوية

95منتجات كيماوية منوعة
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انمن باكستاململكة العربية السعودية وارداتتطور . 4

من باكستاناململكة العربية السعودية وارداتأهم. 5

مععععععفاململكععععععة العربيععععععة السعععععععوديةبل ععععععع قيمععععععة واردات

ريعععععععععععععال مليععععععععععععار 2.02م حععععععععععععوال  2020باكسععععععععععععتان عععععععععععععام 

.يسعود

فعععع  قائمععععة الععععدول ( 43)وععععا ت باكسععععتان فعععع  املرتبععععة الععععع 

ح ععععام التععع  اسعععتوردت مملطعععا اململكعععة العربيعععة السععععودية

.م2020

معععف ارتفععععع قيمعععة واردات اململكعععة العربيعععة السععععودية

مليعععععععععون ريعععععععععال 44م بمقعععععععععدار   2020باكسعععععععععتان ععععععععععام  

مح كمععا ارتفعععع بمقعععدار  2019سعععوديح مقارنععة سعععام  

.م2016مليون ريال مقارنة سعام 194

ارتفععععععععععععععععع  سعععععععععععععععبة نمعععععععععععععععو  واردات اململكعععععععععععععععة العربيعععععععععععععععة 

% 2.2م  ب ععوال   2020السعععودية مععف باكسععتان عععام  

.عف العام السابق

يععععععععععة تتنععععععععععوع السععععععععععل  التععععععععععع   سععععععععععتوردها اململكععععععععععة العرب

: السعععععععودية مععععععف باكسععععععتانح وأهععععععم هعععععع ه السععععععل  هععععععع 

حبععوآح ألبسععة غيعععر مصععمروح لحععوم وأحسععا  وأ ععرا 

ح لأل ععععلح ألبسععععة وععععاهزوح بععععف وشععععاي و طععععارات وتوابععععل

.وغيرها مف السل 

أهم واردات اململكة العربية السعودية
م2020مف باكستانح عام 

املستوردةاسم السلعة
القيمة

(مليون ريال سعودى)

405حبوآ

279ألبسة غير مصمرو

193لحوم وأحسا  وأ را  لأل ل

128ألبسة واهزو

128بف وشاي و طارات وتوابل

تطور واردات اململكة العربية السعودية مف باكستانح
(م2020-2016)خالل الفترو بين 

2022

1623

1828

1539

1978

0 500 1000 1500 2000 2500

2016

2017

2018

2019

2020

(مليون ريال سعودي)

الييئة العامة لإلحصا : املصدر 

الييئة العامة لإلحصا : املصدر 

وباكستانالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

ةغرفة الشرقي-مركز االستثمار والدراسات 
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:  مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

.م2020الييئة العامة لإلحصا ح إحصا ات التجارو الخارويةح 

بععععين اململكععععة و ارو املاليععععةح اتفاقيععععات التعععععاون االقتصععععادي والتجععععاري والفيععععي واالسععععتثماري الثنائيععععة وال ماعيععععة املوقعععععة

.العربية السعودية والدول ا سالمية أو األونبية أو املساركة  اطا

ن ا سععالمية اتفاقيععة بععين حكومععة اململكعة العربيععة السعععودية وحكومعة وميوريععة باكسععتا»الييئعة العامععة للز ععاو والعدخلح 

.«لتجن  اال دواج الضرييي ومن  ال طرآ الضرييي ف  ش ن الضرائ  عل  الدخل

الصعععععندو  السععععععودي للتنميعععععة يوقععععع  اتفعععععاقيتين لعععععدعم احتيعععععا   » مح 2021نعععععو منر 29ح الصعععععندو  السععععععودي للتنميعععععة

.«العملة األونبية وتجارو املستقات النفطية م  حكومة وميورية باكستان

:  مصادر أجنبية. 2

Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2022.

World Bank, World Development Indicators Database.

وباكستانالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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