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ا  عععععو تقععععم اململكععععة املتحعععععدة  ععععو يعععععر  القععععارة األوروبيعععععة  بمعععع

ن الواقععععة بعععي-ذلععا السعععدس ال ععمازو معععر نزيعععرة أيرل ععدا 

شعععععمال املحععععععيب األالشععععععشم وبحععععععر ال ععععععمال   شععععععمال يععععععر  

فرنسا

كيلعععععو 243,610تبلععععس املسعععععا ة اللليعععععة للمملكععععة املتحعععععدة 

.متر مربم

املوقع واملساحة 

القسم األول 

للمملكة املتحدةاملؤشرات والحقائق الرئيسيةأهم 

و اململكععععععة املتحععععععدة مععععععر أكبعععععععر القععععععو  التجاريععععععة الرائععععععدة  عععععع

.  العالم  وتتميز بالخدمات املصرفية والتجارية

اآلالت  أدوات: املتحعدةتتمثل أبرز الصع اعات  عو اململكعة 

  مععععععععدات األتمتععععععةمعععععععدات الطاقعععععععة الكتربائيععععععة  مععععععععدات 

ات السععععكا الحديديععععة  ب ععععاا السععععسر  الطععععائرات  السععععيار 

وقطععععععععععععم الريععععععععععععار   اتلكترو يععععععععععععات ومعععععععععععععدات االتصععععععععععععاالت  

املععععععععععععععععععادن  الكيماويعععععععععععععععععات  السحعععععععععععععععععم  البتععععععععععععععععععرول  العععععععععععععععععور  

وامل تجعععععععععععععات الورقيععععععععععععععة  تجتيعععععععععععععععز األي يععععععععععععععة  امل سععععععععععععععونات  

.املالبس  السلم االستهالكية األخر  

القمعععععععععع   اللععععععععععع ن  : أهععععععععععم املحايععععععععععيل الزراعيعععععععععععة ف هععععععععععا  عععععععععععو 

ال عععععععععععععير  ب جععععععععععععر السععععععععععععكر  البطععععععععععععااس  بعععععععععععع ور اللسعععععععععععع   

.الدوانر  ال وفان  اللحم البقري 

الج يععععععععععععععععة ”العملعععععععععععععععة الرسععععععععععععععععمية للمملكععععععععععععععععة املتحععععععععععععععععدة  ععععععععععععععععو 

.“االسترلينم

االقتصاد

تقديرات عدد سلان اململكة املتحدة  ع
م2020عام 

للمملكة املتحدة  عأهم املؤشرات االقتصادية
م2020عام 

خريطة اململكة املتحدة

مليون نسمة67.1نإنمازى عدد السلا

%0.48معدل ال مو السلانى

ال اتج املحلى اتنمازو 

(باألسعار الجارية)
تريليون دوالر أمريلى2.76

املتحدةواململكةالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

Source: World Bank, World Development Indicators Database.

Source: Central Intelligence Agency.

د مقيعععاس الرسعععم املسعععتهدم  عععو هععع ت الخريطعععة قعععد يهتلععع  ععععر األبععععا* 
.السعلية
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القسم الثاني

واململكة املتحدةالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

ربيعععععععة اململكعععععععة العبعععععععينوالتجاريعععععععةاالقتصعععععععاديةلعالقعععععععاتتهضعععععععم ا

تها و ععععععى مقعععععععدم عديععععععدةالسعععععععودية واململكععععععة املتحععععععدة التساقيععععععات

 عععععو “  ااتفاقيةةةةة تجالةةةةة  االردوا  العةةةةةري ا ومالةةةةع ال  ةةةةةر  العةةةةةري”

شعععععععان الضععععععععرائل علععععععععى الععععععععدخل  وعلعععععععى رأس املععععععععال بععععععععين  لععععععععوم م 

.  اململكة العربية السعودية واململكة املتحدة

ة كعععععععع لا تععععععععرتبب  لومععععععععة اململكععععععععة العربيععععععععة السعععععععععودية  و لومعععععععع

م تحريرهعععا اململكععة املتحعععدة باتساقيععة قععععاون  قععا و وفنعععم   وال ععم تععع

هععععع  ويععععدرت املوفقععععة عل هععععا بقععععرار 1395م   املوافععععق  1975عععععام  

.هعع1395لعام 1427مجلس الوزراا رقم 

ف كمععععا يمثععععل مجلععععس األعمععععال السعععععودي ال ريطععععان  باتحععععاد الرععععر 

ر حجعم بانتماعاته الدورية ق عاة هامعة لتعزيعز وتطعوي-السعودية 

كة التععععععععععاون القعععععععععائم بعععععععععين البلعععععععععدير بمعععععععععا يهعععععععععدم املصعععععععععال  امل عععععععععتر 

.االستثمارللجا بين  و املجاالت املتعلقة باالقتصاد والتجارة و 

ية بلعععععععس حجععععععععم التبعععععععادل التجععععععععاري بعععععععين اململكععععععععة العربيعععععععة السعععععععععود

م  2020مليععار ريععال سعععودي  عععام 15.2واململكععة املتحععدة  حععو   

مليععععار 17.7م  ومقابععععل  حععععو  2019مليععععار ريععععال عععععام 20.9مقابععععل 

.م2016ريال عام 

ملكعععة ا هسععح حجععم التجعععارة بععين اململكععة العربيعععة السعععودية وامل

.م  مقار ة بالعام السابق2020عام % 27.4املتحدة ب سبة  

اململكععة بععين اململكععة العربيععة السعععودية و - قععق امليعععزان التجععاري 

مليععار  8.6فععائح لصععال  اململكععة املتحععدة يقععدر بحععوازو  -املتحععدة 

.م2020ريال  عام 

:حقائق عامة. 1

التبادل التجاري بين
اململكة العربية السعودية واململكة املتحدة  ع

(م2020-2011)خالل السترة بين 
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تطور امليزان التجاري بين 
اململكة العربية السعودية واململكة املتحدة  ع

م(2020–2016)خالل السترة بين 

العام

امليزان التجاري حجم التبادل التجاري 

(مليون ريال سعودي)

201617,6747,184-

201718,7974,674-

201818,9284,808-

201920,9653,062-

202015,2228,623-

التيئة العامة لإل صاا: املصدر 

التيئة العامة لإل صاا: املصدر 

املتحدةواململكةالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

ةغرفة الشرقي-مركز االستثمار والدراسات 



4

ملكةةةة إلةةةل املصةةةادرات اململكةةةة العربيةةةة السةةةعودية تطةةةور . 2

املتحدة

أهم يادرات اململكة العربية السعودية
م2020إزى اململكة املتحدة  عام 

إزععععععععىاململكععععععععة العربيععععععععة السعععععععععوديةبلرعععععععع  قيمععععععععة يععععععععادرات

ريعععععععععال مليععععععععار 3.3م  ععععععععوازى2020اململكععععععععة املتحععععععععدة عععععععععام  

.يسعود

 و قائمعة العدول ( 32)ناات اململكة املتحدة  و املرتبة الع 

التعععععععععع  يعععععععععدرت ال هعععععععععا اململكعععععععععة العربيعععععععععة السععععععععععودية  ععععععععععام 

.م2020

إزععى ا هسضعع  قيمععة يععادرات اململكععة العربيععة السعععودية

مليون ريال 5651م بمقدار  2020اململكة املتحدة  عام 

م  كمععععععا ا هسضعععععع  بمقععععععدار  2019سعععععععودي مقار ععععععة بعععععععام 

.م2016مليون ريال مقار ة بعام 1945

عودية ا هسض  نسبة  مو يادرات اململكة العربية الس

ععععععععر % 63.1م بحععععععوازو  2020إزععععععى اململكعععععععة املتحععععععدة ععععععععام 

.العام السابق

عودية إزعى تت وع السلم التع  تصدرها اململكعة العربيعة السع

يعة  م تجات معد : اململكة املتحدة  وأهم ه ت السلم  و

ألوم يععععععععععععوم ومصعععععععععععع وعاته  أنتععععععععععععزة لعععععععععععدائر ومصعععععععععععع وعا ها  

.م  فواكه  وييرها مر السلومعدات كتربائية وأنزاؤها

ملكةةة إلةل املاململكةةة العربيةة السةةعودية صةادراتأهةم. 3

املتحدة

تطور يادرات اململكة العربية السعودية 
إزى اململكة املتحدة 

(م2020-2016)خالل السترة بين 
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(مليون ريال سعودي)

التيئة العامة لإل صاا: املصدر 

التيئة العامة لإل صاا: املصدر 

املتحدةواململكةالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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املصدرةاسم السلعة
القيمة

(مليون ريال سعود )

1,767م تجات معد ية

258لدائر ومص وعا ها

147ألوم يوم ومص وعاته

30أنتزة ومعدات كتربائية وأنزاؤها

25فواكه
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ة مةةةةةةة  اململكةةةةةةةاململكةةةةةةةة العربيةةةةةةةة السةةةةةةةعودية وارداتتطةةةةةةةور . 4

املتحدة

مةةةةةةةةة  اململكةةةةةةةةةة اململكةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةعودية وارداتأهةةةةةةةةةم. 5

املتحدة

معععععععراململكععععععة العربيععععععة السعععععععوديةبلرعععععع  قيمععععععة واردات

ريعععال مليعععار 11.9م  عععوازو 2020اململكععة املتحعععدة ععععام 

وارداتقيمعععععععة ونمعععععععازإمعععععععر % 2ممعععععععا يمثعععععععلي  سععععععععود

الععععععععععام و ععععععععمععععععععر الععععععععععالم  اململكععععععععة العربيععععععععة السععععععععععودية 

.  سسه

 عععععو قائمعععععة ( 10)نععععاات اململكعععععة املتحعععععدة  عععععو املرتبعععععة العععععع 

عودية  الدول التع  استوردت منها اململكة العربية الس

.م2020عام 

ة ا هسضعععععع  قيمععععععة واردات اململكععععععة العربيععععععة السعععععععودي

مليعون 92م بمقعدار   2020مر اململكة املتحدة عام  

م  كمععا ا هسضععع  2019ريععال سعععودي  مقار ععة بعععام  

.م2016مليون ريال مقار ة بعام 507بمقدار  

ا هسضعععععععععععععع  نسععععععععععععععبة  مععععععععععععععو  واردات اململكععععععععععععععة العربيععععععععععععععة 

م  بحععوازو  2020السعععودية مععر اململكععة املتحععدة عععام  

.عر العام السابق% 0.8

يععععععععععععة تت ععععععععععععوع السععععععععععععلم التععععععععععععع  قسععععععععععععتوردها اململكععععععععععععة العرب

السعععععودية مععععر اململكععععة املتحععععدة  وأهععععم هعععع ت السععععلم

آالت وأدوات آليععة وأنزاؤهععا  سععيارات وأنزاؤهععا  :  ععو

م تجعععععععععععععات الصععععععععععععععيدلة  أنتعععععععععععععزة ومعععععععععععععععدات كتربائيععععععععععععععة 

  مركبعععععععات نويعععععععة وأنزاؤهععععععا  وييرهعععععععا  معععععععر وأنزاؤهععععععا

.السلم

أهم واردات اململكة العربية السعودية
م2020مر اململكة املتحدة  عام 

املستوردةاسم السلعة
القيمة

(مليون ريال سعود )

2,051آالت وأدوات آلية وأنزاؤها

1,067سيارات وأنزاؤها

984م تجات الصيدلة

723أنتزة ومعدات كتربائية وأنزاؤها

715مركبات نوية وأنزاؤها

تحدة  ععتطور واردات اململكة العربية السعودية مر اململكة امل
(م2020-2016)خالل السترة بين 

11922
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التيئة العامة لإل صاا: املصدر 

التيئة العامة لإل صاا: املصدر 

املتحدةواململكةالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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: مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

.م2022التيئة العامة لإل صاا  إ صااات التجارة الخارنية  

بععععين اململكععععة وزارة املاليععععة  اتساقيععععات التعععععاون االقتصععععادي والتجععععاري والسنععععم واالسععععتثماري الث ائيععععة والجماعيععععة املوقعععععة

.العربية السعودية والدول اتسالمية أو األن بية أو امل اركة ف ها

:  مصادر أجالبية. 2
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