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تقععععععععس إندونيسععععععععيا ،ععععععععي   ععععععععو  شععععععععر   سععععععععيا  بععععععععين امل ععععععععي 

.اله دي وامل ي  الهادي

.2كم1,904, 569تبلغ مساحة إندونيسيا حوالى 

. اكرتا هي عاصمة إندونيسيا

املوقع واملساحة 

القسم األول 

إلندونيسيااملؤشرات والحقائق الرئيسيةأهم 

ي  ال خيععععزيعععع  :  إندونيسععععياأهععععم امل اصععععيي الزراعيععععة ،ععععي 

الفواكعععععععععا  األرز  العععععععععزرا  قصععععععععع  السعععععععععكر   عععععععععوز اله عععععععععد  

.  املوز  البيض  الدوا ن  واملطاطالكسافا

ات  البتععععرول  ال عععاز الطبينعععي  امل سعععو :  أهعععم الصععع اعات

السععععععععععععيارات  األ هععععععععععععزا الكهربائيععععععععععععة  املال عععععععععععع   األحزيععععععععععععة 

ف الطبيععععة  الحععععر واأل هععععزا   األدوات األسععععم  التعععععدين  

اليدويععععععععععععععة  األسععععععععععععععمدا الكيماويععععععععععععععة  ال  عععععععععععععع  الرقععععععععععععععائق   

.املطاط  األغزية املص عة  املجوهرات  والسياحة

،عي ععام % 4.1سجي معدل ال مو ،ي ال اتج الصع ايي ن عو 

.م2017

معععععععن ال ععععععععاتج % 45.4بلعععععععغ نصعععععععي  قطععععععععاع ال عععععععدمات ن ععععععععو 

م  كمععععععا بلععععععغ 2017امل لععععععي اال مععععععالي إلندونيسععععععيا ،ععععععي عععععععام 

% 13.7و% 41نصعععععي  قطعععععايي الصععععع اعة والزراععععععة ن عععععو 

.على الترتي 

االقتصاد

تقديرات عدد سكان إندونيسيا  
م2022عام 

إلندونيسيا  أهم املؤشرات االقتصادية
م2020عام 

خريطة إندونيسيا

مليون نسمة277.3نإ مالى عدد السكا

%0.79معدل ال مو السكانى

ال اتج امل لى اإل مالي 

(باألسعار الجارية)
تريليون دوالر أمريكى1.06

وإندونيسياالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

Source: World Bank, World Development Indicators Database.

Source: Central Intelligence Agency.

.يةمقياس الرسم املستخدم ،ي هزه ال ريطة قد يختلف عن األ عاد الفعل* 

ةغرفة الشرقي-مركز االستثمار والدراسات 
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القسم الثاني

وإندونيسياالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

بعالقاتإندونيسيا ترتبط اململكة العربية السعودية و

:اقتصادية وتجارية قوية، وفيما يلى بعض الحقائق

ية تععععععععم توقيعععععععععس اتفاقيعععععععععة بعععععععععين حكومعععععععععة اململكعععععععععة العربيعععععععععة السععععععععععود

د لإلعفاااااااا املتبااااااادل ماااااا   سااااااديوحكومععععععة  مهوريععععععة اندونيسععععععيا 

قاا  الضارائ  والرساوا الرمركيااة علاى نشاااسات مؤسساات ال 

لكعععع  وذلععععو بمو عععع  املرسععععوم املالرااااوت التابعااااة لكااااال البلاااادي ، 

.هع1411/10/30وبتاريخ 26/رقم م

ة التشااااااااريع والحمايااااااااحععععععععول بععععععععين البلععععععععدين اتفاقيععععععععة تععععععععم توقيععععععععس 

هعععععع املوافعععععق 1424/7/18وذلعععععو بتعععععاريخ لالساااااتثمارات، املتبادلاااااة 

ي فااااللتعاااااون بينهععععا توقيععععس مععععزكرا تفععععاهم م  كمععععا تععععم 2003/9/15

  وذلععععععععععععععععو بتععععععععععععععععاريخ مجااااااااااااااااال االتصاااااااااااااااااالت وتق يااااااااااااااااة املعلومااااااااااااااااات

.م2019/7/4املوافق هع 1440/11/1

اململكعة تم توقيس مزكرا تفاهم بين الديوان الععام للم اسعبة ،عي

يا العربيعععععععة السععععععععودية ومكتععععععع  املرا ععععععععة ،عععععععي  مهوريعععععععة إندونيسععععععع

ذلعععععو و واملنهااااا ، للتعااااااون فاااااي مجاااااال العمااااا  املحاسااااا   والرقاااااا ي 

م  كمعععععععععا تعععععععععم توقيعععععععععس 2019/12/5هعععععععععع املوافعععععععععق 1441/4/8بتعععععععععاريخ 

ة مراقبااااة وجااااود  وسااااالم،ععععي مجععععال البلععععدين مععععزكرا تفععععاهم بععععين 

هعععععع 1441/12/23وذلعععععو بتعععععاريخ والدوائياااااة، امل تجاااااات الة ائياااااة 

.م2020/8/13املوافق 

ية بلعععععععغ بجعععععععم التبعععععععادل التجعععععععاري بعععععععين اململكعععععععة العربيعععععععة السععععععععود

م  مقابي 2020مليار ريال سعودي  عام 15.5وإندونيسيا ن و   

مليار ريعال ععام 14.6م  ومقابي ن و  2019مليار ريال عام 20.7

.م2016

انخفععععععععععععض بجعععععععععععععم التجعععععععععععععارا بعععععععععععععين اململكعععععععععععععة العربيعععععععععععععة السععععععععععععععودية 

.م  مقارنة بالعام السابق2020عام % 24.9وإندونيسيا ب سبة  

بععععععععععععين اململكععععععععععععة العربيععععععععععععة السعععععععععععععودية -حقععععععععععععق امليعععععععععععععزان التجععععععععععععاري 

مليعععععععار  1.9فعععععععائض لصعععععععالب اململكعععععععة يقعععععععدر ب عععععععوالي  -وإندونيسعععععععيا 

.م2020ريال  عام 

:حقائق عامة. 1

التبادل التجاري بين
اململكة العربية السعودية وإندونيسيا  

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

تطور امليزان التجاري بين 
اململكة العربية السعودية وإندونيسيا  

م(2020–2016)خالل الفترا بين 

العاا

امليزان التجارت حرم التبادل التجارت 

(مليون ريال سعودي)

201614,5811,989

201716,2353,691

201818,3267,550

201920,6794,005

202015,5311,911

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

وإندونيسياالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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إلاااااااااااى صاااااااااااادرات اململكاااااااااااة العربياااااااااااة الساااااااااااعودية تطاااااااااااور . 2

إندونيسيا

أهم صادرات اململكة العربية السعودية
م2020إلى إندونيسيا  عام 

إلعععععععىاململكعععععععة العربيعععععععة السععععععععوديةبل ععععععع  قيمعععععععة صعععععععادرات

.يريال سعودمليار 8.7م حوالى2020إندونيسيا عام  

،ععي قائمععة الععدول التععع  ( 17) ععاءت إندونيسععيا ،ععي املرتبععة الععع 

.م2020صدرت اليها اململكة العربية السعودية  عام 

إلعععى انخفضعع  قيمععة صععادرات اململكعععة العربيععة السعععودية

مليعععععععععون ريعععععععععال 3621م بمقعععععععععدار  2020إندونيسعععععععععيا  ععععععععععام 

م  بي معععععععا ارتفععععععع  بمقعععععععدار  2019سعععععععودي مقارنعععععععة  عععععععام 

.م2016مليون ريال مقارنة  عام 436

عودية انخفض  نسبة نمو صادرات اململكة العربية السع

ععععععن الععععععام % 29.3م ب عععععوالي  2020إلعععععى إندونيسعععععيا ععععععام 

.السابق

عودية إلععى تت عوع السعلس التعع  تصعدرها اململكعة العربيعة السع

م تجععععععات معدنيععععععة  :  إندونيسععععععيا  وأهععععععم هععععععزه السععععععلس هععععععي

ا  فواكعععلعععدائن ومصععع وعا ها م تجعععات كيماويعععة عضعععوية 

.وغيرها من السلسألوم يوم ومص وعاتا  

إلااااااااااى اململكااااااااااة العربيااااااااااة السااااااااااعودية صااااااااااادراتأهاااااااااام. 3

إندونيسيا

سيا تطور صادرات اململكة العربية السعودية إلى إندوني
(م2020-2016)خالل الفترا بين 

(مليون ريال سعودي)

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

وإندونيسياالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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املصدر اسم السلعة
القيمة

(مليون ريال سعودى)

7,283م تجات معدنية

848م تجات كيماوية عضوية

374لدائن ومص وعا ها

46فواكا

39ألوم يوم ومص وعاتا
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سيام  إندونياململكة العربية السعودية وارداتتطور . 4

يام  إندونيساململكة العربية السعودية وارداتأهم. 5

مععععععناململكععععععة العربيععععععة السعععععععوديةبل عععععع  قيمععععععة واردات

ريعععععععععععععال مليعععععععععععععار 6.8م حعععععععععععععوالي 2020إندونيسعععععععععععععيا ععععععععععععععام 

.يسعود

،ععععي قائمعععة الععععدول ( 18) عععاءت إندونيسععععيا ،عععي املرتبععععة العععع 

  ععععام التععع  اسعععتوردت منهعععا اململكعععة العربيعععة السععععودية

.م2020

ة انخفضعععععع  قيمععععععة واردات اململكععععععة العربيععععععة السعععععععودي

مليعععععون 1527م بمقعععععدار   2020معععععن إندونيسعععععيا ععععععام  

م  بي مععععا ارتفععععع  2019ريععععال سعععععودي  مقارنععععة  عععععام  

.م2016مليون ريال مقارنة  عام 514بمقدار  

انخفضعععععععععععع  نسععععععععععععبة نمععععععععععععو  واردات اململكععععععععععععة العربيععععععععععععة 

م  ب عععععععععععوالي  2020السعععععععععععودية معععععععععععن إندونيسععععععععععيا ععععععععععععام  

.عن العام السابق% 18.3

يععععععععععة تت ععععععععععوع السععععععععععلس التععععععععععع   سععععععععععتوردها اململكععععععععععة العرب

: السععععععودية معععععن إندونيسعععععيا  وأهعععععم هعععععزه السعععععلس هععععععي

سعععيارات وأ زا،هعععا  سعععفن وقعععوار  وم  ععع ت عائمعععة  

خ عععع  ومصععععع وعاتاي ف ععععم خ ععععع     ععععحوم وزيعععععوت 

حيوانيععععععة أو نباتيععععععة  ور  وور  مقععععععوى  وغيرهععععععا مععععععن 

.السلس

أهم واردات اململكة العربية السعودية
م2020من إندونيسيا  عام 

املستورد اسم السلعة
القيمة

(مليون ريال سعودى)

1,938سيارات وأ زا،ها

696سفن وقوار  وم   ت عائمة

597خ   ومص وعاتاي ف م خ   

396 حوم وزيوت حيوانية أو نباتية

356ور  وور  مقوى 

ا  تطور واردات اململكة العربية السعودية من إندونيسي
(م2020-2016)خالل الفترا بين 

6810
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5388

8337
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(مليون ريال سعودي)

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

وإندونيسياالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

ةغرفة الشرقي-مركز االستثمار والدراسات 
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:  مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

.م2020الهيئة العامة لإلحصاء  إحصاءات التجارا ال ار ية  

.املركز الوطن  للوثائق وامل فوظات  االتفاقيات واملعاهدات

:  مصادر أج بية. 2

Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2022.

World Bank, World Development Indicators Database.

وإندونيسياالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

ةغرفة الشرقي-مركز االستثمار والدراسات 


