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سعععتان الوسعععطتح تاعععدها أ  انتقعععر تركمانسعععتان اععع   سعععيا 

ل مععا الونععوش ال ععرز  وكانامسععتان مععا ال ععمال وال عععما

تطعع  و ال ربععي وأونبكسععتان مععا ال ععرل وال ععمال ال ععرز  

.  على بار قزويا

.2كم488,100تبلغ مساحة تركمانستان حوالى 

.ع ق  باد ه  عاصمة تركمانستان

املوقع واملساحة 

القسم األول 

لتركمانستاناملؤشرات والحقائق الرئيسية أهم 

ى تركمانسععععععتان بلععععععد دععععععحراوم  لععععععى حععععععد كبيعععععععر  عتمععععععد علععععععع

ان الزراععة املكثةععة اعع  الواحععات ومععواردم اللععخمة مععا ال عع

ة الطبيعععععععع  والعععععععنةيح حيعععععععث يبلعععععععغ  صعععععععي  قطعععععععاع الزراعععععععع

مععععا النععععاتا املالعععع  افجمععععال  و يو عععع  مععععا %  8لععععدنها  اععععو 

. يقرش ما  ص  القوة العاملة بها 

القطععععععععععععاح الحبععععععععععععوشح : أهععععععععععععم املااصععععععععععععي  الزراعيععععععععععععة   هععععععععععععا 

.البطيخح واملاشية

الطبيعع ح ال عان : تتمث  أبرن الصناعات ا  تركمانستان ا 

.يةالنةيح املنتجات البتروليةح املنسوجاتح واألغذ

.“مانياملنات الترك” العملة الرسمية لتركمانستان ه   

االقتصاد

تقديرات عدد سكان تركمانستانح 
م2020عام 

م2020أهم املؤشرات االقتصادية لتركمانستانح عام 

مريطة تركمانستان

مليون نسمة5.5ن جمالى عدد السكا

%1.06معدل النمو السكانت

  املالى افجمالتقدير الناتا 

(باألسعار الوارية)
أمريكتدوالر مليار 47.986

كمعععععععا التركما يععععععة هعععععع  الل عععععععة الرسععععععمية اععععععع  تركمانسععععععتانح

.تستخدم الروسية واألونبك

اللغات الرسمية

وتركمانستانالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

Source: International Monetary Fund. World Economic Outlook Database.

Source: Central Intelligence Agency.
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تركمانستان إلى العالمصادرات . 1

م2019أهم الدول املستوردة ما تركمانستانح عام  

أهم صادرات تركمانستان 
م2019 لى العالمح عام 

الدول املستوردة من تركمانستانأهم . 2

القسم الثاني

شركائها التجاريينلتركمانستان وأهمالتجارة الخارجية مالمح 

حوالى لى العالمصادرات تركمانستانقيمة  بلغ  جمال

وهعععى بعععذلك تاتععع  . م2019ععععام يمليعععار دوالر أمريكععع10.8

مععععا حيععععث ترتيعععع  املصععععدريا علععععى مسععععتو  89املركععععز الععععع 

.العالمح ا  العام  ةسه

 لعععععععى الععععععععالمح وأهم عععععععا معععععععاتركمانسعععععععتانتتنعععععععوع صعععععععادرات 

ال عععععععععععععععععععععععععانات البتروليعععععععععععععععععععععععععة :ألهميعععععععععععععععععععععععععة النسععععععععععععععععععععععععع يةحيعععععععععععععععععععععععععث ا

امح وال يدروكربو ات ال انية األمر ح نيوت  ةي غيععر مع

نيعععععععععععوت  ةعععععععععععي معععععععععععامح ميعععععععععععو  قطنيعععععععععععة بخعععععععععععال  ميعععععععععععو  

ميائيعة الخياطةح األسمدة النيتروجينيعة املعد يعة أو الكي

ال باسعععععععععععتوناد تلعععععععععععك املوجعععععععععععودة اععععععععععع  الحبيبعععععععععععات أو األشعععععععععععك)

.ح وغيرها ما املنتجات(املماثلة

دة مععععااملرتبععععة األولععععى بععععين الععععدول املسععععتور الصععععين شعععع ل  

 جمعععععال معععععا% 80.2تركمانسعععععتان ب هميعععععة نسععععع ية بل ععععع   

عععععععام ح تركمانسعععععتانالعععععدول املسععععععتوردة معععععاقيمعععععة واردات 

قيمعة  ما  جمال% 3.8بنسبة أ  انستان تلتها مح 2019

تركمانسعععععععتانح اععععععع  الععععععععاممعععععععا العععععععدول املسعععععععتوردة واردات 

. ةسه

تان معا استوردت اململكة العربية السعودية ما تركمانسع

معععا  جمعععال  قيمعععة واردات العععدول % 0.001قيمتعععه حعععوالى  

.م2019املستوردة ما تركمانستانح عام  

أهم الدول املستوردة
األهمية النسبية

)%(

80.2الصين

3.8أ  انستان

3.6أونبكستان

1.9أذربيجان

1.8تركيا

كود 
السلع

املصدرةاسم السلع
األهمية 
النسبية

)%(

2711
انية ال انات البترولية وال يدروكربو ات ال 

األمر  
80.2

7.8نيوت  ةي غيعر مام2710

2709
3.7نيوت  ةي مام

1.4ميو  قطنية بخال  ميو  الخياطة5205

3102

ميائية ععاألسمدة النيتروجينية املعد ية أو الكي

أو عباستوناد تلك املوجودة ا  الحبيبات)

(األشكال املماثلة

0.71

Source: COMTRADE ,ITC 

Source: COMTRADE ,ITC 

وتركمانستانالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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تركمانستان من العالمواردات. 3

م2019أهم الدول املصدرة  لى تركمانستانح عام 

أهم واردات تركمانستان    
م2019ما العالمح عام 

الدول املصدرة إلى تركمانستانأهم . 4

مععععععععا العععععععععالمتركمانسععععععععتانقيمععععععععة واردات بلععععععععغ  جمععععععععال

مح وهععى بععذلك 2019عععام يدوالر أمريكععر مليععا3   حععوال

معععععا حيععععث ترتيععععع  املسعععععتورديا 152تاتعععع  املركعععععز  الععععع 

.على مستو  العالمح ا  العام  ةسه

معععععا العععععععالمح وأهم عععععا مععععععاتركمانسععععععتانتتنعععععوع واردات 

األ ابيعععععععععععع  واملواسعععععععععععععير ذات: ألهميععععععععععععة النسعععععععععععع يةحيععععععععععععث ا

ح املقعاطر العريععية الدائريعةح  الت الحصععاد أو الععدر 

  بما ا  ذلك مكابس القش أو العل ؛ جزانات الع 

زة أو القش؛ اآلالتح أدويةح أج زة هات  بما   ها أج 

هععععععععات  لل ععععععععبكات الخلويععععععععة أو غيرهععععععععا مععععععععا ال عععععععععبكات

.الالسلكيةح الوراراتح وغيرها ما املنتجات

رة املصععععععععععداملرتبعععععععععة األولععععععععععى بعععععععععين الععععععععععدول تركيععععععععععا شععععععععع ل  

مععععععععععععا % 22.8لتركمانسعععععععععععتان ب هميععععععععععععة نسععععععععععع ية بل عععععععععععع   

ان لتركمانسععععتاملصععععدرةالععععدول قيمععععة صععععادرات  جمععععال 

% 18روسعيا ب هميعة نسع ية بل ع   تلتهعا . م2019عام 

املصعععععععععععععععععدرة العععععععععععععععععدول قيمعععععععععععععععععة صعععععععععععععععععادرات  معععععععععععععععععا  جمعععععععععععععععععال

.ا  العام  ةسه.لتركمانستان 

تان ما صدرت اململكة العربية السعودية  لى تركمانس

مععععععا  جمععععععال  قيمععععععة صععععععادرات % 0.002قيمتعععععه حععععععوالى  

.م2019الدول املصدرة  لى تركمانستانح عام  

أهم الدول املصدرة
األهمية النسبية

)%(

22.8تركيا

18روسيا

14.3الصين

8.8افمارات

5.9أملا يا

كود 
السلع

املستوردةاسم السلع
األهمية 
النسبية

)%(

7305
األ ابي  واملواسير ذات املقاطر 

العريية الدائرية 
4.5

8433

 الت الحصاد أو الدر ح بما ا  ذلك 

مكابس القش أو العل ؛ جزانات الع   

أو القش؛ اآلالت

4

2.9أدوية3004

8517
ا أج زة هات  لل بكات الخلوية أو غيره

ما ال بكات الالسلكية
2.3

2.1الورارات8701

Source: COMTRADE ,ITC 

Source: COMTRADE ,ITC 
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القسم الثالث

وتركمانستانالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

القرررررررات بعتركمانسرررررررتانتررررررررتكة اململكرررررررة العربيرررررررة السرررررررعودية و 

ركاء تركمانسررتان إحرردش الشررراقتصررادية وتجاريررة قويررة  جعلرر  

لرررى ال حرررو عالعربيرررة السرررعودية  التجرراريين الرئيسررريين للمملكرررة 

:اآلتي

اتةاقيععععععععات ومععععععععذكرات تةععععععععاهم وبععععععععراما تعععععععععاون بععععععععين 9تععععععععم توقيععععععععر 

مح ومنهعععا اتةاقيعععات 2016حكعععومامل اململكعععة وتركمانسعععتان اععع  معععايو 

:ل تتعلق باملجاالت االقتصادية والتجارية تتمث   يما ي

رش اتةاقيعععععععععععة لتجنعععععععععععع  االندوا  ال عععععععععععري مل وملنععععععععععععر التهعععععععععععع•

اععع  ح املوقعععةال ععري مل اعع  شععع ن ال ععرائ  علععى العععدم 

 معععععععععععععا ح والنا عععععععععععععذم2016معععععععععععععايو 1
 
 بريععععععععععععع  1ة اعتبعععععععععععععارا

.م2017

تانح مععذكرة تةععاهم ب عع ن تمويعع  م ععارار اعع  تركمانسعع•

بععععععععععين حكومعععععععععععة تركمانسعععععععععععتان والصعععععععععععندول السععععععععععععودم 

.للتنمية

.مذكرة تةاهم ا  مجال التجارة والصناعة•

ية بلعععععععغ بوععععععععم التبعععععععادل التجععععععععارم بعععععععين اململكععععععععة العربيعععععععة السعععععععععود

مح 2018مليععععععون ريععععععال سعععععععودمح عععععععام 161وتركمانسعععععتان  اععععععو   

.م2017مليون ريال عام 2مقاب  

مانسعتان ارتةر بوم التجارة بين اململكة العربية السععودية وترك

.مح مقار ة بالعام السابق2018مليون ريال عام 159بناو  

بععععععععععععين اململكعععععععععععععة العربيععععععععععععة السععععععععععععععودية -حقععععععععععععق امليعععععععععععععزان التجعععععععععععععار  

ة يقععععدر  ععععائا لصععععال  اململكععععة العربيععععة السعععععودي-وتركمانسععععتان 

.م2018مليون ريالح عام 160باوال   

:حقائق عامة. 1

ة التبادل التجارم بين اململكة العربية السعودي
م(2018-2017)وتركمانستانح مالل الةترة بين 

دية تطور امليزان التجارم بين اململكة العربية السعو 
(م2018-2017)وتركمانستانح مالل الةترة بين 

العام

امليزان التجاري حجم التكادل التجاري 

(مليون ريال سعودم)

201722

2018162160

ال يئة العامة لإلحصاد: املصدر 

ال يئة العامة لإلحصاد: املصدر 

وتركمانستانالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

ةغرفة الشرقي-مركز االستثمار والدراسات 

العام

الوارداتالصادرات

(مليون ريال سعودم)

201720

20181611
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أهم صادرات اململكة العربية السعودية
م2019 لى تركمانستانح عام 

بيععععععععة تتنعععععععوع السععععععععلر التععععععععي تصععععععععدرها اململكعععععععة العر 

لر السععععودية  لعععى تركمانسعععتانح وأهعععم هعععذم السععع

يةح دقيق بوليمرات افيثلين ا  أشكال ا األول: ه 

د  وطاين ومسحول البانالد والةاصوليا والعع

وم والخ عععروات البقوليعععة املجةةعععة األمعععر ح لحععع

ح األبقعار املجمعدةح لحعوم وأح عاد صعالحة ل كع 

مجةةععععععععععة أو مدمععععععععععة؛ دقيععععععععععق ووجبععععععععععات ال حعععععععععععوم 

الصعععععالحة ل كعععععع ح أسععععععما  صععععععالحة لالسععععععتهال 

اآلدمعععععععي مجةةععععععععة أو مم حععععععععة؛ أسععععععععما  مدمنععععععععةح 

.وغيرها ما السلر

إلرررررررررررررى اململكررررررررررررة العربيرررررررررررررة السررررررررررررعودية صرررررررررررررادراتأهررررررررررررم. 2

تركمانستان

وتركمانستانالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

ةغرفة الشرقي-مركز االستثمار والدراسات 

كود 
السلع

املستوردةاسم السلع

بوليمرات افيثلين ا  أشكال ا األولية3901

1106
دقيق وطاين ومسحول البانالد والةاصوليا 

والعد  والخ روات البقولية املجةةة األمر  

لحوم األبقار املجمدة0202

0210
لحوم وأح اد صالحة ل ك ح مجةةة أو مدمة؛ 

دقيق ووجبات ال حوم الصالحة ل ك 

0305
أسما  صالحة لالستهال  اآلدمي مجةةة أو 

مم حة؛ أسما  مدمنة

تانمن تركمانساململكة العربية السعودية وارداتأهم. 3

عربيعععععة تتنععععوع السععععلر التععععععي تسععععتوردها اململكععععة ال

ر السعععودية مععا تركمانسععتانح وأهععم هععذم السععل

بخععععععععععععععال  األغطيععععععععععععععة )األجععععععععععععععزاد وامل حقععععععععععععععات : هعععععععععععععع 

ح دعامععععات املراتعععع  (وحقائعععع  الحمعععع  ومععععا شععععابه

؛ (باسععععععععععععععتوناد الز  ركععععععععععععععات الدامليععععععععععععععة للمقاععععععععععععععععد)

أصعععنا  معععا الةعععرام وأثعععا  مماثععع ح قطعععر غيعععار 

رة ل ورارات والسيارات لنق  ع واكسسوارات

ات أشخاص أو أكثعرح بيايات السرير ومةروشع

خ املائعععععدة وبيايعععععات الحمععععععام ومةروشعععععات املطععععععب

معععععععععا جميععععععععععر أ ععععععععععواع املععععععععععواد النسععععععععععيجيةح بععععععععععدالت 

اتح ح أطقعععععمح جاكيتععععاتح سعععععتر بناتيععععةنسععععائية أو 

ح  بناطيعععععععععع سععععععععععاتينح تنععععععععععا يرح تنا يعععععععععععر مقسععععععععععمةح 

.وغيرها ما السلر

أهم واردات اململكة العربية السعودية
م2019ما تركمانستانح عام 

كود 
السلع

املستوردةاسم السلع

8473
م  عبخال  األغطية وحقائ  الح)األجزاد وامل حقات 

مناسبة لالستخدام  قي( وما شابه

9404
ية عباستوناد الز  ركات الدامل)دعامات املرات  

؛ أصنا  ما الةرام وأثا  مماث (للمقاعد

8708
ق  ل ورارات والسيارات لنواكسسواراتقطر غيار 

ع رة أشخاص أو أكثعر

6302

 بيايات السرير ومةروشات املائدة وبيايات

 عالحمام ومةروشات املطبخ ما جمير أ واع املواد

النسيجية

6204
تراتح عح أطقمح جاكيتاتح سبناتيةبدالت نسائية أو 

بناطي  ساتينح تنا يرح تنا يعر مقسمةح 

Source: COMTRADE ,ITC 

Source: COMTRADE ,ITC 
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: مصادر الكيانات

:  مصادر عربية. 1

.م2018الرئيسيينحالتجاريينوشركائهااململكةبينالتجارم التبادللإلحصادحالعامةال يئة

 االندوا ن لتجتركمانستانوحكومةالسعوديةالعربيةاململكةحكومةبيناتةاقيةوالدم حللزكاةالعامةال يئة

.املالرأ وعلىالدم علىال رائ ش نا ال ري ملالتهرشوملنرال ري مل

: بيانات. 2

.م2020العالمملحاالقتصاد  البيا اتقاعدةالدول حالنقدصندول 

.م2021حComtradeبيا اتقاعدةاملتادةحاألمم

.م2021العامليةحالتجارةمؤشراتحITC))العامليةالتجارةمركز 

:  مصادر أج بية. 3

Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2020.
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