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سرررررررررررررررررررررريالنكا اسرررررررررررررررررررررم ا الرسرررررررررررررررررررررر    م وريرررررررررررررررررررررة سررررررررررررررررررررررريالنكا 

ل ندي، الديمقراطية االشتراكية، وهي  زيرة في املحيط ا

. نوب ال ند، في  نوب آسيا، وعاصمتها كولومبو

.كيلومتر مربع65.610تبلغ مساحة سريالنكا 

املوقع واملساحة 

القسم األول 

لسريالنكااملؤشرات والحقائق الرئيسيةأهم 

ملطررا ، معالجررة ا: تتمثررأ أبرررص الصررناعات فرري سررريالنكا فرري

الشرررررراي،  رررررروص ال نررررررد، التبررررررغ، السررررررلع الزراعيررررررة األ ررررررر ، 

ات االتصرررررررراالت السررررررررلكية والالسررررررررلكية، الترررررررر مين، ال رررررررردم

ات، املصرررررررلية، السررررررياحة، الاررررررح ، املال رررررر  وامل سررررررو 

االسررررررررررررررررررمن ، تكريررررررررررررررررررر البتررررررررررررررررررررول،  رررررررررررررررررردمات تكنولو يررررررررررررررررررا 

.املعلومات، والبناء

األرص،  رررررروص ال نررررررد، : أهرررررم املحاصرررررريأ الزراعيررررررة ل هررررررا هرررررري 

ذرة، قصب السكر، املوص، الحليب، الشراي، الكسرالا، الر

.الدوا  ،  وص ال ند

حررررو سررررجأ معرررردل النمررررو لالنترررراال الصررررنا ي فرررري سررررريالنكا ن

.م2017في عام %  4.6

.السنهالية هي اللغة الرسمية في سريالنكا

.العملة الرسمية في سريالنكا هي الروبية

االقتصاد

تقديرات عدد سكان سريالنكا، 
م2021عام 

لسريالنكا، أهم املؤشرات االقتصادية
م2020عام 

 ريطة سريالنكا

مليون نسمة23.04نإ مالى عدد السكا

%0.63معدل النمو السكانى

الناتج املحلى اإل مالي 

(باألسعار الجارية)
مليار دوالر أمريكى80.677

وسريالنكاالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

Source: World Bank, World Development Indicators Database.

Source: Central Intelligence Agency.

د مقيرررراس الرسررررم املسررررتلدم فررررري هررررذ  ال ريطررررة قرررررد يلتلرررر  عرررر  األ عرررررا* 
.الفعلية

ةغرفة الشرقي-مركز االستثمار والدراسات 
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القسم الثاني

وسريالنكاالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

قتصادية بعالقات اسريالنكا ترتبط اململكة العربية السعودية و 

:وتجارية قوية، وفيما يلى بعض الحقائق

ات تو رررررد عالقرررررات ةنائيرررررة قويرررررة برررررين البلررررردي ،  عزصهرررررا املسررررراعد

ور الرذي اإلنسانية الت  تقدم ا اململكة لسرريالنكا، مر   رالل الرد

لتنمويرة يقوم به الصرندو  السرعودي للتنميرة فري دعرم املشرار ع ا

.في سريالنكا في مجاالت الصحة والتعليم وامليا 

مبرو، فري عرام تم توقيع اتفاقيتين، فري العاصرمة السرريالنكية كولو 

يم م  يقرررررروم الصررررررندو  السرررررررعودي للتنميررررررة بمو  هررررررا بتقرررررررد2008

مليررررررررررون ريررررررررررال لجم وريررررررررررة سررررررررررريالنكا  إلنشرررررررررراء 75قررررررررررر  بمبلررررررررررغ 

ى كمرررررررا ترررررررم التوقيرررررررع علررررررر. مستشرررررررفى الصررررررررع ومراكرررررررز التاررررررر ي 

قرررررررديم اتفاقيررررررة يقرررررروم الصرررررررندو  السررررررعودي للتنميرررررررة بمو  هررررررا بت

ت مليررون ريررال لتمويررأ مشررروع تنميررة التسرر يال 11قررر  بقيمررة 

.الصدمة العصبيةومشروع كولومبو الصحية في 

ية بلرررررررغ بجرررررررم التبرررررررادل التجررررررراري برررررررين اململكرررررررة العربيرررررررة السرررررررعود

م، مقابرأ 2020مليرار ريرال سرعودي، عرام 1.01وسريالنكا نحرو   

مليرون ريرال عرام 749م، ومقابرأ نحرو  2019مليار ريرال عرام 1.7

.م2016

ريالنكا انلفض بجم التجارة بين اململكة العربية السرعودية وسر

.م، مقارنة بالعام السابق2020عام % 39.8ب سبة  

سريالنكا بين اململكة العربية السعودية و -حقق امليرزان التجاري 

ريرررررال، عررررررام مليررررررون 234لرررررائض لصررررررالد اململكرررررة يقرررررردر بحررررروالي  -

.م2020

:حقائق عامة. 1

التبادل التجاري بين
اململكة العربية السعودية وسريالنكا، 

(م2020-2011) الل الفترة بين 
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تطور امليزان التجاري بين 
اململكة العربية السعودية وسريالنكا، 

م(2020–2016) الل الفترة بين 

العام

امليزان التجاري حجم التبادل التجاري 

(مليون ريال سعودي)

201674910

20171,201397

20181,478573

20191,689791

20201,017234

ال يئة العامة لإلحصاء: املصدر 

ال يئة العامة لإلحصاء: املصدر 

وسريالنكاالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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يالنكاإلى سر صادرات اململكة العربية السعودية تطور . 2

أهم صادرات اململكة العربية السعودية
م2020إلى سريالنكا، عام 

إلرررررررىاململكرررررررة العربيرررررررة السرررررررعوديةبلغررررررر  قيمرررررررة صرررررررادرات

.يريال سعودمليون 625م حوالى2020سريالنكا عام  

فررري قائمرررة الررردول الترررر  ( 53) ررراءت سرررريالنكا فررري املرتبرررة الرررر 

.م2020صدرت ال ها اململكة العربية السعودية، عام 

إلرررى انلفضرر  قيمررة صررادرات اململكرررة العربيررة السررعودية

مليون ريال سعودي 615م بمقدار  2020سريالنكا، عام 

مليررون 245م، بينمررا ارتفعرر  بمقرردار  2019مقارنررة  عررام 

.م2016ريال مقارنة  عام 

عودية انلفض  نسبة نمو صادرات اململكة العربية السر

عررررررر  العرررررررام % 49.6م بحررررررروالي  2020إلرررررررى سرررررررريالنكا عرررررررام 

.السابق

عودية إلررى تتنروع السرلع الترر  تصردرها اململكرة العربيرة السر

ائ  منتجرات معدنيررة، لررد: سرريالنكا، وأهررم هرذ  السررلع هرري

أسرررررررررررررمدة، ور  وور  مقرررررررررررررو ، منتجرررررررررررررات ومصرررررررررررررنوعا ها، 

.، وغيرها م  السلعكيماوية عضوية

إلممممممممممى اململكممممممممممة العربيممممممممممة السممممممممممعودية صممممممممممادراتأهممممممممممم. 3

سريالنكا

تطور صادرات اململكة العربية السعودية 
إلى سريالنكا،

(م2020-2016) الل الفترة بين 
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ال يئة العامة لإلحصاء: املصدر 

ال يئة العامة لإلحصاء: املصدر 

وسريالنكاالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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املصدرةاسم السلعة
القيمة

(مليون ريال سعود )

336منتجات معدنية

146لدائ  ومصنوعا ها

95أسمدة

17ور  وور  مقو  

7منتجات كيماوية عضوية
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نكامن سريال اململكة العربية السعودية وارداتتطور . 4

امن سريالنكاململكة العربية السعودية وارداتأهم. 5

مرررررر اململكررررررة العربيررررررة السررررررعوديةبلغرررررر  قيمررررررة واردات

ريررررررررررررال مليررررررررررررون 391م حرررررررررررروالي 2020سررررررررررررريالنكا عررررررررررررام 

.يسعود

فررررري قائمرررررة الررررردول ( 65) ررررراءت سرررررريالنكا فررررري املرتبرررررة الرررررر 

، عرررام التررر  اسرررتوردت منهرررا اململكرررة العربيرررة السرررعودية

.م2020

ة انلفضرررررر  قيمررررررة واردات اململكررررررة العربيررررررة السررررررعودي

مليررررون ريررررال 58م بمقرررردار   2020مرررر  سررررريالنكا عررررام  

م، بينمرا ارتقعر  بمقردار  2019سعودي، مقارنة  عام  

.م2016مليون ريال مقارنة  عام 22

انلفضرررررررررررر  نسرررررررررررربة نمررررررررررررو  واردات اململكررررررررررررة العربيررررررررررررة 

م  بحرررررررررررروالي  2020السررررررررررررعودية مرررررررررررر  سررررررررررررريالنكا عررررررررررررام  

.ع  العام السابق% 12.9

يررررررررررة تتنرررررررررروع السررررررررررلع التررررررررررر   سررررررررررتوردها اململكررررررررررة العرب

  بررر: السرررعودية مررر  سرررريالنكا، وأهرررم هرررذ  السرررلع هررري

وشرررررررراي وتهررررررررارات وتوابررررررررأ، لواكرررررررره، ألبسررررررررة مصرررررررر رة، 

  ، وغيرهرا  مرألبسة غيرر مص رة، مطا  ومصنوعاته

.السلع

أهم واردات اململكة العربية السعودية
م2020م  سريالنكا، عام 

املستوردةاسم السلعة
القيمة

(مليون ريال سعود )

188ب  وشاي وتهارات وتوابأ

46لواكه

40ألبسة مص رة

36ألبسة غيرر مص رة

26مطا  ومصنوعاته

تطور واردات اململكة العربية السعودية م  سريالنكا،
(م2020-2016) الل الفترة بين 
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ال يئة العامة لإلحصاء: املصدر 

ال يئة العامة لإلحصاء: املصدر 
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:  مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

.م2022ال يئة العامة لإلحصاء، إحصاءات التجارة ال ار ية، 

بررررين اململكررررة وصارة املاليررررة، اتفاقيررررات التعرررراون االقتصررررادي والتجرررراري والفيرررر  واالسررررتثماري الثنائيررررة والجماعيررررة املوقعررررة

.العربية السعودية والدول اإلسالمية أو األ نبية أو املشاركة ل ها

:  مصادر أجنبية. 2

Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2022.

World Bank, World Development Indicators Database.

وسريالنكاالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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