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هععع  فعععن مةطقعععة الوعععرف األوسععع    تقعععم جمهوريعععة ق ععععرص 

يععا  و ععن جزيعرة فععن ال اععر األبععيط املتوسع   فععن جةععو  ترك

.تعد جزء من أوروبا

.2كم9,251ت لغ مساحة جمهورية قبرص حوالى 

املوقع واملساحة 

القسم األول 

لجمهورية قبرصاملؤشرات والحقائق الرئيسيةأهم 

سعياحة  ال: تتمثل أبرز الصةاعات فعن جمهوريعة ق ععرص فعن

الح تجهيععععز األة يعععة واملوععععروبات  األسعععمة  والجععع      عععع

تععععة  السععععتن وتجديععععدها  املاسععععوجات  الكيماويععععات الختي

.املةتجات املعدنية  الخوب  الورف  الحجر

ام حليعععععب املاشعععععية واالةةععععع: أهعععععم املاا عععععيل الزراعيعععععة   هعععععا

تعععون واملععاعز وال طعععال  والوععععير والقمعععح والعععدواجن والزي

.واليوستي

مععععععععن الةععععععععات  % 85.5بلعععععععغ نصععععععععيب قطععععععععاع الخعععععععدمات ناععععععععو 

م  2017املالعععن ااجمععععالن لععععدـ جمهوريعععة قعععععبرص فععععن عععععام 

% 12.5بيةما بلعغ نصعيب قطعاان الصعةاعة والزراععة ناعو 

.على الترتيب% 2و

اللغععععععععععة الرسعععععععععععمية فعععععععععععن جمهوريععععععععععة ق ععععععععععععرص  عععععععععععن اليونانيعععععععععععة 

.والتركية

االقتصاد

تقديرات عدد سكان جمهورية قبرص  ع
م2021عام 

لجمهورية قبرص  أهم املؤشرات االقتصادية
م2020عام 

خريطة جمهورية قبرص

مليون نسمة1.3ن جمالى عدد السكا

%1.11معدل الةمو السكانى

الةات  املالى ااجمالن 

(باألسعار الجارية)
مليار دوالر أمريكى23.804

قبرصوجمهوريةالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

Source: World Bank, World Development Indicators Database.

Source: Central Intelligence Agency.

د مقيعععال الرسعععم املسعععتهدم فعععن هععع ت الخريطعععة قعععد يهتلععع  ععععن األ ععععا* 
.التعلية

ةغرفة الشرقي-مركز االستثمار والدراسات 
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جمهورية قبرص إلى العالمصادرات . 1

م2020أهم الدول املستوردة من جمهورية قبرص  عام  

أهم  ادرات جمهورية قبرص 
م2020 لى العالم  عام 

الدول املستوردة من جمهورية قبرصأهم . 2

القسم الثاني

شركائها التجاريينلجمهورية قبرص وأهمالتجارة الخارجية مالمح 

لم لععى العععا ععادرات جمهوريععة ق عععرصقيمععة نبلععغ  جمععال

و ععععى بعععع ل  . م2020عععععام يمليععععار دوالر أمريكعععع2.7حععععوالى

معععععن حيعععععص ترتيعععععب املصعععععدرين علعععععى 126تاتعععععل املركعععععز العععععع 

.مستـو العالم  فن العام نتسه

ن  لعى الععالم  وأهمهعا معجمهوريعة ق ععرصتتةوع  ادرات 

الت ستن الرحالت وقوار  العرح: ألهمية الاس يةحيص ا

لعععة  والع ععارات وسععتن الوعععحن والصععةادل والسععتن املما 

الزيععععععععوت ال تروليععععععععة والزيععععععععوت املسععععععععتهرجة مععععععععن املععععععععععادن

واللعبن   األدويعة  الجعبن(باستثةاء العةت  الخعام)القارية 

وار  السععتن الحربيععة وقعع. الرائععب  السععتن   بمععا فععن  لعع 

ـ )الةجاة   ات باستثةاء قوار  التجدي  والستن األخر

.  وةيرها من املةتجات(الرأل

دة مععععناملرت عععة األولععععى بعععين الععععدول املسعععتور اليونععععان شعععغل  

نجمعال معن% 8.4جمهورية ق عرص بأهمية نس ية بلغ   

  جمهوريعععععة ق عععععععرصالععععععدول املسعععععتوردة مععععععنقيمعععععة واردات 

قيمعة نمن  جمعال% 7.4باس ة لي يريا تلتها م  2020عام 

ام جمهورية ق عرص  فن العمن الدول املستوردة واردات 

.نتسه

اسعععععععععتوردت اململكعععععععععة العربيعععععععععة السععععععععععودية معععععععععن جمهوريعععععععععة 

مععن  جمععالن قيمععة واردات % 0.7ق عععرص مععا قيمتععه حععوالى  

.م2020الدول املستوردة من جمهورية قبرص  عام  

أهم الدول املستوردة
األهمية النسبية

)%(

8.4اليونان

7.4لي يريا

6.5اململكة املتادة

5.9لي يا

5.7جمهورية جزر مارشال

كود 
السلع

املصدرةاسم السلع
األهمية 
النسبية

)%(

8901
ستن الرحالت وقوار  الرحالت والع ارات 

ةوستن الوحن والصةادل والستن املما ل
23.5

2710
ن الزيوت ال ترولية والزيوت املستهرجة م

(باستثةاء الةت  الخام)املعادن القارية 
14.9

13.6األدوية3004

9.8الجبن واللبن الرائب0406

8906

وار  عالستن الحربية وق. الستن   بما فن  ل 

ن باستثةاء قوار  التجدي  والست)الةجاة 

(األخـر  ات الرأل

4.4

Source: COMTRADE ,ITC 

Source: COMTRADE ,ITC 

ةغرفة الشرقي-مركز االستثمار والدراسات 

برصقوجمهوريةالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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جمهورية قبرص من العالمواردات. 3

م2020أهم الدول املصدرة  لى جمهورية قبرص  عام 

أهم واردات جمهورية قبرص    
م2020من العالم  عام 

الدول املصدرة إلى جمهورية قبرصأهم . 4

ممعن الععالجمهوريعة ق ععرصقيمعة وارداتنبلغ  جمال

م  و ععععععععععى 2020عععععععععععام يدوالر أمريكعععععععععر مليععععععععععا7.5ن  حعععععععععوال

مععععععععععععن حيععععععععععععص ترتيععععععععععععب 108بعععععععععععع ل  تاتععععععععععععل املركععععععععععععز  الععععععععععععع 

.هاملستوردين على مستـو العالم  فن العام نتس

ن من العالم  وأهمها مجمهورية قبرصتتةوع واردات 

وت الزيعععععوت ال تروليععععععة والزيعععععع: ألهميععععععة الاسعععععع يةحيعععععص ا

  باسعععععععتثةاء العععععععةت)املسععععععتهرجة معععععععن املععععععععادن القاريعععععععة 

ة   اليهععوت والسععتن األخععـر للمتعععة أو الريا عع(الخععام

؛ قوار  التجدي  والزوارف  ستن الرحالت وقعوار 

العععععععععععععرحالت والع ععععععععععععععارات وسعععععععععععععتن الوععععععععععععععحن والصععععععععععععععةادل 

والسععععععععععععععتن املما لععععععععععععععة  السععععععععععععععيارات واملرك ععععععععععععععات األخععععععععععععععـر 

 لةقععععل األ،ععععخاص  األدويععععة  وةيرهعععع
أل
ا املصععععممة أساسععععا

.من املةتجات

درة املصعععععععاملرت عععععععة األولعععععععى بعععععععين العععععععدول اليونعععععععان شعععععععغل  

معععن % 21.7لجمهوريعععة ق ععععرص بأهميعععة نسععع ية بلغععع   

لجمهوريععععععععة املصععععععععدرةالععععععععدول قيمععععععععة  ععععععععادرات نجمععععععععال 

 يطاليععععععععا بأهميععععععععة نسعععععععع يةتلتهععععععععا . م2020ق عععععععععرص عععععععععام 

العععععععععععدول قيمعععععععععععة  عععععععععععادرات نمعععععععععععن  جمعععععععععععال% 8.3بلغععععععععععع   

.فن العام نتسه.املصدرة لجمهورية قبرص 

 عععععععععدرت اململكعععععععععة العربيعععععععععة السععععععععععودية  لعععععععععى جمهوريعععععععععة 

مععععععن  جمععععععالن قيمععععععة % 0.1ق عععععععرص مععععععا قيمتععععععه حععععععوالى  

 عععادرات العععدول املصعععدرة  لعععى جمهوريعععة ق ععععرص  ععععام  

.م2020

أهم الدول املصدرة
األهمية النسبية

)%(

21.7اليونان

8.3 يطاليا

8.1اململكة املتادة

6.6أملانيا

6الصين

كود 
السلع

املستوردةاسم السلع
األهمية 
النسبية

)%(

ة من الزيوت ال ترولية والزيوت املستهرج2710

(امباستثةاء الةت  الخ)املعادن القارية 
11.7

8903
اليهوت والستن األخـر للمتعة أو 

الريا ة ؛ قوار  التجدي  والزوارف 
7.8

8901
ات ستن الرحالت وقوار  الرحالت والع ار 

ا لةوستن الوحن والصةادل والستن املم
6.6

8703
السيارات واملرك ات األخـر املصممة ع

 لةقل األ،خاص
أل
أساسا

6.1

3.8األدوية3004

Source: COMTRADE ,ITC 

Source: COMTRADE ,ITC 

ةغرفة الشرقي-مركز االستثمار والدراسات 

رصقبوجمهوريةالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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القسم الثالث

وجمهورية قبرصالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

القعععععات  عجمهوريععععة قبععععرص  تععععرت   اململكععععة العربيععععة السعععععودية و 

ملكععععة اتتاقيععععة بععععين حكومععععة املقويععععة  حيععععص تععععم توقيععععم اقتصععععادية

ب  العربيععععععة السعععععععودية وحكومععععععة ق عععععععرص لتجةععععععب االزدوا  ال ععععععري

وقععة فعن وملةعم التهعر  ال عريب  فعن شعأن ال عرائب علعى العدخل  امل

 من 2018يةاير 3
أل
.م2019مارل 1م  والةا  ة اعت ارا

وقععععععم مجلعععععع  الغععععععرل السععععععععودية وةر ععععععة التجععععععارة والصععععععةاعة فعععععععن 

بةعود لتعزيعز التععاون بعين( 7)جمهورية قبرص اتتاقية تععاون معن 

تععاون الجان ين فن مهتل  األنوعطة الداعمعة لتوليعد عالقعات ال

مرين فعن االقتصادي بين اململكة وجمهورية قبرص وخدمعة املسعتث

م 2020ر ال لععدين  و لعع  فععن  لععار زيععارة املجلعع  لق عععرص فععن  برايععع

لععى تعزيععز تهععدل االتتاقيععة  . ل اععص التعععاون التجععاري واالسععتثماري 

ن وزيعععععععادة الجعععععععم العالقعععععععات التجاريعععععععة واألنوعععععععطة االسعععععععتثمارية بعععععععي

قطععععععععععاان األعمععععععععععال فععععععععععن ال لععععععععععدين  مععععععععععن خععععععععععالل ت ععععععععععادل املعلومععععععععععات 

االقتصععععععععععادية بععععععععععين الطععععععععععر ين عععععععععععن األسععععععععععواف واانتععععععععععا  والتععععععععععرص

التجاريععععععة  وتعزيععععععز  ععععععرص عقععععععد شععععععراكات بععععععين رجععععععال األعمععععععال فععععععن

 لتقععععععديم الجععععععان ين املقترحععععععات ال عععععع  مععععععن
أل
شععععععأ ها ال لععععععدين    ععععععا ة

.تاسين بيئة التعاون االقتصادي وت ليل املعوقات

ية بلعععععععغ الجععععععععم الت عععععععادل التجععععععععاري بعععععععين اململكععععععععة العربيعععععععة السعععععععععود

م  2020مليون ريال سعودي  عام 140وجمهورية قبرص ناو   

.م2019مليون ريال عام 139مقابل 

بععععععععععععين اململكعععععععععععععة العربيععععععععععععة السععععععععععععععودية -حقععععععععععععق امليعععععععععععععزان التجعععععععععععععاري 

والن   ائط لصالح جمهوريعة ق ععرص يقعدر باع-وجمهورية ق عرص 

.م2020مليون ريال  عام 80

:حقائق عامة. 1

ة الت ادل التجاري بين اململكة العربية السعودي
وجمهورية قبرص  خالل التترة بين 

(م2019-2020)

(
ي

ود
سع

ل 
يا ر

ن 
يو

مل
)

الواردات السعودية   الصادرات السعودية

29 30

111 110
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20
20

دية تطور امليزان التجاري بين اململكة العربية السعو 
وجمهورية قبرص  خالل التترة بين 

م(2020–2019)

العام

امليزان التجاري حجم التبادل التجاري 

(مليون ريال سعودي)

201913982-

202014080-

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

ةغرفة الشرقي-مركز االستثمار والدراسات 

قبرصوجمهوريةالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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: مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

.م2020الهيئة العامة لإلحصاء   حصاءات التجارة الخارجية  

االزدوا  هيئععععة الزكععععاة وال ععععري ة والجمععععارك  اتتاقيععععة بععععين حكومععععة اململكععععة العربيععععة السعععععودية وحكومععععة ق عععععرص لتجةععععب
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:  مصادر أجنبية. 3

Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2020.

ةغرفة الشرقي-مركز االستثمار والدراسات 

: بيانات. 2

.مComtrade  2021األمم املتادة  قاعدة بيانات 

.م2021  مؤشرات التجارة العاملية  ITC))مركز التجارة العاملية 

World Bank, World Development Indicators Database.

قبرصوجمهوريةالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات


