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 :مقدمة 
 

 

o  مليار  793تعد اململكة العربية السعودية هي االقتصاد األكبر بين الدول العربية بإجمالي ناتج محلي بلغ

مليون نسمة، األمر الذي انعكس على متوسط الدخل  34بتعداد سكان ال يتجاوز  2019دوالر امريكي عام 

 بحسابات تعادل القوة الشرائية  55السنوي للمواطن ليبلغ 
ً
وفق إحصاءات  PPPألف دوالر أمريكي سنويا

كسوق استهالكي ضخم حيث بلغ أدت هذه األرقام إلى ترسيخ مكانة السوق السعودي ، حيث البنك الدولي

  22متوسط االنفاق اإلجمالي على مختلف السلع االستهالكية في اململكة نحو 
ً
 .مليار دوالر أمريكي شهريا

 

o من إجمالي  %9.2 بنسبة 2019اململكة العربية السعودية كثاني أكبر سوق للصادرات املصرية عام  وتأتي

 2019-2018الصادرات املصرية، كما جاءت اململكة كأكبر مستورد للحاصالت الزراعية املصرية في عام 

لتعكس األهمية الكبرى للمملكة كشريك تجاري هام ملصر،  2019وأكبر مستورد للصناعات الغذائية عام 

 عن التقارب الجغرافي والثقافي والتاريخي.
ً
 فضال

 

 
 

o  العوامل املساعدة لنفاذ الصادرات املصرية إلى السوق السعودي هو وجود أكبر جالية مصرية بالخارج من

( مليون مواطن على دراية كاملة بمختلف املنتجات املصرية، مما يعطى دفعة 2في اململكة والتي تتخطى الـ )

 إضافية لرواج املنتج املصري في اململكة.

 

o اعدة الشركات املصرية الراغبة في التصدير إلى السوق السعودي في التعرف تم اعداد هذا الدليل بهدف مس

على أبرز اتجاهات السوق السعودي سواء فيما يتعلق بالتجارة الخارجية للمملكة وأبرز الشركاء التجاريين 

  ون يكونأمل أن وكذا كيفية التواصل مع قنوات التوزيع املختلفة باململكة من املستوردين والوكالء، 
ً
حافزا

 كتشاف هذا السوق الضخم أو التوسع في التصدير إليه.الر املصري للمصد  
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 عن اململكة العربية السعودية بيانات أساسية: 

 
 

 املوقع

تقع اململكة العربية السعودية في أقص ى الجنوب الغربي من قارة اسيا حيث 

 الخليج العربي واالمارات 
ً
 البحر االحمر وشرقا

ً
العربية املتحدة يحدها غربا

 اليمن وسلطنة عمان.
ً
 الكويت والعراق واألردن وجنوبا

ً
 وقطر وشماال

 مليون أجنبي( 12.7مليون سعودي،  20.7مليون نسمة ) 33.4 تعداد السكان 

متوسط نصيب الفرد من 

 الناتج املحلى اإلجمالي 

 دوالر أمريكي. 21.962

 )االناث( % 19.9)الذكور(،  % 3.3 معدل البطالة 

         %0.2 م(2019معدل التضخم )

 املساحة
تشغل اململكة العربية السعودية أربعة أخماس شبه جزيرة العرب بمساحة 

 كيلومتر مربع. 2.000.000تقدر بنحو 

 املالمح الجغرافية

 التساع مساحتها. فعلى امتداد البحر األحمر سهل 
ً
تتنوع تضاريس اململكة نظرا

عرضه ليبلغ  كيلومتر ويتسع 1100تهامة الساحلي الذي يبلغ طوله حوالى

 في الجنوب. 60
ً
السـروات التي  شرق هذا السهل سلسلة جبال وفيكيلو مترا

في اتجاه ويقل االرتفاع تدريجيا  قدم في الجنوب، 9000ارتفاعها ما بين يبلغ 

 قدم. 3000صل إلى الشمال لي

 التقسيم اإلداري للمملكة

( منطقة إدارية، وتنقسم املنطقة إلى عدد من 13تقسم اململكة إلى )

 باملحافظة أو اإلمارة، 
ً
املحافظات، وتنقسم املحافظة إلى مراكز ترتبط إداريا

تمل اإلمارة أو املحافظة أو املركز على عدد من املسميات السكانية ترتبط وتش

.
ً
 بها إداريا

 العملة
الوحدة األساسية لعملة اململكة هي الريال السعودي وهو مغطى بالذهب 

  .هللة 100وقابل للتحويل الى العمالت األجنبية ويساوى 
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  ريال / دوالر  3.75 سعر الصرف

 رام.جتعتمد اململكة في القياس النظام املتري، وفى الوزن الكيلو  واملوازيناملقاييس 

 .تعتمد اململكة العربية السعودية على التقويم الهجري  التقويم املستخدم

 العطالت

 عطلة نهاية األسبوع: الجمعة والسبت

تبدأ من الخامس والعشرين من شهر رمضان حتى الخامس عطلة عيد الفطر: 

 شوال.من شهر 

: تبدأ من الخامس من شهر ذي الحجة حتى الخامس عشر ىاألضحعطلة عيد 

 منه.

 سبتمبر  23العيد الوطني: 

 ساعة واحدة عن مصر.يزيد  التوقيت
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 أبرز املؤشرات االقتصادية للمملكة العربية السعودية: 

  2019 2018 2017 2016 2015 السنة

اإلجمالي باألسعار الجارية الناتج املحلى 

 )مليار دوالر أمريكي(
654.3 644.9 688.6 782.5 792.9 

معدل النمو في الناتج املحلى اإلجمالي 

 باألسعار الجارية %
-13.5% -1.43% 6.77% 13.64% 1.3% 

 مساهمة القطاعاتنسبة 

 في الناتج املحلى اإلجمالي 

 

 باألساس )التعدين والتحجير يشمل*

 استخراج البترول والغاز الطبيعي(
 

**)تتضمن النسب املتبقية والغير مشمولة 

في الجدول الخدمات الحكومية والكهرباء 

 والغاز واملياه(

الزراعة 

والغابات 

واألسماك 

2.62% 

 
 

التعدين 

والتحجير 

24.48% 

 
 

الصناعات 

التحويلية 

12.68% 

 

التشييد 

والبناء 

6.64% 

 

تجارة 

الجملة 

 والتجزئة

11.33% 

الزراعة 

والغابات 

واألسماك 

2.69% 

 
 

التعدين 

والتحجير 

22.06% 

 
 

الصناعات 

التحويلية 

12.91% 

 

التشييد 

 والبناء

 6.6% 
 

 

تجارة 

الجملة 

والتجزئة 

11.42% 

الزراعة 

والغابات 

واألسماك 

2.53% 

 
 

التعدين 

والتحجير 

25.4% 

 
 

الصناعات 

التحويلية 

12.89% 

 

التشييد 

والبناء 

5.99% 

 

تجارة 

الجملة 

والتجزئة 

10.65% 

الزراعة 

والغابات 

واألسماك 

2.23% 

 
 

التعدين 

والتحجير 

30.11% 
 

 

الصناعات 

التحويلية 

12.81% 

 

التشييد 

والبناء 

5.14% 

 
تجارة 

الجملة 

والتجزئة 

9.51% 

الزراعة 

والغابات 

واألسماك 

2.2% 

 
 

التعدين 

والتحجير 

27.8% 

 
 

الصناعات 

التحويلية 

12.5% 

 

التشييد 

 والبناء

 5.5% 

 
 

تجارة 

الجملة 

والتجزئة 

10% 
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النقل 

والتخزين 

واالتصاالت 

6.33% 
 

خدمات 

التأمين 

واملال 

والعقارات 

12.65% 

النقل 

والتخزين 

واالتصاالت 

6.64% 
 

خدمات 

التأمين 

واملال 

والعقارات 

13.43% 

النقل 

والتخزين 

واالتصاالت 

6.40% 
 

خدمات 

التأمين 

واملال 

والعقارات 

13.27% 

النقل 

والتخزين 

واالتصاالت 

5.84% 
 

خدمات 

التأمين 

واملال 

والعقارات 

12.19% 

النقل 

والتخزين 

واالتصاالت 

6.1% 
 

خدمات 

التأمين 

واملال 

والعقارات 

12.6% 

 251.8 293.6 221.8 183,5 201,7 (مليار دوالر أمريكي)جمالي الصادرات إ

 144.3 136.7 134.5 140,2 174,6 إجمالي الواردات )مليار دوالر أمريكي(

 107.5 156.9 87.3 43.3 27.1 مليار دوالر أمريكي() امليزان التجاري 

 أهم السلع التي تصدرها اململكة 

 

، املنتجات الكيماوية واللدائن، ثم ترول الخام واملكرر وزيت البترولالب

 حديد وصلب، أسمدة، أجزاء سفن، ماكينات، أجهزة كهربائية، منتجات

 ألبان، أحجار كريمة.

 (2019أهم الدول التي تصدر لها اململكة )

 )النسبة إلجمالي الصادرات(

، %7.7 الهند، %8.9، االمارات العربية املتحدة %18.8الصين الشعبية 

، %3.3 الكويت، %3.4 مصر ، %3.7 بلجيكا، %4 تركيا، %5.7 سنغافورة

 .%2.1األمريكية ، الواليات املتحدة %2.7 االردن، %2.8 ماليزيا

 أهم السلع التي تستوردها اململكة 

 

منتجات ، معدات نقل وأجزاؤها ،األجهزة واملعدات الكهربائية وأجزاؤها

 مواد غذائية، املعادن العادية ومصنوعاتها اآلالت، الصناعات الكيماوية

  ،األنسجة واملصنوعات منها، محضرة وتبغ وأبدال تبغ

منها اململكة أهم الدول التي تستورد 

(2019) 

 )النسبة إلجمالي الواردات(

، االمارات العربية %11.9، الواليات املتحدة %18.8الصين الشعبية 

 %3.5، فرنسا %4.5 هندال، %4.5 يابان، ال%4.9، أملانيا %7.2املتحدة 

د منها اململكة ر في أهم الدول التي تستو  13)فيما تحتل مصر املرتبة رقم 

 %1.7بإجمالي و  2018( مراتب عن عام 9متقدمة )العربية بالسعودية 

 من إجمالي واردات اململكة(.

 م2005ديسمبر  11 ملنظمة التجارة العاملية االنضمامتاريخ 

 املصدر: الهيئة العامة لإلحصاءات السعودية      
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 ترتيب اململكة في أبرز املؤشرات الدولية:
 

 مليون سعودي 3.1من ضمنهم  2019مليون حتى نهاية عام  12.93: نحو امجايل القرة العاملة. 

 

 

 

 

 
 

 

 أهم املؤسسات والهيئات ذات الصلة بالتجارة الخارجية في اململكة:

  https://mci.gov.sa وزارة التجارة
  https://www.customs.gov.sa لجمارك السعوديةالهيئة العامة ل

  http://sfda.gov.sa الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية
  https://www.saso.gov.sa الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة

 https://www.mewa.gov.sa وزارة البيئة واملياه والزراعة
  https://mawani.gov.sa الهيئة العامة للموانئ السعودية

 https://gaca.gov.sa الهيئة العامة للطيران املدني
 https://scega.gov.sa  البرنامج الوطني للمعارض واملؤتمرات

 https://csc.org.sa مجلس الغرف السعودية

 التصنيف املؤشراسم 

 (2020تقرير ممارسة األعمال )عام 

Doing Business Report 2020 

 دولة 190من أصل  62

أكثر الدول  – 2019مركز عن تقرير  30)بارتفاع 

 في تقرير 
ً
 (2020اصالحا

 2019تقرير التنافسية العالمي 

Competitiveness Report 2019 

36 

 دولة( 141)من أصل 

 من املهن: الخدمات، وهي ثالثة قطاعاتتتوزع قوة العمل السعودية بصفة رئيسية في 

، وأخيرا املهن % 27.98، ثم املهن الفنية والعلمية بنسبة %28.69األعلى بنسبة 

، تتركز النساء من قوة العمل السعودية % 3.56اإلدارية، وهي األدنى بنسبة 
ً
، ونوعيا

أما قوة العمل غير السعودية، فتتركز في قطاع اإلنتاج  في املهن الفنية والعلمية.

 1.14، ثم قطاع الخدمات، وتأتي املهن اإلدارية األدنى بنسبة % 41.1لتشييد بنسبة وا

% . 

 

https://mci.gov.sa/
https://www.customs.gov.sa/
http://sfda.gov.sa/
https://www.saso.gov.sa/
https://www.mewa.gov.sa/
https://mawani.gov.sa/
https://scega.gov.sa/
https://csc.org.sa/
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 )أهم املرانئ واملطايات السعردةة )من حيث استقبال الرايدات: 
 

من الواردات  %29هو أهم املوانئ السعودية حيث يستقبل وحده نحو  ة اإلسالمييعتبر ميناء جد

السعودية، كما يعتر ميناء ضباء أهم املوانئ للصادرات املصرية سواء للسعودية بشكل مباشر أو 

 .من خالل تجارة الترانزيت املصرية مع دول الخليج العربي

 

 ي أهم هذه املوانئ:تتعدد املوانئ السعودية ما بين بحري وبري وجوي وفيما يل

 

 جوي  بري  بحري 

مع دولة االمارات  منفذ البطحاء ميناء جدة اإلسالمي

 العربية املتحدة

 الرياضبامللك خالد الدولي مطار 

مطار امللك عبد العزيز الدولي في  امليناء الجاف بالرياض ميناء ضباء

 جدة

 فهد بالدماممطار امللك  ميناء الجبيل ميناء امللك عبد العزيز بالدمام

 لبحرينمع ا جسر امللك فهدمنفذ  غبمحافظة راب ميناء امللك عبد هللا

 مع األردن منفذ الحديثة
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 2019في عام لمملكة العربية السعودية التجارة الخارجية ل: 
 

 

  "صادرات غير بترولية"التوزيع الجغرافي للصادرات السعودية  –أ 
 

  ما قيمته 2019البترولية من اململكة العربية السعودية إلى العالم عام بلغ إجمالي قيمة الصادرات 

مليار  (49.4)، منها ما قيمته 2018( عن صادرات عام %14.5بانخفاض قدره ) مليار دوالر أمريكي (251.8)

وإن اعتمدت معظمها على منتجات ومدخالت من مشتقات بترولية مثل  دوالر أمريكي صادرات غير بترولية

والتي وجهات للصادرات السعودية  10، وتعد أبرز دائن املصنوعة من البولي ايثلين والبولي بروبلينالل

 هي: الغير بتروليةمن إجمالي الصادرات  %63تستوعب نحو 
 

 

 النسبة القيمة باملليار دوالر الدولة

 %18.8 9.3 الصين

 %8.9 4.4 االمارات العربية املتحدة

 %7.7 3.8 الهند

 %6.9 3.4 سنغافورة

 %4 2 تركيا

 %3.6 1.8 بلجيكا

 %3.4 1.7 مصر

 %3.2 1.6 الكويت

 %2.8 1.4 ماليزيا

 %2.8 1.36 األردن

 %2.1 1.02 الواليات املتحدة

 %35.8 17.6 أخرى 

 %100 49.4 اإلجمالي
 ةاملصدر: الهيئة العامة لإلحصاء السعودي      
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  2019عام التوزيع الجغرافي للواردات السعودية  –ب 

  مليار دوالر أمريكي 144.3نحو  2019بلغ إجمالي قيمة واردات اململكة العربية السعودية من العالم عام 

( في أهم الدول املصدرة للمملكة 13املرتبة )في مصر  جاءتو ، 2018( عن واردات عام %6.7بارتفاع قدره )

 10، وتعد أبرز 9201من إجمالي واردات السعودية من العالم لعام  %6,1مليار دوالر بما نسبته  4.2بقيمة 

 للسعودية هي: دول مصدرة

 النسبة القيمة باملليار دوالر الدولة

 %18.8 27.1 الصين

 %11.9 17.1 الواليات املتحدة األمريكية

 %7.2 10.4 االمارات العربية املتحدة

 %4.9 7 أملانيا

 %4.5 6.5 اليابان

 %4.5 6.5 هندال

 %3.5 5 فرنسا

 %3 4.3 ايطاليا

 %2.8 4 كوريا الجنوبية

 %2 3.1 اململكة املتحدة

 %40.4 58.3 أخرى 

 %100 144.3 اإلجمالي
 ومركز التجارة الدولية يةاملصدر: الهيئة العامة لإلحصاء السعود            

0

5

10

دول مستوردة من المملكة العربية السعودية10أبرز 

القيمة بالمليار دوالر
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  إليها اململكة العربية السعوديةاالتفاقات التجارية املنضمة: 
 

  " 2005انضمت اململكة لعضوية املنظمة منذ شهر ديسمبر عام  :"منظهمة التجاية العامليةاتفاقية مراكش 

 من النظام التجاري متعدد األطراف والذي يترتب عليه من الحقوق وااللتزامات أبرزها 
ً
لتصبح جزءا

فرض إعطاء جمركية تعريفية موحدة على جميع واردات اململكة دون تمييز أو تفضيل إال للدول املبرمة 

 في إطار ثنائي أو إقليمي( مع اململكة.التفاقات تجارة حرة )

 وهي االتفاقية التي نتج عنها انشاء منطقة اتفاقية تسويل وتنهمية التبادل التجايي بني الدول العربية :

للتحرير التدريجي للتجارة بين الدول األعضاء والذي تم بشكل  1998التجارة الحرة العربية الكبرى عام 

لرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات األثر املماثل شريطة بحيث تم الغاء ا 2005كلي عام 

 لقواعد املنشأ العربية التفصيلية، وبموجب 
ً
استيفاء املنشأ العربي لصادرات الدول األعضاء وفقا

 هذه االتفاقية تتمتع جميع السلع املصرية املصدرة إلى السوق السعودي بإعفاء جمركي كامل.
 

 والتي على إثرها  2001تم إقرارها في شهر ديسمبر  :اخلليجي التعاون جملس دول بني قتصادةةاالتفاقية اال

تم تدشين )اتحاد جمركي(  2003تم تحرير التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وفي يناير 

بين دول املجلس بحيث يتم فرضية رسوم جمركية موحدة على جميع دول العالم عدا تلك التي ترتبط 

 ل املجلس باتفاقات تجارة حرة.مع دو 
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 أبرمت السعودية اتفاقيتين لتحرير التجارة على الصعيد الثنائي أحدهما مع اتفاقات جتاية ثنائية :

( واألخرى مع دول رابطة التجارة الحرة 2013سنغافورة )دخلت حيز التنفيذي في شهر سبتمبر عام 

سويسرا( والتي دخلت حيز  –النرويج  –ليختنشتاين  –( الذي يضم دول )ايسلندا اإلفتااألوروبية )

 . 2014التنفيذ في شهر يوليو عام 
 

 القواعد االستيرادية في اململكة العربية السعودية: 
 

 تتبع اململكة النظام الجمركي املنسق  :الرسرم اجلهمركيةHS Code  في تعريف املنتجات املستوردة واملصدرة، وتفرض

 جمركية مثيلة للرسوم التي تفرضها دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها أحد أعضاء االتحاد 
ً
اململكة رسوما

، كما تطبق اململكة ذات اإلجراءات املتعلقة باالستيراد 1/1/2015الجمركي مع دول املجلس والذي دخل حيز النفاذ في 

 لنظام )قانون( الجمارك املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي، والتص
ً
تعطى  وال دير التي تطبقها دول املجلس وفقا

بحيث تلتزم بذات الرسوم بغض النظر عن  السعودية ميزات جمركية للدول التي ال ترتبط معها باتفاقات تجارة حرة

 اللتزاماتها كأحد أعضاء منظمة التجارة العاملية.
ً
 دول دولة املنشأ تطبيقا

 

 ( على جميع السلع املحلية %15: تفرض اململكة العربية السعودية ضريبة القيمة املضافة ونسبتها )لضرائبا

رسوم + قيمة ال قيمة البضاعة)واملستوردة، ويتم احتساب ضريبة القيمة املضافة على السلع املستوردة كما يلي 

+ قيمة مصاريف التحميل والتسليم واملناولة واألرضيات، وأي أعباء أخرى+ الضريبة االنتقائية إن  الجمركية

 ، ويتحمل املستورد سداد ضريبة القيمة املضافة.عليها ضرائب(، أما الغرامات فال يحتسب وجدت
 

 

  على بعض السلع مثل منتجات التبغ ومشروبات الطاقة وأدوات  انتقائية: تفرض اململكة ضرائب انتقائيةضرائب

 (.%50( واملشروبات املحالة والغازية )بنسبة %100التدخين االلكترونية )بنسبة 
 

 

  :اشرتاطات االسترياد 
  

 

استيفائها لضمان االفراج عن  املستورد السعوديتخضع بعض الواردات السعودية الشتراطات ينبغي على 

ملام املصدر املصري بتلك اإلجراءات للتأكد من ية بمكان إماألهالبضائع الواردة إلى املوانئ السعودية، ومن 

 الشتراطات:استيفائها من قبل املستورد السعودي ومن أبرز تلك السلع الخاضعة 
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  زة األجه –مواد التجميل  –األدوية والنباتات الطبية  –منتجات التبغ  –الواردات السعودية من )األعالف

الطبية(، حيث تضع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عدد من االشتراطات الالزم توافرها للسماح 

 .بنفاذ املنتج للسوق املحلي
 

  الواردات السعودية من بعض املواد الكيماوية: تخضع الواردات السعودية من عدد من املنتجات واملواد

ا ويمكن االطالع على قائمة املنتجات التي تخضع لهذ"استيراد املواد الكيميائية وادارتها" الكيميائية لنظام 

     :النظام من خالل الرابط التالي

www.sfda.gov.sa/ar/drug/drug_reg/doclib/chemical_materials_list.pdf 

  يلتزم املستورد السعودي بالحصول على تراخيص استيراد بالنسبة للسلع التالية من الجهات السعودية

 املختصة: 
 

 الدخول في منافسات/مناقصات حكومية )وزارة الداخلية(.املعدات العسكرية بغرض  -

 األجهزة واملعدات األمنية )وزارة الداخلية(. -

 )وزارة الداخلية(. املالبس العسكرية وتوابعها بغرض الدخول في املنافسات الحكومية -

 آالت تصنيع واستنساخ املفاتيح )وزارة الداخلية(. -

 املرورية )وزارة الداخلية(.صافرات االنذار املبكر وأجهزة السالمة  -

طلمبات ضخ املياه )وزارة البيئة  –املحاريث  –البذور  –اآلالت واملعدات الزراعية وتشمل الجرارات الزراعية  -

 واملياه والزراعة(.

 والعضوية )وزارة البيئة واملياه والزراعة(. الكيماويةالبذور واملخصبات  -

 والزراعة(.املبيدات )وزارة البيئة واملياه  -

 )هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات(. .أجهزة االتصاالت وتقنية املعلومات -

 الخيول )نادي الفروسية(. -

 
 

http://www.sfda.gov.sa/ar/drug/drug_reg/doclib/chemical_materials_list.pdf
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 :ينظم عملية االدخال املؤقت للبضائع مذكرة التفاهم املوقعة بين )مجلس الغرف السعودية( السهماح املؤقت 

دفتر الكارنيه( للبضائع ) ATA CARNET باتفاقية اإلدخال املؤقتلتفعيل العمل و)الهيئة العامة للجمارك السعودية( 

التي ترد بغرض مؤقت ثم يعاد تصديرها مثل ما يرد للمعارض واألسواق املوسمية أو االجتماعات أو املناسبات  والسلع

هيئة أمام الإصدار دفاتر اإلدخال املؤقت للسلع والبضائع، ويكون الجهة الضامنة بحيث يتولى املجلس ، املماثلة

 .الهيئة العامة للجمارك .العامة للجمارك
 

 :تعد الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة هي الجهة املنوطة بإصدار املواصفات واللوائح  املراصفات

الفنية الخاصة باملنتجات الصناعية والتي يتعين على جميع املنتجات املحلية واملستوردة االلتزام بها ليتم تداولها 

الخاصة بنظم  SQMعلى عالمة الجودة السعودية بالسوق السعودي، وتشترط الهيئة لنفاذ بعض الواردات حصولها 

حال كانت املنتجات غير خاضعة ألي و  للمنتج املستهدف تصديره، COCاملصدرة أو شهادة مطابقة  للمنشاةالجودة 

ا للنماذج املعتمدة من الهيئة السعودية مطابقة قرار االكتفاء بتقديم إمن اللوائح الفنية السعودية، فيتم 
ً
وفق

 :من خالل ويمكن االطالع على اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة ،واملقاييس والجودةللمواصفات 

Regulations/exeRules/Pages/default.aspx-And-https://www.saso.gov.sa/ar/Laws 
 

  لنفاذها إلى السوق 
ً
ويتعين على املستورد السعودي تسجيل عدد من املنتجات في منصة )سابر( تمهيدا

السعودي ويمكن االطالع على املنتجات الالزم تسجيلها في املنصة من خالل الرابط التالي 

https://saber.sa/home/regulations  كما ، 
ً
مطابقة اللوائح الفنية  على شهاداتالتعرف يمكن أيضا

 الجودة املطلوبة ألي منتج قبل نفاذه إلى السوق السعودي من خالل البحث بالبند الجمركيوطبيعة شهادات 

HS Code  :الخاص بالسلعة على منصة )سابر( من خالل الرابطtps://saber.sa/home/hscodesht. 
 

  عتمد لدى منصة
ُ
صدرة لشهادات املطابقة سواء داخل أو خارج السعودية والتي ت

ُ
يوجد عدد من الجهات امل

بعد زيارات فنية من الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة ملختبرات الجهة الراغبة في )سابر( 

 للنطاق االعتماد، 
ً
هادات ش أو اعتماد أي أن املختبر املعتمد ال يمكنه اصدار  الجغرافي والقطاعيويتم ذلك وفقا

 –إال في القطاعات السلعية التي اعتمدتها الهيئة السعودية ولقطاع جغرافي معين )أوروبا  الفنية املطابقة

 جنوب ووسط أفريقيا(.  –آسيا وأستراليا  – األميركتين –الشرق األوسط وشمال افريقيا 

 

https://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/exeRules/Pages/default.aspx
https://saber.sa/home/regulations
https://saber.sa/home/hscodes
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 :تنقسم شهادات املطابقة إلى 

 شهادة مطابقة املنتج (PCoC) :يخضع لالئحة فنية سعودية كل منتجل مطابقة يتم إصدار شهادة 

 .وتسري صالحية الشهادة ملدة سنة واحدةويستوفي إشتراطاتها 

  شهادة مطابقة االرسالية(SCoC) :إذا كانت شهادة مطابقة املنتج (PCoC)  سارية املفعول لهذا

 بأن شهادة 
ً
املنتج وتم التأكد من صحتها وصالحيتها يتم إصدارها مع شهادة مطابقة اإلرسالية، علما

 .مطابقة اإلرسالية سارية/صالحة للشحنة املحددة فقط
 

 وجد جهتين حكومتين مصرييتين معتمدتين لدى منصة )سابر( وهما )الهيئة املصرية العامة للمواصفات ي

ر املصري الحصول على وال جودة( و )الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات(، بحيث يمكن للمصد 

 قط:للقطاعات التالية فللوائح الفنية شهادة املطابقة من تلكما الجهتين عند التصدير إلى السعودية وذلك 
 

 ع قط –: األجهزة واملعدات الكهربائية منخفضة الجهد الهيئة املصرية العامة للمواصفات والجودة

ية املصاعد الكهربائ –الدهانات والورنيشات  –األجهزة التي تعمل بالغار وملحقاتها  –غيار السيارات 

 –مواد البناء من قطاعات املعادن وسبائكها للمباني واملنشآت  –املنظفات  –للمباني واملنشآت 

مواد البناء  –مواد البناء من الروابط الهيدروليكية  –وتكسية املباني  مواد البناء من مواد العزل 

 من الطوب والبالط والسيراميك واألدوات الصحية.
 

 املنتجات النسيجية.  –: األحذية والجلود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

 

  :ويمكن االطالع على كافة الجهات املعتمدة لتقويم املطابقة من خالل الرابط االلكتروني التالي

 https://saber.sa/home/CBOrganizations مع العلم أن الهيئة السعودية ال تشترط جهة مطابقة بعينها ،

ع مجهات املطابقة املعتمدة  شهادة املطابقة حيث يمكن للشركة املصدرة اختيار أي من عملية اصدار  إلتمام

 .ضرورة أن تكون معتمدة في قطاعها السلعي ونطاقها الجغرافي

 

 
 

 

 

 

 

 

https://saber.sa/home/CBOrganizations
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 البنوك التجارية العاملة في اململكة العربية السعودية وعدد الفروع العاملة: 
 

 NCBالبنك األهلي التجاري 

sa-https://www.alahli.com/ar 
 فرع 433

 البنك السعودي البريطاني )ساب(

https://www.sabb.com/ar 
 فرع 125

 SAIBالبنك السعودي لالستثمار 

https://www.saib.com.sa/ar 
 فرع 52

 مصرف االنماء

https://www.alinma.com/wps/portal/alinma 
 فرع 97

 البنك السعودي الفرنس ي

https://www.alfransi.com.sa 
 فرع 87

 بنك الرياض

https://www.riyadbank.com/ar 
308 

 مجموعة سامبا )السعودي األمريكي( املالية

https://www.samba.com/ar 

 فرع 73

 ()بدأ عملية اندماج مع البنك األهلي التجاري     

 البنك األول 

https://www.alawwalbank.com/ar 
 اندمج مع البنك السعودي البريطاني     

 مصرف الراجحي

www.alrajhibank.com.sa/ar/pages/default.aspx 
 فرع 545

 ANBالبنك العربي الوطني 

http://www.anb.com.sa 
 فرع 137

 بنك البالد

https://www.bankalbilad.com/ar 
 فرع 111

 بنك الجزيرة

sa-https://www.baj.com.sa/ar 
 فرع 78

https://www.alahli.com/ar-sa
https://www.sabb.com/ar/
https://www.saib.com.sa/ar
https://www.alinma.com/wps/portal/alinma
https://www.alfransi.com.sa/
https://www.riyadbank.com/ar
https://www.samba.com/ar
https://www.alawwalbank.com/ar
http://www.alrajhibank.com.sa/ar/pages/default.aspx
http://www.anb.com.sa/
https://www.bankalbilad.com/ar
https://www.baj.com.sa/ar-sa/
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  هذا كما ينشط بنك الخليج الدولي )وهو بنك بحريني( في اململكة من خالل عدد من للفروع

https://www.gib.com/ksa. 

 

  اململكة مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( وهي البنك املركزي في السعودية.ينظم العمليات املصرفية في 
 

  تتبع املعامالت املصرفية في اململكة نظام األيبانIBAN  وليس كود الـSwift ومن أجل التأكد من صحة رقم ،

لنقد العربي األيبان الخاص بعمالء لهم حسابات مصرفية في السعودية، فيمكن االستفادة من خدمة مؤسسة ا

http://www.sama.gov.sa/ar-السعودي الخاصة بالتحقق والتي يمكن االطالع عليها عن طريق الرابط التالي 

sa/services/pages/ibanchecker.aspx  
 

 مالمح السوق السعودي: 
 

   لألرقام الصادرة عن مؤسسة 
ً
ال تزال السعودية هي السوق االستهالكي األكبر في منطقة الخليج العربي، ووفقا

مليار  22قرابة ) 2019النقد العربي السعودي )ساما( فقد بلغ متوسط اجمالي االنفاق االستهالكي في اململكة عام 

 بنسبة انخفاض نسبتها 
ً
وتعد قطاعات )األطعمة واملشروبات، املالبس  2018عن عام  %5دوالر أمريكي( شهريا

 لإلنفاق، كما يعد متوسط االنفاق 
ً
واألحذية، الفنادق املطاعم، الصحة، واملواصالت( هي القطاعات األكثر استيعابا

( وكذا املتو  11االستهالكي في اململكة أعلى من نظيره في دول مثل اململكة املتحدة )
ً
سط العاملي مليار دوالر أمريكي شهريا

(2.5 .)
ً
 مليار دوالر أمريكي شهريا

 

   يتسم السوق السعودي بتنوع األذواق خاصة في قطاعات )األغذية، املالبس، األثاث واملفروشات( وذلك لوجود

من اجمالي سكان اململكة خاصة من دول )مصر، سوريا، اليمن، الهند، باكستان،  %30جاليات اجنبية ضخمة تمثل 

( مليون مواطن في 2بين، وسريالنكا(، وتجدر اإلشارة أن وجود جالية مصرية تقدر بنحو أكثر من )بنجالديش، الفل

 عن وجود عدد من املصريين في مواقع 
ً
اململكة يساعد بقوة على نفاذ املنتجات املصرية إلى السوق السعودي، فضال

 الختالف الثقافي والتي قد تواجه بعضتنفيذية بالشركات السعودية مما يقض ي على املشكالت التي قد تنشأ عن ا

 الشركات املصرية املصدرة حين التعامل مع الشركات املستوردة في بعض األسواق الخارجية.

https://www.gib.com/ksa/
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/services/pages/ibanchecker.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/services/pages/ibanchecker.aspx
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  عن مكة املكرمة 
ً
من الناحية الجغرافية فتتركز القوة الشرائية في اململكة في مدن )الرياض، جدة، الدمام( فضال

 ية واملفروشات" والتي تهم الوافدين للمدينتين للسياحة الدينية.واملدينة املنورة "خاصة السلع التراث
 

 التعامل مع املستورد وقنوات التوزيع داخل السوق السعودي: 

   يفضل املستورد السعودي )حال قيامة بمتابعة عمليات الشراء من الخارج بشكل شخص ي( وجود عالقات

من أهمية لكسب الثقة وبناء عالقات عمل طويلة األمد مباشرة مع املصدر خاصة من الدول العربية ملا في ذلك 

 حال توافرت العناصر الرئيسية ذات الصلة بالسعر والجودة.
 

  حال قيام املستورد السعودي بإسناد عمليات االستيراد بشكل كلي ملسئولي املشتريات بشركته، فيبرز عنصر

 عن  جنسية مسئول املشتريات كعامل رئيس ي لالستيراد خاصة لدرايته
ً
السابقة بالشركات املصدرة في بلده فضال

عاملي اللغة والثقافة املشتركين والذي يسهال من عملية الشراء من الخارج واملتابعة خاصة حال حدوث مشكالت 

 سواء قبل التصدير أو بعد استالم الشحنة.
 

  يفضل املستورد السعودي في بعض األحيان البدء بكميات بسيطة كطلبية تجريبيةTrial Order عن ربط 
ً
، فضال

السعر النهائي بالكميات املطلوبة وكذا متوسط سعر البيع في السوق، وعلى الرغم من املتعارف عليه في التجارة 

الدولية من اتباع نظم الدفع اآلجل إال أن عدد من املستوردين السعوديين في بعض القطاعات كالحاصالت الزراعية 

قيمة الشحنة عند االستالم والنسبة املتبقية تكون بعد فترة معينة يتفق عليها  من اجمالي %50قد يطلبوا دفع 

 الطرفين )والتي يحتاجها املستورد لتصريف/بيع املنتج(.
 

  تعد سالسل الهايبرماركت وكذا السالسل املتخصصة في األجهزة الكهربائية واملنزلية من أبرز الكيانات املستوردة

 عن عروض لكافة السلع ذات االهتمام 
ً
للمصدر املصري ملا لها من فروع متعددة في كافة أنحاء اململكة فضال

الخصومات التي توفرها تلك السالسل بشكل شبه دائم، وعادة تقوم سالسل الهايبرماركت بالشراء من قائمة موردين 

 لعوامل سعر والجودة ومواعيد التسليم أو التعامل مع املستوردين امل
ً
حليين املعتمدين معتمدة لديها وفقا

 واملتخصصين في بعض السلع "كالحاصالت الزراعية".
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  البيانات الرئيسية 
ً
التسويق االلكتروني: من املهم أن يكون للشركة املصدرة موقع الكتروني جيد التصميم موضحا

اء صدرة بإنشمن )منتجات الشركة، بيانات االتصال، وقصص وشركاء النجاح،...( كما تقوم العديد من الشركات امل

( هم اتوسناب ش صفحات لها على منصات التواصل االجتماعي للترويج ملنتجاتها، وتعد منصتي )تويتر وانستجرام

 في اململكة خاصة فيما يتعلق بالترويج للشركات واملنتجات، فيما ال يحظى "فيسبوك" بذات الرواج 
ً
األكثر رواجا

 بعض الشركات للترويج ملنتجاتها عبر رسائل البريد االلكتروني، وحال وجود سابقة 
ً
املوجود في مصر. وتسعى أيضا

ودية املستوردة "على هامش معرض على سبيل املثال" فذلك تواصل بين الشركة املصرية املصدرة والشركة السع

يدعم من مصداقية وجدية رسالة البريد االلكتروني، حيث قد ال يتم التعامل بجدية مع رسائل الترويج ذات الصيغة 

 العامة املرسلة للشركات املستوردة، كما ُيفضل ارسال رسالة البريد االلكتروني للشخص املختص ومخاطبته باسمه

 من ارسال تحمل طابع عام مثل )السادة شركة ...، أو 
ً
، ....( وخالفه من طرق الترويج Dear All/Sirومنصبه بدال

 التي قد ال تجد صداها عن املستورد السعودي خاصة عند عدم وجود سابقة تعامل.
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 نظام االستثمار األجنبي في اململكة العربية السعودية
 

 

 مالمح النظام:أبرز 
 

بي نظام االستثمار األجنالجهة املنظمة لالستثمار في اململكة العربية السعودية هي )وزارة االستثمار(، ويعد إن     

ضمانات املطلوبة واملمنوحة من املستثمر واالجراءات واالمتيازات والشروط لل هو املنظم واملحدد 2000الصادر عام 

 يلي أبرز مالمح هذا النظام: ااألجنبي في اململكة، وفيم
 

 .
ً
 أجنبيا

ً
 يعد أي شخص اعتباري ال يتمتع كافة الشركاء فيه بالجنسية السعودية مستثمرا

 

 وطنياملشروع ال النظام بجميع املزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها يتمتع املشروع املرخص له بموجب. 
 

 املرخص لها بموجب النظام طبقا ألحكام الضرائب املعمول بها في اململكة  االستثمارات األجنبية جميع ةعاملم متت

 .العربية السعودية
 

 بالكامل ملست 
ً
 ، وفي حالة االستثمار في النشاط التجاري فُيشترط أال ثمر أجنبييجوز أن االستثمار الوطني مملوكا

استثمار تجاري أجنبي( أو مع شريك سعودي بحيث ال  %100) ريال سعودي( مليون 30عن )رأس املال األجنبي يقل 

( من %75( مليون ريال سعودي وأال تزيد نسبة الشراكة األجنبية عن )20تقل نسبة رأس املال األجنبي عن )

 االستثمار. 
 

 ها املنشأة ي حققتيحق للمستثمر األجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو األرباح الت

 .للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة
 

  وموظفيه غير السعوديين على املنشأة املرخص لها املستثمر األجنبي كفالة تكون. 
 

 للمستثمر األجنبي ال تجوز مصادرة االستثمارات التابعة  
ً
 أو جزئيا

ً
كيتها ، كما ال يجوز نزع ملبحكم قضائي إال كليا

 كل
ً
 أو جز  يا

ً
 .عادل تعويض مقابل للمصلحة العامة إال ئيا

 

  20تبلغ نسبة ضريبة الدخل على الشركات%. 
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  ،وجود قطاعات ُيقتصر االستثمار فيها على املواطن السعودي مثل )االستكشاف والتنقيب على املواد البترولية

  املائية الحية(. شاد السياحي ألنشطة الحج والعمرة، وخدمات صيد الثرواتالوكالة التجارية، االر 

 

 :القطاعات التي تسعى اململكة لجذب االستثمار األجنبي بهاأبرز 
 

 

 .الصناعات التحويلية 
 

 .االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
 

 .مجال التعليم والتعليم الذكي 
 

 .املجال الصحي 
 

 .االستثمار العقاري والسياحة والترفيه 
 

  البنكية.االستثمار في األوراق املالية والودائع 

 

 :توجهات االستثمار السعودي في الخارج
 

  لإلحصاءات السعودية منهم  1.16تقدر اجمالي االستثمارات السعودية في الخارج بنحو 
ً
 1.03تريليون دوالر وفقا

مليار دوالر استثمارات تتراوح ما بين ما بين )أسهم صناديق استثمار، سندات دين، عملة وودائع، ائتمان تجاري، 

درت االستثمارات املباشرة بنحو 
ُ
 مليار دوالر. 123وأوراق مالية( فيما ق

 

  على الرغم من تركز النصيب األكبر لالستثمارات الخارجية للمملكة في األوراق املالية وصناديق االستثمار، إال أن

 في توجهات االستثمار الخارجي يعكسه اهتمام صندوق االستثمارات التشهد اململكة 
ً
يادي عامة )الصندوق الستغيرا

 من الت
ً
 ركيز على االستثمار في سوق املال.السعودي( بضخ أموال وشراء حصص في شركات عاملية بدال
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أنواع تراخيص االستثمار والحد األدنى لرأس املال ونسبة املشاركة السعودية

 

 املصدر: وزارة االستثمار السعودية
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 واململكة العربية السعوديةجمهورية مصر العربية بين العالقات 

 

  :
ً
 :بين الدولتيناإلطار التعاقدي أوال

 

 يف اإلطاي اإلقليهمي متعدد األطراف-أ
 

 

  :اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية 

معظم الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية ويقض ي البرنامج  هي اتفاقية متعددة األطراف تضم

 كافة السلع إعفاءبالتنفيذي إلقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى املنبثق عن هذه االتفاقية 

واملنتجات املتبادلة بين البلدين من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى ذات األثر املماثل شريطة 

أو وفق قواعد املنشأ العربية التفصيلية لبعض املنتجات،  %40اال تقل نسبة القيمة املضافة املحلية عن 

ي الحاصلة على شهادة املنشأ العربي لهذه وعليه تحصل جميع الصادرات املصرية إلى السوق السعود

 .2005االتفاقية بإعفاء جمركي تام عند النفاذ إلى السوق السعودي وذلك منذ مطلع عام 
 

  :اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية 
 

بين الدول العربية  تحرير التجارة في الخدمات إلى 2019التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر  تهدف االتفاقية       

 من خالل ثالثة محاور هي:
 

وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة  -1

  في الخدمات فيما بينها، بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل االقتصادي العربي،
 

في مجال الخدمات على أساس املنفعة املتبادلة والتوازن بين الحقوق تعزيز املصالح املشتركة للدول العربية  -2

 .وااللتزامات
 

مراعاة الظروف اإلنمائية لكل من الدول األطراف في االتفاقية وعلى األخص أوضاع الدول العربية األقل  -3

 
ً
 .نموا
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ً
"الخدمات القانونية وتمت زيادة نسبة التحرير في القطاعات التالية: قطاع الخدمات املهنية متضمنا

والخدمات املعمارية والهندسية والخدمات الفنية ذات الصلة، والخدمات الطبية"، وخدمات الكمبيوتر 

والخدمات ذات الصلة، وخدمات البريد السريع، وخدمات النقل الجوي، وقطاع خدمات اإلنشاءات، وقطاع 

 .خدمات سوق املال، وقطاع خدمات التأمين
 

 

 الثنائييف اإلطاي ت أبرز االتفاقا-ب
 :اتفاق إنشاء اللجنة املصرية السعودية املشتركة 

على هامش زيارة خادم  1989بناء على ما جاء في البيان املشترك الصادر بمدينة القاهرة خالل شهر مارس  -

الحرمين الشريفين ملصر قامت حكومتا البلدين بإبرام " اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين جمهورية مصر 

، وبمقتض ى مذكرة تفاهم برئاسة وزيري الخارجية 31/3/1989العربية واململكة العربية السعودية" يوم 

تم تعديل االتفاق املنش ئ للجنة لتصبح برئاسة وزيري التجارة  15/1/2007تم توقيعها بين الجانبين في 

 من وزيري الخارجية، وقد عقدت هذه اللجنة )
ً
 ( دورة حتى اآلن.  16والصناعة في البلدين بدال

 

  واالستثماري:اتفاقية التعاون االقتصادي والتجاري والفني 

بعد إتمام إجراءات  18/12/1990، ودخلت حيز التنفيذ في 1990مارس  13تم توقيعها بالرياض يوم  -

مع مراعاة أنه قد تم إلغاء الشق التجاري من تلك التصديق عليها من قبل السلطات املعنية في البلدين، 

 .18/12/1998االتفاقية اعتبارا من 

 
 

  بين البلدين:اتفاقيات تنظيم حركة النقل 

 بأهمية تسهيل إجراءات النقل بكافة أنواعه لدوره في تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية، فقد  -
ً
إيمانا

 -وقع الجانبان املصري والسعودي االتفاقيات التالية: 
 

  1990اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق )ركاب وبضائع( في ديسمبر  . 

 1990يم عمليات النقل البحري في ديسمبر اتفاقية تنسيق وتنظ. 

  2006اتفاقية تنظيم عمليات النقل الجوي في فبراير. 

 .اتفاق في مجال التعاون الجمركي 
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  التبادل التجاري : 
ً
 :ثانيا

  9201 – 7201بين البلدين خالل الفترة التجارة البينية الغير بترولية يوضح الجدول التالي حجم:                                                                                    

 البيان
2017 

 )مليار دوالر(

2018  
 

 )مليار دوالر( 

2019  

 

 )مليار دوالر(

 2.4 1.5 2.26 الصادرات املصرية الغير بترولية

 1.7 2.0 1.4 الواردات املصرية الغير بترولية

 4.1 3.5 3.66 الغير بتروليةحجم التجارة 

 0.7 0.5 - 0.86 امليزان التجاري غير البترولي

 املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء السعودية
 

  من واردات اململكة من العالم كما مثلت الواردات  %1.7ما يعادل  2019مثلت الصادرات املصرية عام

الى العالم وجاء ترتيب مصر رقم  غير البترولية من صادرات اململكة %4.3املصرية من اململكة ما يعادل 

( ضمن قائمة 7( ضمن قائمة الدول املصدرة للمملكة العربية السعودية كما جــــاء ترتيب مصـــــــر رقم )12)

 الدول املستوردة من اململكة العربية السعودية.
 

 
 

 .الصادرات املصرية إلى السعودية
 

  البرتقال  –: شاشات التلفاز 2019- 2017مصر للمملكة خالل الفترة تمثلت أهم السلع التي صدرتها– 

مستحضرات التجميل  –محضرات الطعام  –االجبان  –االسالك والكابالت  –الحديد والصلب  –البصل 

الصابون ومحضرات  –مصنوعات ورقية  –الكاكاو ومحضراته  –)خاصة الشامبو ومعجون األسنان( 

 الغسيل.
 

  مستورد للحاصالت الزراعية املصرية خالل املوسم  خارجي السعودية املرتبة األولى كأكبر سوق احتلت كما

 ألف طن. 599مليون دوالر أمريكي وبكمية  249بقيمة  2019-2018التصديري 
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 أهم الصادرات املصرية إلى السعودية

 باملليون دوالر()القيمة                               9201 – 7201خالل الفترة 

   2019 2018 2017 السلعة
 التغير

 2018-2019 

 األهمية

 النسبية

 %33 %5203 790.9 15.2 274.9 منتجات معدنية من مشتقات البترول

 %8.2 %91 197.8 103.8 97.4 حديد وصلب، حديد صب

 %7.3 %2.2 175.7 171.9 172.7 فاكهة )أبرزها البرتقال الطازج(

 %4.6 %76 111.1 63.1 73.7 عطرية وعطور مخاليط زيوت 

 %4.4 (%19.4) 106.5 132.1 171.1 آالت وأجهزة كهربائية

 %3.6 (%35.4) 87.3 135.1 161.5 خضروات )أبرزها البصل والطماطم(

 %3.2 %13.7 76.2 67 77.3 محضرات طعام متنوعة

 %3 %36.2 71.1 52.2 47.8 كاكاو ومحضراته

 %2.3 (%25) 54.8 73.1 79.2 منتجات ألبان وأجبان

 %1.9 (%7.7) 45.3 49.1 45.8 ورق ومصنوعات ورقية 

 أحجار كريمة

 )أبرزها مشغوالت ذهبية وذهب(
12.9 48.1 43.3 (10%) 1.8% 

 %1.7 %22.5 40.8 33.3 34.4 أدوية ومستحضرات صيدالنية

 %1.6 %18 37.6 31.9 69.5 مصنوعات من حديد وصلب

 %1.5 %46.6 36.2 24.7 28.5 لدائن )بالستيك(

 %1.4 (%5.8) 34 36.1 35.9 محضرات غسيل وصابون 

 %1.4 %6.8 33.2 31.1 46.1 محضرات من خضر وفاكهة

 %19 %4.6 454 434 831 صادرات أخرى 

 %100 %59.5 2396 1502 2260 إجمالي الصادرات

 ومركز التجارة الدولية املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء السعودية  
 



            
                              مصر العربية هموريةةجل القنصلية العامة

                  املصري التهمثيل التجايي           
  جــدة                

  

-27 - 

 

  مليار دوالر  2.4لتبلغ ما قيمته  2018مقارنة بعام  2019ارتفعت الصادرات املصرية بشكل ملحوظ عام

 (.%59.5بارتفاع بلغ نسبته نحو ) 2018مليار دوالر عام  1.5أمريكي مقارنة بما قيمته نحو 
 

  تعود هذه الزيادة باألساس إلى االرتفاع الكبير في صادرات صناعات الزيوت البترولية والحديد والصلب

ما  لككذ املالحظ تنوع هيكل الصادرات املصرية إلى اململكةوكذا املخاليط والزيوت العطرية، إال أنه من 

نوعات حديد وصلب، بين خضر وفاكهة ومنتجات غذائية وسلع صناعية )آالت ومعدات، أدوية، مص

 عن بعض املواد الخام من الحديد والصلب واألحجار الكريمة
ً
، بحيث ال يستأثر مصنوعات ورقية(، فضال

قطاع واحد باهتمام املستورد/السوق السعودي مما يؤكد وجود فرص مستقبلية لنفاذ صادرات مختلف 

 القطاعات إلى السوق السعودي.
 

 

 .الواردات املصرية من السعودية

  نتجات تعتمد باألساس على البترول مفي  2019-2017تتمثل أبرز واردات مصر من اململكة خالل الفترة

 البولي بروبلين والبولي ايثيلين وكذا بعض الخامات األخرى كاأللومنيوم والحديد والصلب.ككمدخل انتاج 
 

 أبرز الواردات املصرية من السعودية  

           9201 – 7201خالل الفترة 
 )القيمة باملليون دوالر(                       

 2019 2018 2017 السلعة
 التغير

 2017-2018 

 األهمية 

 النسبية

 %50.9 (%5.7) 858.2 901 728 لدائن ومصنوعاتها

 %9.7 %32.3 164.1 124 36 منتجات كيماوية عضوية

 %6.7 (%6.6) 113 121 44 ألومنيوم ومصنوعاته

 %5.5 %0.2 92.2 92 73 وورق مقوى ورق 

 آالت ومعدات

)أبرزها معدات للرفع والتحميل 

 وآالت لرش السوائل واملساحيق(

47.7 60.3 53.2 (11.8%) 3.2% 

مستخلصات ومواد للدباغة 

 والصباغة
42.9 38.4 48.7 26.8% 2.9% 
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 2019 2018 2017 السلعة
 التغير

 2017-2018 

 األهمية 

 النسبية

 %2.2 (%83.6) 37.8 231 57 حديد وصلب
 

 %2.1 (%3.8) 35.6 37 32 أدوية ومستحضرات صيدالنية

 معدات كهربائية

 )أبرزها كابالت معزولة(
16.1 54.9 32.3 (41.2%) 1.9% 

 %14.9 (%31) 252 365.4 325.3 واردات أخرى 

 %100 (%16.7) 1687 2025 1402 إجمـــــالي الواردات

 املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء السعودية      
 

 تسم بالتنوع، فإن الواردات املصرية من السعودية ذي يالصادرات املصرية إلى اململكة ال هيكل بعكس

تتركز باألساس في صناعات تعتمد على البترول ومشتقاته خاصة البوليمرات بروبلين والبوليمرات من 

 ايثيلين.

 

 ا :
ً
 :الستثمارات املتبادلة بين البلدينثالثا

 

 االستثمارات السعودية في مصر:  -أ
 

  عد اململكة العربية السعودية ثاني أكبر مستثمر في جمهورية مصر العربية )من حيث القيمة( بعد
ُ
ت

( 6.08نحو )مشروعات مقامة في مصر بلغت قيمة مساهمات املستثمرين السعوديين في االمارات حيث 

( مليار دوالر 22.18وذلك في مشروعات استثمارية بلغ اجمالي قيمتها ) 2019عام  مليار دوالر أمريكي

 أمريكي.
 

  عام 
ً
( 5797كثاني أكبر مستثمر )من حيث عدد الشركات( وذلك بإجمالي ) 2019أتت اململكة أيضا

شركة بعد سوريا، وهو ما يوضح عدم تركز االستثمارات السعودية سواء في قطاع بعينه أو شركات 

 بعينها.
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   توضح بيانات الهيئة العامة لالستثمار واملناطق الحرة التقسيم القطاعي لالستثمارات السعودية في

 وذلك كما يلي: 2019مصر عام 

 

 عدد الشركات القطاع م
 قيمة املساهمات السعودية

)مليون دوالر(   

النسبة إلى إجمالي 

 املساهمات

1 
 الصناعة

%33.6 2044.25 1071 أبرز االستثمارات في هذا القطاع: مواد البناء  

2 
 اإلنشاءات

 أبرز االستثمارات في هذا القطاع:
 التنمية العمرانية والعقارية

1082 1306.66 21.5%  

%15.4 936.87 366 السياحة 3  

4 
 التمويل

 أبرز االستثمارات في هذا القطاع:
 استثمار مساهمة

114 570.12 9.4%  

5 
 الخدمات

 أبرز االستثمارات في هذا القطاع:
 خدمات طبية وعالجية

1971 565.94 9.3%  

6 
 الزراعة

 أبرز االستثمارات في هذا القطاع:
 استصالح وزراعة اراض ي

593 555.36 9.1%  

7 
 االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 أبرز االستثمارات في هذا القطاع:
 اتصاالت

600 105.64 1.7%  

%100 6084.84 5797 اإلجمــــالي االجمالي  

          املصدر: الهيئة العامة لالستثمار واملناطق الحرة

 

 : املصرية في السعوديةاالستثمارات  -ب
 

  من  %26.2مليار دوالر أمريكي وبما يعادل نسبة  1,1بلغت قيمة االستثمارات املصرية في اململكة حوالي

 مشاريع غير صناعية. 781مشاريع صناعية وحوالى 262من بينها  مشروعا 1043إجمالي رأسمال 
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 االشتراطات الخاصة ب :
ً
 :نفاذ الصادرات املصرية إلى السوق السعوديرابعا

تتمتع الصادرات املصرية للسعودية والحاصلة على شهادة املنشأ العربي في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل 

التجاري بين الدول العربية باإلعفاء الجمركي الكامل دون أية اشتراطات غير جمركية، إال أنه يتعين على املصدر 

 اآلتية إلى اململكة العربية السعودية:  املصري االلتزام بعدد من االشتراطات عند تصدير السلع
 

 

 بين  لترتيبات خاصة هذه املنتجات تخضع: منتجات األلبان والخضر والفاكهة املصنعة واملجمدة ومشتقاتها

من مصر إال من خالل الشركات املعتمدة بهيئة الغذاء والدواء  هاالبلدين بحيث ال يتم السماح باستيراد

 .مع الهيئة القومية لسالمة الغذاء املصرية لطلب التسجيل في القائمة املعتمدةويتم التنسيق  ،السعودية
 

  تصدير املنتجات التالية من مصر إلى اململكة وذلك لحين اتفاق الجانبين على  :أخرى سلع 
ً
ال يتم حاليا

صيصان ال –بيض التفقيس  –بيض املائدة  –األسماك  –االشتراطات املالئمة للتصدير وهي )الطيور الحية 

 اإلبل(. –املاشية  –الخيول  –

  :
ً
 إلى اململكة العربية السعودية: من مصر  للصادرات املصريةأبرز املنافذ الجمركية خامسا

 

أيام من املوانئ املصرية إلى ميناء جدة اإلسالمي والتي  5- 2حن البحري من شيستغرق ال :ميناء جدة اإلسالمي -1

 وشركة النقل البحري.تختلف بحسب ميناء الشحن من مصر 

يعد أهم املوانئ للصادرات املصرية للسعودية وكافة دول الخليج العربي من خالل "الترانزيت" عبر : ميناء ضبا -2

 لقرب واملسافة بين ميناء سفاجا وميناء ضباء.
ً
 األراض ي السعودية، نظرا

 

 باللون األحمر" ضبا –الخط املالحي سفاجا    
ً

 "موضحا
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  لحدوث نزاعات تجارية:طرق السداد 
ً
 املقترح االتفاق عليها مع املستورد السعودي تفاديا

 من 
ً
تعد النزاعات التجارية واملخاطر املتعلقة بعدم السداد في عمليات التجارة الخارجية العابرة للحدود أكثر حدوثا

 بما يلي: جدةتلك في عمليات التجارة الداخلية في البلد الواحد، لذا يوص ى التمثيل التجاري في 

 

ر سواء بالتحقق من مصداقية الشركة املستوردة ومالئتها املالية  -1 اتخاذ كافة اإلجراءات التي تحفظ حقوق املصد 

 أو إتباع أحد أساليب السداد املتعارف عليها في التجارة الدولية ومنها االعتمادات املستندية.

 

حدد فيه الكميات -2
ُ
وأساس السعر وطرق التوريد ومدته وما إلى ذلك من بنود يتفق  توقيع اتفاق واضح وصريح ت

 عليها الجانبين لضمان عدم اختالف املفاهيم.

 

التعامل من خالل األوراق الرسمية للشركة، وعلى أن تتم املراسالت عن طريق البريد االلكتروني وال ُيكتفى  -3

  ومثيله من وسائل التواصل. Whatsappبرسائل الـ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
                              مصر العربية هموريةةجل القنصلية العامة

                  املصري التهمثيل التجايي           
  جــدة                

  

-32 - 

 

 أهم املعارض املتخصصة املقامة في اململكة العربية السعودية: 

 بيانات الجهة المنظمة بيان هيكل المعروضات القطاع اسم المعرض م

1 

المعرض السعودي 

للقطاعات الدولي 

 اإلنشائية الخمسة الكبار

Big 5 

 

 

 –مواد بناء 

صناعات 

 هندسية

جميع أنواع مواد البناء  -

وثقيلة( والمعدات )خفيفة 

المتعلقة بقطاعات التشييد 

 والبناء والديكور.

أجهزة التبريد والثالجات  -

 والسخانات المركزية.

 

DMG 

 
 

7864 Al Madinah Al Munawarah road- As 

Salamah, unit number 32, Jeddah 23525 – 

3889, Saudi Arabia 

Tel: +966126970290 Ext: 102                     

M:  +966 555379129 / +966 539244489  

Email: ronihaddad@dmgevents.com  

            hasanwayel@dmgevents.com 

            info@thebig5saudi.com 

Website: www.thebig5saudi.com 

2 

المعرض السعودي 

الدولي لصناعات البناء 

 والديكور والمفروشات

Saudi Building & 

Interiors 

 

 

أثاث ومفروشات 

مواد بناء –  

مواد أثاث ومفروشات ـ  -

 ـالبناء والتشييد )سيراميك 

عوازل ـ رخام ـ أبواب 

وشبابيك ـ منسوجات... 

 الخ(.

-  

 الحارثي للمعارض المحدودة

ACE exhibitions 

P.O.Box 40740, Jeddah 21511 

Phone: (+966) 12 654 6384 

Fax: (+966) 12 654 6853 

E.Mail: ace@acexpos.com 

Website: www.acexpos.com 

http://sbie-arabia.com / 

3 

المعرض السعودي 

 الدولي لتجهيزات الفنادق

Hotel Show 

 

 

صناعات 

أثاث  –هندسية 

مفروشات -  

مستتتتتتتتتتتلتتزمتتتات التتتديتتكتتور  -

فنتتتادق  ل ل لمفروشتتتتتتتتتات  وا

 وغرفها.

 انشاء الفنادق  -

 أنظمة األمان واإلنذار اآللي. -

بخ  - مطتتتا ظمتتتة ومعتتتدات  ن أ

 الفنادق والمطاعم.

 أنظمة التكييف المركزي. -

 أنظمة تدوير المخلفات. -

 

 

DMG 
 

7864 Al Madinah Al Munawarah road- As 

Salamah, unit number 32, Jeddah 23525 – 

3889, Saudi Arabia 

Tel: +966 12 697 0287  

Email: thehotelshowksa@dmgevents.com 

            AmrShaban@dmgevents.com 

W.S: www.thehotelshowsaudiarabia.com 

4 

Beauty world 

Saudi Arabia 

 

 

مستحضرات 

 تجميل

مستتتتتتتحضتتتتتترات التجميتتتل  -

 والعناية بالبشرة.

 العطور. -

 منتجات العناية الشخصية. -

ئة  - نات ومنتجات التعب ماكي ال

 ذات الصلة.

 

 

 
 

 

 الحارثي للمعارض المحدودة 
ACE exhibitions 

P.O.Box 40740, Jeddah 21511 

Phone: (+966) 12 654 6384 

Fax: (+966) 12 654 6853 

E.Mail: ace@acexpos.com 

mohammed@acexpos.com  

 )السيد/ محمد الحيدري(

Website: www.beautyworldksa.com  

tel:+966%2012%20607%200710
tel:+966%2012%20607%200710
mailto:hasanwayel@dmgevents.com
mailto:info@thebig5saudi.com
http://www.thebig5saudi.com/
mailto:ace@acexpos.com
http://www.acexpos.com/
http://sbie-arabia.com/
http://sbie-arabia.com/
tel:+966%2012%20607%200710
mailto:thehotelshowksa@dmgevents.com
mailto:AmrShaban@dmgevents.com
http://www.thehotelshowsaudiarabia.com/
mailto:ace@acexpos.com
mailto:mohammed@acexpos.com
http://www.beautyworldksa.com/


            
                              مصر العربية هموريةةجل القنصلية العامة

                  املصري التهمثيل التجايي           
  جــدة                

  

-33 - 

 

5 
 معرض المأكوالت الدولي

FOODEX SAUDI 

 

صناعات غذائية 

بقوليات  –

 وتوابل

جتتمتتيتتع أنتتواع التتمتتنتتتتتجتتتات  -

 الغذائية والمأكوالت.

 ريد سنيدي للمعارض

Reed Sunaidi Exhibitions 

P.O. Box 6762,Jeddah21411 

Phone: +966 126682626 

Fax: +966 126657096 

Mobile: +966 503681138(Marketing Manager) 

E.Mail:roa.alhazmi@reedsunaidiexpo.com 

Website: www.foodexsaudi.com  

6 

معرض جدة التجاري 

 الدولي
Jeddah International Trade 

Fair 

معرض عام 

 لمختلف السلع

 منتجات غذائية. -

 ة.هندسيمنتجات   -

 منتجات بالستيك. -

 مواد بناء. -

 مالبس جاهزة. -

 أواني منزلية. -

 الحارثي للمعارض المحدودة
ACE exhibitions 

P.O.Box 40740, Jeddah 21511 

Phone: (+966) 12 654 6384 

Fax: (+966) 12 654 6853 

E.Mail: ace@acexpos.com 

Website: www.jitf-arabia.com  

7 

المعرض السعودي الدولي 

 لتقنيات الطباعة والتغليف

(Saudi Print & 

Pack Expo) 
 

 

 طباعة وتغليف

 .جهزة ما قبل الطباعةأ -

 آالت التغليف -

 برمجيات ما قبل الطباعة. -

تقنيات الطباعة الرقمية  -

 المباشرة.

 خدمات التصميم والطباعة. -

 الطباعة الصحافية. -

 معدات التدفيق. -

 

 

 

 معارض الرياض المحدودة
 

Riyadh Exhibitions Company 

P.O.Box 56010 Riyadh 11554 

Tel: +966 11 2295604 

Fax: +966 11 2295612 

E-mail: info@recexpo.com 

Website: www.recexpo.com 

8 

المعرض السعودي الدولي 

للبالستيك والصناعات 

 البتروكيماوية

(Saudi Plastic & 

Petrochem Expo) 

 

 

صناعات 

 كيماوية
 

 عدات التصنيع والمعالجة.م -

 نظم الهندسة الكيميائية. -

 الفالتر ونظم الترشيح. -

 نظم الصيانة والمعالجة. -

 قوالب الصب والتشكيل . -

 مواد بالستيكية للتغليف . -

 أكياس حاويات . -

المنتجات البالستيكية ذات  -

 اإلستخدام الطبي.

 

 معارض الرياض المحدودة
 

Riyadh Exhibitions Company 

P.O.Box 56010 Riyadh 11554 

Tel: +966 11 2295604 

Fax: +966 11 2295612 

E-mail: info@recexpo.com 

Website: www.recexpo.com 

 

 

9 

HVAC EXPO 

(Heating – 

Ventilation – Air 

conditioning – 

Refrigeration) 

 

 

صناعات 

 هندسية

 

أجهزة التكييف والتبريد  -

 والتدفئة.

 أجهزة التحكم في الرطوبة. -

 األنابيب ذات الصلة. -

 البرمجيات ذات الصلة. -

 

 

 

DMG 
 

7864 Al Madinah Al Munawarah road- As 

Salamah, unit number 32, Jeddah 23525 – 

3889, Saudi Arabia 

Tel: +966126970290 Ext: 102                     

M:  +966 555379129 / +966 539244489  

Email: ronihaddad@dmgevents.com  

            hasanwayel@dmgevents.com           

Website: https://www.hvacrexposaudi.com 

http://www.foodexsaudi.com/
mailto:ace@acexpos.com
http://www.jitf-arabia.com/
mailto:info@recexpo.com
http://www.recexpo.com/
mailto:info@recexpo.com
http://www.recexpo.com/
tel:+966%2012%20607%200710
tel:+966%2012%20607%200710
mailto:hasanwayel@dmgevents.com
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المعرض السعودي الدولي 

لتجهيزات ومستلزمات 

ورش الصيانة وقط الغيار 

واإلكسسورات 

Automechanika 

 

صناعات 

 هندسية

 

 .قطع غيار السيارات -

 اكسسوارات السيارات. -

 إطارات السيارات. -

 بطاريات السيارات. -

االلتتكتتتتترونتتيتتتة  التتمتتعتتتدات -

 بصناعات السيارات.

 الحارثي للمعارض المحدودة
ACE exhibitions 

 

P.O.Box 40740, Jeddah 21511 

Phone: (+966) 12 654 6384 

Fax: (+966) 12 654 6853 

E.Mail: ace@acexpos.com  

Website: www.acexpos.com  
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METAL AND 

STEEL SAUDI 

ARABIA 

 

منتجات ذات 

صلة بصناعة 

 الحديد والصلب

 

مصنعي األدوات والمعدات  -

واألجزاء الخاصة بـ 

)تشكيل، وقطع، ولحام( 

المعادن والمستخدمة في 

الصناعات الهندسية 

 المختلفة وقطاع التشييد.

 

Arabian German for Exhibiton & 

Publishing 

 
37 Makram Ebeid St. Nasr City - Cairo 

Tel:  (+202) 2270 3584/5/6 

Fax: (+202) 2270 3586 

 
Email: riyadh@arabiangerman.com 
Website: www.arabiangerman.com 
Website: https://www.fabxsaudi.com 
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 معرض البناء السعودي

Saudi Build Expo 

 

 

أثاث -مواد بناء   

 

ييتتتد  - لتشتتتتتتت بنتتتاء وا ل مواد ا

)سيراميك ـ عوازل ـ رخام ـ 

... -أبواب وشبابيك ـتت زجا  

 الخ(.

 أثاث -

 خدمات هندسية -

عزل  –أنظمتتتة بنتتتاء )أم   -

 تشييد( –حراري 

 معارض الرياض المحدودة
 

Riyadh Exhibitions Company 

P.O.Box 56010 Riyadh 11554 

Tel: +966 11 2295604 

Fax: +966 11 2295612 

E-mail: info@recexpo.com 

Website: www.recexpo.com  
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 المعرض الزراعي

 

 

صناعات 

 –هندسية 

صناعات 

 كيماوية

 

 

 

 المبيداتاألسمدة و -

 اآلالت الزراعية -

 أنظمة الري الحديث -

 مستلزمات المزارع -

 األعالف الحيوانية -

 تغليف الغذاء -

 معارض الرياض المحدودة
 

Riyadh Exhibitions Company 

P.O.Box 56010 Riyadh 11554 

Tel: +966 11 2295604 

Fax: +966 11 2295612 

E-mail: info@recexpo.com 

Website: www.recexpo.com  
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المعرض السعودي الدولي 

والتصميم لألثاث  

Decofair 

 

 

 -أثاث 

 مفروشات

 .األثاث -

 .اإلضاءة -

 .اإلكسسوارات المنزلية -

 .المفروشاتالمنسوجات و  -

 مستلزمات الديكور. -

 

 

 ريد سنيدي للمعارض
Reed Sunaidi Exhibitions 

P.O. Box 6762,Jeddah21411 

Phone: +966 126682626 

Fax: +966 126657096 

Mobile: +966 503681138(Marketing Manager) 

E.Mail: 

shereen.karkadan@reedsunaidiexpo.com 

Website: www.decofair.com 

mailto:ace@acexpos.com
http://www.acexpos.com/
mailto:riyadh@arabiangerman.com
http://www.arabiangerman.com/
https://www.fabxsaudi.com/
mailto:info@recexpo.com
http://www.recexpo.com/
mailto:info@recexpo.com
http://www.recexpo.com/
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المعرض السعودي الدولي 

للصيدلة والمختبرات 

 الطبية

 

 

صناعات دوائية 

 وطبية

 أدوية -

 أجهزة طبية -

 معامل ومختبرات -

 صيدليات -

 شركات تسويق أدوية -

 شركات خدمات ذات الصة -

 مستشفيات -

 مراكز الجودة -

Arabia Tradeshows and 

Conferences 

Address:  Office 7. 2nd Floor Building 

Next AlMoosa Center Main Olaya  Road 

Riyadh, KSA. 

Phone: +(966) 92 00 200 25 

Whatsapp: +(966) 55 135 68 18 

Fax: +(966) 11 2044454 

E-mail: info@saudipharmaexpo.com  

Website: www.saudipharmaexpo.com  

Website: www.saudimedlabexpo.com   
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معرض سعودي هوريكا 

للمأكوالت والمشروبات 

 والضيافة

 

 

Saudi HORECA 

صناعات غذائية 

صناعات  –

 هندسية

األنشتتتتتتطة الخاصتتتتتتة جميع  -

بقطتتتاع األغتتتذيتتتة والطبخ 

 الخاص بالفندقة والضيافة.

المواد الغتتتذائيتتتة ومنتجتتتات  -

الضتتتتتتتيتتتافتتتة والتتمتتتأكتتوالت 

والمشتتتتتروبات والمخبوزات 

والحلويتتتات وأدوات الطبخ 

وأفران المطتتابخ وتجهيزات 

المطتتاعم ومتتاكينتتات القهوة 

تجتتتات من ل ئر وا لعصتتتتتتتتتا  وا

 ورّواد للموردي  والخدمات

 مجال.ال هذا في األعمال

SEMARK 

 الشركة السعودية لتنظيم المعارض

 الرياض, المملكة العربية السعودية

P.O.Box 241226, Code 11371 

920003361هاتف:   

          00966114552392 

00966114559545فاكس:   

info@saudihoreca.com  
info@semark.com.sa  

 

 
www.saudihoreca.com 

mailto:info@saudipharmaexpo.com
http://www.saudipharmaexpo.com/
http://www.saudimedlabexpo.com/
mailto:info@saudihoreca.com
mailto:info@semark.com.sa
http://www.saudihoreca.com/dammam/ar
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 مقترحات عامة لتنمية الصادرات املصرية إلى السوق السعودي: 
 

  الصادرات املصرية غير البتروليةمن إجمالي  %9-8على متوسط السوق السعودي  ذيستحو  
ً
حيث تعد  سنويا

ر دولة ( 15مصر من أبرز )
 ةق مستقبلاسو أ (10) أكبر كذلك من ، كما تعد مصر إلى السوق السعودي ةمصد 

 يمكن زيادتها إلى آفاق للصادرات السعودية غير البترولية، مما يؤكد وجود عالقات تجارية قوية بين البلدين

 :الصادرات املصرية إلى السوق السعودي بتنميةاملقترحات الخاصة ة، وفيما يلي رحب
 

 

 

 

 

  كبرى في  يةاملصر  شاركةاملمتابعته أنه بتكثيف املشاركة املصرية باملعارض املتخصصة السعودية، حيث

 تكاد تكون شبه منعدمة في مشاركة الشركات املصرية في أناملعارض املقامة سواء في جدة أو الرياض 

مثل )مواد البناء، األغذية، الحاصالت  املعارض الكبرى بالقطاعات التصديرية التي تتميز فيها مصر 

 الزراعية، مستحضرات التجميل، األثاث واملفروشات(.

  زيادة الوفود التجارية املصرية إلى السعودية للتعرف عن قرب على األوضاع الجديدة في اململكة مع التركيز

 يمة املضافة العالية.على السلع ذات الق

  أهمية قيام الشركات املصرية املصدرة بتقديم عروض تصديرية منافسة من حيث الجودة والسعر مع

 .االلتزام بشروط التوريد وبنود التعاقد للمنتجات الواردة الى السوق السعودي

  ة.ملصدرة إلى اململكاأهمية اإلملام وااللتزام باملواصفات القياسية السعودية املعنية للسلع املصرية 

 صدرة من الشركات املعدد للسلعة املستهدف تصديرها، حيث ال يتوافر لدى  االهتمام بالترويج االلكتروني

موقع الكتروني يتيح عرض منتجاتها وقصص نجاحها في األسواق الخارجية وغيرها من البيانات التي تساعد 

 في جذب اهتمام املستورد.

  املجالس التصديرية املصرية ذات الصلة بالسلع املستهدف تصديرها، حيث يقوم االشتراك في عضوية

التمثيل التجاري في جدة بموافاة املجالس بكافة البيانات والفرص التصديرية الخاصة بالسوق السعودي، 

 عن الترويج ألعضاء املجالس لدى الغرف السعودية
ً
 املختلفة. وكيانات األعمال السعودية فضال

 

 رام،،،ــــــــــــــــــــــــــــر االحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفمع وا

================= 


