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 تقديم
 من الربع الثالثخالل صادرات غير البترولية والواردات السلعية للمملكة العربية السعودية يتناول هذا التقرير حركة قيمة 

، وذلك وفقًا لألساليب اإلحصائية المتبعة، وطبقًا للتصانيف الدولية 2015نة بالفترة المماثلة من عام مقار 2016عام 

 .( H.Sرف عليها، وأهمها التصنيف المنسق .)المتعا

وتجدر اإلشارة أن النتائج التي تضمنها التقرير تعتبر أولية. وقد يطرأ عليها بعض التعديل في ضوء ما قد يستجد من 

 معلومات.

 

 

 

 .قد يحدث احيانا بعض الفروقات في المجاميع او النسب نتيجة لتقريب االرقام مالحظة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ي تعليق أو استفسار، يرجى االتصال بنا من خالل ما يليإلرسال أ

 

 الهيئة العامة لإلحصاء

 اإلدارة العامة لإلحصاءات االقتصادية

 11481الرياض  – 3735ص.ب: 

 المملكة العربية السعودية

 00 966 11 4014138 هاتف:

 v.sainfo@stats.goبريد إليكتروني: 

  www.stats.gov.saإنترنت: 

mailto:info@stats.gov.sa
http://www.stats.gov.sa/
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: الصادرات  غير البترولية اولا

 تطور الصادرات -1

( مليون ريـال خالل 46166( مليون ريـال مقابل )41285) 2016عام  من الربع الثالثبلغت قيمة الصادرات غير البترولية خالل 

 .2015عام  من الربع الثالث٪( عن 10.6( مليون ريـال، بنسبة )4881، بانخفاض مقداره )2015عام  من الربع الثالث

( مليون ريال وبنسبة 4102( بقدر )2016 الثانيالربع السابق )الربع قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع  تانخفضو

(9.0.)٪ 

 

 

 السابق الربعيعن  التغير: الربعي التغير* 

 من العام السابق الربعيعن نفس  التغيرلسنوي: ا التغير* 

  

47742 48081 

46166 

47912 

41973 

45387 

41285 

 الربع الثالث الربع الثاني الربع األول الربع الربع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

2015 2016

 (مليون ريال)الصادرات غير البترولية، ربعي 

4.9▼ 

0.7▲ 

4.0▼ 

3.8▲ 

12.4▼ 

8.1▲ 

9.0▼ 

13.3▼ 
14.4▼ 

16.9▼ 

4.6▼ 

12.1▼ 

5.6▼ 

10.6▼ 

 الربع الثالث الربع الثاني الربع األول الربع الربع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

2015 2016

 (*٪) التغير في الصادرات غير البترولية

 التغير السنوي التغير الربعي
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 حسب األقسام الصادرات -2

 الصادرات السلعية الرئيسية )مليون ريال(

 السلع المصدرة*
 الربع الثالث

2015 

 2016 الربع الثالث

 نسبة التغير )٪( التغير عن العام السابق القيمة

 0.3▼ ▼43 14081 14124 اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما

 20.4▼ ▼3114 12172 15287 منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها

 12.5▼ ▼449 3139 3589 المعادن العادية ومصنوعاتها

 22.9▼ ▼927 3119 4047 معدات النقل وأجزاؤها

 6.0▼ ▼144 2251 2394 اآللت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها

 3.1▲ ▲40 1339 1299 يوانيةالحيوانات الحية والمنتجات الح

 6.4▼ ▼90 1319 1410 مواد غذائية محضرة والمشروبات والخل والتبغ

 120.1▲ ▲467 855 389 اللؤلؤ واألحجار الكريمة، المجوهرات المقلدة

 10.3▼ ▼68 591 659 ورق ومصنوعاته ومواد مستعملة في صناعته

 18.6▼ ▼551 2418 2969 بقية السلع

 10.6▼ ▼4881 41285 46166 اإلجمالي

 (HS) * حسب أقسام النظام المنسق

 

   

30.6 

33.1 

7.8 
8.8 

5.2 
2.8 3.1 

0.8 1.4 

6.4 

34.1 

29.5 

7.6 7.6 
5.5 

3.2 3.2 
2.1 1.4 

5.9 

اللدائن والمطاط 
 ومصنوعاتهما

منتجات الصناعات 
الكيماوية وما 

 يتصل بها

المعادن العادية 
 ومصنوعاتها

معدات النقل 
 وأجزاؤها

اآللت واألجهزة 
والمعدات 
الكهربائية 
 وأجزاؤها

الحيوانات الحية 
والمنتجات 

 الحيوانية

مواد غذائية 
محضرة 

والمشروبات 
 والخل والتبغ

اللؤلؤ واألحجار 
الكريمة، 

المجوهرات 
 المقلدة

ورق ومصنوعاته 
ومواد مستعملة 

 في صناعته

 بقية السلع

 (٪ من إجمالي الصادرات غير البترولية)الصادرات السلعية الرئيسية في الربع الثالث 

 2015الربع الثالث 

 2016الربع الثالث 

2.6▲ 

5.1▼ 
14.4▼ 

24.2▼ 22.6▼ 
11.5▼ 

17.5▼ 

29.4▼ 

18.0▼ 21.9▼ 

0.3▼ 

20.4▼ 
12.5▼ 

22.9▼ 

6.0▼ 

3.1▲ 

6.4▼ 

120.1▲ 

10.3▼ 
18.6▼ 

اللدائن والمطاط 
 ومصنوعاتهما

منتجات الصناعات 
الكيماوية وما 

 يتصل بها

المعادن العادية 
 ومصنوعاتها

معدات النقل 
 وأجزاؤها

اآللت واألجهزة 
والمعدات 
الكهربائية 
 وأجزاؤها

الحيوانات الحية 
والمنتجات 

 الحيوانية

مواد غذائية 
محضرة 

والمشروبات 
 والخل والتبغ

اللؤلؤ واألحجار 
الكريمة، 

المجوهرات 
 المقلدة

ورق ومصنوعاته 
ومواد مستعملة 

 في صناعته

 بقية السلع

 (٪) 2016التغير في الصادرات السلعية الرئيسية، الربع الثالث 

 التغير الربعي

 التغير السنوي
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 أهم مجموعات الدول المصدر إليها -3

 الصادرات حسب مجموعات الدول )مليون ريال(

 مجموعات الدول
 الربع الثالث

2015 

 2016 الربع الثالث

 نسبة التغير )٪( التغير عن العام السابق القيمة

 13.5▼ ▼2032 13050 15083 والسالميةدول اسيوية عدا العربية 

 7.3▼ ▼822 10510 11332 دول مجلس التعاون الخليجي

 14.9▼ ▼877 5023 5899 دول الجامعة العربية الخرى

 0.0▲ ▲0 4915 4915 دول اسالمية عدا العربية

 7.8▼ ▼373 4433 4806 دول التحاد األوروبي

 18.8▼ ▼777 3354 4131 بقية المجموعات

 10.6▼ ▼4881 41285 46166 إلجماليا

 

   

32.7 

24.5 

12.8 
10.6 10.4 

8.9 

31.6 

25.5 

12.2 11.9 
10.7 

8.1 

دول اسيوية عدا العربية 
 والسالمية

دول مجلس التعاون 
 الخليجي

دول الجامعة العربية 
 الخرى

 بقية المجموعات دول التحاد األوروبي دول اسالمية عدا العربية

 (٪ من إجمالي الصادرات غير البترولية)الصادرات حسب مجموعات الدول 

 2016الربع الثالث  2015الربع الثالث 

0.3▲ 

19.1▼ 

21.9▼ 

7.1▲ 

2.3▼ 

12.2▼ 
13.5▼ 

7.3▼ 

14.9▼ 

0.0▲ 

7.8▼ 

18.8▼ 

دول اسيوية عدا العربية 
 والسالمية

دول مجلس التعاون 
 الخليجي

دول الجامعة العربية 
 الخرى

 بقية المجموعات دول التحاد األوروبي دول اسالمية عدا العربية

 (٪) 2016التغير في الصادرات حسب مجموعات الدول، الربع الثالث 

 التغير السنوي التغير الربعي
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 دول مصدر إليها 5أهم  -4

 دول مصدر إليها )مليون ريال( 5أهم 

 الدول
 الربع الثالث

2015 

 2016  الربع الثالث

 نسبة التغير )٪( التغير عن العام السابق القيمة

 18.8▼ ▼1250 5404 6654 المارات العربية المتحدة

 21.8▼ ▼1256 4501 5756 الصـين

 1.2▼ ▼36 2867 2902 الـهـنـد

 2.3▼ ▼53 2268 2320 سـنغافورة

 36.1▲ ▲474 1789 1315 الكويت

 11.2▼ ▼2120 16828 18948 المجموع

   40.76 41.04 دول مصدر إليها من إجمالي الصادرات )٪( 5نسبة أهم 

 
 

   

14.4 

12.5 

6.3 

5.0 

2.8 

13.1 

10.9 

6.9 

5.5 

4.3 

 الكويت سـنغافورة الـهـنـد الصـين المارات العربية المتحدة

 (٪ من إجمالي الصادرات غير البترولية)أهم خمس دول مصدر إليها 

 2016الربع الثالث  2015الربع الثالث 

24.1▼ 

0.1▲ 0.0▲ 

15.0▲ 

9.1▲ 

18.8▼ 
21.8▼ 

1.2▼ 2.3▼ 

36.1▲ 

 الكويت سـنغافورة الـهـنـد الصـين المارات العربية المتحدة

 (٪) 2016التغير في الصادرات إلى أهم خمس دول، الربع الثالث 

 التغير الربعي

 التغير السنوي
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: الواردات  ثانياا

 تطور الواردات -1

( مليون ريـال خالل 157305( مليون ريـال مقابل )114012) 2016عام  من الربع الثالثالمملكة خالل بلغت قيمة واردات 

 .2015عام  من الربع الثالث٪( عن 27.5( مليون ريـال، بنسبة )43293، بانخفاض مقداره )2015عام  من الربع الثالث

( مليون ريال وبنسبة 22939( بقدر )2016 الثانيلربع االسابق أيضا ) الربعانخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع كذلك، 

(16.7.)٪ 

 
 

 
 السابق الربعيعن  التغير: الربعي التغير* 

  من العام السابق الربعيعن نفس  التغيرالسنوي:  التغير* 

163877 
169645 

157305 

164206 

140500 
136951 

114012 

 الربع الثالث الربع الثاني الربع األول الربع الربع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

2015 2016

 (مليون ريـال)إجمالي الواردات، ربعي 

1.9▲ 
3.5▲ 

7.3▼ 

4.4▲ 

14.4▼ 

2.5▼ 

16.7▼ 

7.8▲ 

0.2▼ 

6.9▼ 

2.1▲ 

14.3▼ 

19.3▼ 

27.5▼ 

 الربع الثالث الربع الثاني الربع األول الربع الربع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

2015 2016

 (٪* )التغير في الواردات

 التغير الربعي

 التغير السنوي
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 الواردات حسب األقسام -2

 الواردات السلعية الرئيسية )مليون ريال(

 السلع المستوردة *
 الربع الثالث

2015 

 2016  الربع الثالث

 نسبة التغير )٪( التغير عن العام السابق القيمة

 ▼33.9 ▼14137 27604 41740 اآللت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها

 ▼29.2 ▼7993 19342 27335 معدات النقل وأجزاؤها

 ▼28.7 ▼4508 11189 15698 المعادن العادية ومصنوعاتها

 ▼14.0 ▼1705 10475 12180 الكيماوية وما يتصل بها منتجات الصناعات

 ▼21.2 ▼1880 6987 8867 منتجات نباتية

 ▼10.0 ▼703 6332 7035 مواد غذائية محضرة والمشروبات والخل والتبغ

 ▼8.1 ▼452 5127 5580 األنسجة ومصنوعاتها

 ▼20.7 ▼1328 5079 6407 الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية

 ▼19.3 ▼1107 4638 5745 والمطاط ومصنوعاتهما اللدائن

 ▼35.5 ▼9480 17238 26718 بقية السلع

 ▼27.5 ▼43293 114012 157305 اإلجمالي

 (HS) * حسب أقسام النظام المنسق

 

   

26.5 

17.4 

10.0 

7.7 
5.6 

4.5 
3.5 4.1 3.7 

17.0 

24.2 

17.0 

9.8 9.2 

6.1 5.6 
4.5 4.5 4.1 

15.1 

اآللت واألجهزة 
والمعدات 
الكهربائية 
 وأجزاؤها

معدات النقل 
 وأجزاؤها

المعادن العادية 
 ومصنوعاتها

منتجات الصناعات 
الكيماوية وما 

 يتصل بها

مواد غذائية  منتجات نباتية
محضرة 

والمشروبات 
 والخل والتبغ

األنسجة 
 ومصنوعاتها

الحيوانات الحية 
والمنتجات 

 الحيوانية

اللدائن والمطاط 
 ومصنوعاتهما

 بقية السلع

 (٪ من إجمالي الواردات)الواردات السلعية الرئيسية في الربع الثالث 

 2016الربع الثالث  2015الربع الثالث 

16.0▼ 

26.7▼ 

11.4▼ 
14.2▼ 

5.9▼ 

18.9▼ 

4.5▼ 
1.5▼ 

11.4▼ 

21.2▼ 

33.9▼ 

29.2▼ 28.7▼ 

14.0▼ 

21.2▼ 

10.0▼ 
8.1▼ 

20.7▼ 
19.3▼ 

35.5▼ 

اآللت واألجهزة 
والمعدات 
الكهربائية 
 وأجزاؤها

معدات النقل 
 وأجزاؤها

المعادن العادية 
 ومصنوعاتها

منتجات الصناعات 
الكيماوية وما 

 يتصل بها

مواد غذائية  منتجات نباتية
محضرة 

والمشروبات 
 والخل والتبغ

األنسجة 
 ومصنوعاتها

الحيوانات الحية 
والمنتجات 

 الحيوانية

اللدائن والمطاط 
 ومصنوعاتهما

 بقية السلع

 (٪) 2016التغير في الواردات السلعية الرئيسية، الربع الثالث 

 التغير السنوي التغير الربعي
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 الواردات حسب استخدام المواد وطبيعة المواد -3

 الواردات حسب طبيعة المواد  الواردات حسب استخدام المواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%39.19 

%40.18 
%20.62 

الستهالك 
 النهائي
44686 

  مليون ريال

 وسيطة
45813 

  مليون ريال

 رأسمالية
23513 

  مليون ريال

 2016الربع الثالث 

%5.68 
%24.57 

%69.75 

 خام
6477 

  مليون ريال

نصف 
 مصنعة
28011 

  مليون ريال

 مصنعة
79524 

  مليون ريال

 2016الربع الثالث 

%35.23 

%40.84 %23.93 

الستهالك 
 النهائي
55413 

  مليون ريال

 وسيطة
64243 

  مليون ريال

 رأسمالية
37650 

  مليون ريال

 2015الربع الثالث 

%5.05 

%26.27 

%68.68 

 خام
7950 

  مليون ريال

نصف 
 مصنعة
41318 

  مليون ريال

 مصنعة
108037 
  مليون ريال

 2015الربع الثالث 

22.7▼ 

10.0▼ 

16.6▼ 
19.4▼ 

28.7▼ 

37.5▼ 

 رأسمالية وسيطة الستهالك النهائي

 (٪) 2016التغير في الربع الثالث  

 التغير السنوي التغير الربعي

21.9▲ 

15.3▼ 
19.3▼ 18.5▼ 

32.2▼ 

26.4▼ 

 مصنعة نصف مصنعة خام

 (٪) 2016التغير في الربع الثالث  

 التغير السنوي التغير الربعي
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 والمنافذ الجمركيةالواردات حسب وسيلة النقل  -4

 الواردات حسب وسيلة النقل والمنافذ الجمركية )مليون ريال(

 وسيلة النقل والمنافذ الجمركية
 الربع الثالث

2015 

 2016 الربع الثالث

 نسبة التغير )٪( ن العام السابقع تغيرال القيمة

 ▼26.8 ▼26880 73276 100156 بحري

 ▼30.7 ▼17502 39520 57022 ميناء جدة اإلسالمي

 ▼17.8 ▼5695 26269 31964 ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

 ▼40.1 ▼1635 2441 4076 ميناء الجبيل

 ▼28.9 ▼2048 5047 7094 الموانئ األخرى

 ▼31.0 ▼9433 21030 30464 جوي

 ▼24.1 ▼3037 9554 12592 مطار الملك خالد الدولي بالرياض

 ▼46.4 ▼5860 6779 12638 مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجده

 ▼8.0 ▼405 4624 5029 مطار الملك فهد بالدمام

 ▼64.2 ▼132 73 205 المطارات األخرى

 ▼26.2 ▼6981 19705 26686 بري

 ▼27.4 ▼3346 8862 12208 البطحاء

 ▼23.9 ▼1839 5856 7695 الرياض )الميناء الجاف(

 ▼28.3 ▼1136 2882 4018 جسر الملك فهد

 ▼23.9 ▼660 2105 2766 المنافذ البرية األخرى

 ▼27.5 ▼43293 114012 157305 اإلجمالي
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 بالدمام

 ميناء جدة اإلسالمي
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 أهم مجموعات الدول المستورد منها -5

 الواردات حسب مجموعات الدول )مليون ريال(

 مجموعات الدول
 الربع الثالث

2015 

 2016  الربع الثالث

 نسبة التغير )٪( التغير عن العام السابق القيمة

 ▼27.0 ▼14565 39444 54009 دول اسيوية عدا العربية والسالمية

 ▼29.4 ▼11817 28320 40137 دول التحاد األوروبي

 ▼20.8 ▼4601 17518 22119 دول امريكا الشمالية

 ▼25.9 ▼2944 8414 11358 دول مجلس التعاون الخليجي

 ▼26.5 ▼2034 5632 7666 مية عدا العربيةدول اسال

 ▼33.3 ▼7333 14683 22016 بقية المجموعات

 ▼27.5 ▼43293 114012 157305 اإلجمالي
 
 

 

  

34.3 

25.5 

14.1 

7.2 
4.9 

14.0 

34.6 

24.8 

15.4 

7.4 

4.9 

12.9 

دول اسيوية عدا العربية 
 والسالمية

دول مجلس التعاون  دول امريكا الشمالية دول التحاد األوروبي
 الخليجي

 بقية المجموعات دول اسالمية عدا العربية

 (٪ من إجمالي الواردات)الواردات حسب مجموعات الدول 

 2016الربع الثالث  2015الربع الثالث 

16.9▼ 

21.1▼ 

9.4▼ 

22.4▼ 
21.1▼ 

9.8▼ 

27.0▼ 
29.4▼ 

20.8▼ 

25.9▼ 26.5▼ 

33.3▼ 

دول اسيوية عدا العربية 
 والسالمية

دول مجلس التعاون  دول امريكا الشمالية دول التحاد األوروبي
 الخليجي

 بقية المجموعات دول اسالمية عدا العربية

 (٪) 2016التغير في الواردات حسب مجموعات الدول، الربع الثالث 

 التغير السنوي التغير الربعي
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 دول مستورد منها 5أهم  -6

 دول مستورد منها )مليون ريال( 5أهم 

 الدول
 الربع الثالث

2015 

 2016  الربع الثالث

 نسبة التغير )٪( ابقالتغير عن العام الس القيمة

 ▼21.7 ▼4866 17575 22440 الصـين

 ▼20.4 ▼4242 16532 20774 الوليات المتحدة المريكية

 ▼38.2 ▼4329 7000 11329 المانيا

 ▼28.6 ▼2354 5890 8244 الـيـابـان

 ▼24.3 ▼1894 5889 7783 المارات العربية المتحدة

 ▼25.1 ▼17685 52886 70570 المجموع

    46.39 44.86 دول مستورد منها من إجمالي الواردات )٪( 5ة أهم نسب
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15.4 
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6.1 
5.2 5.2 

 المارات العربية المتحدة الـيـابـان المانيا الوليات المتحدة المريكية الصـين

 (٪ من إجمالي الواردات)أهم خمس دول مستورد منها 

 2016الربع الثالث  2015الربع الثالث 

12.3▼ 
10.0▼ 

20.0▼ 

24.7▼ 

20.1▼ 
21.7▼ 

20.4▼ 

38.2▼ 

28.6▼ 

24.3▼ 

 المارات العربية المتحدة الـيـابـان المانيا الوليات المتحدة المريكية الصـين

 (٪) 2016التغير في الواردات من أهم خمس دول، الربع الثالث 

 التغير السنوي التغير الربعي
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 :  ربعينسبة الصادرات غير البترولية للواردات، ثالثاا
العربية  ٪( من قيمة واردات المملكة36.2( مليون ريـال، وبنسبة مقدارها )41285بلغت قيمة الصادرات غير البترولية )

 2015 من عام الربع الثالث. في حين بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خالل 2016 عام من الربع الثالثخالل  السعودية

 ٪( من قيمة واردات المملكة خالل نفس الفترة.29.3( مليون ريـال وبنسبة مقدارها )46166)

 

 ربعينسبة الصادرات غير البترولية للواردات، 

 الفترة   السنة

 الواردات الصادرات غير البترولية
نسبة الصادرات غير 

 البترولية للواردات

 )٪( )مليون ريال(

2015 

 29.13 163877 47742 الربع األول

 28.34 169645 48081 الربع الثاني

 29.35 157305 46166 الربع الثالث

 29.18 164206 47912 الربع الربع

2016 

 29.87 140500 41973 الربع األول

 33.14 136951 45387 الربع الثاني

 36.21 114012 41285 الربع الثالث
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 نسبة الصادرات غير البترولية للواردات، ربعي

 (٪)نسبة الصادرات غير البترولية للواردات  الواردات الصادرات غير البترولية
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 سنوي، نسبة الصادرات غير البترولية للواردات :رابعاا 
العربية  ٪( من قيمة واردات المملكة29.0ريـال، وبنسبة مقدارها )مليار  (190)بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 

ريـال وبنسبة مقدارها مليار ( 217) 2014ت غير البترولية خالل عام . في حين بلغت قيمة الصادرا2015خالل عام  السعودية

 ٪( من قيمة واردات المملكة خالل نفس الفترة.33.3)

 نسبة الصادرات غير البترولية للواردات

 السنة

 السلعية الواردات الصادرات غير البترولية
نسبة الصادرات غير البترولية 

 للواردات

 )٪( )مليون ريال(

2006 85529 261402 32.72 

2007 104468 338088 30.90 

2008 121622 431753 28.17 

2009 109619 358290 30.59 

2010 134610 400736 33.59 

2011 176568 493449 35.78 

2012 190952 583473 32.73 

2013 202443 630582 32.10 

2014 217030 651876 33.29 

2015 189901 655033 28.99 
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 نسبة الصادرات غير البترولية للواردات، سنوي

 )%( نسبة الصادرات غير البترولية للواردات  الواردات الصادرات غير البترولية
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 : التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجيخامساا 

 الربع الثالث ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي خالل العربية السعودية بلغت قيمة صادرات المملكة

مليون  (118)مقداره  رتفاع، با2015عام  من الربع الثالثمليون ريـال خالل  (7315)مليون ريـال مقابل  (7432) 2016عام من 

بلغت قيمة السلع المستوردة ذات المنشأ الوطني من دول مجلس التعاون الخليجي خالل  في حين٪(.1.6) ريـال، بنسبة

 بانخفاض، 2015عام  من الربع الثالث( مليون ريـال خالل 11358( مليون ريـال مقابل )8414) 2016عام  من الربع الثالث

  ٪(.25.9مليون ريـال، بنسبة ) (2944)مقداره 

 )مليون ريال( الربع الثالثالتبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي خالل 

 الصادرات غير البترولية 
 الواردات

 الميزان التجاري
 االجمالي إعادة التصدير الصادرات الوطنية غير البترولية

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

 484- 1128- 5889 7783 5404 6654 1707 3014 3697 3640 االمارات العربية المتحدة

 1465 894 324 421 1789 1315 452 168 1338 1147 الكويت

 1131 1103 264 379 1394 1482 348 313 1046 1169 قطر

 93 640- 1107 1686 1200 1046 512 432 689 613 البحرين

 108- 253- 830 1088 722 835 59 90 662 745 سـلطنة عمان

 2097 25- 8414 11358 10510 11332 3078 4018 7432 7315 اإلجمالي
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 (٪ من اإلجمالي)توزيع التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث 

 سـلطنة عمان البحرين قطر الكويت المارات العربية المتحدة
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 اإلجمالي سـلطنة عمان البحرين قطر الكويت المارات العربية المتحدة

 (٪)التغير في التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، الربع الثالث 

 التغير الربعي

 التغير السنوي
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 الملحق

 والواردات حسب األقسام غير البترولية الصادرات -1

 

 الصادرات غير البترولية والواردات حسب األقسام* )مليون ريال(

 الوصف القسم

 الواردات وليةغير البتر الصادرات

 الربع الثالث
2015 

 الربع الثالث
2016 

 الربع الثالث
2015 

 الربع الثالث
2016 

 5079.0 6406.8 1338.8 1298.8 الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية 1

 6987.4 8866.9 229.7 270.6 منتجات نباتية 2

3 
 دهون وشحوم وزيوت وشموع نباتية وحيوانية والدهون المحضرة

 لألكل
209.7 209.8 758.1 746.2 

4 
منتجات صناعة األغذية والمشروبات والخل و التبغ و أبدال تبغ 

 مصنعة
1409.9 1319.5 7035.4 6332.3 

 1696.1 2136.2 383.4 294.4 المنتجات المعدنية 5

 10475.0 12180.1 12172.3 15286.6 منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 6

 4637.8 5745.1 14081.1 14124.4 ن والمطاط ومصنوعاتهمااللدائ 7

 527.4 575.3 55.7 54.3 جلود خام، ومدبوغة وفراء ومصنوعاتها 8

 1136.4 1641.7 40.5 40.8 الفلين-الفحم الخشبي  -األخشاب ومصنوعاته  9

 1709.0 2037.8 590.9 658.6 الورق ومصنوعاته والمواد المستعملة في صناعته 10

 5127.2 5579.6 400.7 585.4 األنسجة والمصنوعات منها 11

12 
السياط والزهور الصناعية -عصي  -األحذية وأغطية الرأس والمظالت 

 مصنوعات من الشعر البشري-
14.1 15.1 958.1 899.8 

13 
مصنوعات من حجر وجبس أو اسمنت والميكا وخزف وفخار الزجاج 

 ومصنوعاته
431.7 418.5 2096.0 1563.3 

 1836.2 6391.0 855.3 388.5 اللؤلؤ واألحجار الكريمة وما شابهها ،المجوهرات التقليدية 14

 11189.4 15697.7 3139.3 3588.5 المعادن العادية ومصنوعاتها 15

 27603.6 41740.4 2250.7 2394.4 اآللت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها 16

 19341.7 27334.6 3119.3 4046.8 معدات النقل وأجزاؤها 17

18 
األدوات البصرية والسينمائية والمعدات الطبية والمنبهات 

 والساعات ,اآللت الموسيقية ،وأجزاؤها
145.5 208.2 4041.5 2767.5 

 1569.9 2173.9 85.1 588.8 األسلحة والذخائر ;أجزاؤها ولوازمها 19

 2758.4 3878.8 280.7 285.3 سلع ومنتجات مختلفة 20

 27.9 29.9 90.8 48.7 التحف الفنية والقطع األثرية 21

 
 114011.6 157305.0 41285.1 46165.7 اإلجمالي

 (Harmonized System – HS* النظام المنسق )
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حسب الدول غير البترولية الصادرات -2

 1الصادرات غير البترولية حسب الدول )مليون ريال(

 
 الدولة

 الربع الثالث
2015 

 الربع الثالث
2016 

 5404.4 6654.5 المارات العربية المتحدة 1

 4500.7 5756.3 الصـين 2

 2866.7 2902.4 الـهـنـد 3

 2267.5 2320.3 سـنغافورة 4

 1789.3 1315.0 الكويت 5

 1440.7 1603.4 تركيا 6

 1432.7 1314.2 مـاليزيا 7

 1394.5 1482.2 قطـر 8

 1287.5 1689.5 مـصـر 9

 1200.4 1045.5 البحرين 10

 1077.3 1466.4 بلجيكا 11

 1059.4 1167.1 الردن 12

 1057.4 1767.3 الوليات المتحدة المريكية 13

 721.7 835.0 سـلطنة عمان 14

 708.9 711.7 ايطاليا 15

 657.8 758.8 باكسـتان 16

 623.8 654.3 فيتنام 17

 621.7 928.9 تايوان 18

 614.0 979.5 جنوبيةكوريا ال 19

 569.7 547.9 تـايلند 20

 545.5 368.3 انـدونيسـيا 21

 504.0 497.7 الـيـابـان 22

 454.0 486.6 الجزائر 23

 453.0 526.9 اسبانيا 24

 437.8 506.2 الجمهورية اليمنية 25

 423.0 331.1 بولندا 26

 404.8 307.3 بنجـالدش 27

 403.6 406.9 هولندا 28

 377.2 316.7 رنساف 29

 359.3 347.9 لبنان 30

 351.1 424.7 السـودان 31

 309.9 334.5 العراق 32

 304.6 632.0 جنوب افريقيا 33

 287.2 202.4 البرازيل 34

 282.0 377.2 المغرب 35

 281.0 338.2 استراليا 36

 268.3 417.6 المملكة المتحدة 37

                                                      

العالمة دل تبينما  .2016الثالث الربع  المرتبة اعتمادا على قيمتها في 1

 .خالل هذه الفترة قيمةاليوجد لها  “–“

 1الصادرات غير البترولية حسب الدول )مليون ريال(

 
 الدولة

 الربع الثالث
2015 

 الربع الثالث
2016 

 263.8 175.5 المانيا 38

 221.4 292.3 نجهونج كو 39

 182.7 83.2 سـويسـرا 40

 176.0 178.7 كينيا 41

 163.0 159.2 نيجيريا 42

 162.6 211.8 تونس 43

 151.9 16.9 المكسيك 44

 147.5 82.9 اليونان 45

 127.4 145.8 تنزانيا 46

 116.2 89.1 ليبيا 47

 108.3 138.4 جيبوتي 48

 102.6 48.7 كندا 49

 101.7 153.3 نيوزلندا 50

 90.3 86.9 الرجنتين 51

 85.0 65.6 اثيوبيا 52

 84.5 55.1 ميانمار ) بورما ( 53

 81.6 80.2 اسـتونيا 54

 78.6 80.6 السويد 55

 69.1 51.1 موزمبيق 56

57 
ساحل العاج )كوت دي 

 فوار(
48.6 68.7 

 65.5 103.4 بيرو 58

 64.2 77.9 سـيريلنكا 59

 55.1 69.2 غانا 60

 42.6 67.1 سوريا 61

 42.6 17.4 الـفـلبين 62

 42.5 30.4 نيبـال 63

 33.5 37.6 كولمبيا 64

 33.4 8.5 اوكرانيا 65

 32.3 29.1 البرتغال 66

 30.1 42.0 جمهورية الصومال 67

 29.2 18.6 انغول 68

 25.8 22.5 غينيا 69

 24.9 40.5 جواتيمال 70

 24.0 5.7 رومانيا 71

 23.5 44.6 توجو 72

 22.6 30.7 السـنغال 73

 22.3 15.3 شيلي 74

 21.8 21.2 جورجيا 75

 20.9 13.0 اوغندا 76

 20.7 17.0 النمسـا 77
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 1الصادرات غير البترولية حسب الدول )مليون ريال(

 
 الدولة

 الربع الثالث
2015 

 الربع الثالث
2016 

78 
جمهورية كونجو 

 الديمقراطية )زائير(
12.9 20.3 

 17.5 93.7 مالطـه 79

 15.0 15.0 اكوادور 80

 14.9 2.4 اريتيريا 81

 14.8 5.4 ليبيريا 82

 12.7 11.7 سيا التحاديةرو 83

 11.2 13.6 موريتانيا 84

 10.6 10.1 الكميرون 85

 10.5 24.7 سلوفينيا 86

 10.3 10.7 فنلندا 87

 9.5 4.7 التشيك 88

 8.8 3.3 فلسطين 89

 7.1 0.0 جزر مارشال 90

 6.5 2.7 مدغشقر 91

 5.8 0.0 جزر الباهاما 92

 5.8 10.0 جمهورية الدومينيكان 93

 5.2 3.2 موريشس 94

 5.2 2.5 سيراليون 95

 4.9 5.7 قبرص 96

 4.6 2.3 المجر )هنغاريا( 97

 4.6 3.2 براغواى 98

 4.6 3.3 اورغواى 99

 4.5 5.8 افغانسـتان 100

 3.5 4.0 ايرلندا 101

 3.5 2.8 كوستاريكا 102

 3.3 2.1 سلوفاكيا 103

 3.2 5.2 نامبيبيا 104

 1الصادرات غير البترولية حسب الدول )مليون ريال(

 
 الدولة

 الربع الثالث
2015 

 الربع الثالث
2016 

 3.2 3.4 الدومونيك 105

 3.0 2.0 الدنمرك 106

 2.7 3.5 النرويج 107

 2.6 0.7 كامبوديا 108

 2.6 5.3 بنين )داهومي(  109

 2.5 1.8 جامبيا 110

 2.5 1.7 بلغاريا 111

 2.4 2.4 لتوانيا 112

 2.1 1.5 النيجر 113

 2.1 0.0 سوازى لند 114

 2.0 0.0 كوريا الشمالية 115

 1.9 2.7 تشـاد 116

 1.8 4.6 جاناذربي 117

 1.7 0.3 جزر القمر 118

 1.6 8.4 كازاخستان 119

 1.5 1.3 مالوي 120

 1.3 5.6 فينزول 121

 1.3 0.6 جزر المالديف 122

 1.3 6.4 تركمانستان 123

 1.3 0.6 البانيا 124

 1.2 4.8 السلفادور 125

 1.1 1.1 الجابون 126

 1.0 0.4 جزيره ريونيون 127

 1.0 2.5 زامبيا 128

 1.0 5.1 غينيا بيساو 129

 
 7.3 160.4 بقية الدول

 
 41285.1 46165.7 اإلجمالي
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الواردات حسب الدول -3

 2الواردات حسب الدول )مليون ريال(

 
 الدولة

 الربع الثالث
2015 

 الربع الثالث
2016  

 17574.6 22440.2 الصـين 1

 16532.4 20773.9 الوليات المتحدة المريكية 2

 7000.1 11329.4 المانيا 3

 5889.6 8244.0 الـيـابـان 4

 5888.8 7782.9 المارات العربية المتحدة 5

 5373.5 8942.8 كوريا الجنوبية 6

 4475.6 5138.0 الـهـنـد 7

 3770.3 5144.7 فرنسا 8

 3746.7 4751.5 ايطاليا 9

 2637.9 4891.9 المملكة المتحدة 10

 2631.1 2856.8 ياترك 11

 2301.2 3318.9 تـايلند 12

 2200.2 3274.1 البرازيل 13

 2111.2 2456.4 اسبانيا 14

 1699.4 2888.3 فيتنام 15

 1593.9 4109.2 سـويسـرا 16

 1472.1 1881.9 مـصـر 17

 1352.6 1489.0 هولندا 18

 1311.6 2536.3 انـدونيسـيا 19

 1166.8 1905.6 تايوان 20

 1109.9 1478.8 اوكرانيا 21

 1107.0 1685.8 البحرين 22

 1053.6 1684.4 استراليا 23

 1043.0 1361.1 السويد 24

 985.6 1345.5 كندا 25

 908.7 1076.9 مـاليزيا 26

 904.2 996.4 بلجيكا 27

 869.7 1016.2 الردن 28

 866.2 1155.0 ايرلندا 29

 850.5 1099.2 المكسيك 30

 841.1 1401.1 فريقياجنوب ا 31

 830.2 1088.3 سـلطنة عمان 32

 826.6 865.4 بولندا 33

 759.9 677.4 جمهورية الصومال 34

 637.3 667.0 الدنمرك 35

 620.2 588.6 رومانيا 36

                                                      

يشير إلى " 0.0" .2016 الربع الثالث المرتبة اعتمادا على قيمتها في 2

خالل هذه  قيمةاليوجد لها  “–“العالمة بينما يدل  ألف 50مة أقل من قي

 .الفترة

 2الواردات حسب الدول )مليون ريال(

 
 الدولة

 الربع الثالث
2015 

 الربع الثالث
2016  

 600.3 1115.4 روسيا التحادية 37

 578.0 1219.4 النمسـا 38

 544.8 594.4 التشيك 39

 477.7 585.4 سـنغافورة 40

41 
جمهورية كونجو الديمقراطية 

 )زائير(
547.5 456.3 

 447.1 744.1 الرجنتين 42

 427.0 582.6 فنلندا 43

 403.0 563.3 السـودان 44

 371.0 481.0 باكسـتان 45

 337.1 338.9 بنجـالدش 46

 324.1 421.4 الكويت 47

 305.8 355.7 لبنان 48

 293.1 316.9 المجر )هنغاريا( 49

 278.0 401.0 نيوزلندا 50

 263.6 379.3 قطـر 51

 210.9 245.3 الـفـلبين 52

 179.6 180.2 سلوفاكيا 53

 170.1 103.6 النرويج 54

 165.8 223.4 البرتغال 55

 155.9 153.4 شيلي 56

 152.8 187.7 المغرب 57

 146.2 165.2 اثيوبيا 58

 114.0 89.5 اكوادور 59

 103.6 259.4 زامبيا 60

 103.6 215.0 اليونان 61

 97.4 65.2 كامبوديا 62

 94.8 125.4 سوريا 63

 88.3 10.1 البوسنة والهرسك 64

 85.2 112.1 سـيريلنكا 65

 71.1 38.4 اسـتونيا 66

 68.4 84.4 سلوفينيا 67

 57.9 62.5 كينيا 68

 54.1 281.8 بلغاريا 69

 52.2 71.7 جواتيمال 70

 51.1 35.8 لوكسمبورج 71

 50.6 254.0 لتوانيا 72

 48.9 52.9 ميانمار ) بورما ( 73

 43.2 31.5 كرواتيا 74

 40.0 33.5 سيراليون 75
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 2الواردات حسب الدول )مليون ريال(

 
 الدولة

 الربع الثالث
2015 

 الربع الثالث
2016  

 38.9 34.5 بورتريكو 76

 32.5 51.0 تونس 77

 28.6 43.9 جيبوتي 78

 26.4 34.2 كوستاريكا 79

 24.9 7.9 كولمبيا 80

 21.6 12.2 اورغواى 81

 17.9 18.7 قبرص 82

 16.1 24.6 هونج كونج 83

 14.8 13.9 تنزانيا 84

 12.9 60.6 صربيا 85

 10.7 3.6 جورجيا 86

 10.2 47.6 لتفيا 87

 9.9 33.4 كوريا الشمالية 88

 9.6 9.1 سان مارينو 89

 8.9 63.3 كازاخستان 90

 7.9 4.7 الجزائر 91

 7.2 9.7 الدومونيك 92

 6.0 63.5 الجمهورية اليمنية 93

 5.5 17.7 بيرو 94

 5.5 2.5 غانا 95

 5.2 3.4 براغواى 96

 4.6 0.8 مولدافيا 97

 4.6 4.5 فلسطين 98

 4.4 4.7 جمهورية الدومينيكان 99

 4.3 3.7 موريشس 100

 4.2 6.7 هوندوراس 101

 4.1 5.0 موزمبيق 102

 3.8 3.0 كونجو 103

 3.7 6.3 الجابون 104

 2الواردات حسب الدول )مليون ريال(

 
 الدولة

 الربع الثالث
2015 

 الربع الثالث
2016  

 3.3 3.6 مالطـه 105

 3.1 5.1 ريانيجي 106

 3.1 3.5 مدغشقر 107

 3.1 5.9 الكميرون 108

 2.9 4.1 أوزباكستان 109

 2.7 2.1 زمبابوي 110

 2.6 3.9 العراق 111

 2.4 1.1 كوبا 112

 2.3 1.1 مـنـغوليا 113

 1.8 1.5 مقدونيا 114

 1.8 4.0 سوازى لند 115

 1.8 3.1 جزر المالديف 116

 1.7 1.8 ارميـنيا 117

 1.6 5.0 بيالروس 118

 1.6 0.9 جزر فيجى 119

 1.6 0.0 انتيغوا وباربودا 120

 1.5 1.2 جزر القمر 121

 1.4 2.5 اروبا 122

 1.2 0.1 جمهورية افريقيا الوسطى 123

 1.2 1.0 اوغندا 124

 1.2 1.0 البانيا 125

 1.2 0.6 السلفادور 126

 1.1 0.7 مالوي 127

 1.1 0.9 وار(ساحل العاج )كوت دي ف 128

 1.0 0.4 نيبـال 129

 
 152.7 584.3 بقية الدول

 
 114011.6 157305.0 اإلجمالي

 

 



 

stats.gov.sa 

 

 


