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 تقديم
عاو  ىن ًونٌحخالل شهس  امعسةٌح امسعودًح يينكحمن غٌس امتذسومٌح واموازداخ امسنعٌح ًذناول هرا امذقسًس حسكح قٌيح صادزاخ

، وذمك وفقًا مألسامٌث اإلحصائٌح اميذتعح، وطتقًا منذصانٌف امدومٌح اميذعازف 6109نح ةامفذسج اميياسنح ىن عاو ىقاز :610

 .( H.Sوأهيها امذصنٌف امينسق .)عنٌها، 

ودجدز اإلشازج أن امنذائج امذٍ دضينها امذقسًس دعذتس أومٌح. وقد ًطسأ عنٌها ةعض امذعدًه فٍ ضوء ىا قد ًسذجد ىن 

 ىعنوىاخ.

 

 

 

 .قد ًحدز احٌانا ةعض امفسوقاخ فٍ اميجاىٌع او امنسث نذٌجح مذقسًث االزقاو ىالحظح<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اسذفساز، ًسجى االدصال ةنا ىن خالل ىا ًنٍ إلزسال أي دعنٌق أو

 

 امهٌئح امعاىح مإلحصاء

 اإلدازج امعاىح مإلحصاءاخ االقذصادًح

 0>008امسًاض  – 79;7ص.ب< 

 اميينكح امعسةٌح امسعودًح

 11 ::= 00 >810807 هادف<

 info@stats.gov.saةسًد إمٌكذسونٍ< 

  www.stats.gov.saنر< إنذس
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: الصادرات  غير البترولية اولا

 تطور الصادرات -0

( ىنٌون زًـال خالل ;8>09( ىنٌون زًـال ىقاةه )086:0) :610عاو  ىن ًونٌح ةنغر قٌيح امصادزاخ غٌس امتذسومٌح خالل شهس

 ٪(.01.1( ىنٌون زًـال، ةنستح ):>09ه )، ةانخفاض ىقداز6109عاو ىن  ًونٌحشهس 

 ٪(.0.=( ىنٌون زًال وةنستح )0861( ةقدز ):610 ىاًوقٌيح امصادزاخ غٌس امتذسومٌح ةاميقازنح ىع امشهس امساةق ) وانخفضر

 

 

 
ٌ  ز الشهزيي  * جغ  س عن امشهس امساةق< امذغ

ٌ  ز السًوي* الحغي    س عن نفس امشهس ىن امعاو امساةق< امذغ

  

15847 
16235 16286 

13645 

15415 

15842 16656 

12708 

13838 

15427 

13447 

15681 

14261 

 يونية مايو أبريل مارس فبراير يناير ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يولية يونية

2015 2016

 (مليون ريال)الصادرات غير البترولية، شهريا 

0.6▲ 
2.5▲ 

0.3▲ 

16.2▼ 

13.0▲ 

2.8▲ 
5.1▲ 

23.7▼ 

8.9▲ 
11.5▲ 

12.8▼ 

16.6▲ 

9.1▼ 

18.7▼ 

11.2▼ 11.3▼ 

27.8▼ 

7.1▼ 7.8▼ 

1.4▲ 

23.6▼ 

4.8▼ 
7.0▼ 

18.4▼ 

0.4▼ 

10.0▼ 

 يونية مايو أبريل مارس فبراير يناير ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يولية يونية

2015 2016

 (*٪)التغير في الصادرات غير البترولية 

 التغير السنوي التغير الشهرى
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 حسب األقسام صادراتال -6

 الصادراث السلعيت الزئيسيت )نليوى ريال(

 السلع الهصدرة*
 يوييت

 5102 

 5106يوييت 

 الحغيز )٪( يسبت ٌ العام السابقع حغيزال القيهت

 ▼     ▼              لدائن ومطاط ومصنوعاتهما

 ▼     ▼               منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها

 ▲     ▲             عدات النقل وأجزاؤهام

 ▼     ▼              المعادن العادية ومصنوعاتها

 ▲     ▲            اآللت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها

 ▲    ▲           حيوانيةالمنتجات الحية والحيوانات ال

 ▼     ▼           ة والمشروبات والخل والتبغمواد غذائية محضر

 ▲     ▲            اللؤلؤ واألحجار الكريمة وما شابهها، المجوهرات

 ▲     ▲           اج مصنوعات من خزف؛ زج ؛مصنوعات من حجر

 ▼     ▼              بقية السلع

 ▼     ▼                 اإلجمالي

 (HS) * حسث أقساو امنظاو امينسق

 

  

30.9 

34.0 

6.1 

8.7 

5.2 
3.0 3.5 

1.1 1.0 

6.6 

30.8 
28.8 

9.4 
7.8 

6.6 

3.4 3.2 
2.1 1.5 

6.3 

لدائن ومطاط 
 ومصنوعاتهما

منتجات الصناعات 
الكيماوية وما 

 يتصل بها

معدات النقل 
 وأجزاؤها

المعادن العادية 
 ومصنوعاتها

اآللت واألجهزة 
والمعدات 
الكهربائية 
 وأجزاؤها

الحيوانات الحية 
والمنتجات 

 الحيوانية

مواد غذائية 
محضرة 

والمشروبات 
 والخل والتبغ

اللؤلؤ واألحجار 
الكريمة وما 

شابهها، 
المجوهرات 

 المقلدة

مصنوعات من 
حجر وجبس أو 
اسمنت وخزف 
وفخار الزجاج 
 ومصنوعاته

 بقية السلع

 (٪ من إجمالي الصادرات غير البترولية)الصادرات السلعية الرئيسية في يونية 

 1026يونية   1025يونية  

8.2▼ 

2.9▲ 

3.9▼ 

16.9▼ 16.0▼ 

5.3▼ 

19.6▼ 

46.3▼ 

9.1▲ 

25.2▼ 

10.3▼ 

23.6▼ 

39.4▲ 

19.2▼ 

14.3▲ 

3.8▲ 

16.4▼ 

70.2▲ 

27.5▲ 

13.4▼ 

لدائن ومطاط 
 ومصنوعاتهما

منتجات الصناعات 
الكيماوية وما 

 يتصل بها

معدات النقل 
 وأجزاؤها

المعادن العادية 
 ومصنوعاتها

اآللت واألجهزة 
والمعدات 
الكهربائية 
 وأجزاؤها

الحيوانات الحية 
والمنتجات 

 الحيوانية

مواد غذائية 
محضرة 

والمشروبات 
 والخل والتبغ

اللؤلؤ واألحجار 
الكريمة وما 

شابهها، 
المجوهرات 

 المقلدة

مصنوعات من 
حجر وجبس أو 
اسمنت وخزف 
وفخار الزجاج 
 ومصنوعاته

 بقية السلع

 (٪) 6102التغير في الصادرات السلعية الرئيسية، يونية 

 التغير الشهرى

 التغير السنوي
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 در إليهاأهم مجموعات الدول المص -3

 الصادراث حسب نجهوعاث الدول )نليوى ريال(

 نجهوعاث الدول
 يوييت

 5102 

 5106يوييت 

 الحغيز )٪( يسبت ٌ العام السابقع حغيزال القيهت

 26.3▼ 859▼ 4427 5176 دول اسيوية عدا العربية والسالمية

 22.3▲ 417▲ 4291 3765 دول مجلس التعاون الخليجي

 28.2▼ 397▼ 2795 1291 بية الخرىدول الجامعة العر

 28.8▼ 332▼ 2418 2759 دول التحاد األوروبي

 11.2▼ 387▼ 2362 2748 دول اسالمية عدا العربية

 3.6▼ 39▼ 2068 2207 بقية المجموعات

 0101▼ 0482▼ 05620 04851 اإلجمالي 

 

   

33.3 

23.8 

13.8 

11.1 11.0 

7.0 

31.0 
29.4 

12.6 

10.0 9.5 
7.5 

دول اسيوية عدا العربية 
 والسالمية

دول مجلس التعاون 
 الخليجي

دول الجامعة العربية 
 الخرى

 بقية المجموعات دول اسالمية عدا العربية دول التحاد األوروبي

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

 1026يونية   1025يونية  

3.9▲ 

6.2▼ 

22.4▼ 

9.5▼ 
11.8▼ 

30.0▼ 

16.3▼ 

11.3▲ 

18.1▼ 18.8▼ 

22.1▼ 

3.6▼ 

دول اسيوية عدا العربية 
 والسالمية

دول مجلس التعاون 
 الخليجي

دول الجامعة العربية 
 الخرى

 بقية المجموعات دول اسالمية عدا العربية دول التحاد األوروبي

 (٪) 6102التغير في الصادرات حسب مجموعات الدول، يونية 

 التغير السنوي التغير الشهرى
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 دول مصدر إليها 4أهم  -5

 دول نصدر إليها )نليوى ريال( 2أهو 

 الدول
يوييت 

5102  

  5106يوييت 

 الحغيز )٪( يسبت ٌ العام السابقع حغيزال القيهت

 25.5▲ 324▲ 1338 1014 المارات العربية المتحدة

 28.9▼ 348▼ 2496 2844 الصـين

 27.7▼ 296▼ 908 2204 الـهـنـد

 30.4▼ 199▼ 684 983 سنغافورة

 32.9▲ 248▲ 622 463 قطر

 409▼ 380▼ 2138 2509 المجموع

   41.34 40.52 دول مصدر إليها من إجمالي الصادرات )٪( 5نسبة أهم 

 

 

   

12.8 

11.6 

7.0 
6.2 

2.9 

16.4 

10.5 

6.4 

4.8 
4.3 

 قطـر سـنغافورة الـهـنـد الصـين المارات العربية المتحدة

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

 1026يونية   1025يونية  

1.0▲ 

6.5▼ 

8.0▲ 

2.3▲ 

23.3▼ 

15.5▲ 

18.9▼ 17.7▼ 

30.4▼ 

31.9▲ 

 قطـر سـنغافورة الـهـنـد الصـين المارات العربية المتحدة

 (٪) 6102التغير في الصادرات إلى أهم خمس دول، يونية 

 التغير السنوي التغير الشهرى
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: الواردات  ثانياا

 تطور الواردات -0

( ىنٌون 9:900( ىنٌون زًـال ىقاةه ):8711) :610عاو  ىنًونٌح خالل شهس  امعسةٌح امسعودًح ةنغر قٌيح وازداخ اميينكح

 ٪(.=.67( ىنٌون زًـال، ةنستح ):0791، ةانخفاض ىقدازه )6109عاو  ىنًونٌح زًـال خالل شهس 

 ٪(.9.9( ىنٌون زًال وةنستح )==68( ةقدز ):610 ىاًوقٌيح اموازداخ ةاميقازنح ىع امشهس امساةق ) وانخفضر

 

 

ٌ  ز الشهزي* جغي    س عن امشهس امساةق< امذغ

ٌ  ز السًوي* الحغي     س عن نفس امشهس ىن امعاو امساةق< امذغ

56511 

49728 

59269 

48309 

58811 

51139 54256 

48997 

44562 
46942 

40770 

45504 

43006 

 يونية مايو أبريل مارس فبراير يناير ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يولية يونية

2015 2016

 (مليون ريـال)إجمالي الواردات، شهريا 

1.1▼ 

12.0▼ 

19.2▲ 

18.5▼ 

21.7▲ 

13.0▼ 

6.1▲ 

9.7▼ 9.1▼ 

5.3▲ 

13.1▼ 

11.6▲ 

5.5▼ 

1.8▼ 2.1▼ 2.8▼ 

15.5▼ 

18.5▲ 

7.2▼ 

3.2▼ 
5.7▼ 

15.5▼ 

20.7▼ 

27.2▼ 

20.3▼ 

23.9▼ 

 يونية مايو أبريل مارس فبراير يناير ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يولية يونية

2015 2016

 (٪* )التغير في الواردات

 التغير السنوي التغير الشهرى
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 لواردات حسب األقساما -6

 الوارداث السلعيت الزئيسيت )نليوى ريال(

 السلع الهسحوردة *
 يوييت

 5102 

 5106يوييت 

 الحغيز )٪( يسبت ٌ العام السابقع حغيزال القيهت

 35.0▼ 5616▼ 20448 26074 اآللت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها

 0.1▲ 27▲ 9204 9087 معدات النقل وأجزاؤها

 28.0▼ 896▼ 4086 4981 منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها

 14.3▼ 2191▼ 4011 5325 المعادن العادية ومصنوعاتها

 26.9▼ 453▼ 1135 1688 منتجات صناعة األغذية والمشروبات والخل و التبغ

 31.6▼ 879▼ 2825 1694 منتجات نباتية

 27.2▼ 365▼ 2768 1233 األنسجة ومصنوعاتها

 10.2▼ 410▼ 2674 1094 اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما

 12.3▼ 435▼ 2609 1044 الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية

 33.6▼ 3255▼ 6145 9400  بقية السلع

 6309▼ 03412▼ 53112 42400 اإلجمالي

 (HS) * حسث أقساو امنظاو امينسق

 

 

28.4 

16.1 

8.8 9.4 

4.8 4.8 
3.8 3.7 3.6 

16.6 

24.3 

21.2 

9.5 9.4 

5.2 
4.2 4.1 3.9 3.7 

14.5 

اآللت واألجهزة 
والمعدات 
الكهربائية 
 وأجزاؤها

معدات النقل 
 وأجزاؤها

منتجات الصناعات 
الكيماوية وما 

 يتصل بها

المعادن العادية 
 ومصنوعاتها

مواد غذائية 
محضرة 

والمشروبات 
 والخل والتبغ

األنسجة  منتجات نباتية
 ومصنوعاتها

لدائن ومطاط 
 ومصنوعاتهما

الحيوانات الحية 
والمنتجات 

 الحيوانية

 بقية السلع

 (٪ من إجمالي الواردات)الواردات السلعية الرئيسية في يونية 

 1026يونية   1025يونية  

0.7▼ 

4.5▲ 

1.4▲ 

2.2▼ 

15.1▼ 

21.3▼ 

5.9▼ 
8.7▼ 

5.8▼ 

19.5▼ 

35.0▼ 

0.2▲ 

18.0▼ 

24.3▼ 

16.9▼ 

32.6▼ 

17.1▼ 

20.1▼ 
21.3▼ 

33.6▼ 

اآللت واألجهزة 
والمعدات 
الكهربائية 
 وأجزاؤها

معدات النقل 
 وأجزاؤها

منتجات الصناعات 
الكيماوية وما 

 يتصل بها

المعادن العادية 
 ومصنوعاتها

مواد غذائية 
محضرة 

والمشروبات 
 والخل والتبغ

األنسجة  منتجات نباتية
 ومصنوعاتها

لدائن ومطاط 
 ومصنوعاتهما

الحيوانات الحية 
والمنتجات 

 الحيوانية

 بقية السلع

 (٪) 6102التغير في الواردات السلعية الرئيسية، يونية 

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

 الوارداث حسب طبيعت الهواد  الوارداث حسب اسحخدام الهواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42.79% 

37.28% 
19.92% 

الستهالك 
 النهائي
28403 

  مليون ريل

 وسيطة
26034 

  مليون ريل

 رأسمالية
8568 

  مليون ريل

 6102يونية  

3.17% 

24.25% 

72.58% 

 خام
2363 

  مليون ريل

نصف 
 مصنعة
20432 

  مليون ريل

 مصنعة
32121 

  مليون ريل

 6102يونية  

35.60% 

38.82% 
25.58% 

الستهالك 
 النهائي
10226 

  مليون ريل

 وسيطة
12937 

  مليون ريل

 رأسمالية
24458 

  مليون ريل

 6104يونية  

3.99% 
25.49% 

70.53% 

 خام
1153 

  مليون ريل

نصف 
 مصنعة
24403 

  مليون ريل

 مصنعة
39855 

  مليون ريل

 6104يونية  

6.5▼ 
4.1▼ 

5.8▼ 
8.5▼ 

26.9▼ 

40.7▼ 

 رأسمالية وسيطة الستهالك النهائي

 (٪) 6102التغير في يونية  

 التغير السنوي التغير الشهرى

6.9▼ 
4.8▼ 5.7▼ 

39.5▼ 

27.6▼ 

21.7▼ 

 مصنعة نصف مصنعة خام

 (٪) 6102التغير في يونية  

 التغير السنوي التغير الشهرى
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 والمنافذ الجمركيةالواردات حسب وسيلة النقل  -5

 )نليوى ريال( الهًافذ الجهزكيتالوارداث حسب وسيلت الًقل و

 والهًافذ الجهزكيتوسيلت الًقل 
يوييت 

5102 

 5106يوييت 

 يسبت الحغيز )٪( ٌ العام السابقع حغيزال القيهت

 6305▼ 8695▼ 61028 34523 بحري

 25.7▼ 3001▼ 26256 29259 ميناء جدة اإلسالمي

 14.5▼ 1822▼ 8639 22450 ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

 13.5▼ 288▼ 622 799 ميناء ينبع

 56.6▼ 1194▼ 2761 4055 الموانئ األخرى

 6905▼ 3536▼ 8645 00282 جوي

 11.6▼ 2099▼ 3758 4857 مطار الملك خالد الدولي بالرياض

 37.2▼ 2854▼ 3248 5001 مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجده

 16.0▼ 458▼ 2303 2761 مطار الملك فهد بالدمام

 32.7▼ 12▼ 45 66 المطارات األخرى

 0901▼ 0181▼ 1483 9323 بري

 28.2▼ 764▼ 3453 4126 البطحاء

 7.9▼ 287▼ 1273 1360 لميناء الجاف(الرياض )ا

 30.2▼ 468▼ 2090 2559 جسر الملك فهد

 19.4▼ 360▼ 867 2118 المنافذ البرية األخرى

 6309▼ 03412▼ 53112 42400 اإلجمالي

      

9.5 

1.4 

2.8 

3.1 

4.2 

8.9 

7.5 

8.6 

20.3 

33.9 

6.2 

1.4 

2.5 
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 مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجده

 البطحاء

 مطار الملك خالد الدولي بالرياض

 ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

 ميناء جدة اإلسالمي

 الواردات حسب المنافذ الجمركية
 (٪ من إجمالي الواردات)
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 1025يونية  
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 أهم مجموعات الدول المستورد منها -4

 الوارداث حسب نجهوعاث الدول )نليوى ريال(

 نجهوعاث الدول
يوييت 

5102 

 5106يوييت 

 الحغيز )٪( يسبت ٌ العام السابقع حغيزال القيهت

 10.9▼ 4068▼ 25429 29487 دول اسيوية عدا العربية والسالمية

 18.4▼ 4012▼ 20233 24255 دول التحاد األوروبي

 29.0▼ 2630▼ 6934 8564 دول امريكا الشمالية

 17.7▼ 2125▼ 3277 4391 دول مجلس التعاون الخليجي

 12.8▼ 617▼ 1152 1878 دول اسالمية عدا العربية

 17.7▼ 2946▼ 5092 7037 بقية المجموعات

 6309▼ 03412▼ 53112 42400 اإلجمالي

 

   

34.5 

25.0 

15.2 

7.8 

5.1 

12.5 

35.9 

23.6 

16.1 

7.4 

5.2 

11.8 

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 

 1026يونية   1025يونية  

3.8▼ 

16.8▼ 

12.7▲ 

12.8▼ 

7.3▼ 

0.5▲ 

20.9▼ 

28.4▼ 

19.0▼ 

27.7▼ 

21.8▼ 

27.7▼ 

دول اسيوية عدا العربية 
 والسالمية

دول مجلس التعاون  دول امريكا الشمالية دول التحاد األوروبي
 الخليجي

 بقية المجموعات دول اسالمية عدا العربية

 (٪) 6102التغير في الواردات حسب مجموعات الدول، يونية 

 امذغٌس امسنوي امذغٌس امشهسي
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 دول مستورد منها 4أهم  -2

 دول نسحورد نًها )نليوى ريال( 2أهو 

 الدول
يوييت 

5102 

  5106يوييت 

 الحغيز )٪( يسبت ٌ العام السابقع حغيزال القيهت

 12.2▼ 2785▼ 6693 8479 الصـين

 26.4▼ 2323▼ 6677 7990 الوليات المتحدة المريكية

 34.8▼ 2313▼ 1480 3801 المانيا

 24.6▼ 405▼ 1366 1772 الـيـابـان

 15.4▼ 789▼ 1311 3222 كوريا الجنوبية

 6004▼ 4204▼ 61438 62043 المجموع

   47.76 46.18 إجمالي الواردات )٪(دول مستورد منها من  5نسبة أهم 

 

 

  

15.0 
14.1 

6.7 

4.9 
5.5 

15.6 15.5 

5.8 5.5 5.4 

 كوريا الجنوبية الـيـابـان المانيا الوليات المتحدة المريكية الصـين

 (٪ من إجمالي الواردات)أهم خمس دول مستورد منها 

 1026يونية   1025يونية  

1.3▼ 

13.7▲ 

16.9▼ 

8.8▼ 

3.0▲ 

21.1▼ 

16.4▼ 

34.8▼ 

14.6▼ 

25.4▼ 

 كوريا الجنوبية الـيـابـان المانيا الوليات المتحدة المريكية الصـين

 (٪) 6102التغير في الواردات من أهم خمس دول، يونية 

 التغير السنوي التغير الشهرى
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 :  نسبة الصادرات غير البترولية للواردات، شهريثالثاا
٪( ىن قٌيح وازداخ اميينكح خالل شهس :77.0ىنٌون زًـال، وةنستح ىقدازها ) (086:0)ةنغر قٌيح امصادزاخ غٌس امتذسومٌح 

ىنٌون زًـال  (;8>09) 6109ىن عاو  ًونٌحومٌح خالل شهس . فٍ حٌن ةنغر قٌيح امصادزاخ غٌس امتذس:610 ىن عاوًونٌح 

 خالل نفس امفذسج. امعسةٌح امسعودًح ٪( ىن قٌيح وازداخ اميينكح18.>6وةنستح ىقدازها )

 

 يسبت الصادراث غيز البحزوليت للوارداث، شهزي

 الشهز السًت

 الوارداث الصادراث غيز البحزوليت
يسبت الصادراث غيز 

 اثالبحزوليت للوارد

 )٪( )نليوى ريال(

1025 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 18.04 56522 25847 يونية

 31.65 49718 26135 يولية

 17.48 59169 26186 أغسطس

 18.14 48309 23645 سبتمبر

 16.12 58822 25425 أكتوبر

 30.98 52239 25841 نوفمبر

 30.70 54156 26656 ديسمبر

 15.94 48997 21708 يناير 1026

 32.05 44561 23838 رايرفب

 31.86 46941 25417 مارس

 31.98 40770 23447 إبريل

 34.46 45504 25682 مايو

 33.26 43006 24162 يونية
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 نسبة الصادرات غير البترولية للواردات، شهريا

 (٪)نسبة الصادرات غير البترولية للواردات  الواردات الصادرات غير البترولية
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 سنوي، نسبة الصادرات غير البترولية للواردات :رابعاا 
ن قٌيح وازداخ اميينكح خالل عاو ٪( ى==.>6زًـال، وةنستح ىقدازها ) نوىنٌ (10==>0)ةنغر قٌيح امصادزاخ غٌس امتذسومٌح 

٪( ىن =77.6زًـال وةنستح ىقدازها ) نوىنٌ( 171;60) 6108فٍ حٌن ةنغر قٌيح امصادزاخ غٌس امتذسومٌح خالل عاو   .6109

 قٌيح وازداخ اميينكح خالل نفس امفذسج.

 يسبت الصادراث غيز البحزوليت للوارداث

 السًت

 الوارداث الصادراث غيز البحزوليت
صادراث غيز البحزوليت يسبت ال

 للوارداث

 )٪( )نليوى ريال(

611: <996= 6:0816 76.;6 

611; 0188:< 77<1<< 71.=1 

611< 060:66 870;97 6<.0; 

611= 01=:0= 79<6=1 71.9= 

6101 078:01 811;7: 77.9= 

6100 0;:9:< 8=788= 79.;< 

6106 0=1=96 9<78;7 76.;7 

6107 616887 :719<6 76.01 

6108 60;171 :90<;: 77.6= 

6109 0<==10 :99177 6<.== 
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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 

غٌس امتذسومٌح ذاخ امينشأ اموطنٍ إمى دول ىجنس امذعاون امخنٌجٍ خالل شهس  امسنعٌح ةنغر قٌيح صادزاخ اميينكح

ىقدازه  ةانخفاض، 6109عاو ىن ًونٌح ( ىنٌون زًـال خالل شهس =:;6ـال ىقاةه )( ىنٌون ز1ً::6) :610 ىن عاوًونٌح 

ةنغر قٌيح امسنع اميسذوزدج ذاخ امينشأ اموطنٍ ىن دول ىجنس امذعاون  فٍ حٌن٪(. =.7( ىنٌون زًـال، ةنستح )=01)

، 6109عاو ىن ًونٌح ( ىنٌون زًـال خالل شهس 6=87( ىنٌون زًـال ىقاةه );;70) :610عاو ىن ًونٌح امخنٌجٍ خالل شهس 

 ٪(.;.;6( ىنٌون زًـال، ةنستح )0609ةانخفاض ىقدازه )

 )نليوى ريال( يوييتخالل شهز  الحجاري نع دول نجلس الحعاوى الخليجيالحبادل 

 غيز البحزوليت الصادراث 
 الوارداث

 الهيزاى الحجاري

 االجهالي صديزإعادة الح الصادراث الوطًيت غيز البحزوليت

5102 5106 5102 5106 5102 5106 5102 5106 5102 5106 

 325 793- 1013 1827 1338 1014 2036 661 2301 2361 المارات العربية المتحدة

 379 335 243 125 511 550 71 74 450 476 الكويت

 524 179 98 285 622 463 288 52 413 421 قطـر

 30- 345- 480 752 450 406 282 285 169 112 البحرين

 261- 203- 433 414 172 311 55 13 126 199 سـلطنة عمان

 0104 261- 3011 5396 5096 3124 0436 992 6221 6129 اإلجمالي
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 (٪ من اإلجمالي)توزيع التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي في يونية 

 سـلطنة عمان البحرين قطـر الكويت المارات العربية المتحدة

9.2▼ 

16.3▼ 

9.9▼ 

31.9▼ 

10.2▼ 
2.7▼ 0.8▼ 

31.0▲ 

15.7▼ 
21.2▼ 

9.3▼ 
12.8▼ 

4.4▼ 

28.2▼ 

5.4▼ 

33.7▼ 

2.7▲ 

47.1▼ 

21.6▲ 

36.0▼ 

27.7▼ 

2.0▲ 

3.9▼ 

27.7▼ 

الصادرات 
الوطنية غير 

 البترولية

الصادرات  الواردات
الوطنية غير 

 البترولية

الصادرات  الواردات
الوطنية غير 

 البترولية

الصادرات  الواردات
الوطنية غير 

 البترولية

الصادرات  الواردات
الوطنية غير 

 البترولية

الصادرات  الواردات
الوطنية غير 

 البترولية

 الواردات

 اإلجمالي سـلطنة عمان البحرين قطـر الكويت المارات العربية المتحدة

 (٪) 6102التغير في التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، يونية 

 التغير الشهرى

 التغير السنوي
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 الملحق

 والواردات حسب األقسام غير البترولية الصادرات -0

 

 ال(والواردات حسب األقسام* )مليون ري غير البترولية الصادرات

 الوصف القسم

 الواردات غير البترولية الصادرات

 يونية
 6104 

 يونية
6102 

 يونية
 6104 

 يونية
 6102 

                           الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية 0

                           منتجات نباتية 6

7 
المحضرة  دهون وشحوم وزيوت وشموع نباتية وحيوانية والدهون

 لألكل
                      

8 
منتجات صناعة األغذية والمشروبات والخل و التبغ و أبدال تبغ 

 مصنعة
                          

                          المنتجات المعدنية 9

                             منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها :

                             والمطاط ومصنوعاتهما اللدائن ;

                       جلود خام، ومدبوغة وفراء ومصنوعاتها >

                       الفلين-الفحم الخشبي  -األخشاب ومصنوعاته  =

                         الورق ومصنوعاته والمواد المستعملة في صناعته 01

                           جة والمصنوعات منهااألنس 00

06 
السياط والزهور الصناعية -عصي  -األحذية وأغطية الرأس والمظالت 

 مصنوعات من الشعر البشري-
                    

07 
مصنوعات من حجر وجبس أو اسمنت والميكا وخزف وفخار الزجاج 

 ومصنوعاته
                        

                          لؤ واألحجار الكريمة وما شابهها ،المجوهرات التقليديةاللؤ 08

                             المعادن العادية ومصنوعاتها 09

                             اآللت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها :0

                            معدات النقل وأجزاؤها ;0

0< 
األدوات البصرية والسينمائية والمعدات الطبية والمنبهات 

 والساعات ,اآللت الموسيقية ،وأجزاؤها
                        

                     األسلحة والذخائر ;أجزاؤها ولوازمها =0

                          سلع ومنتجات مختلفة 61

                   طع األثريةالتحف الفنية والق 60

 
                                 اإلجمالي

 (Harmonized System – HS* امنظاو امينسق )
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حسب الدول غير البترولية الصادرات -6

 1حسب الدول )مليون ريال( غير البترولية الصادرات

 
 6102 يونية 6104 يونية الدولة

               المارات العربية المتحدة 2

               الصـين 1

              الـهـنـد 3

             سـنغافورة 4

             قطـر 5

             الكويت 6

             مـصـر 7

             تركيا 8

             بلجيكا 9

             البحرين 20

             الـيـابـان 22

             ات المتحدة المريكيةالولي 21

             الردن 23

             مـاليزيا 24

             سـلطنة عمان 25

             تايوان 26

             كوريا الجنوبية 27

             انـدونيسـيا 28

             ايطاليا 29

             الجزائر 10

             اسبانيا 12

             فيتنام 11

             هولندا 13

             تـايلند 14

            الجمهورية اليمنية 15

             السـودان 16

             باكسـتان 17

             لبنان 18

            بولندا 19

             العراق 30

            المغرب 32

           يسـراسـو 31

            بنجـالدش 33

           كينيا 34

           تونس 35

           البرازيل 36

            المملكة المتحدة 37

                                                      

مت " يشير إلى قي0.0" .1026 يونيت المرتبت اعتمادا على قيمتها في 1

 .خالل هذه الفترة قيمتاليوجد لها  “–“مت العالبينما يدل  ألف 00أقل من 

 1حسب الدول )مليون ريال( غير البترولية الصادرات

 
 6102 يونية 6104 يونية الدولة

            جنوب افريقيا 38

            هونج كونج 39

           فرنسا 40

           اليونان 42

            استراليا 41

            المانيا 43

           جيبوتي 44

           نيجيريا 45

           اسـتونيا 46

           اثيوبيا 47

          كندا 48

           تنزانيا 49

           نيوزلندا 50

           ميانمار ) بورما ( 52

          غينيا 51

           سوريا 53

           ليبيا 54

           السويد 55

          المكسيك 56

57 
ساحل العاج )كوت دي 

 فوار(
          

           سـيريلنكا 58

           الـفـلبين 59

           بيرو 60

           جمهورية الصومال 62

           غانا 61

           الرجنتين 63

         جواتيمال 64

         انيااوكر 65

         السـنغال 66

         شيلي 67

         نيبـال 68

          كولمبيا 69

          توجو 70

          البرتغال 72

         اريتيريا 71

         اوغندا 73

         اكوادور 74

         ايرلندا 75

         كوريا الشمالية 76

         سلوفينيا 77
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 1حسب الدول )مليون ريال( غير البترولية الصادرات

 
 6102 يونية 6104 يونية الدولة

         انغول 78

         فلسطين 79

         جورجيا 80

         قبرص 82

81 
جمهورية كونجو 

 الديمقراطية )زائير(
        

         التشيك 83

          روسيا التحادية 84

         موزمبيق 85

         موريتانيا 86

         هاييتي 87

         النرويج 88

         رومانيا 89

         النمسـا 90

         الكميرون 92

         جمهورية الدومينيكان 91

         مالطـه 93

         ليبيريا 94

         اورغواى 95

         كازاخستان 96

         افغانسـتان 97

         المجر )هنغاريا( 98

         كوستاريكا 99

         سيراليون 200

         فنلندا 202

         مدغشقر 201

         النيجر 203

         كامبوديا 204

         كونجو 205

         أوزباكستان 206

         لوكسمبورج 207

     − جزر مارشال 208

         جزر المالديف 209

         بنين )داهومي(  220

 1حسب الدول )مليون ريال( غير البترولية الصادرات

 
 6102 يونية 6104 يونية الدولة

         تشـاد 222

         السلفادور 221

         نامبيبيا 223

         الدنمرك 224

     − بيالروس 225

         براغواى 226

         موريشس 227

         زامبيا 228

         الدومونيك 229

         جامبيا 210

         غينيا بيساو 212

         مالي 211

         الجابون 213

     − ندوراسهو 214

         كوبا 215

         مالوي 216

         تريندادوتوباكو 217

         ساو تومي وبرينسيبي 218

         كرواتيا 219

         بلغاريا 230

     − ليسوتو 232

         جمهورية جنوب السودان 231

     − قرقيزيا 233

     − لتوانيا 234

         الهرسكالبوسنة و 235

     − البانيا 236

         صربيا 237

         ارميـنيا 238

     − بورتريكو 239

         تركمانستان    

          بقية الدول 

                 اإلجمالي 

  



 6102يونية  العربية السعودية لمملكةلالسلعية  والواردات درات غير البتروليةالصا 

28 

الواردات حسب الدول -3

 2الواردات حسب الدول )مليون ريال(

 
  6102 يونية 6104 يونية الدولة

               الصـين 2

               الوليات المتحدة المريكية 1

               المانيا 3

               الـيـابـان 4

               كوريا الجنوبية 5

               المارات العربية المتحدة 6

               فرنسا 7

               ايطاليا 8

               ـدالـهـن 9

              تـايلند 20

               تركيا 22

              المملكة المتحدة 21

              سـويسـرا 23

              فيتنام 24

             مـصـر 25

              البرازيل 26

             انـدونيسـيا 27

             اسبانيا 28

             وانتاي 29

             استراليا 10

             البحرين 12

             ايرلندا 11

             سـلطنة عمان 13

             هولندا 14

             بلجيكا 15

             النمسـا 16

             السويد 17

             الردن 18

             مـاليزيا 19

             كندا 30

32 
جمهورية كونجو الديمقراطية 

 )زائير(
            

             المكسيك 31

             بولندا 33

             باكسـتان 34

             سـنغافورة 35

             السـودان 36

             جنوب افريقيا 37

                                                      

مت " يشير إلى قي0.0" .1026 يونيت المرتبت اعتمادا على قيمتها في 2

 .خالل هذه الفترة قيمتاليوجد لها  “–“العالمت بينما يدل  ألف 00أقل من 

 2الواردات حسب الدول )مليون ريال(

 
  6102 يونية 6104 يونية الدولة

             التشيك 38

             جنتينالر 39

             الدنمرك 40

             روسيا التحادية 42

             الكويت 41

             لبنان 43

            المجر )هنغاريا( 44

             بنجـالدش 45

             رومانيا 46

            نيوزلندا 47

            قطـر 48

            المغرب 49

            فنلندا 50

           الـفـلبين 52

           جمهورية الصومال 51

           زامبيا 53

           البرتغال 54

           شيلي 55

           اثيوبيا 56

           اوكرانيا 57

           سلوفاكيا 58

           سوريا 59

           بلغاريا 60

           اكوادور 62

           اليونان 61

           كامبوديا 63

           كينيا 64

           سـيريلنكا 65

          جواتيمال 66

           سلوفينيا 67

           لتوانيا 68

           النرويج 69

           لوكسمبورج 70

           تونس 72

           ر ) بورما (ميانما 71

           الجمهورية اليمنية 73

         جيبوتي 74

          هونج كونج 75

         كوستاريكا 76

          كرواتيا 77



 6102يونية  العربية السعودية لمملكةلالسلعية  والواردات درات غير البتروليةالصا 

29 

 2الواردات حسب الدول )مليون ريال(

 
  6102 يونية 6104 يونية الدولة

         مـنـغوليا 78

          اسـتونيا 79

          قبرص 80

         تنزانيا 82

         كوريا الشمالية 81

         بياكولم 83

         لتفيا 84

          أوزباكستان 85

         صربيا 86

         جورجيا 87

     − كونجو 88

         اورغواى 89

         بيرو 90

          البوسنة والهرسك 92

         العراق 91

         فلسطين 93

         نامبيبيا 94

     − بروندى 95

         غشقرمد 96

         موزمبيق 97

         الكميرون 98

         الدومونيك 99

         هوندوراس 200

     − انغول 202

         نيجيريا 201

         جمهورية الدومينيكان 203

         مالطـه 204

         موريشس 205

         الجابون 206

         بيالروس 207

         سوازى لند 208

         جزر القمر 209

         بورتريكو 220

         غانا 222

         سان مارينو 221

         زمبابوي 223

 2الواردات حسب الدول )مليون ريال(

 
  6102 يونية 6104 يونية الدولة

         اوغندا 224

         ارميـنيا 225

         افغانسـتان 226

         موناكو 227

         مولدافيا 228

         براغواى 229

         مقدونيا 210

         الجزائر 212

     − جمهورية جنوب السودان 211

         السلفادور 213

         جزر المالديف 214

         كوبا 215

         اروبا 216

         نيكراجوا 217

         هاييتي 218

         بيليز 219

         بوليفيا 230

         ليسوتو 232

         البانيا 231

     − جوام 233

         لوس 234

         ساحل العاج )كوت دي فوار( 235

         فينزول 236

         موريتانيا 237

     − سـيشـل  238

         قرقيزيا 239

         مـكـاو 240

     − نيثرلندز انتيليز 242

         جزر الباهاما 241

         تركمانستان 243

         جزر فيجى 244

         ليختشتاين 245

         جزر فيرجين البريطانية 246

            بقية الدول 

                 اإلجمالي 



 

stats.gov.sa 

 

 

 

 


