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 تقديم
 2018عام  من يونيوخالل شهر  العربية السعودية مملكةلل والواردات السلعية صادراتاليتناول هذا التقرير حركة قيمة 

والتي يتم ، تصنيفات مختلفةلوفقًا لألساليب اإلحصائية المتبعة، وطبقًا وذلك ، 2017نة بالفترة المماثلة من عام مقار

 الحصول على بياناتها من الجمارك السعودية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

 الموقعفي ملف إكسل، والتي يمكن تحميلها من مرفقة  هاتفاصيلردة في هذا التقرير والمزيد من جميع البيانات الوا

 .لكتروني للهيةة العامة لحإحصا اإل

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

 معلومات.

 

 

 

 .سب نتيجة لتقريب االرقامقد يحدث احيانا بعض الفروقات في المجاميع او الن مالحظة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :إلرسال أي تعليق أو استفسار، يرجى االتصال بنا من خالل ما يلي

 الهيةة العامة لحإحصا 

 اإلدارة العامة لحإحصا ات االقتصادية

 11481الرياض  – 3735ص.ب: 

 المملكة العربية السعودية

 00 966 11 4014138 هاتف:

 info@stats.gov.saبريد إليكتروني: 

 www.stats.gov.saإنترنت: 

http://www.stats.gov.sa/ar/325
mailto:info@stats.gov.sa
http://www.stats.gov.sa/
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 نهجيةمال
  الوصف

يعرررض هررذا التقريررر اإلحصررائيات الخاصررة بالصررادرات والررواردات للمملكررة العربيررة السررعودية فرري ال ررهر ا خيررر مررع البيانررات 

الرئيسرية مرع جرداول مروجزة ورسروم الفترة من العام الماضي. وهو يسرل  الضرو  علرى التطرورات  المتوفرة مقارنة بنفس

صل إجمالي الصرادرات إلرى صرادرات بتروليرة وصرادرات بيانية. نظرًا  همية الصادرات البترولية لالقتصاد السعودي ، يتم ف

ي تصررنيفات مختلفررة مثررل حسررب ا قسررام، حسررب . يررتم بعررد ذلررك عرررض الصررادرات غيررر البتروليررة والررواردات فرربتروليررةغيرر 

الملحق بر مفصرلة باإلضرافة إلرى جرداولمجموعات الدول، حسب الدول ال ريكة، حسب وسيلة النقرل والمنافرذ الجمركيرة. و

 من الموقع الهيةة العامة لحإحصا . يمكن تحميله والذياية التقرير وفي ملف إكسل منفصل في نه

 اجمع البيانات ومعالجتها ونشره

تستقبل الهيةة العامة لحإحصا  البيانات ال هرية من مصدرين. )ا( الجمارك السعودية و )ب( وزارة الطاقة والصناعة والثرروة 

 المعدنية.

 تمر البيانات عبر مراحل متعددة من المعالجة قبل الن ر، كما هو موضح أدناه.

 المرحلة األولى:

خارجيرة للحصرول علرى مراجعرة أوليرة للسرلع والردول والمراكرز الجمركيرة إدخال البيانرات علرى نظرام إحصرا ات التجرارة ال

 لضمان اتساق وشمولية البيانات.

 المرحلة الثانية:

تنفيررذ برررامج التجهيررز للبيانررات الجمركيررة التفصرريلية، مررن خررالل تطبيررق قواعررد الترردقيق والتصررحيح ا لرري السررتخرا  

قبل خبررا  اإلحصرا  الخبررا  فري إدارة إحصرا ات التجرارة الخارجيرة المالحظات. تتم معالجة هذه المالحظات مباشرة من 

أو يررتم التحقيررق فيهررا مررن مصرردرها الرسررمي. تسررتمر هررذه المرحلررة حتررى يررتم ترردقيق البيانررات ال ررهرية وتصررحيحها 

 بالكامل.

 المرحلة الثالثة:

لهرذا الرررض. بعرد ذلرك ، يرتم  تجميع البيانات ال هرية حسب السرلعة والدولرة تلقائًيرا عرن طريرق البررامج المخصصرة

 إجرا  مراجعة نهائية وشاملة وبالتالي تصبح البيانات جاهزة للن ر.

 المرحلة الرابعة:

يتم استخرا  جداول للتصنيفات المختلفة من النظام إلعداد التقرير ال هري. ويتم ن ر التقريرر علرى أسران منرتظم 

 كل شهر على الموقع اإللكتروني للهيةة.

 مستخدمالتصنيف ال

تعتمد البيانات ا ساسية عن التجارة الخارجية المدرجة في هذه الن رة على التعرفة الجمركيرة وفقرا للنظرام المنسرق الخراص 

(H.S..بتصنيف وتبويب السلع )  
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 المفاهيم والتعاريف

 الصادرات )اجمالي(:

ع ا جنبية )إعادة التصدير(. ويستند تتكون الصادرات من صادرات السلع المحلية )الصادرات الوطنية( وصادرات السل

 التقييم على أسان التسليم على ظهر السفينة )فوب(. 

 الصادرات الوطنية:

صادرات جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجرى عليها عمليات صناعية غيرت من هي 

 شكلها وقيمتها.

 إعادة التصدير:

 السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديالت واضحة عليها.ي ير إلى الصادرات من 

 الصادرات البترولية:

)الوقود المعدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، مواد قارية،  27هي صادرات السلع المصنفة في الفصل 

 (.HSشموع معدنية( من النظام المنسق )

 الصادرات غير البترولية:

ي وزيوت معدنية )الوقود المعدن 27لصادرات من السلع المصنفة في الفصل إجمالي الصادرات مطروحا منها ا

 (.HS، شموع معدنية( من النظام المنسق )مواد قارية ومنتجات تقطيرها،

 الواردات:

ت ير إلى جميع السلع الداخلة إلى البالد من أجل تلبية احتياجاتها المحلية بعد خضوعها لحإجرا ات الجمركية. ويستند 

 م على أسان التكلفة والتأمين وال حن )سيف(. التقيي

 حجم التجارة:

 مجموع الصادرات والواردات.

 الميزان التجاري:

 إجمالي الصادرات ناقص الواردات.

 الميزان التجاري بدون البترول:

 الصادرات غير البترولية ناقص الواردات.

 الترّير ال هري:

 الترّير عن ال هر السابق

 الترّير السنوي:

 ترّير عن نفس ال هر من العام السابقال
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 السلعية واًل: الصادراتأ
( مليون ريرال خالل شهر يونيو 58853( مليون ريرال مقابل )95544) 2018بلرت قيمة الصادرات السلعية خالل شهر يونيو 

 .2017%( عن شهر يونيو 62.3( مليون ريرال، بنسبة )36691، بارتفاع مقداره )2017

( مليون ريال وبنسبة 1596( بمقدار )2018قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع ال هر السابق )مايو كما ارتفعت 
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 البترولية الصادرات 1-1
ر يونيو ( مليون ريرال خالل شه45607( مليون ريرال مقابل )78767) 2018بلرت قيمة الصادرات البترولية خالل شهر يونيو 

. كما ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من 2017%( عن يونيو 72.7( مليون ريرال، بنسبة )33160، بارتفاع مقداره )2017

 .2018%( في شهر يونيو 82.4إلى ) 2017%( في شهر يونيو 77.5إجمالي الصادرات من )

( مليون ريال وبنسبة 3852( بمقدار )2018)مايو أيضًا ارتفعت قيمة الصادرات البترولية بالمقارنة مع ال هر السابق 

(5.1.)%             
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2017 2018 

 الصادرات البترولية، شهري

 نسبة من إجمالي الصادرات مليون ريال
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 )%(البترولية  التغير في الصادرات
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 غير البترولية الصادرات 2-1

 غير البترولية تطور الصادرات 1-2-1

( مليون ريرال خالل شهر 13246( مليون ريرال مقابل )16777) 2018بلرت قيمة الصادرات غير البترولية خالل شهر يونيو 

. كما انخفضت نسبة الصادرات غير 2017%( عن يونيو 26.7( مليون ريرال، بنسبة )3531، بارتفاع مقداره )2017يو يون

 .2018%( في شهر يونيو 17.6إلى ) 2017%( في شهر يونيو 22.5البترولية من إجمالي الصادرات من )

( مليون ريال وبنسبة 2256( بمقدار )2018بق )مايو أيضًا انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع ال هر السا 

(11.9.)%            
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 الصادرات غير البترولية، شهري
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2017 2018 

 )%(غير البترولية  التغير في الصادرات

 التغير الشهري

 التغير السنوي
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 حسب األقسام غير البترولية الصادرات 2-2-1

 الرئيسية )مليون ريال(غير البترولية الصادرات 

 السلع المصدرة
 HS))حسب أقسام النظام المنسق 

 2017 يونيو
 2018 يونيو

 (%التغير ) نسبة العام السابق التغير عن القيمة

 ▲52.5 ▲2247 6531 4284 اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما

 ▲16.7 ▲719 5016 4296 منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها

 ▲40.0 ▲402 1407 1005 المعادن العادية ومصنوعاتها

 ▼5.5 ▼58 1002 1060 معدات النقل وأجزاؤها

 ▲36.7 ▲221 825 603 ت الكهربائية وأجزاؤهااآلالت واألجهزة والمعدا

 ▲24.0 ▲99 512 413 الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية

 ▼10.4 ▼39 339 378 مواد غذائية محضرة والمشروبات والخل والتبغ

 ▲68.3 ▲131 322 191 ورق ومصنوعاته ومواد مستعملة في صناعته

 ▼27.6 ▼69 180 249 المنتجات المعدنية

 ▼15.9 ▼122 642 764 ة السلعبقي

 ▲26.7 ▲3531 16777 13246 اإلجمالي
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29.9 

8.4 

6.0 
4.9 

3.1 
2.0 1.9 1.1 

3.8 

32.3 32.4 

7.6 8.0 
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 ومصنوعاتهما

منتجات الصناعات 
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والمعدات 
الكهربائية 
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والمنتجات 

 الحيوانية

مواد غذائية 
محضرة 

والمشروبات 
 والخل والتبغ

ورق ومصنوعاته 
ومواد مستعملة 

 في صناعته

المنتجات 
 المعدنية

 بقية السلع

 (من اإلجمالي)%  2018الصادرات غير البترولية الرئيسة في يونيو 

 2018يونيو 

 2017يونيو 
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اآلالت واألجهزة 
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الكهربائية 
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الحيوانات الحية 
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 الحيوانية

مواد غذائية 
محضرة 

والمشروبات 
 والخل والتبغ

ورق ومصنوعاته 
ومواد مستعملة 

 في صناعته

المنتجات 
 المعدنية

 بقية السلع

 )%( 2018التغير في الصادرات غير البترولية الرئيسة، يونيو 

 التغير الشهرى

 التغير السنوي
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 والمنافذ الجمركيةحسب وسيلة النقل الصادرات غير البترولية  3-2-1

 الصادرات غير البترولية حسب وسيلة النقل والمنافذ الجمركية )مليون ريال(

 وسيلة النقل والمنافذ الجمركية
 يونيو
2017 

 2018 يونيو

 (%نسبة التغير ) التغير عن العام السابق لقيمةا

 ▲32.4 ▲3252 13283 10031 بحري

 ▲35.6 ▲1780 6775 4995 ميناء الجبيل

 ▲33.7 ▲692 2744 2052 ميناء جدة اإلسالمي

 ▲32.5 ▲378 1540 1162 ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

 ▲22.1 ▲402 2224 1822 الموانئ األخرى

 ▲9.1 ▲63 755 692 جوي

 ▼13.5 ▼36 234 270 مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

 ▲103.9 ▲108 213 104 مطار الوديعة )نجران(

 ▲26.2 ▲37 179 142 مطار الملك فهد بالدمام

 ▼26.1 ▼46 130 176 المطارات األخرى

 ▲8.6 ▲217 2739 2522 بري

 ▲12.2 ▲147 1358 1211 البطحاء

 ▼5.7 ▼22 367 389 الخفجي

 ▲38.8 ▲101 362 261 الحديثة

 ▼1.5 ▼10 652 661 المنافذ البرية األخرى

 ▲26.7 ▲3531 16777 13246 اإلجمالي
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 للصادرات غير البتروليةأهم مجموعات الدول  4-2-1

 حسب مجموعات الدول )مليون ريال( غير البترولية الصادرات

 مجموعات الدول
 يونيو
2017 

 2018 يونيو

 (%نسبة التغير ) التغير عن العام السابق القيمة

 ▲34.3 ▲1590 6222 4632 دول آسيوية عدا العربية واالسالمية

 ▲12.8 ▲370 3266 2896 دول مجلس التعاون الخليجي

 ▲36.4 ▲572 2142 1570 دول الجامعة العربية االخرى

 ▲42.4 ▲617 2073 1456 دول اإلتحاد األوروبي

 ▲51.4 ▲628 1851 1223 ربيةدول إسالمية عدا الع

 ▼16.8 ▼246 1224 1470 بقية المجموعات

 ▲26.7 ▲3531 16777 13246 اإلجمالي
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 بقية المجموعات دول إسالمية عدا العربية دول اإلتحاد األوروبي

 (من اإلجمالي)%  2018الصادرات غير البترولية حسب مجموعات الدول، يونيو 

 2018يونيو 

 2017يونيو 
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دول آسيوية عدا العربية 
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دول مجلس التعاون 
 الخليجي

دول الجامعة العربية 
 االخرى

 بقية المجموعات دول إسالمية عدا العربية دول اإلتحاد األوروبي

 )%( 2018التغير في الصادرات غير البترولية حسب مجموعات الدول، يونيو 

 التغير الشهرى

 التغير السنوي



  2018يونيو                            العربية السعودية لمملكةلالسلعية  والوارداتدرات الصا 

10 

 دول مصدر إليها 5أهم  5-2-1

 دول مصدر إليها )مليون ريال( 5أهم 

 الدول
 يونيو
2017 

 2018 يونيو

 (%نسبة التغير ) التغير عن العام السابق القيمة

 ▲40.8 ▲740 2555 1815 الصين

 ▲35.1 ▲553 2131 1578 االمارات العربية المتحدة

 ▲63.1 ▲475 1228 753 سنغافورة

 ▼0.2 ▼2 774 776 الهند

 ▲74.3 ▲325 762 437 تركيا

 ▲39.0 ▲2092 7451 5359 اإلجمالي

   44.4 40.5 دول مصدر إليها من إجمالي الصادرات )٪( 5نسبة أهم 
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 تركيا الهند سنغافورة االمارات العربية المتحدة الصين

 )%( 2018التغير في الصادرات غير البترولية إلى أهم خمس دول، يونيو 

 التغير السنوي التغير الشهرى
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 تصديرعادة الإ 6-2-1

( مليون ريرال في 1999، مقابل )2018( مليون ريرال ل هر يونيو 1893بلرت قيمة السلع المعاد تصديرها )

 %(.5.3( مليون ريرال، بنسبة )107نفس ال هر من العام السابق، بانخفاض بمقدار )

من إجمالي قيمة إعادة %( 40.6وكانت االمارات العربية المتحدة الوجهة الرئيسية إلعادة التصدير، حيث شكلت )

    %(.8.0وتليها الواليات المتحدة االمريكية بنسبة ) 2018التصدير ل هر يونيو 
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 نسبة من الصادرات غير البترولية مليون ريال

40.6 

8.0 7.3 
5.3 

3.9 

22.1 

17.0 

11.2 

4.2 3.7 

 السـودان فرنسا البحرين الواليات المتحدة االمريكية االمارات العربية المتحدة

 (من إجمالي إعادة التصدير)% الدول الرئيسية إلعادة التصدير 

 2018يونيو 

 2017يونيو 



  2018يونيو                            العربية السعودية لمملكةلالسلعية  والوارداتدرات الصا 

12 

 ثانيًا: الواردات

 تطور الواردات 1-2

( مليون ريرال مقابل 34205) 2018بلرت قيمة الواردات السلعية للمملكة العربية السعودية خالل شهر يونيو 

 %(.3.2( مليون ريرال، بنسبة )1118، بانخفاض مقداره )2017مليون ريرال خالل شهر يونيو  (35322)

( مليون ريال وبنسبة 10047( بقدر )2018كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع ال هر السابق )مايو 

(22.7.)%           
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 (%)التغير في الواردات 
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 الواردات حسب األقسام 2-2

 يون ريال(الواردات السلعية الرئيسية )مل

 السلع المستوردة
 HS))حسب أقسام النظام المنسق 

 يونيو
2017 

 2018 يونيو

 (%التغير ) نسبة التغير عن العام السابق القيمة

 ▲0.7 ▲54 7622 7568 اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها

 ▼11.6 ▼739 5610 6349 معدات النقل وأجزاؤها

 ▲6.8 ▲219 3448 3229 ماوية وما يتصل بهامنتجات الصناعات الكي

 ▲2.6 ▲82 3181 3099 المعادن العادية ومصنوعاتها

 ▲57.2 ▲863 2372 1509 المنتجات المعدنية

 ▼17.6 ▼341 1602 1944 مواد غذائية محضرة والمشروبات والخل والتبغ

 ▼39.9 ▼955 1441 2396 منتجات نباتية

 ▲69.7 ▲531 1292 761 وهرات المقلدةاللؤلؤ؛ األحجار الكريمة؛ المج

 ▼9.6 ▼129 1218 1347 اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما

 ▼9.9 ▼702 6419 7121 بقية السلع

 ▼3.2 ▼1118 34205 35322 اإلجمالي
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 الواردات حسب استخدام المواد وطبيعة المواد 3-2

 الواردات حسب طبيعة المواد  الواردات حسب استخدام المواد
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 )%( 2018التغير في يونيو 
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 والمنافذ الجمركيةالواردات حسب وسيلة النقل  4-2

 الواردات حسب وسيلة النقل والمنافذ الجمركية )مليون ريال(

 وسيلة النقل والمنافذ الجمركية
 يونيو
2017 

 2018 يونيو

 (%نسبة التغير ) ن العام السابقع تغيرال القيمة

 ▼5.0 ▼1106 20973 22079 بحري

 ▼23.9 ▼2746 8755 11500 ء جدة اإلسالميمينا

 ▲15.4 ▲981 7352 6370 ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

 ▲27.0 ▲231 1089 858 ميناء الملك عبداهلل

 ▲12.7 ▲427 3778 3351 الموانئ األخرى

 ▲5.9 ▲430 7724 7294 جوي

 ▲8.1 ▲260 3463 3202 مطار الملك خالد الدولي بالرياض

 ▼4.5 ▼125 2621 2746 عبدالعزيز الدولي بجدة مطار الملك

 ▲24.1 ▲310 1597 1287 مطار الملك فهد بالدمام

 ▼26.7 ▼16 43 59 المطارات األخرى

 ▼7.4 ▼441 5508 5949 بري

 ▲7.6 ▲197 2793 2595 البطحاء

 ▼17.1 ▼317 1543 1860 الرياض )الميناء الجاف(

 ▼24.1 ▼234 738 972 جسر الملك فهد

 ▼16.6 ▼87 435 521 لبطحاءا

 ▼3.2 ▼1118 34205 35322 اإلجمالي
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 أهم مجموعات الدول المستورد منها 5-2

 الواردات حسب مجموعات الدول )مليون ريال(

 مجموعات الدول
 يونيو
2017 

 2018 يونيو

 (%نسبة التغير ) ن العام السابقع تغيرال القيمة

 ▼12.1 ▼1484 10781 12264 ميةدول آسيوية عدا العربية واالسال

 ▲4.2 ▲334 8293 7960 دول اإلتحاد األوروبي

 ▼5.6 ▼313 5273 5586 دول أمريكا الشمالية

 ▲30.3 ▲958 4124 3166 دول مجلس التعاون الخليجي

 ▼23.5 ▼424 1379 1803 دول إسالمية عدا العربية

 ▼4.2 ▼189 4354 4543 بقية المجموعات

 ▼3.2 ▼1118 34205 35322 اإلجمالي
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 دول مستورد منها 5أهم  6-2

 دول مستورد منها )مليون ريال( 5أهم 

 الدول
 يونيو
2017 

 2018 يونيو

 (%نسبة التغير ) التغير عن العام السابق القيمة

 ▼7.8 ▼465 5510 5975 الصين

 ▼19.5 ▼1026 4246 5272 الواليات المتحدة االمريكية

 ▲37.3 ▲869 3197 2328 ية المتحدةاالمارات العرب

 ▼11.7 ▼219 1650 1869 المانيا

 ▼4.8 ▼68 1345 1413 الهند

 ▼5.4 ▼909 15948 16857 اإلجمالي

     46.6 47.7 دول مصدر إليها من إجمالي الصادرات )٪( 5نسبة أهم 
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 (من اإلجمالي)%  2018أهم خمس دول مستورد منها، يونيو 
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 )%( 2018التغير في الواردات إلى أهم خمس دول، يونيو 

 التغير الشهرى

 التغير السنوي
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 حجم التجارة والميزان التجاريثالثًا: 

( مليون ريال في شهر 94175مقابل ) 2018( مليون ريال في شهر يونيو 129749بلغ حجم التجارة السلعية )

( 61339%(. وحقق الميزان التجاري فائض قدره )37.8( مليون ريال، بنسبة )35574، بارتفاع قدره )2017يونيو 

، بارتفاع قدره 2017( مليون ريال في شهر يونيو 23530مقابل فائض قدره ) 2018مليون ريال في شهر يونيو 

         %(.160.7( مليون ريال، بنسبة )37809)

      

 )مليون ريال( ة ، شهريالصادرات والواردات والميزان التجاري وحجم التجار

 ميزان التجاريال حجم التجارة الواردات السلعية الصادرات السلعية الشهر السنة

 23530 94175 35322 58853 يونيو 2017

 19262 109050 44894 64156 يوليو 

 24580 111657 43538 68119 أغسطس 

 28593 99435 35421 64014 سبتمبر 

 32194 121531 44668 76862 أكتوبر 

 39994 121377 40692 80686 نوفمبر 

 38141 123745 42802 80943 ديسمبر 

 43212 126439 41613 84825 يناير 2018

 36001 119129 41564 77565 فبراير 

 41087 121559 40236 81323 مارس 

 45844 131154 42655 88499 أبريل 

 49696 138199 44252 93947 مايو 

 61339 129749 34205 95544 يونيو 
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 (مليار ريال)الميزان التجاري وحجم التجارة حسب الشهر 

 (المحور األيسر)الميزان التجاري 

 (المحور األيمن)حجم التجارة 
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 نسبة الصادرات غير البترولية للواردات، شهري رابعًا:

( مليون ريال على التوالي 34205ريال و ) ( مليون16777بلرت قيمة كل من الصادرات غير البترولية والواردات )

( مليون ريال على التوالي خالل شهر يونيو 35322( مليون ريال و )13246مقابل ) 2018خالل شهر يونيو 

مقابل  2018%( في يونيو 49.0. وتبعا لذلك، ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى )2017

%( وانخفاض الواردات 26.7السابق كنتيجة إلرتفاع الصادرات غير البترولية ) %( في نفس الفترة من العام37.5)

 %( خالل هذه الفترة.3.2)

           

 نسبة الصادرات غير البترولية للواردات، شهري

 الشهر السنة

 الصادرات السلعية
 غير البترولية

نسبة الصادرات غير  الواردات السلعية
 البترولية للواردات

 )%( التغير السنوي )مليون ريال( )%( التغير السنوي ليون ريال()م )%(

 37.5 ▼23.5 35,322 ▼10.9 13,246 يونيو 2017

 36.0 ▲20.5 44,894 ▲30.0 16,172 يوليو 

 40.9 ▼3.5 43,538 ▲10.7 17,814 أغسطس 

 36.4 ▲1.3 35,421 ▼4.7 12,895 سبتمبر 

 40.2 ▲4.2 44,668 ▲13.4 17,944 أكتوبر 

 46.6 ▼3.9 40,692 ▲24.3 18,961 نوفمبر 

 44.0 ▲5.9 42,802 ▲18.5 18,833 ديسمبر 

 44.0 ▼8.2 41,613 ▲23.6 18,298 يناير 2018

 44.8 ▲6.9 41,564 ▲39.3 18,635 فبراير 

 47.8 ▼3.1 40,236 ▲11.1 19,250 مارس 

 45.8 ▼3.3 42,655 ▲26.5 19,556 أبريل 

 43.0 ▼6.4 44,252 ▲14.3 19,033 مايو 

 49.0 ▼3.2 34,205 ▲26.7 16,777 يونيو 
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 سنوي، نسبة الصادرات غير البترولية للواردات :خامساً 
( مليون ريال على التوالي خالل 504447( مليون ريال و )193479بلرت قيمة كل من الصادرات غير البترولية والواردات )

. وتبعا لذلك، ارتفعت نسبة 2016( مليون ريال على التوالي خالل عام 525636)( مليون ريال و 177694مقابل ) 2017عام 

( في العام السابق كنتيجة إلرتفاع الصادرات %33.8مقابل ) 2017( في عام %38.4الصادرات غير البترولية للواردات إلى )

 .( خالل هذه الفترة%4.0( وانخفاض الواردات )%8.9غير البترولية )

 غير البترولية للواردات نسبة الصادرات

 السنة

 الصادرات السلعية
 غير البترولية

نسبة الصادرات غير  الواردات السلعية
 البترولية للواردات

)%( 
 )%( التغير السنوي )مليون ريال( )%( التغير السنوي )مليون ريال(

2008 121,622 16.4▲ 431,753 27.7▲ 28.2 

2009 109,619 9.9▼ 358,290 17.0▼ 30.6 

2010 134,610 22.8▲ 400,736 11.8▲ 33.6 

2011 176,568 31.2▲ 493,449 23.1▲ 35.8 

2012 190,952 8.1▲ 583,473 18.2▲ 32.7 

2013 202,443 6.0▲ 630,582 8.1▲ 32.1 

2014 217,030 7.2▲ 651,876 3.4▲ 33.3 

2015 189,901 12.5▼ 655,033 0.5▲ 29.0 

2016 177,694 6.4▼ 525,636 19.8▼ 33.8 

2017 193,479 8.9▲ 504,447 4.0▼ 38.4 
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 : التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجياً سادس

بلرت قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية ذات المن أ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي خالل 

( 232، بارتفاع مقداره )2017( مليون ريرال خالل شهر يونيو 2054) ( مليون ريرال مقابل2286) 2018شهر يونيو 

%(. في حين بلرت قيمة السلع المستوردة ذات المن أ الوطني من دول مجلس 11.3مليون ريرال، بنسبة )

( مليون ريرال خالل شهر يونيو 3166( مليون ريرال مقابل )4124) 2018التعاون الخليجي خالل شهر يونيو 

    %(.30.3، بنسبة )( مليون ريرال958رتفاع مقداره )، با2017

  

 )مليون ريال( يونيوخالل شهر  التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجيالتبادل 

 الدولة

 غير البترولية السلعية الصادرات
 السلعية الواردات

 الميزان التجاري
 االجمالي إعادة التصدير الصادرات الوطنية غير البترولي

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

 1066- 750- 3197 2328 2131 1578 768 442 1363 1136 االمارات العربية المتحدة

 396 398 102 87 498 486 56 50 442 436 الكويت

 30- 66 435 385 405 452 138 224 266 228 البحرين

 158- 41- 390 345 232 305 18 97 215 208 سـلطنة عمان

 0 56 0 20 0 76 0 29 0 46 قطـر

 859- 271- 4124 3166 3266 2896 980 841 2286 2054 اإلجمالي
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 (من اإلجمالي)%  2018توزيع التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو 

 قطـر سـلطنة عمان البحرين الكويت االمارات العربية المتحدة

33.6▼ 

17.8▼ 
24.2▼ 28.1▼ 

22.9▼ 

34.1▼ 

23.0▼ 
14.3▼ 

0.0▲ 

100.0▼ 

29.9▼ 

19.9▼ 

19.9▲ 

37.3▲ 

1.4▲ 

16.5▲ 16.8▲ 12.9▲ 
3.5▲ 

13.0▲ 

100.0▼ 100.0▼ 

11.3▲ 

30.3▲ 

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 قطـر سـلطنة عمان البحرين الكويت االمارات العربية المتحدة

 )%( 2018التغير في التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، يونيو 

 التغير الشهري

 التغير السنوي
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 الملحق

 والواردات حسب األقسام الصادرات -1

 الصادرات والواردات حسب األقسام* )مليون ريال(

 الوصف القسم

 الواردات الصادرات

 يونيو
 2017 

 يونيو
2018 

 ويوني
 2017 

 يونيو
 2018 

 1,185.5 1,194.8 512.4 413.3 الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية 1

 1,441.0 2,396.2 53.8 84.9 منتجات نباتية 2

3 
شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية 

 محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي
56.4 37.1 395.2 157.6 

4 
منتجات صناعة األغذية؛ مشروبات؛ سوائل كحولية وخل؛ تبغ وأبدال تبغ 

 مصنعة
378.0 338.6 1,943.6 1,602.4 

 2,371.9 1,508.7 78,947.2 45,856.3 المنتجات المعدنية 5

 3,447.6 3,228.7 5,015.9 4,296.5 منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 6

 1,218.0 1,347.1 6,531.4 4,284.1 نوعاتهلدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومص 7

8 

صالل وجلود خام و جلود مدبوغة وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد؛ 
أصناف عدة الحيوانات و السراجة؛ لوازم السفر؛ حقائب يدوية وأوعية مماثلة 

 لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات )عدا مصارين دودة القز(
18.6 17.9 160.0 163.4 

9 
شـب ومصنوعاتــه؛ فحم خشبـــي؛ فلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من القش خ

 أو من الحلفا أو من مواد الضفر اأُلخر؛ أصناف صناعتي الحصر والسالل
9.8 12.1 365.4 330.3 

10 
عجائن من خشب أو من مواد ليفية سليلوزية أخر؛ ورق أو ورق مقوى )نفايا 

 ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما وفضالت( بغرض إعادة التصنيع )مسترجعة(؛
191.5 322.2 461.8 516.7 

 1,043.5 1,237.7 136.1 143.0 مواد نسـجية ومصنوعات من هذه المواد 11

12 

أحذية، أغطية رأس، مظالت مطر، مظالت شمس، عصي مشي، عصي 
بمقاعد، سياط، وسياط الفروسية، أجزاء هذه األصناف؛ ريش محضر وأصناف 

 ر اصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشريمصنوعة منه؛ أزها
4.5 6.7 240.6 211.0 

13 
مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري )اسبستوس( أو ميكا أو 

 من مواد مماثلة؛ مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته
115.1 142.7 561.4 472.4 

14 

معادن لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، 
عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي 

 الغواية )مقلدة(؛ نقود
159.7 40.1 761.2 1,291.9 

 3,181.4 3,099.4 1,406.8 1,005.2 معادن عادية ومصنوعاتها 15

16 

آالت وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل واذاعة الصوت 
هزة تسجيل واذاعة الصوت والصورة في اإلذاعة المرئية والصورة وأج

 )التلفزيون(، أجزاء ولوازم هذه األجهزة
603.1 824.6 7,567.9 7,621.6 

 5,609.9 6,348.5 1,002.4 1,060.5 عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة 17

18 

نمائي أو أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو للتصوير السي
للقياس أو للفحص والضبط الدقيق، أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أصناف 

 صناعة الساعات؛ أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه األدوات واألجهز
55.4 79.2 918.4 975.3 

 310.2 686.7   2.7 أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها 19

 824.0 892.3 89.9 86.6 سلع ومنتجات متـنوعة 20

 229.2 6.7 26.8 27.4 تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية 21

 
 34,204.8 35,322.5 95,543.8 58,852.5 اإلجمالي

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

 1الصادرات غير البترولية حسب الدول )مليون ريال(

 
 2018 يونيو 2017 يونيو الدولة

 2,555.1 1,815.0 الصـين 1

 2,131.1 1,578.0 االمارات العربية المتحدة 2

 1,228.2 753.2 سـنغافورة 3

 773.7 775.5 الـهـنـد 4

 762.5 437.3 تركيا 5

 650.9 494.6 بلجيكا 6

 498.7 355.5 مـصـر 7

 497.7 485.6 الكويت 8

 477.4 199.6 مـاليزيا 9

 432.3 198.1 اسبانيا 10

 404.7 451.7 البحرين 11

 399.9 312.9 االردن 12

 390.6 179.6 كوريا الجنوبية 13

 337.0 598.8 الواليات المتحدة االمريكية 14

 320.1 205.7 فيتنام 15

 318.7 248.6 تـايلند 16

 239.7 92.6 جنوب افريقيا 17

 232.8 112.2 الجمهورية اليمنية 18

 232.4 304.5 سـلطنة عمان 19

 227.0 139.5 الجزائر 20

 211.6 244.2 باكسـتان 21

 208.9 149.5 ايطاليا 22

 204.8 260.9 الـيـابـان 23

 199.4 236.1 تايوان 24

 172.1 151.3 السـودان 25

 155.0 152.6 هولندا 26

 154.2 90.5 بولندا 27

 145.1 160.2 العراق 28

 125.0 109.6 لبنان 29

 123.0 94.6 مغربال 30

 115.6 110.6 فرنسا 31

 115.5 90.3 المملكة المتحدة 32

 101.1 126.8 انـدونيسـيا 33

 100.3 72.2 نيجيريا 34

 99.9 84.3 بنجـالدش 35

 91.1 27.8 جيبوتي 36

                                                      

" ي ير إلى 0.0. "2018يونيو المرتبة اعتمادا على قيمتها في  1 
اليوجد لها قيمة خالل  “–“دل العالمة تبينما  ألف 50قيمة أقل من 

 ذه الفترة.ه

 1الصادرات غير البترولية حسب الدول )مليون ريال(

 
 2018 يونيو 2017 يونيو الدولة

 87.1 84.9 هونج كونج 37

 83.9 23.5 الـفـلبين 38

 78.6 69.9 تونس 39

 77.4 115.7 البرازيل 40

 74.6 93.2 كينيا 41

 73.8 34.5 المانيا 42

 66.7 22.9 االرجنتين 43

 58.7 165.7 استراليا 44

 58.6 47.9 اليونان 45

 39.7 94.9 تنزانيا 46

 38.3 16.7 غانا 47

 34.3 93.3 سـويسـرا 48

 33.4 24.4 نيوزلندا 49

50 
ساحل العاج )كوت دي 

 فوار(
15.8 33.2 

 30.6 18.8 بيرو 51

 27.8 26.6 ميانمار ) بورما ( 52

 23.6 17.2 البرتغال 53

 21.7 12.8 سـيريلنكا 54

 21.1 18.4 ليبيا 55

 20.5 18.1 السويد 56

 20.1 14.2 كندا 57

 19.8 11.1 جواتيماال 58

 19.2 31.0 اثيوبيا 59

60 
جمهورية كونجو 

 الديمقراطية )زائير(
4.9 18.8 

 15.7 1.2 المكسيك 61

 15.2 8.3 جمهورية الصومال 62

 13.9 7.5 كولمبيا 63

 13.2 3.3 مالطـه 64

 12.3 2.3 روسيا االتحادية 65

 11.9 8.2 اوكرانيا 66

 11.1 1.2 المجر )هنغاريا( 67

 11.0 15.9 اسـتونيا 68

 9.7 6.1 غينيا 69

 9.6 5.3 اكوادور 70

 9.3 2.2 توجو 71

 8.8 2.4 شيلي 72

 8.7 6.4 موريتانيا 73

 8.2 1.8 الكميرون 74
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 1الصادرات غير البترولية حسب الدول )مليون ريال(

 
 2018 يونيو 2017 يونيو الدولة

 7.5 7.7 اوغندا 75

 6.6 7.0 موزمبيق 76

 6.2 2.6 الدنمرك 77

 6.0 3.1 السلفادور 78

 5.9 7.5 انغوال 79

 5.8 1.1 كازاخستان 80

 5.6 8.5 السـنغال 81

 4.8 2.7 سلوفينيا 82

 4.4 3.6 جمهورية الدومينيكان 83

 4.0 0.2 غينيا بيساو 84

 3.8 0.9 بودياكام 85

 3.6 2.5 ايرلندا 86

 3.6 3.2 نيبـال 87

 3.5 2.6 اريتيريا 88

 3.3 5.7 رومانيا 89

 3.1 1.2 فلسطين 90

 2.9 2.1 كوستاريكا 91

 2.8 5.5 فنلندا 92

 2.7 2.0 قبرص 93

 2.6  - هاييتي 94

 2.3 1.7 مالي 95

 2.3 1.3 مدغشقر 96

 2.3 0.0 مـكـاو 97

 1.9 2.4 براغواى 98

 1.8 1.0 اذربيجان 99

 1.7 1.1 نامبيبيا 100

 1.7 1.8 التشيك 101

 1.7 0.7 اورغواى 102

 1.5 1.9 سيراليون 103

 1.5 5.5 ليبيريا 104

 1.3 0.9 كونجو 105

 1.3 4.2 موريشس 106

 1.2 0.7 زامبيا 107

 1الصادرات غير البترولية حسب الدول )مليون ريال(

 
 2018 يونيو 2017 يونيو الدولة

 1.1 0.1 هوندوراس 108

 1.1 4.9 جورجيا 109

 0.9 1.3 كرواتيا 110

 0.9 0.2 بلغاريا 111

 0.8 2.8 سلوفاكيا 112

 0.7 0.3 جزر المالديف 113

 0.6 0.1 جزيره ريونيون 114

 0.6 0.2 تشـاد 115

 0.6  - جمهورية افريقيا الوسطى 116

 0.5 0.4 بنين )داهومي( 117

 0.4 2.2 الدومونيك 118

 0.4 1.0 راوندى 119

 0.4 1.3 النرويج 120

 0.4 1.2 النمسـا 121

 0.3 0.5 ساو تومي وبرينسيبي 122

 0.3 0.1 افغانسـتان 123

 0.3 0.0 زمبابوي 124

 0.3 0.1 جزر القمر 125

 0.3  - بروندى 126

 0.3 1.3 مالوي 127

 0.2 0.9 لتوانيا 128

 0.2 0.1 غينيا االستوائية 129

 0.2 2.2 سوريا 130

 0.2 0.5 جامبيا 131

 0.1 0.4 البانيا 132

 0.1 0.1 النيجر 133

 0.1  - نيو كاليدونيا 134

 0.1 2.2 لوكسمبورج 135

 0.1 0.4 بروناي دار السالم 136

 0.1 79.5 بقية الدول 

 16,777.0 13,245.6 اإلجمالي 
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الواردات حسب الدول -3

 2الواردات حسب الدول )مليون ريال(

 
 2018 يونيو 2017 يونيو الدولة

 5,510.2 5,975.2 الصـين 1

 4,246.2 5,271.7 الواليات المتحدة االمريكية 2

 3,197.2 2,328.4 االمارات العربية المتحدة 3

 1,649.6 1,869.0 المانيا 4

 1,344.8 1,412.7 الـهـنـد 5

 1,216.6 1,693.6 كوريا الجنوبية 6

 1,209.3 1,227.3 الـيـابـان 7

 1,077.0 1,207.0 ايطاليا 8

 1,027.1 314.7 كندا 9

 944.4 623.2 المملكة المتحدة 10

 924.3 952.2 فرنسا 11

 677.5 665.8 البرازيل 12

 633.3 640.0 تركيا 13

 610.7 470.5 اسبانيا 14

 555.5 295.8 روسيا االتحادية 15

 478.8 793.9 تـايلند 16

 440.3 199.8 اليونان 17

 435.0 385.5 البحرين 18

 430.1 412.2 سـويسـرا 19

 397.8 141.7 التشيك 20

 397.5 520.5 فيتنام 21

 390.2 345.4 سـلطنة عمان 22

 364.6 630.8 مـصـر 23

 360.7 233.5 بلجيكا 24

 358.7 259.5 االردن 25

 334.1 569.0 انـدونيسـيا 26

 332.5 149.0 جنوب افريقيا 27

 315.3 336.3 تايوان 28

 310.0 298.2 السويد 29

 288.2 293.6 هولندا 30

 252.2 311.7 ايرلندا 31

 216.0 389.8 مـاليزيا 32

 212.5 301.4 بولندا 33

 196.0 140.5 الدنمرك 34

 182.5 166.0 المكسيك 35

 169.1 0.1 فينزوال 36

                                                      

 إلى ي ير" 0.0" .2018 يونيو في قيمتها على اعتمادا المرتبة  2
 خالل قيمة لها اليوجد “–“ العالمة دلت بينما ألف 50 من أقل قيمة

 .الفترة هذه

 2الواردات حسب الدول )مليون ريال(

 
 2018 يونيو 2017 يونيو الدولة

 168.2 160.0 سـنغافورة 37

 156.6 190.9 النمسـا 38

 152.0 127.0 نيوزلندا 39

40 
الديمقراطية جمهورية كونجو 

 )زائير(
260.9 143.4 

 142.6 186.2 السـودان 41

 126.8 560.7 استراليا 42

 106.3 193.4 االرجنتين 43

 103.3 106.1 باكسـتان 44

 101.9 87.5 الكويت 45

 92.4 112.2 فنلندا 46

 82.3 34.4 شيلي 47

 81.8 79.7 بنجـالدش 48

 81.5 68.2 االتحاد األوربي 49

 76.4 77.6 الـفـلبين 50

 68.3 88.3 لبنان 51

 58.1 53.5 سلوفاكيا 52

 55.4 59.0 المجر )هنغاريا( 53

 55.2 85.3 اوكرانيا 54

 53.8 80.7 رومانيا 55

 49.0 77.7 اثيوبيا 56

 44.3 31.1 المغرب 57

 44.3 33.7 اكوادور 58

 43.2 88.6 البرتغال 59

 36.0 33.4 النرويج 60

 25.6  - جوكون 61

 23.4 24.0 سـيريلنكا 62

 23.3 25.7 الجمهورية اليمنية 63

 22.4 50.1 اسـتونيا 64

 21.9 25.3 كينيا 65

 21.6 19.1 سوريا 66

 21.4 17.4 كامبوديا 67

 21.3 10.5 تونس 68

 18.0 76.7 بلغاريا 69

 17.6 8.4 جواتيماال 70

 14.1 2.7 الدومونيك 71

 13.5 15.8 سلوفينيا 72

 11.1 96.9 لتوانيا 73

 10.5 0.2 جمهورية الصومال 74

 10.4 19.0 جيبوتي 75
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 2الواردات حسب الدول )مليون ريال(

 
 2018 يونيو 2017 يونيو الدولة

 10.1 6.1 لوكسمبورج 76

 9.8 9.1 هونج كونج 77

 8.2 2.5 كولمبيا 78

 6.7  - زامبيا 79

 6.0 2.7 العراق 80

 5.9 8.8 كرواتيا 81

 5.4 9.8 ميانمار ) بورما ( 82

 4.8 8.7 صربيا 83

 4.7 4.4 صقبر 84

 4.7 6.5 كوستاريكا 85

 4.1 1.7 فلسطين 86

 3.3 2.9 البوسنة والهرسك 87

 3.2 2.2 نيجيريا 88

 2.7 4.8 بيرو 89

 2.7 5.3 التفيا 90

 2.3 1.0 غانا 91

 2.2 1.0 الجزائر 92

 2.0 19.6 بورتريكو 93

 1.9 1.7 افغانسـتان 94

 1.8 2.2 مولدافيا 95

 1.6  - مالوي 96

 1.5 3.1 كوريا الشمالية 97

 1.4 1.1 مدغشقر 98

 1.4 0.4 مقدونيا 99

 1.3 1.3 موريشس 100

 1.3 2.6 تنزانيا 101

 1.2 0.4 بيالروس 102

 1.1 2.4 الجابون 103

 1.1 1.2 اوغندا 104

 1.0 0.4 زمبابوي 105

 1.0  - نامبيبيا 106

 0.9 0.0 موناكو 107

 0.9 1.4 جمهورية الدومينيكان 108

 0.9 0.0 سيراليون 109

 0.9  - مناطق فرنسا الجنوبية 110

 0.8 1.1 أوزباكستان 111

 0.7 73.5 براغواى 112

 2الواردات حسب الدول )مليون ريال(

 
 2018 يونيو 2017 يونيو الدولة

 0.6 0.1 هوندوراس 113

 0.5 0.6 مالطـه 114

 0.5 0.0 بوليفيا 115

 0.5 0.5 السلفادور 116

 0.5 1.2 الكميرون 117

 0.5 0.4 سان مارينو 118

 0.4 0.1 موزمبيق 119

 0.3 0.6 البانيا 120

 0.3 0.4 مـنـغوليا 121

 0.3 0.2 الوس 122

 0.3 0.4 جزر فيجى 123

 0.3  - بنما 124

 0.3  - جمهورية افريقيا الوسطى 125

 0.2 0.2 سوازى الند 126

 0.2 0.1 كوبا 127

 0.2 0.0 بيليز 128

 0.1 0.1 موريتانيا 129

 0.1 0.2 ليسوتو 130

 0.1  - تيتيمور ليس 131

 0.1 0.3 اروبا 132

 0.1 0.4 ايسـالند 133

 0.1 0.2 سانت هيالنه 134

 0.1 0.0 سورينام 135

 0.1 0.0 ليختشتاين 136

 0.1 0.7 راوندى 137

 0.1 0.3 جزر المالديف 138

 0.1 0.0 نيكراجوا 139

 0.1 0.2 نيبـال 140

 0.1  - النيجر 141

 0.1  - تونجا 142

 0.1  - انا الشماليةجزر ماري 143

 0.1  - غينيا 144

 0.1 0.0 بروندى 145

 0.1 0.0 مـكـاو 146

 0.4 32.1 بقية الدول 

 34,204.8 35,322.5 اإلجمالي 



 

stats.gov.sa 

 

 

 

 


