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 تقديم
 2017عام  من الثانيالربع خالل لواردات السلعية للمملكة العربية السعودية صادرات وااليتناول هذا التقرير حركة قيمة 

ف عليها، ، وذلك وفقًا لألساليب اإلحصائية المتبعة، وطبقًا للتصانيف الدولية المتعار2016نة بالفترة المماثلة من عام مقار

  ..(H.S)وأهمها التصنيف المنسق 

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

 معلومات.

 .رقامقد يحدث أحيانا بعض الفروقات في المجاميع أو النسب نتيجة لتقريب األ مالحظة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 الهيئة العامة لإلحصاء

 دارة العامة لإلحصاءات االقتصاديةاإل

 11481الرياض  –3735ص.ب: 

 المملكة العربية السعودية

 00 966 11 4014138 هاتف:

 info@stats.gov.saبريد إليكتروني: 

  www.stats.gov.saإنترنت: 

mailto:info@stats.gov.sa
http://www.stats.gov.sa/
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 السلعية لصادراتواًل: اأ
 

( مليون ريـال خالل 175941( مليون ريـال مقابل )189064) 2017عام  من الثانيخالل الربع  السلعية بلغت قيمة الصادرات

 .2016عام  من الثاني٪( عن الربع 7.5( مليون ريـال، بنسبة )13123مقداره ) رتفاع، با2016عام  من الثانيالربع 

( مليون ريال 17657ر )اقدم( ب2017األول الربع السابق )الربع بالمقارنة مع  السلعية قيمة الصادرات انخفضتكذلك 

 ٪(8.5وبنسبة )

 

 

 السابق الربععن  التغير: الربعي التغير* 

 من العام السابق الربععن نفس  التغيرالسنوي:  التغير* 

 

 

 

175941 175454 

196842 

206721 

189064 

 الربع الثاني الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني

2016 2017

 (مليون ريال)الصادرات، ربعي 

25.5▲ 

0.3▼ 

12.2▲ 
5.0▲ 

8.5▼ 

20.3▼ 

5.1▼ 

19.4▲ 

47.5▲ 

7.5▲ 

 الربع الثاني الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني

2016 2017

 (*٪)التغير في الصادرات 

 التغير الربعي

 التغير السنوي
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 البترولية الصادرات 1-1
 

( مليون ريـال خالل 130310( مليون ريـال مقابل )144371) 2017عام  من الثانيع بلغت قيمة الصادرات البترولية خالل الرب

  .2016عام  من الثاني٪( عن الربع 10.8( مليون ريـال، بنسبة )14061مقداره ) رتفاع، با2016عام  من الثانيالربع 

( مليون ريال وبنسبة 17501ر )اقدم( ب2017األول الربع السابق )الربع قيمة الصادرات البترولية بالمقارنة مع  فيما انخفضت

(10.8.)٪ 

 

 

 

 السابق الربععن  التغير: الربعي التغير* 

 من العام السابق الربععن نفس  التغيرالسنوي:  التغير* 

 

 

130310 133384 

149878 

161872 

144371 

 الربع الثاني الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني

2016 2017

 (مليون ريال)الصادرات البترولية، ربعي 

34.1▲ 

2.4▲ 

12.4▲ 
8.0▲ 

10.8▼ 

24.5▼ 

3.9▼ 

28.2▲ 

66.6▲ 

10.8▲ 

 الربع الثاني الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني

2016 2017

 (*٪)البترولية  التغير في الصادرات

 التغير الربعي

 التغير السنوي
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 الصادرات غير البترولية 1-2

 غير البترولية تطور الصادرات -1-2-1

( مليون ريـال خالل 45631( مليون ريـال مقابل )44693) 2017عام  من انيالثالربع بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خالل 

ما ك .2016عام  من الثانيالربع ٪( عن 2.1( مليون ريـال، بنسبة )938مقداره ) بانخفاض، 2016عام  من الثانيالربع 

( مليون ريال وبنسبة 156ر )ادقم( ب2017األول الربع السابق )الربع قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع  تانخفض

(0.3.)٪  

 

 

 

 السابق الربععن  التغير: الربعي التغير* 

 من العام السابق الربععن نفس  التغيرالسنوي:  التغير* 

 

 

45631 

42070 

46964 
44849 44693 

 الربع الثاني الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني

2016 2017

 (مليون ريال)الصادرات غير البترولية، ربعي 

6.0▲ 

7.8▼ 

11.6▲ 

4.5▼ 

0.3▼ 

5.1▼ 

8.9▼ 

2.0▼ 

4.2▲ 

2.1▼ 

 الربع الثاني الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني

2016 2017

 (*٪)غير البترولية  التغير في الصادرات

 التغير الربعي

 التغير السنوي
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 حسب األقسامغير البترولية  الصادرات -1-2-2

 ة )مليون ريال(الرئيس غير البترولية حسب األقسامالصادرات 

 السلع المصدرة

 HS) قسام النظام المنسقحسب أ)
 الثانيالربع 

2016 

 2017 الثانيالربع 

 نسبة التغير )٪( التغير عن العام السابق القيمة

 ▲7.1 ▲910 13796 12886 منتجات الصناعات الكيماوية

 ▼0.1 ▼8 13606 13614 لدائن ومطاط ومصنوعاتهما

 ▲0.7 ▲24 3701 3677 المعادن العادية ومصنوعاتها

 ▼12.9 ▼517 3483 4000 النقل وأجزاؤهامعدات 

 ▼17.2 ▼508 2439 2947 اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها

 ▼8.6 ▼138 1479 1618 مواد غذائية محضرة والمشروبات والخل والتبغ

 ▼3.6 ▼54 1467 1521 حيوانات حية ومنتجاتها

 ▼38.2 ▼577 934 1511 اللؤلؤ واألحجار الكريمة، المجوهرات المقلدة

 ▼4.5 ▼32 689 721 ورق ومصنوعاته

 ▼1.2 ▼37 3097 3135 بقية السلع

 ▼2.1 ▼938 44693 45631 اإلجمالي

 

   

28.2 
29.8 

8.1 8.8 

6.5 

3.5 3.3 3.3 
1.6 

6.9 

30.9 30.4 

8.3 7.8 

5.5 

3.3 3.3 
2.1 1.5 

6.9 

منتجات الصناعات 
 الكيماوية

لدائن ومطاط 
 ومصنوعاتهما

المعادن العادية 
 ومصنوعاتها

معدات النقل 
 وأجزاؤها

اآلالت واألجهزة 
والمعدات 
الكهربائية 
 وأجزاؤها

مواد غذائية 
محضرة 

والمشروبات 
 والخل والتبغ

حيوانات حية 
 ومنتجاتها

اللؤلؤ واألحجار 
الكريمة، 

المجوهرات 
 المقلدة

 بقية السلع ورق ومصنوعاته

 (من اإلجمالي)%  2017في الربع الثاني * الصادرات غير البترولية الرئيسة

2016الربع الثاني   

2017الربع الثاني   

3.3▲ 

6.6▼ 

0.0▼ 
4.9▼ 3.9▼ 

2.1▲ 

0.7▼ 

30.2▲ 

8.3▲ 13.1▲ 
7.1▲ 

0.1▼ 

0.7▲ 

12.9▼ 
17.2▼ 

8.6▼ 
3.6▼ 

38.2▼ 

4.5▼ 
1.2▼ 

منتجات الصناعات 
 الكيماوية

لدائن ومطاط 
 ومصنوعاتهما

المعادن العادية 
 ومصنوعاتها

معدات النقل 
 وأجزاؤها

اآلالت واألجهزة 
والمعدات 
الكهربائية 
 وأجزاؤها

مواد غذائية 
محضرة 

والمشروبات 
 والخل والتبغ

حيوانات حية 
 ومنتجاتها

اللؤلؤ واألحجار 
الكريمة، 

المجوهرات 
 المقلدة

 بقية السلع ورق ومصنوعاته

 (٪) 2017التغير في الصادرات غير البترولية الرئيسة، الربع الثاني 

 التغير الربعي

 التغير السنوي
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 أهم مجموعات الدول المصدر إليها -1-2-3

 حسب مجموعات الدول )مليون ريال( غير البترولية الصادرات

 مجموعات الدول
  الثانيالربع 

2016 

 2017 الثانيالربع 

 نسبة التغير )٪( التغير عن العام السابق القيمة

 ▲14.7 ▲1903 14810 12907 دول اسيوية عدا العربية واالسالمية

 ▼12.3 ▼1587 11327 12913 دول مجلس التعاون الخليجي

 ▼15.4 ▼1009 5529 6538 دول الجامعة العربية االخرى

 ▲2.6 ▲123 4955 4832 دول االتحاد األوروبي

 ▼10.5 ▼483 4109 4591 دول اسالمية عدا العربية

 ▲3.0 ▲114 3964 3849 بقية المجموعات

 ▼2.1 ▼938 44693 45631 اإلجمالي

 

   

28.3 28.3 

14.3 

10.6 10.1 
8.4 

33.1 

25.3 

12.4 
11.1 

9.2 8.9 

دول اسيوية عدا العربية 
 واالسالمية

دول مجلس التعاون 
 الخليجي

دول الجامعة العربية 
 االخرى

 بقية المجموعات دول اسالمية عدا العربية دول االتحاد األوروبي

 (٪ من اإلجمالي) 2017الصادرات غير البترولية حسب مجموعات الدول، الربع الثاني 

 2016الربع الثاني 

 2017الربع الثاني 

▲4.0 

▼5.1 

▲2.9 

▼3.1 

▼15.4 

▲19.2 

▲14.7 

▼12.3 
▼15.4 

▲2.6 

▼10.5 

▲3.0 

دول اسيوية عدا العربية 
 واالسالمية

دول مجلس التعاون 
 الخليجي

دول الجامعة العربية 
 االخرى

 بقية المجموعات دول اسالمية عدا العربية دول االتحاد األوروبي

 (٪) 2017التغير في الصادرات غير البترولية حسب مجموعات الدول، الربع الثاني 

 التغير الربعي

 التغير السنوي
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 دول مصدر إليها 5أهم  -1-2-4

 )مليون ريال( )صادرات غير بترولية( دول مصدر إليها 5أهم 

 الدول
  الثانيالربع 

2016 

 2017 الثانيالربع 

 نسبة التغير )٪( التغير عن العام السابق ةالقيم

 ▼13.9 ▼987 6118 7105 االمارات العربية المتحدة

 ▲18.1 ▲818 5335 4517 الصـين

 ▲1.0 ▲29 2902 2873 الـهـنـد

 ▲42.9 ▲846 2817 1971 سـنغافورة

 ▲8.8 ▲144 1785 1641 الكويت

 ▲4.7 ▲850 18957 18107 المجموع

   42.4 39.7 ر إليها من إجمالي الصادرات )٪(دول مصد 5نسبة أهم 

  

   

15.6 

9.9 

6.3 

4.3 
3.6 

13.7 

11.9 

6.5 6.3 

4.0 

 الكويت سـنغافورة الـهـنـد الصـين االمارات العربية المتحدة

 (٪ من إجمالي الصادرات غير البترولية) 2017أهم خمس دول مصدر إليها، الربع الثاني 

 2016الربع الثاني 

 2017الربع الثاني 

▼6.9 

▲3.4 

▼3.8 

▲25.1 

▲4.8 

▼13.9 

▲18.1 

▲1.0 

▲42.9 

▲8.8 

 الكويت سـنغافورة الـهـنـد الصـين االمارات العربية المتحدة

 (٪) 2017التغير في الصادرات إلى أهم خمس دول، الربع الثاني 

 التغير الربعي

 التغير السنوي
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 : الوارداتنياً ثا

 تطور الواردات -2-1

( مليون ريـال خالل 139626( مليون ريـال مقابل )125948) 2017عام  من الثانيالربع بلغت قيمة واردات المملكة خالل 

 .2016عام  من الثانيالربع ٪( عن 9.8بنسبة ) ( مليون ريـال،13678، بانخفاض مقداره )2016عام  من الثانيالربع 

 ٪(.0.3( مليون ريال وبنسبة )389( بقدر )2017األول الربع السابق ) الربعقيمة الواردات بالمقارنة مع  ارتفعت بالمقابل

 
 

 
 السابق الربععن  التغير: الربعي التغير* 

  من العام السابق الربععن نفس  التغيرالسنوي:  التغير* 

139626 

117294 

125616 125558 125948 

 الربع الثاني الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني

2016 2017

 (مليون ريال)الواردات، ربعي 

2.4▼ 

16.0▼ 

7.1▲ 

0.0▼ 

0.3▲ 

17.7▼ 

25.4▼ 
23.5▼ 

12.3▼ 
9.8▼ 

 الربع الثاني الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني

2016 2017

 (*٪)التغير في الواردات 

 التغير الربعي

 التغير السنوي
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 الواردات حسب األقسام -2-2

 الواردات السلعية الرئيسية )مليون ريال(

 السلع المستوردة
 HS)حسب أقسام النظام المنسق (

 الثانيالربع 
2016 

 2017 الثانيالربع 

 نسبة التغير )٪( التغير عن العام السابق القيمة

 ▼14.8 ▼4935 28412 33347 اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها

 ▼26.2 ▼6965 19666 26631 معدات النقل وأجزاؤها

 ▼12.2 ▼1551 11195 12746 المعادن العادية ومصنوعاتها

 ▼10.3 ▼1261 11013 12274 منتجات الصناعات الكيماوية

 ▼2.1 ▼172 8126 8298 منتجات نباتية

 ▼5.9 ▼484 7736 8220 مواد غذائية محضرة والمشروبات والخل والتبغ

 ▼7.7 ▼414 4971 5385 األنسجة ومصنوعاتها

 ▼6.0 ▼309 4858 5167 حيوانات حية ومنتجاتها

 ▲132.3 ▲2755 4838 2083 المنتجات المعدنية

 ▼1.3 ▼343 25133 25477 اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها

 ▼9.8 ▼13678 125948 139626 اإلجمالي

 

  

23.9 

19.1 

9.1 8.8 

5.9 5.9 

3.9 3.7 

1.5 

18.2 

22.6 

15.6 

8.9 8.7 

6.5 6.1 

3.9 3.9 3.8 

20.0 

اآلالت واألجهزة 
والمعدات 
الكهربائية 
 وأجزاؤها

معدات النقل 
 وأجزاؤها

المعادن العادية 
 ومصنوعاتها

منتجات الصناعات 
 الكيماوية

مواد غذائية  منتجات نباتية
محضرة 

والمشروبات 
 والخل والتبغ

األنسجة 
 ومصنوعاتها

حيوانات حية 
 ومنتجاتها

المنتجات 
 المعدنية

 بقية السلع

 (من إجمالي الواردات)%  2017في الربع الثاني * الواردات الرئيسة

2016الربع الثاني   

2017الربع الثاني   

5.9▼ 4.2▼ 

2.7▲ 

12.9▼ 

10.2▲ 
0.2▲ 2.7▲ 

0.3▼ 

26.1▲ 

10.9▲ 

14.8▼ 
26.2▼ 

12.2▼ 10.3▼ 
2.1▼ 5.9▼ 7.7▼ 6.0▼ 

132.3▲ 

1.3▼ 

اآلالت واألجهزة 
والمعدات 
الكهربائية 
 وأجزاؤها

معدات النقل 
 وأجزاؤها

المعادن العادية 
 ومصنوعاتها

منتجات الصناعات 
 الكيماوية

مواد غذائية  منتجات نباتية
محضرة 

والمشروبات 
 والخل والتبغ

األنسجة 
 ومصنوعاتها

حيوانات حية 
 ومنتجاتها

المنتجات 
 المعدنية

 بقية السلع

 (٪) 2017التغير في الواردات الرئيسة، الربع الثاني 

 التغير الربعي

 التغير السنوي
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 دام المواد وطبيعة الموادالواردات حسب استخ -2-3

 الواردات حسب طبيعة المواد  الواردات حسب استخدام المواد
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%41.4 
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%20.6 

 استهالكية
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  مليون ريال

 وسيطة
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  مليون ريال
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  مليون ريال

 2016الربع الثاني 
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 2016الربع الثاني 
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 (٪) 2017التغير في الربع الثاني 
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0.1▲ 
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10.5▼ 10.6▼ 

 مصنعة نصف مصنعة خام

 (٪) 2017التغير في الربع الثاني 
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 والمنافذ الجمركيةالواردات حسب وسيلة النقل  -2-4

 الواردات حسب وسيلة النقل والمنافذ الجمركية )مليون ريال(

 وسيلة النقل والمنافذ الجمركية
 الثانيالربع 

2016 

 2017 الثانيبع الر

 نسبة التغير )٪( ن العام السابقع تغيرال القيمة

 ▼12.4 ▼11132 78655 89787 بحري

 ▼23.7 ▼12330 39726 52056 ميناء جدة اإلسالمي

 ▼16.9 ▼4889 24109 28998 ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

 ▲49.1 ▲1070 3250 2180 ملك عبداهللميناء ال

 ▲76.5 ▲5016 11569 6553 الموانئ األخرى

 ▲8.2 ▲2015 26657 24641 جوي

 ▲1.9 ▲210 11230 11020 بالرياض يمطار الملك خالد الدول

 ▲12.8 ▲1140 10015 8875 بجده يطار الملك عبدالعزيز الدولم

 ▲12.3 ▲564 5157 4593 مطار الملك فهد بالدمام

 ▲66.3 ▲102 256 154 المطارات األخرى

 ▼18.1 ▼4562 20636 25198 بري

 ▼26.3 ▼3173 8892 12066 البطحاء

 ▼9.3 ▼627 6123 6750 الرياض )الميناء الجاف(

 ▼2.6 ▼90 3406 3496 جسر الملك فهد

 ▼23.3 ▼671 2215 2887 المنافذ البرية األخرى

 ▼9.8 ▼13678 125948 139626 اإلجمالي
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 أهم مجموعات الدول المستورد منها -2-5

 حسب مجموعات الدول )مليون ريال(الواردات 

 مجموعات الدول
 الثانيالربع 

2016 

 2017 الثانيالربع 

 نسبة التغير )٪( التغير عن العام السابق القيمة

 ▼13.4 ▼6416 41412 47828 دول اسيوية عدا العربية واالسالمية

 ▼12.2 ▼4480 32218 36699 دول االتحاد األوروبي

 ▼9.0 ▼1799 18095 19895 دول امريكا الشمالية

 ▲3.3 ▲366 11386 11021 دول مجلس التعاون الخليجي

 ▼1.5 ▼110 7147 7256 دول اسالمية عدا العربية

 ▼7.3 ▼1239 15689 16928 بقية المجموعات

 ▼9.8 ▼13678 125948 139626 اإلجمالي

 

  

34.3 

26.3 

14.2 
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 واالسالمية

دول مجلس التعاون  دول امريكا الشمالية دول االتحاد األوروبي
 الخليجي

 بقية المجموعات دول اسالمية عدا العربية

 (٪ من اإلجمالي) 2017الواردات حسب مجموعات الدول، الربع الثاني 

 2016الربع الثاني 

 2017الربع الثاني 

▲8.9 
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▼9.0 
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▼7.3 

دول اسيوية عدا العربية 
 واالسالمية

دول مجلس التعاون  دول امريكا الشمالية دول االتحاد األوروبي
 الخليجي

 بقية المجموعات دول اسالمية عدا العربية

 (٪) 2017التغير في الواردات حسب مجموعات الدول، الربع الثاني 

 التغير الربعي

 التغير السنوي
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 دول مستورد منها 5أهم  -2-6

 ال(دول مستورد منها )مليون ري 5أهم 

 الدول
 الثانيالربع 

2016 

 2017 الثانيالربع 

 نسبة التغير )٪( التغير عن العام السابق القيمة

 ▲1.1 ▲218 20394 20176 الصـين

 ▼9.9 ▼1860 17006 18866 الواليات المتحدة االمريكية

 ▲8.1 ▲611 8167 7556 االمارات العربية المتحدة

 ▼24.7 ▼2264 6905 9169 المانيا

 ▼0.6 ▼34 5279 5312 لـهـنـدا

 ▼5.5 ▼3329 57751 61080 المجموع

   45.9 43.7 دول مستورد منها من إجمالي الواردات )٪( 5نسبة أهم 
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 2016الربع الثاني 

 2017الربع الثاني 
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 (٪) 2017التغير في الواردات إلى أهم خمس دول، الربع الثاني 

 التغير الشهرى

 التغير السنوي
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 ربعينسبة الصادرات غير البترولية للواردات، : ثالثاً 
العربية  من قيمة واردات المملكة ٪(35.5( مليون ريـال، وبنسبة مقدارها )44693بلغت قيمة الصادرات غير البترولية )

 2016 من عام الثانيالربع . في حين بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خالل 2017 من عام الثانيالربع خالل  السعودية

 ٪( من قيمة واردات المملكة خالل نفس الفترة.32.7( مليون ريـال وبنسبة مقدارها )45631)

 

 ربعيواردات، نسبة الصادرات غير البترولية لل

 الفترة السنة
 الواردات الصادرات غير البترولية

نسبة الصادرات غير 

 البترولية للواردات

 )٪( )مليون ريال(

 32.7 139626 45631 الربع الثاني 2016

 35.9 117294 42070 الربع الثالث 

 37.4 125616 46964 الربع الربع 

 35.7 125558 44849 الربع األول 2017

 35.5 125948 44693 الربع الثاني 
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 نسبة الصادرات غير البترولية للواردات، ربعي
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 سنوي، نسبة الصادرات غير البترولية للواردات :رابعاً 
العربية  ٪( من قيمة واردات المملكة33.8ريـال، وبنسبة مقدارها )مليار  (178)بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 

ريـال وبنسبة مقدارها مليار ( 190) 2015ة خالل عام . في حين بلغت قيمة الصادرات غير البترولي2016خالل عام  السعودية

 ٪( من قيمة واردات المملكة خالل نفس الفترة.29)

 نسبة الصادرات غير البترولية للواردات

 السنة

 السلعية الواردات الصادرات غير البترولية
نسبة الصادرات غير البترولية 

 للواردات

 )٪( )مليون ريال(

2007 104468 338088 30.9 

2008 121622 431753 28.2 

2009 109619 358290 30.6 

2010 134610 400736 33.6 

2011 176568 493449 35.8 

2012 190952 583473 32.7 

2013 202443 630582 32.1 

2014 217030 651876 33.3 

2015 189901 655033 29.0 

2015 177694 525636 33.8 
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 نسبة الصادرات غير البترولية للواردات، سنوي
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 : التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجيخامساً 

من  الثانيالربع  ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي خاللغير البترولية  بلغت قيمة صادرات المملكة

مليون  (433)قداره م بانخفاض، 2016عام  من الثانيالربع مليون ريـال خالل  (8463)مليون ريـال مقابل  (8030) 2017عام 

بلغت قيمة السلع المستوردة ذات المنشأ الوطني من دول مجلس التعاون الخليجي خالل  في حين٪(.0.1) ريـال، بنسبة

 رتفاعبا، 2016عام  من الثانيالربع ( مليون ريـال خالل 11021( مليون ريـال مقابل )11386) 2017عام  من الثانيالربع 

  ٪(.0.03، بنسبة )مليون ريـال (366)مقداره 

 )مليون ريال( الثانيالربع التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي خالل 

 الصادرات غير البترولية 
 الواردات

 الميزان التجاري
 االجمالي إعادة التصدير الصادرات الوطنية غير البترولي

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

 2049- 451- 8167 7556 6118 7105 1952 2903 4166 4202 مارات العربية المتحدةاال

 1290 1137 494 504 1785 1641 261 199 1524 1442 الكويت

 745 1587 338 303 1082 1890 213 580 869 1309 قطر

 244 38- 1213 1464 1458 1426 687 671 770 755 البحرين

 290- 341- 1174 1193 884 852 184 96 700 755 سـلطنة عمان

 60- 1892 11386 11021 11327 12913 3297 4450 8030 8463 اإلجمالي
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 (٪) 2017التغير في التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، الربع الثاني 

 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 غير البترولية الصادرات

 الثانيالربع 
2016 

 الثانيالربع 
2017 

 الثانيالربع 
2016 

 الثانيالربع 
2017 

 4,858 5,167 1,467 1,521 الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية 1

 8,126 8,298 483 469 منتجات نباتية 2

3 
دهون وشحوم وزيوت وشموع نباتية وحيوانية والدهون المحضرة 

 لألكل
280 241 1,043 1,177 

4 
منتجات صناعة األغذية والمشروبات والخل و التبغ و أبدال تبغ 

 مصنعة
1,618 1,479 8,220 7,736 

 4,838 2,083 480 364 المنتجات المعدنية 5

 11,013 12,274 13,796 12,886 منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 6

 4,709 5,207 13,606 13,614 اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما 7

 491 642 83 74 جلود خام، ومدبوغة وفراء ومصنوعاتها 8

 1,159 1,321 52 48 الفلين-الفحم الخشبي  -األخشاب ومصنوعاته  9

 1,635 1,879 689 721 الورق ومصنوعاته والمواد المستعملة في صناعته 10

 4,971 5,385 523 513 األنسجة والمصنوعات منها 11

12 
السياط والزهور الصناعية -عصي  -الرأس والمظالت األحذية وأغطية 

 مصنوعات من الشعر البشري-
25 15 1,178 977 

13 
مصنوعات من حجر وجبس أو اسمنت والميكا وخزف وفخار الزجاج 

 ومصنوعاته
546 475 2,193 1,891 

 3,236 2,810 934 1,511 اللؤلؤ واألحجار الكريمة وما شابهها ،المجوهرات التقليدية 14

 11,195 12,746 3,701 3,677 المعادن العادية ومصنوعاتها 15

 28,412 33,347 2,439 2,947 اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها 16

 19,666 26,631 3,483 4,000 معدات النقل وأجزاؤها 17

18 
األدوات البصرية والسينمائية والمعدات الطبية والمنبهات والساعات 

 الت الموسيقية ،وأجزاؤها،اآل
207 240 3,548 3,070 

 3,467 2,316 99 111 األسلحة والذخائر ;أجزاؤها ولوازمها 19

 3,295 3,317 312 357 سلع ومنتجات مختلفة 20

 27 22 93 141 التحف الفنية والقطع األثرية 21

 
 125,948 139,626 44,693 45,631 اإلجمالي

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

1الصادرات غير البترولية حسب الدول )مليون ريال(  

 
 الدولة

 الثانيالربع 
2016 

 الثانيالربع 
2017 

 6118.0 7104.7 االمارات العربية المتحدة 1

 5335.0 4516.9 الصـين 2

 2902.4 2873.5 الـهـنـد 3

 2816.6 1970.9 سـنغافورة 4

 1784.7 1641.0 الكويت 5

 1459.9 1345.9 بلجيكا 6

 1457.6 1426.0 البحرين 7

 1383.7 1566.0 الواليات المتحدة االمريكية 8

 1358.7 1643.7 تركيا 9

 1116.2 1639.4 مـصـر 10

 1082.3 1889.6 قطـر 11

 1071.0 1288.2 االردن 12

 884.0 851.8 سـلطنة عمان 13

 845.0 1041.3 اليزيامـ 14

 814.6 669.4 باكسـتان 15

 761.8 790.8 الـيـابـان 16

 696.3 567.6 تـايلند 17

 679.4 650.1 تايوان 18

 611.7 452.4 هولندا 19

 596.9 642.0 كوريا الجنوبية 20

 589.8 533.6 اسبانيا 21

 548.2 608.9 ايطاليا 22

 529.3 371.6 العراق 23

 524.7 673.7 ة اليمنيةالجمهوري 24

 523.6 459.2 السـودان 25

 502.7 451.5 فيتنام 26

 474.0 416.2 لبنان 27

 461.4 244.4 فرنسا 28

 445.3 289.9 استراليا 29

 410.7 644.7 الجزائر 30

 404.1 490.7 انـدونيسـيا 31

 378.3 688.0 المملكة المتحدة 32

 371.1 302.9 البرازيل 33

 361.3 406.7 ربالمغ 34

 302.9 255.1 سـويسـرا 35

                                                      

شير إلى " ي0.0". 2017 الثانيالمرتبة اعتمادا على قيمتها في الربع  1* 
اليوجد لها قيمة خالل هذه  “–“ يدل الرمزبينما  ألف 50قيمة أقل من 

 الفترة.

1الصادرات غير البترولية حسب الدول )مليون ريال(  

 
 الدولة

 الثانيالربع 
2016 

 الثانيالربع 
2017 

 300.4 240.4 جنوب افريقيا 36

 290.8 312.4 بنجـالدش 37

 286.9 189.4 هونج كونج 38

 280.1 266.1 بولندا 39

 254.7 245.2 كينيا 40

 185.5 225.7 تونس 41

 175.5 167.1 نيجيريا 42

 171.7 126.1 تنزانيا 43

 163.6 202.1 المانيا 44

 150.5 159.6 اليونان 45

 147.5 140.5 جيبوتي 46

 114.2 87.4 اثيوبيا 47

 91.5 75.4 كندا 48

 76.8 153.0 االرجنتين 49

 75.8 116.3 ليبيا 50

 70.4 48.1 جمهورية الصومال 51

 67.2 81.1 ميانمار ) بورما ( 52

 63.5 40.5 الـفـلبين 53

 58.5 36.4 نيوزلندا 54

 57.9 91.5 السويد 55

 56.7 73.4 سـيريلنكا 56

 52.9 63.0 ساحل العاج )كوت دي فوار( 57

 50.3 38.2 بيرو 58

 49.4 46.0 غانا 59

 48.9 33.0 مالطـه 60

 47.4 33.2 البرتغال 61

 45.7 9.9 روسيا االتحادية 62

 44.1 70.1 اسـتونيا 63

 31.5 30.6 السـنغال 64

 29.0 58.5 غينيا 65

 27.0 38.2 يبـالن 66

 25.2 19.2 جواتيماال 67

 25.0 14.5 انغوال 68

 22.8 16.9 كولمبيا 69

 21.3 7.7 الدنمرك 70

 21.2 39.1 اوكرانيا 71

 20.5 23.0 اوغندا 72

73 
جمهورية كونجو الديمقراطية 

 )زائير(
12.4 18.8 
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1الصادرات غير البترولية حسب الدول )مليون ريال(  

 
 الدولة

 الثانيالربع 
2016 

 الثانيالربع 
2017 

 18.2 19.0 موريتانيا 74

 17.9 19.2 سلوفينيا 75

 17.0 3.3 موريشس 76

 15.8 8.0 الكميرون 77

 15.8 8.6 موزمبيق 78

 15.3 28.8 توجو 79

 15.2 16.7 شيلي 80

 12.4 10.7 فلسطين 81

 12.2 13.3 جورجيا 82

 11.9 151.0 المكسيك 83

 10.5 11.9 ليبيريا 84

 10.3 5.7 فنلندا 85

 10.3 8.5 اكوادور 86

 9.3 8.7 التشيك 87

 8.7 8.5 رومانيا 88

 7.9 77.0 سوريا 89

 7.6 6.3 المجر )هنغاريا( 90

 7.2 4.5 سلوفاكيا 91

 7.1 9.1 ايرلندا 92

 6.5 19.6 اريتيريا 93

 6.5 7.6 قبرص 94

 5.9 5.5 جمهورية الدومينيكان 95

 5.6 1.5 ساو تومي وبرينسيبي 96

 5.4 2.8 هاييتي 97

 5.1 1.8 السلفادور 98

 4.8 4.2 سيراليون 99

 4.7 3.6 بروناي دار السالم 100

 4.5 17.1 النمسـا 101

 4.4 6.7 افغانسـتان 102

 4.3 4.3 بلغاريا 103

 4.1 0.7 براغواى 104

 4.1 1.5 مالي 105

 4.0 0.9 لتوانيا 106

1الصادرات غير البترولية حسب الدول )مليون ريال(  

 
 الدولة

 الثانيالربع 
2016 

 الثانيالربع 
2017 

 4.0 1.9 نامبيبيا 107

 3.9 7.1 النرويج 108

 3.2 2.3 زامبيا 109

 3.0 1.6 اذربيجان 110

 2.9 1.4 كونجو 111

 2.7 2.1 جامبيا 112

 2.5 2.5 كرواتيا 113

 2.5 3.1 بنين )داهومي( 114

 2.5 0.6 كوبا 115

 2.4 1.6 كوستاريكا 116

 2.4 1.6 كامبوديا 117

 2.4 1.1 الدومونيك 118

 2.3 2.4 تشـاد 119

 2.2 5.6 كوريا الشمالية 120

 2.2 0.9 لوكسمبورج 121

 2.2 0.6 غينيا بيساو 122

 2.1 20.6 دغشقرم 123

 2.0 1.3 مالوي 124

 1.9 0.3 راوندى 125

 1.9 2.0 جزر المالديف 126

 1.7 4.0 اورغواى 127

 1.3 6.6 كازاخستان 128

 1.2 0.9 صربيا 129

 1.2 0.0 جمايكا 130

 1.2 2.1 أوزباكستان 131

 1.1 0.3 البانيا 132

 1.1 0.5 ليسوتو 133

 1.1 2.3 النيجر 134

 1.0 0.8 ابونالج 135

 1.0 0.7 هوندوراس 136

 5.3 16.2 بقية الدول 

 44693.0 45631.0 اإلجمالي 
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الواردات حسب الدول -3

2الواردات حسب الدول )مليون ريال(  

 
 الدولة

 الثانيالربع 
2016 

 الثانيالربع 
2017  

 20394.1 20176.4 الصـين 1

 17006.3 18866.2 الواليات المتحدة االمريكية 2

 8166.8 7556.0 االمارات العربية المتحدة 3

 6905.1 9169.3 المانيا 4

 5278.6 5312.4 الـهـنـد 5

 4948.8 6487.9 كوريا الجنوبية 6

 4946.3 5048.5 فرنسا 7

 4480.5 7941.3 الـيـابـان 8

 4390.6 4931.6 ايطاليا 9

 3090.3 3306.0 تركيا 10

 2871.8 2627.2 البرازيل 11

 2626.1 3474.7 المملكة المتحدة 12

 2393.1 2687.0 اسبانيا 13

 2307.2 3155.9 تـايلند 14

 2253.1 2061.6 مـصـر 15

 1871.8 1936.1 انـدونيسـيا 16

 1797.5 2020.0 فيتنام 17

 1688.5 1713.2 بلجيكا 18

 1586.9 2626.5 سـويسـرا 19

 1375.0 1294.8 هولندا 20

 1358.1 1045.6 اليزيامـ 21

 1311.5 1158.2 استراليا 22

 1213.2 1464.0 البحرين 23

 1174.5 1193.3 سـلطنة عمان 24

 1119.1 1479.7 تايوان 25

 1094.3 293.1 اليونان 26

 1089.1 1028.6 كندا 27

 1043.0 1159.6 بولندا 28

 1028.3 1188.0 ايرلندا 29

 898.8 1070.8 السويد 30

 835.6 748.3 روسيا االتحادية 31

 804.9 1074.4 االردن 32

 700.7 591.3 السـودان 33

34 
جمهورية كونجو الديمقراطية 

 )زائير(
610.6 647.1 

 594.3 1017.2 االرجنتين 35

                                                      

" يشير إلى 0.0" .2017 الثانيالربع  المرتبة اعتمادا على قيمتها في 2*
 .خالل هذه الفترة قيمةاليوجد لها  “–“ الرمزبينما  ألف 50قيمة أقل من 

2الواردات حسب الدول )مليون ريال(  

 
 الدولة

 الثانيالربع 
2016 

 الثانيالربع 
2017  

 586.3 697.7 الدنمرك 36

 571.2 702.5 سـنغافورة 37

 569.1 1054.3 النمسـا 38

 527.8 722.0 المكسيك 39

 500.5 497.4 لبنان 40

 499.1 522.5 جنوب افريقيا 41

 494.5 504.5 الكويت 42

 482.0 592.8 التشيك 43

 458.1 356.5 اوكرانيا 44

 430.2 374.4 نيوزلندا 45

 415.9 337.7 فنلندا 46

 413.9 510.9 باكسـتان 47

 351.3 405.6 بنجـالدش 48

 337.5 303.0 قطـر 49

 313.7 332.5 رومانيا 50

 266.0 257.5 البرتغال 51

 264.5 268.9 الـفـلبين 52

 262.9 312.1 المجر )هنغاريا( 53

 239.8 187.8 اثيوبيا 54

 190.2 247.3 شيلي 55

 188.8 283.6 المغرب 56

 180.3 139.3 بلغاريا 57

 171.9 205.4 االتحاد األوربي 58

 170.5 146.1 سلوفاكيا 59

 127.0 44.9 نيةالجمهورية اليم 60

 125.7 107.8 اكوادور 61

 125.1 116.0 اسـتونيا 62

 116.0 95.6 جواتيماال 63

 115.6 111.5 النرويج 64

 92.1 92.7 سـيريلنكا 65

 85.2 121.2 سوريا 66

 76.3 77.4 كرواتيا 67

 75.1 74.9 كينيا 68

 75.0 1.7 براغواى 69

 72.4 115.1 لتوانيا 70

 59.2 64.7 سلوفينيا 71

 58.4 65.8 كامبوديا 72

 49.2 55.3 تونس 73
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2الواردات حسب الدول )مليون ريال(  

 
 الدولة

 الثانيالربع 
2016 

 الثانيالربع 
2017  

 48.9 39.4 جيبوتي 74

 44.0 35.1 ميانمار ) بورما ( 75

 40.1 22.6 بورتريكو 76

 36.7 33.2 هونج كونج 77

 32.3 60.7 لوكسمبورج 78

 23.9 35.3 قبرص 79

 22.3 27.0 كوستاريكا 80

 22.0 5.8 كازاخستان 81

 19.5 10.0 بيرو 82

 17.5 12.0 صربيا 83

 15.8 10.2 الدومونيك 84

 13.8 116.0 التفيا 85

 11.0 165.2 زامبيا 86

 9.5 17.7 تنزانيا 87

 8.9 12.2 كولمبيا 88

 8.6 10.3 البوسنة والهرسك 89

 8.6 8.5 فلسطين 90

 7.6 7.1 مالطـه 91

 7.5 12.2 كوريا الشمالية 92

 6.8 2.3 مولدافيا 93

 6.2 5.3 افغانسـتان 94

 6.1 4.6 موريشس 95

 5.9 5.2 نيجيريا 96

 5.6 8.1 الجزائر 97

 5.5 9.3 اورغواى 98

 5.3 6.5 مدغشقر 99

 5.0 1.2 ايسـالند 100

2الواردات حسب الدول )مليون ريال(  

 
 الدولة

 الثانيالربع 
2016 

 الثانيالربع 
2017  

 5.0 0.0 توجو 101

 4.7 20.1 جورجيا 102

 4.3 4.0 جمهورية الدومينيكان 103

 4.2 4.1 الجابون 104

 4.2 11.9 أوزباكستان 105

 4.2 3.4 غانا 106

 3.4 4.9 الكميرون 107

 3.1 1.5 اوغندا 108

 2.7 3.0 العراق 109

 2.3 0.7 البانيا 110

 2.3 2.1 مقدونيا 111

 2.3 2.4 جزر المالديف 112

 2.3 3.4 بيالروس 113

 2.2 1.7 كوبا 114

 2.0 3.6 هوندوراس 115

 1.9 13.4 مـنـغوليا 116

 1.5 0.3 راوندى 117

 1.4 142.0 جمهورية الصومال 118

 1.4 5.3 سان مارينو 119

 1.3 1.2 السلفادور 120

 1.1 0.6 الوس 121

 1.1 4.4 ارميـنيا 122

 1.1 0.4 جزر فيجى 123

 
 13.7 86.8 بقية الدول

 
 125948.0 139626.4 اإلجمالي

 

 



 

stats.gov.sa 

 

 


