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  مقدمة

أن تقدم نشرة  الهيئة العامة لإلحصاءيسر 

التبادل التجاري بين المملكة وشركائها التجاريين 

الرئيسيين والتي تبين التبادل التجاري مع أهم 

( دولة حسب حجم التبادل التجاري معها لعام 100)

، وتشتمل النشرة على جداول تفصيلية 2017

( دولة خالل الفترة 70للتبادل التجاري مع أهم )

، موزعة حسب مجموعات الدول، 2017 -2008

وموضحا فيها قيم الصادرات والواردات ونسبها 

إلى اإلجمالي العام وترتيب كل دولة من بين الدول 

المصدر إليها والمستورد منها وحجم التجارة 

ان التجاري، مع رسم بياني لقيم الصادرات والميز

والواردات، إضافة إلى أهم خمس سلع وطنية 

لكل دولة. كما  2017مصدرة ومستوردة خالل عام 

تشتمل هذه النشرة على جدول مختصر يوضح 

 2016( دولة أخرى لعامي 30التبادل التجاري مع )

، مرتبة حسب حجم التبادل التجاري معها 2017و

 م.2017لعام 

مع اإلحاطة بأن الصادرات تشمل قيم 

الصادرات من السلع الوطنية واألجنبية المعاد 

تصديرها حسب بلد المقصد، وصنفت الواردات 

 حسب بلد المنشأ للسلعة.

نأمل أن تفي هذه النشرة بالغرض المنشود 

من إعدادها وان تكون منطلقا لدراسات إحصائية 

 مستقبال ...

                                          

 ،،،والله الموفق 

 Introduction 

General Authority for Statistics (GAStat) 

is pleased to provide its bulletin of trade 

exchange with the most important trade 

partners of (100) countries according, to the 

trade volume during the year 2017. 

Statistical tables are available to explain 

trade with 70 countries during the period 

from 2008-2017 by state groups. It explains 

total exports, imports and their percentages 

as compared to total KSA exports 

and/imports; in addition to the ranking of 

countries according to imports, exports and 

trade volume. Besides, graphs are provided 

to show data of exports and imports, plus 

key five commodities exported to or 

imported from each country in 2017.  The 

bulletin includes another table that 

summarizes trade exchange with 30 

countries during 2016 and 2017, arranged 

according to the volume of trade recorded in 

2017. 

It is noteworthy that exports include the 

value of domestic and re-exported goods by 

the target country, type, and the country of 

origin.  

We hope the bulletin would meet the 

aspired targets and be used in future 

statistical studies.  

                                          

Allah is the Arbiter of Success,,, 
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احصاءات التجارة الخارجية
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7Trade and Balance for Kingdom of Saudi Arabiaالتبادل والميزان التجاري للمملكة العربية السعودية

أهم السلع الوطنية المصدرة والمستوردة للمملكة العربية 

السعودية
12

Top Exported and Imported Commodities for 

Kingdom of Saudi Arabia

13Gulf Cooperation Council Countriesدول مجلس التعاون الخليجي

18United Arab Emiratesاإلمارات العربية المتحدة

19Bahrainالبحرين

20Kuwaitالكويت

21Omanعمان

22Qatarقطر

23Other Arab Countriesدول عربية أخرى

28Egyptمصر

29Jordanاألردن

30Sudanالسودان

31Djiboutiجيبوتي

 32Iraqالعراق

33Lebanonلبنان

34Yemenالجمهورية اليمنية

35Moroccoالمغرب

36Algeriaالجزائر

37Tunisiaتونس

39Islamic Countries (Non-Arabic)(غير العربية)دول إسالمية 

44Turkeyتركيا

45Indonesiaانـدونيسـيا

46Malaysiaماليزيا

47Pakistanباكستان

48Bangladeshبنجالدش

49Mozambiqueموزمبيق

51Asia Countries (Non-Arabic Non-Islamic)(غير العربية واإلسالمية)دول آسيا 

56Chinaالصين

57Japanاليابان

58Indiaالهند

59South Koreaكوريا الجنوبية

60Singaporeسنغافورة

61Thailandتايلند

62Taiwanتايوان

63Vietnamفيتنام

64Philippinesالفلبين

65Myanmarميانمار

66Hong Kongهونج كونج

67Sri Lankaسيريلنكا

68Africa Countries (Non-Arabic Non-Islamic)(غير العربية واإلسالمية)دول أفريقيا 

73South Africaجنوب أفريقيا

74Kenyaكينيا

Indexالمحتويات    
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Indexالمحتويات    

75Congoكونجو

76Tanzaniaتنزانيا

77Ethiopiaأثيوبيا

78Nigeriaنيجيريا

79Australia & Oceaniaدول استراليا وجزر الباسفيك

84Australiaاستراليا

85New Zealandنيوزلندا

87North America Countriesدول أمريكا الشمالية

92United States of Americaالواليات المتحدة األمريكية

93Canadaكندا

95South America Countriesدول أمريكا الجنوبية

100Brazilالبرازيل

101Argentinaاألرجنتين

102Mexicoالمكسيك

103European Union Countriesدول االتحاد األوروبي

108Franceفرنسا

109Germanyالمانيا

110Italyايطاليا

111Netherlandهولندا

112Spainاسبانيا

113Belgiumبلجيكا

114United Kingdomالمملكة المتحدة

115Polandبولندا

116Greeceاليونان

117Swedenالسويد

118Irelandايرلندا

119Portugalالبرتغال

120Denmarkالدنمرك

121Austriaالنمسـا

122Czechالتشيك

123Finlandفنلندا

124Romaniaرومانيا

125Hungary(هنغاريا)المجر 

126Bulgariaبلغاريا

127Lithuaniaلتوانيا

128Estoniaاسـتونيا

ا  129Europe Countries (Non-European Union)(غير دول االتحاد األوروبي)دول أوروب

134Switzerlandسويسرا

135Russiaروسيا

136Ukraineأوكرانيا

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وبعض الدول 

األخرى
137

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and other 

countries
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  المملكة ودول العالم

تجارة المملكة مع دول العالم خالل  باينتت

م فقد تراوح حجم التبادل 2017-2008السنوات 

( مليار ريال إلى 1,079التجاري معها ما بين )

سجل ( مليار ريال خالل تلك الفترة، وقد 2,040)

فائض في الميزان التجاري للمملكة خالل تلك 

م 2015( مليار ريال عام 108الفترة يتراوح ما بين )

م كأعلى قيمة 2011( مليار ريال عام 874إلى )

م فقد بلغ 2017خالل هذه الفترة، أما في عام 

 ( مليار ريال.327الفائض حوالي )

وخالل تلك الفترة بلغت أعلى قيمة للصادرات 

م، وكانت أقل  2016مليار ريال في عام  (1,457)

 م.2016( مليـار ريال عام 688قيمة لها )

ومن أهم الدول التي صدرت لها المملكة عام 

الهند،  ،كوريا الجنوبية ،الصين ،اليابانم: 2017

، اإلمارات العربية الواليات المتحدة األمريكية

 هولندا، تايوان، البحرينالمتحدة، سنغافورة، 

وذلك على التوالي. ويمثل إجمالي قيمة 

( من %69الصادرات إلى هذه الدول ما نسبته )

 إجمالي الصادرات.

وكانت أهم السلع الوطنية المصدرة إليها لعام 

زيوت نفط خام ومنتجاتها، لدائن م: 2017

بوليمرات ، بوليمرات إيثيلينومصنوعاتها مثل 

ح ألوا و ،بولي أثيرات، بولي اسيتاالت، بروبلين

منتجات كيماوية عضوية مثل  ،وصفائح من لدائن

أثيرات وكحوالت غير دورية وهيدروكربونات دورية 

، منتجات كيماوية غير عضوية مثل والدورية

ذهب، وفضالت خردة  ألمنيوم خام،والنشادر، 

 .أسالك معزولة النحاس،

في حين بلغت أعلى قيمة للواردات منها 

م، وأقل 2015( مليار ريال في عام 655حوالي )

 KSA and the World Countries 

The KSA trade exchange with countries all 

over the world varied over the years from 

2008 -2017. The volume of trade exchange 

over that period ranged from SAR 1,079 bn. 

to SAR 2,040 bn. A trade balance surplus was 

recorded during that period, ranging 

between SAR 108 bn. in 2015 to SAR 874 bn. 

in 2011, to be the highest value achieved 

within this period. In 2017, a trade balance 

surplus was achieved, amounting to about 

SAR 327 bn. 

Throughout that period, the exports hit 

its peak (SAR 1,457 bn.) in 2012. Its lowest 

point was recorded in 2016 (SAR 688 bn.). 

Key importing countries from KSA in 2017 

are: Japan, China, South Korea, India, USA, 

United Arab Emirates (UAE), Singapore, 

Bahrain, Taiwan, and Netherland 

respectively. The total value of exports to 

these countries represented 69% of the total 

KSA exports. 

Key KSA exported commodities to these 

countries in 2017 were: Crude oil and its 

products, plastic and its products such as 

Polymers of Ethylene, Polymers of 

Propylene, Polyacetals, polyether's in 

primary forms and Plates and sheet of 

plastics, organic chemicals such as ethers, 

aperiodic alcohols, periodic and aperiodic 

hydrocarbons, carboxylic acids, inorganic 

chemicals such as ammonia, raw aluminum, 

9 
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م وذلك خالل تلك 2009( مليار ريال عام 358قيمة )

 الفترة. 

ومن أهم الدول التي استوردت منها المملكة 

الواليات المتحدة األمريكية، الصين، م: 2017عام 

 ،اليابانفرنسا،  ألمانيا،اإلمارات العربية المتحدة، 

 المملكة المتحدةالجنوبية، إيطاليا،  الهند، كوريا

وذلك على التوالي. ويمثل إجمالي قيمة الواردات 

( من إجمالي %63من هذه الدول ما نسبته )

 الواردات.

وكانت أهم السلع المستوردة منها لعام 

سيارات نقل ركاب، أجهزة هاتف، أدوية م: 2017

 قطع ذهب، ،خامزيوت ومحضرات نفط غير بشرية، 

حنفيات ومحابس وصمامات  ،غيار واجزاء طائرات

بضائع، حنفيات وصمامات  نقلسيارات  ،بأنواعها

سيارات نقل أجهزة حاسب آلي، بأنواعها، شعير، 

إطارات  قطع غيار سيارات، لحوم دواجن،، بضائع

قطع غيار لآلالت  آالت تكييف الهواء، بأنواعها،

 .الثقيلة

Gold, Copper waste and scrap, Insulated 

Wire. 

On the other hand, during that period, 

KSA imports reached their peak (about SAR 

655 bn.) in 2015, whereas their lowest level 

(SAR 358 bn.) was recorded in 2009.  

Key importers to KSA in 2017 were: 

China, USA, UAE, Germany, France, Japan, 

India, South Korea, Italy and United 

Kingdom respectively. The total value of 

imports from these countries represented 

63% of the KSA aggregate imports. 

Key commodities imported from these 

countries in 2017 were: Passenger transport 

vehicles, phones, human drugs, Petro. non 

crude oils and preparations, gold, Parts for 

aircraft, Taps, cocks, valves etc for pipes, 

tanks etc, Barley, Computer hardware, 

Vehicles for transport of goods, Poultry 

meat, Tires, Air Conditioning Machines, 

Parts for heavy machinery. 
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قيمة  ال)ال Value (Million S.R.)(مليون ري

الميزان التجاريحجم التجارةالوارداتالصادراتالسنة

YearExportImportTrade VolumeBalance of Trade

20081,175,482431,7531,607,235743,729

2009721,109358,2901,079,400362,819

2010941,785400,7361,342,521541,050

20111,367,620493,4491,861,069874,171

20121,456,502583,4732,039,975873,029

20131,409,523630,5822,040,106778,941

20141,284,122651,8761,935,997632,246

2015763,313655,0331,418,346108,280

2016688,423525,6361,214,059162,787

2017831,881504,4471,336,328327,435

التبادل والميزان التجاري للمملكة العربية السعودية

Trade and Balance of trade for Kingdom of Saudi Arabia
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        STATS.GOV.SA
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قيمة  ال)ال Value (Million SR)(مليون ري

القيمةأهم السلع المستوردةالقيمةأهم السلع الوطنية المصدرة

Top National Exported CommoditiesValueTop Imported CommoditiesValue

سيارات نقل ركابزيوت نفط خام ومنتجاتها

Oil and Oil ProductsVehicles for transporting persons

أجهزة هاتفبوليمرات إيثيلين

Polymers of Ethylene in primary formsTelephones

أدوية بشريةبوليمرات بروبلين

Polymers of Proplylene in primary formsMedicaments

زيوت ومحضرات نفط غير خامأثيرات وأثيرات الكحول

Ethers, Ether-Alcohols, etcPetro. non crude oils and preparations

ذهبكحوالت غير دورية ومشتقاتها

Acyclic Alcohols & HalogenatGold

قطع غيار وأجزاء الطائراتهيدروكربونات دورية

Cyclic HydrocarbonsParts for aircraft

حنفيات ومحابس وصمامات بأنواعهاألومنيوم خام

Aluminum, unwrought  Taps, cocks, valves etc for pipes, tanks etc

شعيرأسمدة معدنية أو أزوتية

Mineral or chemical fertilizers, nitrogenousBarley

أجهزة حاسب آليبولي اسيتاالت وبولي أثيرات

Polyacetals, polyethers in primary formsComputer hardware

سيارات نقل بضائع نشادر

AmmoniaVehicles for transport of goods

لحوم دواجنهيدروكربونات الدورية

Acyclic HydrocarbonsPoultry meat

قطع غيار للسياراتذهب

GoldParts & accessories for vehicles

إطارات بجميع أنواعهافضالت خردة نحاس 

Copper waste and scrapTires

آالت تكييف هواءأسالك معزولة

Insulated WireAir Conditioning Machines

قطع غيار لآلالت الثقيلة ألواح وصفائح من لدائن

Plates and sheet of plasticsParts for heavy machinery

By Harmonized System Classification (4 Digit)( خانات4)حسب تصنيف النظام المنسق 

2017أهم السلع الوطنية المصدرة والمستوردة للمملكة لعام 

Top Exported and Imported Commodities for Kingdom, 2017

الترتي

ب

Rank

الترتيب

Rank

1638,402136,315

236,248225,765

319,307314,623

415,997410,339

58,71859,886

65,99367,730

74,54876,607

83,39886,207

92,75095,377

102,363105,034

112,103114,656

121,933124,561

131,778134,454

141,487144,383

151,431154,619

سلع أخرى
53,079

سلع أخرى
353,891

Other CommoditiesOther Commodities

إجمالي الصادرات الوطنية
799,535

إجمالي الواردات
504,447

National Exports TotalImports Total

        STATS.GOV.SA
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  مجلس التعاونالمملكة ودول 

تباينت تجارة المملكة البينية مع دول مجلس 

م 2017- 2008التعاون الخليجي خالل السنوات 

فقد تراوح حجم التبادل التجاري معها ما بين 

مليون ريال ( 145,206( مليون ريال إلى )89,088)

خالل تلك الفترة، وقد سجل فائض في الميزان 

( مليون ريال 30,296التجاري للمملكة يتراوح بين )

 م. 2008( مليون ريال عام 64,092م إلى )2015عام 

( 71,543بلغت قيمة الصادرات إليها ما بين )و

( مليـون ريال خالل تلك 97,413مليون ريال إلى )

مة واردات المملكة منها الفترة، في حين تراوحت قي

( مليون 48,714( مليون ريال إلى )17,545ما بين )

 ريال خالل تلك الفترة.  

اإلمارات العربية ومن أهم دول هذه المجموعة 

( من %7والتي استأثرت بما نسبته ) المتحدة

إجمالي قيمة صادرات المملكة، وبلغت الصادرات 

( مليون ريال حيث 57,428م )2017اليها خالل عام 

احتلت المرتبة )السادسة( من بين الدول التي 

تصدر لها المملكة، وكانت أهم السلع الوطنية 

 منتجات معدنية، لدائن ومصنوعاته،المصدرة إليها: 

معادن ثمينة وأحجار  ،عضويةمنتجات كيماوية 

 ألبان وبيض ومنتجات حيوانية لألكل. كريمة،

مملكة منها خالل في حين بلغت قيمة واردات ال

( مليون ريال تمثل نسبة 32,831م )2017عام 

( من إجمالي قيمة واردات المملكة حيث 7%)

ة( من بين الدول التي تستورد ثالثاحتلت المرتبة )ال

منها المملكة، وكانت أهم السلع المستوردة منها: 

نحاس  ،منتجات معدنية، معادن ثمينة وأحجار كريمة

 ،وقوارب ومنشآت عائمةسفن  ومصنوعاته،

 . مصنوعات من حديد أو صلب )فوالذ(

 KSA and the GCC Countries 

The inter-trade between KSA and the Gulf 

Cooperation Council (GCC) countries varied 

over the period from 2008-2017. The volume 

of trade exchange ranged between SAR 

89,088 mm and SAR 145,206 mm along that 

period. The trade balance surplus of KSA 

ranged between SAR 30,296 mm in 2015 and 

SAR 64,092 mm in 2008. 

The value of KSA exports to GCC countries 

ranged between SAR 71,543 mm and SAR 

97.413 mm within that period. Whereas the 

value of KSA imports from them ranged 

between SAR 17,545 mm and SAR 48.714 

mm over the same period.  

UAE ranked first GCC importer from KSA 

(amounting to 7% of the total KSA exports). 

Actually, the KSA exports to UAE in 2017 

amounted to SAR 57,428 mm It ranked 6th 

among the countries importing from KSA. 

The key UAE imports from KSA were: 

Mineral products, Plastics and articles 

thereof, Organic chemicals, Precious stones 

and metals, Dairy; eggs; edible products of 

animal origin. 

The value of KSA imports from UAE in 

2017 was SAR 32,831 mm, representing 7% 

of the total value of KSA imports. It ranked 

3rd among the countries exporting to KSA. 

The key UAE exports to KSA were: Precious 

stones and metals, Mineral products, Copper 
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وبذلك تحقق فائض في الميزان التجاري مـقداره 

 ( مليون ريال في ذلك العام.24,598)

 مملكة البحرينوتليها في ترتيب دول المجموعة 

( من إجمالي قيمة %3والتي استأثرت بما نسبته )

رات م. وبلغت الصاد2017صادرات المملكة لعام 

ليون ريال حيث احتلت المرتبة ( م21,993اليها )

ة( من بين الدول التي تصدر لها المملكة، ثامن)ال

منتجات وكانت أهم السلع الوطنية المصدرة إليها: 

ألبان وبيض  ،ومصنوعاتهألومنيوم ، معدنية

، لدائن ومصنوعاتهاومنتجات حيوانية لألكل، 

 .صب )فوالذ(مصنوعات من حديد أو 

في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها خالل 

( %1( مليون ريال تمثل نسبة )5,229م )2017عام 

من إجمالي قيمة واردات المملكة حيث احتلت 

( من بين الدول التي ة والعشرونحاديالالمرتبة )

تستورد منها المملكة، وكانت أهم السلع 

، ألومنيوم ومصنوعاتهالمستوردة منها: 

الحديد  ،حديد أو صلب )فوالذ(مصنوعات من 

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها، ، والصلب )فوالذ(

  منتجات معدنية.

وبذلك تحقق فائض في المـيزان التجاري مـقداره 

 ( مليون ريال في ذلك العام.16,764)

and articles thereof, Ships, boats and 

floating structures, Articles of iron or steel.  

Accordingly, a trade balance surplus was 

achieved, amounting to SAR 24,598 mm in 

that year. 

The Kingdom of Bahrain ranked second 

GCC trade partner with KSA; as it received 

3% of the KSA aggregate exports in 2017. 

The value of KSA exports to the Kingdom of 

Bahrain reached SAR 21,993 mm Actually, it 

ranked 8th among the countries to which 

KSA exported. The key KSA exports to 

Bahrain were: Mineral products, Aluminum 

and articles thereof, Dairy; eggs; edible 

products of animal origin, Plastics and 

articles thereof, Articles of iron or steel. 

The value of KSA imports from Bahrain in 

2017 was SAR 5,229 mm, representing 1% of 

the total value of KSA imports. It ranked 21st 

among exporting countries to KSA. Bahrain's 

key exports to KSA were: Aluminium and 

articles thereof, Articles of iron or steel, Iron 

and steel, Machinery appliances; parts, 

Mineral products.  

Consequently, the trade balance surplus 

of SAR 16,764 mm in that year. 
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احصاءات التجارة الخارجية

Foreign Trade Statistics

___________________________________________________________________________________________

قيمة  ال)ال Value (Million S.R.)(مليون ري

الميزان التجاريالتطورحجم التجارةالنسبةالوارداتالنسبةالصادراتالسنة

YearExport% of TotalImport% of TotalTrade Volume
Index no

2008=100
Balance  of Trade

200882,7447%18,6524%101,39610064,092

200971,54310%17,5455%89,0888853,997

201076,9538%22,3376%99,2899854,616

201192,5367%32,1337%124,66912360,403

201296,3407%38,8097%135,14913357,531

201395,2647%48,4488%143,71214246,816

201497,4138%47,7937%145,20614349,621

201579,00910%48,7147%127,72312630,296

201680,55812%41,0338%121,59112039,525

201793,70511%45,3799%139,08413748,325

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and GCC Countries
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200832,90093%10,814113%43,714822,085

200931,92164%10,790103%42,711621,131

201032,92383%14,19084%47,113618,734

201137,88193%20,42664%58,307717,456

201238,927103%24,49564%63,422614,432

201338,89683%31,94065%70,83666,956

201444,35673%31,01965%75,375613,337

201540,16165%33,26465%73,42566,897

201645,15467%28,61645%73,771616,538

201757,42867%32,83137%90,259624,598

القيمة

Value

القيمة

Value

ألبان وبيض ومنتجات حيوانية لألكل
1,385

(فوالذ)مصنوعات من حديد أو صب 
1,339

Dairy; eggs; edible products of animal originArticles of iron or steel

معادن ثمينة وأحجار كريمة
1,443

سفن وقوارب ومنشآت عائمة
1,560

Precious stones and metalsShips, boats and floating structures

منتجات كيماوية عضوية
2,159

نحاس ومصنوعاته
2,242

Organic chemicalsCopper and articles thereof

لدائن ومصنوعاتها
4,682

منتجات معدنية 
3,384

Plastics and articles thereofMineral products

7,871
Mineral productsPrecious stones and metals

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و اإلمارات العربية المتحدة

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and U.A.E.

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
27,152

معادن ثمينة وأحجار كريمة
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200835,38983%4,429251%39,8181030,960

200924,53493%3,530241%28,0641021,004

201029,84993%4,044241%33,893925,805

201136,935103%4,780261%41,7151132,155

201239,12193%4,996281%44,1181134,125

201338,08193%6,360241%44,4401231,721

201434,55993%7,266211%41,8251227,293

201520,65293%7,359191%28,0111213,293

201617,88493%5,353221%23,2371312,532

201721,99383%5,229211%27,2231216,764

القيمة

Value

القيمة

Value

(فوالذ)مصنوعات من حديد أو صب 
193

منتجات معدنية 
312

Articles of iron or steelMineral products

لدائن ومصنوعاتها
260

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
341

Plastics and articles thereofMachinery appliances; parts

ألبان وبيض ومنتجات حيوانية لألكل
431

(فوالذ)الحديد والصلب 
382

Dairy; eggs; edible products of animal originIron and steel

ألومنيوم ومصنوعاته
463

(فوالذ)مصنوعات من حديد أو صب 
673

Aluminium and articles thereofArticles of iron or steel

1,399
Mineral productsAluminium and articles thereof

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و البحرين

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and BAHRAIN

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
15,941
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20085,629300%1,168450%6,797324,461

20094,932271%1,103430%6,035313,829

20105,189291%1,400430%6,588323,789

20115,954290%1,738420%7,693334,216

20126,078300%1,556470%7,634344,522

20136,119290%1,876470%7,995354,243

20145,770310%1,965470%7,735353,806

20156,394251%1,813460%8,207324,581

20167,089241%1,710430%8,799295,379

20177,477241%1,648440%9,125295,828

القيمة

Value

القيمة

Value

ورق وورق مقوى 
384

ورق وورق مقوى 
117

Paper and paperboardPaper and paperboard

(فوالذ)مصنوعات من حديد أو صب 
469

محضرات فواكه وخضار
136

Articles of iron or steelPrepsrations of vegetables and fruit

لدائن ومصنوعاتها
500

(فوالذ)الحديد والصلب 
144

Plastics and articles thereofIron and steel

صابون وشموع
531

لدائن ومصنوعاتها
152

Soap and waxesPlastics and articles thereof

168
Dairy; eggs; edible products of animal originMalt; products of the milling industry

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و الكويت

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and KUWAIT

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

ألبان وبيض ومنتجات حيوانية لألكل
768

شعير ومنتجات مطاحن
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20082,617370%1,762410%4,38040855

20092,940330%1,453370%4,394351,487

20102,995340%1,762370%4,757371,234

20116,471280%3,392311%9,863303,079

20126,762290%5,493271%12,255301,268

20136,355280%5,883291%12,23928472

20146,533281%5,435291%11,968301,097

20155,005291%4,474311%9,47929530

20163,275310%4,144261%7,42031-869

20174,038310%4,994231%9,03230-956

القيمة

Value

القيمة

Value

محضرات فواكه وخضار
256

ورق وورق مقوى 
201

Prepsrations of vegetables and fruitPaper and paperboard

صابون وشموع
271

محضرات فواكه وخضار
244

Soap and waxesPrepsrations of vegetables and fruit

منتجات معدنية 
420

(فوالذ)الحديد والصلب 
274

Mineral productsIron and steel

لدائن ومصنوعاتها
452

لدائن ومصنوعاتها
1,087

Plastics and articles thereofPlastics and articles thereof

1,873
Dairy; eggs; edible products of animal originMalt; products of the milling industry

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و سلطنة عمان

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and OMAN

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

ألبان وبيض ومنتجات حيوانية لألكل
571

شعير ومنتجات مطاحن
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20086,209281%478580%6,687335,730

20097,216211%669490%7,885266,546

20105,996281%942480%6,938315,054

20115,294330%1,797410%7,091343,497

20125,452310%2,268420%7,720333,183

20135,813300%2,389420%8,202333,424

20146,195300%2,109460%8,304344,087

20156,798241%1,803470%8,601314,995

20167,155221%1,209510%8,364305,945

20172,768370%677580%3,445452,091

القيمة

Value

القيمة

Value

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
115

منتجات كيماوية غير عضوية
50

Electrical equipment; partsInorganic chemicals

لدائن ومصنوعاتها
169

لدائن ومصنوعاتها
75

Plastics and articles thereofPlastics and articles thereof

(فوالذ)مصنوعات من حديد أو صب 
194

(فوالذ)الحديد والصلب 
108

Articles of iron or steelIron and steel

منتجات معدنية 
200

ألومنيوم ومصنوعاته
117

Mineral productsAluminium and articles thereof

135
Dairy; eggs; edible products of animal originMachinery appliances; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و قطر

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and QATAR

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

ألبان وبيض ومنتجات حيوانية لألكل
304

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
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 دول عربية أخرى
Other Arab Countries 



 
 



 xchangeErade T                    7201                        التبادل التجاري 

 

  الدول العربية األخرىالمملكة و

 

تباينت تجارة المملكة البينية مع الدول العربية 

م فقد تراوح 2017- 2008األخرى خالل السنوات 

( مليون 53,876حجم التبادل التجاري معها ما بين )

مليون ريال خالل تلك الفترة، ( 80,972ريال إلى )

وقد سجل فائض في الميزان التجاري يتراوح بين 

( مليون ريال 50,454( مليون ريال إلى )19,908)

 خالل تلك الفترة. 

حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ما بين 

( مليـون ريال، 63,880( مليون ريال إلى )38,291)

ن في حين تراوحت قيمة واردات المملكة منها بي

( مليون ريال 20,095( مليون ريال إلى )12,285)

 خالل تلك الفترة.  

والتي استأثرت  مصرومن أهم دول المجموعة 

( من إجمالي قيمة صادرات %2بما نسبته )

م، وبلغت الصادرات اليها 2017المملكة لعام 

 حاديةال( مليون ريال حيث احتلت المرتبة )18,902)

عشر( من بين الدول التي تصدر لها المملكة، 

منتجات وكانت أهم السلع الوطنية المصدرة إليها: 

، ورق وورق مقوى، لدائن ومصنوعاته، معدنية

 .ألومنيوم ومصنوعاته ،الحديد والصلب )فوالذ(

في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها خالل 

 (%2( مليون ريال تمثل نسبة )8,492م )2017عام 

من إجمالي قيمة واردات المملكة حيث احتلت 

عشر( من بين الدول التي  ةخامسلالمرتبة )ا

تستورد منها المملكة، وكانت أهم السلع 

أجهزة ومعدات  منتجات معدنية،المستوردة منها: 

 .الحديد والصلب )فوالذ( ،فواكه، خضاركهربائية، 

 KSA and the Other Arab 

Countries 

The inter-trade between KSA and the 

other Arab countries varied over the period 

from 2008-2017. The volume of trade 

exchange ranged between SAR 53,876 mm 

and SAR 80,972 mm along that period. The 

trade balance surplus of KSA ranged 

between SAR 19,908 mm and SAR 50,454 

mm during that period.  

The value of KSA exports to these 

countries ranged between SAR 38,291 mm 

and SAR 63,880 mm whereas the value of 

KSA imports from them ranged between 

SAR 12,285 mm and SAR 20,095 mm in that 

period.  

Egypt came ahead of non-GCC Arab 

countries importing from KSA, with 2% of 

total KSA exports in 2017. Actually, the KSA 

exports to Egypt amounted to SAR 18,902 

mm It ranked 11th among importers from 

KSA. The key KSA exports to Egypt were: 

Mineral products, Plastics and articles 

thereof, Paper and paperboard, Iron and 

steel, Aluminum and articles thereof. 

The value of KSA imports from Egypt in 

2017 on the other hand, was SAR 8,492 mm, 

representing 2% of the total value of KSA 

imports. It ranked 15th among the countries 

exporting to KSA. The key KSA imports from 

Egypt were: Mineral products, Electrical 
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 xchangeErade T                    7201                        التبادل التجاري 

 

وبذلك تحقق فائض في المـيزان التجاري مـقداره 

 ( مليون ريال في ذلك العام. 10,409)

 األردن وتليها في ترتيب دول هذه المجموعة

( من إجمالي قيمة %1والتي استأثرت بما نسبته )

صادرات المملكة، وبلغت الصادرات اليها خالل عام 

( مليون ريال حيث احتلت 10,318م حوالي ) 2017

عشر( من بين الدول التي تصدر  لتاسعةالمرتبة )ا

المملكة، وكانت أهم السلع الوطنية المصدرة لها 

سكر ، لدائن ومصنوعاته، منتجات معدنيةإليها: 

ومصنوعات سكرية، مشروبات، سوائل وخل، 

 .محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق

في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها خالل 

( %1( مليون ريال تمثل نسبة )3,176م )2017عام 

واردات المملكة، حيث احتلت من إجمالي قيمة 

( من بين الدول التي ثانية والثالثونالالمرتبة )

تستورد منها المملكة وكانت أهم السلع 

ورق وورق ، منتجات الصيدلةالمستوردة منها: 

 خضار، مصنوعات حجرية أو إسمنتية، مقوى

    .منتجات كيماوية غير عضوية

وبذلك تحقق فائض في الميزان التجاري 

 ( مليون ريال في ذلك العام.7,141ه )مـقدار

equipment; parts, Fruits, Vegetables, Iron 

and steel. 

Consequently, the trade balance surplus 

of SAR 10,409 mm in that year.  

Coming second after Egypt in the list of 

non-GCC Arab countries importing from KSA 

was Jordan. Jordan's imports from KSA in 

2016 amounted to SAR 10,318 mm (1%) of 

the total KSA exports). It ranked 19th among 

the countries importing from KSA. The key 

KSA exports to Jordan were: Mineral 

products, Plastics and articles thereof, Sugars 

and sugar confectionery, Beverages and 

vinegar, Preparations of cereals or flour. 

The value of KSA imports from Jordan in 

2017 was SAR 3,176 mm, representing 1% of 

total value of KSA imports. It ranked 32th 

among the countries exporting to KSA. The 

key KSA imports from Jordan were: 

Pharmaceutical products, Paper and 

paperboard, Articles of stone or cement, 

Vegetables, Inorganic chemicals.  

Accordingly, a trade balance surplus was 

achieved, amounting to SAR 7,141 mm in 

that year. 
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احصاءات التجارة الخارجية

Foreign Trade Statistics

___________________________________________________________________________________________

قيمة  ال)ال Value (Million S.R.)(مليون ري

الميزان التجاريالتطورحجم التجارةالنسبةالوارداتالنسبةالصادراتالسنة

YearExport% of TotalImport% of TotalTrade Volume
Index no

2008=100
Balance  of Trade

200863,8805%13,4253%77,30510050,454

200941,5906%12,2853%53,8767029,305

201049,7535%14,2614%64,0148335,493

201163,1035%16,4523%79,55510346,652

201261,3794%17,6553%79,03510243,724

201359,2574%18,7373%77,99410140,520

201461,8745%19,0983%80,97210542,776

201544,8366%20,0953%64,9318424,742

201638,2916%18,3833%56,6737319,908

201748,5376%17,9344%66,4718630,603

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والدول العربية األخرى

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and Other Arab Countries
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200816,799171%5,612191%22,4111611,188

20098,336201%5,365161%13,701202,971

20109,725201%6,074162%15,800213,651

201110,696241%7,021151%17,718243,675

201210,498241%7,520171%18,018242,978

201312,056221%7,909171%19,965234,146

201414,344191%8,414191%22,758215,930

201515,181112%8,719181%23,901156,462

201613,974122%7,933162%21,907146,042

201718,902112%8,492152%27,3941110,409

القيمة

Value

القيمة

Value

ألومنيوم ومصنوعاته
167

(فوالذ)الحديد والصلب 
376

Aluminium and articles thereofIron and steel

(فوالذ)الحديد والصلب 
216

خضار
609

Iron and steelVegetables

ورق وورق مقوى 
274

فواكه
650

Paper and paperboardFruits

لدائن ومصنوعاتها
2,738

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
653

Plastics and articles thereofElectrical equipment; parts

1,375
Mineral productsMineral products

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و مصر

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and EGYPT

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
13,579

منتجات معدنية 
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200816,406191%1,895380%18,3012414,512

200911,121142%2,004321%13,125219,116

201012,849151%2,342311%15,1902210,507

201116,816181%2,466350%19,2822214,350

201219,404181%2,697360%22,1022216,707

201316,178181%3,188351%19,3662412,991

201417,792181%3,487371%21,2792314,305

201511,789172%3,773341%15,561238,016

20168,691181%4,042281%12,732234,649

201710,318191%3,176321%13,494237,141

القيمة

Value

القيمة

Value

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق
217

منتجات كيماوية غير عضوية
175

Preparations of cereals or flourInorganic chemicals

مشروبات، سوائل وخل
238

خضار
183

Beverages and vinegarVegetables

سكر ومصنوعات سكرية
268

مصنوعات حجرية أو إسمنتية
197

Sugars and sugar confectioneryArticles of stone or cement

لدائن ومصنوعاتها
1,496

ورق وورق مقوى 
280

Plastics and articles thereofPaper and paperboard

811
Mineral productsPharmaceutical products

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و األردن

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and JORDAN

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
5,637

منتجات الصيدلة
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20082,291380%547550%2,837481,744

20092,123360%615520%2,738431,509

20102,216370%790500%3,007431,426

20112,176420%1,249510%3,42549928

20122,137410%1,473490%3,61050664

20132,061390%1,956450%4,01646105

20141,806400%2,178450%3,98548-372

20151,920420%2,560400%4,48141-640

20161,807400%1,959400%3,76642-151

20172,398390%2,383410%4,7813715

القيمة

Value

القيمة

Value

أسمدة
43

خضار
9

FertilisersVegetables

منتجات كيماوية غير عضوية
56

لحوم وأحشاء وأطراف لألكل
18

Inorganic chemicalsMeat and edible meat offal

سكر ومصنوعات سكرية
150

نفايات األغذية؛ أغذية للحيوانات
31

Sugars and sugar confectioneryWaste from the food; animal fodder

منتجات الصيدلة
152

بذور وأثمار زيتية؛ قش وعلف
158

Pharmaceutical productsOil seeds and fruits; straw and fodder

2,136
Plastics and articles thereofLive animals

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و السودان

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and SUDAN

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

لدائن ومصنوعاتها
529

حيوانات حية
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20086,163291%489560%6,652345,673

20093,430300%390580%3,820383,040

20103,591310%58850%3,650393,533

20115,424310%49890%5,473375,375

20124,425330%97800%4,522444,328

20134,691330%136820%4,827424,556

20145,038320%120800%5,158434,919

20152,992330%118820%3,109502,874

20162,593340%108790%2,701502,485

20173,808330%208750%4,017403,600

القيمة

Value

القيمة

Value

ألبان وبيض ومنتجات حيوانية لألكل
21

(فوالذ)مصنوعات من حديد أو صب 
0

Dairy; eggs; edible products of animal originArticles of iron or steel

أسمدة
36

شعير ومنتجات مطاحن
0

FertilisersMalt; products of the milling industry

محضرات فواكه وخضار
42

حبوب
0

Prepsrations of vegetables and fruitCereals

لدائن ومصنوعاتها
94

خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي
29

Plastics and articles thereofWood and wood charcoal

179
Mineral productsLive animals

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و جيبوتي

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and DJIBOUTI

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
3,320

حيوانات حية
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20082,156390%11490%2,156552,155

20093,050310%01950%3,050413,050

20101,905390%01660%1,905531,904

20112,182410%11530%2,183562,181

20122,031420%71220%2,037592,024

20132,925360%61240%2,931512,919

20143,435350%51230%3,440513,430

20151,841430%101150%1,851611,831

20162,264360%23990%2,287522,240

20173,969320%30990%3,999413,939

القيمة

Value

القيمة

Value

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
133

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
1

Electrical equipment; partsMachinery appliances; parts

ألبان وبيض ومنتجات حيوانية لألكل
178

سكر ومصنوعات سكرية
2

Dairy; eggs; edible products of animal originSugars and sugar confectionery

لدائن ومصنوعاتها
182

صمغ وعصارات نباتية
3

Plastics and articles thereofLac and vegetable saps

ألومنيوم ومصنوعاته
246

قاطرات للسكك الحديدية
6

Aluminium and articles thereofRailway locomotives

17
Mineral productsAluminium and articles thereof

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و العراق

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and IRAQ

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
2,067

ألومنيوم ومصنوعاته
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20081,528420%994470%2,52250534

20091,331420%980460%2,31147351

20101,873400%1,097470%2,97045776

20112,979370%1,462480%4,440441,517

20122,947380%1,723440%4,669431,224

20131,823400%1,689500%3,51250134

20141,588430%1,481490%3,06954108

20151,445470%1,613490%3,05851-169

20161,506410%1,457470%2,9634450

20171,677440%1,557470%3,23346120

القيمة

Value

القيمة

Value

شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية
70

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
78

Animal or vegetable fats and oilsElectrical equipment; parts

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق
82

محضرات فواكه وخضار
80

Preparations of cereals or flourPrepsrations of vegetables and fruit

منتجات الصيدلة
93

كاكاو ومحضراته
85

Pharmaceutical productsCocoa and cocoa preparations

ألبان وبيض ومنتجات حيوانية لألكل
109

شعير ومنتجات مطاحن
255

Dairy; eggs; edible products of animal originMalt; products of the milling industry

316
Plastics and articles thereofPrecious stones and metals

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و لبنان

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and LEBANON

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

لدائن ومصنوعاتها
645

معادن ثمينة وأحجار كريمة
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20084,263320%681510%4,944373,582

20092,961320%738480%3,699392,223

20104,194300%788510%4,983363,406

20115,369320%969540%6,338364,401

20124,622320%1,008540%5,630403,615

20135,125320%912530%6,037404,213

20144,710330%1,009520%5,718403,701

20152,216380%570640%2,786531,647

20162,203370%243730%2,446511,960

20172,140410%470640%2,610541,670

القيمة

Value

القيمة

Value

ألبان وبيض ومنتجات حيوانية لألكل
84

خضار
38

Dairy; eggs; edible products of animal originVegetables

مشروبات، سوائل وخل
88

ألبان وبيض ومنتجات حيوانية لألكل
52

Beverages and vinegarDairy; eggs; edible products of animal origin

محضرات فواكه وخضار
114

بن وشاي وبهارات وتوابل
76

Prepsrations of vegetables and fruitCoffee, tea, mate and spices

ورق وورق مقوى 
156

أسماك وقشريات
119

Paper and paperboardFish and crustaceans

120
Plastics and articles thereofFruits

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و الجمهورية اليمنية

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and YEMEN

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

لدائن ومصنوعاتها
352

فواكه
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20089,489241%815490%10,304298,674

20095,141261%174660%5,315334,966

20108,053231%253670%8,306297,799

201111,318231%297650%11,6162911,021

201210,117251%538640%10,655319,579

20139,866241%314680%10,180319,552

20148,801261%637600%9,437338,164

20153,292310%858570%4,150422,434

20161,345430%776550%2,12155570

20171,704430%739560%2,44256965

القيمة

Value

القيمة

Value

مواد دابغة؛ ألوان ودهانات
44

ألبسة مصنرة 
51

Tannins; dyes and pigmentsArticles of apparel, knitted

أمالح وأحجار وأسمنت
63

فواكه
56

Salt; stone; cementFruits

ورق وورق مقوى 
108

سيارات وأجزاؤها
77

Paper and paperboardVehicles; parts

منتجات معدنية 
227

ألبسة غير مصنرة 
207

Mineral productsArticles of apparel, not knitted

231
Plastics and articles thereofInorganic chemicals

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و المغرب

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and MOROCCO

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

لدائن ومصنوعاتها
1,043

منتجات كيماوية غير عضوية
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

2008399570%37910%43675362

2009581510%21980%60266560

20101,024440%37920%1,06162986

20111,453470%45900%1,497601,408

20121,594490%65850%1,659621,529

20132,093380%57890%2,150552,036

20142,221390%24990%2,244572,197

20152,114390%33960%2,147572,081

20162,157380%36920%2,193532,121

20171,958420%181060%1,976581,941

القيمة

Value

القيمة

Value

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق
18

محضرات لحوم األسماك 
1

Preparations of cereals or flourPreparations of meat, of fish

مواد دابغة؛ ألوان ودهانات
38

منتجات كيماوية غير عضوية
2

Tannins; dyes and pigmentsInorganic chemicals

منتجات الصيدلة
74

منتجات الصيدلة
3

Pharmaceutical productsPharmaceutical products

ورق وورق مقوى 
182

خضار
3

Paper and paperboardVegetables

8
Plastics and articles thereofSugars and sugar confectionery

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و الجزائر

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and ALGERIA

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

لدائن ومصنوعاتها
1,399

سكر ومصنوعات سكرية
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

2008471550%316630%78766155

2009396550%166670%56267230

2010536550%134740%67070401

2011913530%77830%99068836

2012721540%128770%84970593

2013977480%142810%1,12064835

20141,021480%179730%1,20163842

2015935510%209740%1,14467727

2016775520%180760%95564594

2017832520%164800%99767668

القيمة

Value

القيمة

Value

حشو ولباد وحبال
10

ألبسة مصنرة 
11

Wadding; felt and ropesArticles of apparel, knitted

ألومنيوم ومصنوعاته
16

منتجات كيماوية غير عضوية
14

Aluminium and articles thereofInorganic chemicals

منتجات كيماوية غير عضوية
29

ألبسة غير مصنرة 
20

Inorganic chemicalsArticles of apparel, not knitted

مواد دابغة؛ ألوان ودهانات
30

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
24

Tannins; dyes and pigmentsElectrical equipment; parts

28
Plastics and articles thereofAnimal or vegetable fats and oils

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و تونس

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and TUNISIA

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

لدائن ومصنوعاتها
602
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 xchangeErade T                    7201                        التبادل التجاري 

 

والدول اإلسالمية غير  المملكة

  العربية

تباينت تجارة المملكة البينية مع الدول 

- 2008اإلسالمية غير العربية خالل السنوات 

م فقد تراوح حجم التبادل التجاري معها ما بين 2017

( مليون ريال 96,736إلى )( مليون ريال 49,202)

خالل هذه الفترة، وقد سجل فائض في الميزان 

التجاري لصالح المملكة طوال هذه الفترة يتراوح ما 

( مليون 39,862( مليون ريال إلى )11,192بين )

 ريال. 

( 33,720وبلغت قيمة الصادرات إليها ما بين )

( مليـون ريال خالل تلك 67,131مليون ريال إلى )

، في حين تراوحت قيمة واردات المملكة منها الفترة

( مليون 31,584( مليون ريال إلى )15,481بين )

 ريال خالل تلك الفترة.

والتي  تركياومن أهم دول هذه المجموعة 

( من إجمالي قيمة %1استأثرت بما نسبته )

صادرات المملكة، وبلغت الصادرات اليها خالل عام 

احتلت المرتبة ( مليون ريال حيث 9,532م )2017

( من بين الدول التي تصدر لها الحادية والعشرون)

المملكة، وكانت أهم السلع الوطنية المصدرة 

 منتجات، منتجات معدنية، لدائن ومصنوعاتهإليها: 

منتجات كيماوية غير ، فواكه، كيماوية عضوية

 .عضوية

في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها خالل 

مليون ريال تمثل نسبة  (11,312م ) 2017عام 

( من إجمالي قيمة واردات المملكة، حيث 2%)

عشر( من بين الدول التي  حاديةاحتلت المرتبة )ال

تستورد منها المملكة. وكانت أهم السلع 

أجهزة  تبغ وأبداله مصنعة،المستوردة منها: 

 KSA and Non-Arab Islamic 

Countries 

The inter-trade between KSA and the 

Non-Arab Islamic countries varied over the 

period from 2008-2017. The volume of trade 

exchange ranged between SAR 49,202 mm 

and SAR 96,736 mm in this period. The trade 

balance surplus of KSA ranged between SAR 

11,192 mm and SAR 39,862 mm during this 

period.  

The value of exports ranged between SAR 

33,720 mm and SAR 67,131 mm during that 

period whereas the value of KSA imports 

ranged between SAR 15,481 mm and SAR 

31,584 mm during that period 

Turkey came ahead of this group, as it 

received 1% of the total KSA exports. 

Actually, the KSA exports to Turkey in 2017 

amounted to SAR 9,532 mm It ranked 21th 

among the countries importing from KSA. 

The key KSA exports to Turkey were: Plastics 

and articles thereof, Mineral products, 

Organic chemicals, Fruits Inorganic 

chemicals. 

The value of KSA imports from Turkey in 

2017 was SAR 11,312 mm, representing 2% 

of the total value of KSA imports. It ranked 

11th among the countries exporting to KSA. 

The key KSA imports from Turkey were: 

Tobacco; manufactured substitutes, 

Electrical equipment; parts, Carpets, 
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وأدوات  سجاد، آالت ،ومعدات كهربائية وأجزاؤها

 .مصنعة أثاث ومبانيآلية وأجزاؤها، 

في المـيزان التجاري مـقداره  عجزوبذلك تحقق 

 ( مليون ريال في ذلك العام.  1,780)

 إندونيسياوتليها في ترتيب دول المجموعة 

( من إجمالي قيمة %1والتي استأثرت بما نسبته )

م، وبلغت الصادرات 2017صادرات المملكة لعام 

( مليون ريال حيث احتلت المرتبة 9,963اليها )

( من بين الدول التي تصدر لها المملكة، العشرون)

منتجات وكانت أهم السلع الوطنية المصدرة إليها: 

لدائن  ،منتجات كيماوية عضوية ،معدنية

الحديد  ومصنوعاته،ألومنيوم ، ومصنوعاتها

 .والصلب )فوالذ(

في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها خالل 

( %1تمثل نسبة )( مليون ريال 6,272م ) 2017عام 

من إجمالي قيمة واردات المملكة، حيث احتلت 

عشر( من بين الدول التي تستورد  ثامنةالمرتبة )ال

منها المملكة، وكانت أهم السلع المستوردة منها: 

 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي،، وأجزاها سيارات

ورق وورق مقوى،  ،عائمةسفن وقوارب ومنشآت 

 .نباتيةشحوم وزيوت حيوانية أو 

وبذلك تحقق فائض في الميزان التجاري 

 ( مليون ريال في ذلك العام.3,691مـقداره )

Machinery appliances; parts, Furniture; 

premade buildings. 

Consequently, the trade balance deficit 

turned to be SAR 1,780 mm in that year.  

Indonesia is the second prominent 

country of this group, as it received 1% of 

total KSA exports in 2017. The KSA exports 

to Indonesia amounted to SAR 9,963 mm It 

ranked 20th among the countries importing 

from KSA. The key KSA exports to Indonesia 

were: Mineral products, Organic chemicals, 

Plastics and articles thereof, Aluminum and 

articles thereof, Iron and steel. 

The value of KSA imports from Indonesia 

in 2017 was SAR 6,272 mm, representing 1% 

of the total value of KSA imports. It ranked 

18th among the countries exporting to KSA. 

The key KSA imports from Indonesia were: 

Vehicles; parts, Wood and wood charcoal, 

Ships, boats and floating structures, Paper 

and paperboard, Animal or vegetable fats 

and oils. 

Accordingly, a trade balance surplus was 

achieved, amounting to SAR 3,691 mm in 

that year. 
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احصاءات التجارة الخارجية

Foreign Trade Statistics

___________________________________________________________________________________________

قيمة  ال)ال Value (Million S.R.)(مليون ري

الميزان التجاريالتطورحجم التجارةالنسبةالوارداتالنسبةالصادراتالسنة

YearExport% of TotalImport% of TotalTrade Volume
Index no

2008=100
Balance  of Trade

200855,2062%19,5081%74,71410035,699

200933,7202%15,4811%49,2025818,239

201046,9462%19,7291%66,6756627,216

201163,1122%23,2511%86,3639939,862

201264,3592%29,6821%94,04113934,677

201367,1102%28,1361%95,24612838,974

201467,1312%29,6061%96,73612137,525

201544,6642%31,5841%76,2488413,080

201637,0452%25,8531%62,8987911,192

201743,3505%25,5455%68,89623217,805

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و الدول اإلسالمية غير العربية

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and Islamic Countries (non-Arabic)
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200811,650221%7,181152%18,830214,469

20095,737231%6,314132%12,05122-576

20109,012221%8,246142%17,25819766

201112,555221%9,192142%21,748193,363

201216,187191%13,422122%29,609162,765

201315,346191%12,283142%27,629193,063

201413,558211%10,867142%24,424202,691

201510,338181%12,745132%23,08317-2,406

20168,582191%12,064112%20,64617-3,482

20179,532211%11,312112%20,84418-1,780

القيمة

Value

القيمة

Value

منتجات كيماوية غير عضوية
68

أثاث ومباني مصنعة 
554

Inorganic chemicalsFurniture; premade buildings

فواكه
73

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
761

FruitsMachinery appliances; parts

منتجات كيماوية عضوية
1,230

سجاد
805

Organic chemicalsCarpets

منتجات معدنية 
2,844

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
1,186

Mineral productsElectrical equipment; parts

1,205
Plastics and articles thereofTobacco; manufactured substitutes

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و تركيا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and TURKEY

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

لدائن ومصنوعاتها
4,776

تبغ وأبداله مصنعة
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200815,122201%4,301261%19,4232010,821

200911,079152%3,342251%14,421187,737

201014,388142%4,291231%18,6791610,097

201117,847171%5,407221%23,2541812,440

201219,739171%7,301181%27,0401812,437

201320,615161%7,417191%28,0321713,198

201420,949172%9,126161%30,0751611,822

20159,880211%9,559171%19,43920320

20168,285201%6,296181%14,581211,989

20179,963201%6,272181%16,235223,691

القيمة

Value

القيمة

Value

(فوالذ)الحديد والصلب 
86

شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية
378

Iron and steelAnimal or vegetable fats and oils

ألومنيوم ومصنوعاته
98

ورق وورق مقوى 
423

Aluminium and articles thereofPaper and paperboard

لدائن ومصنوعاتها
318

سفن وقوارب ومنشآت عائمة
429

Plastics and articles thereofShips, boats and floating structures

منتجات كيماوية عضوية
923

خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي
496

Organic chemicalsWood and wood charcoal

2,171
Mineral productsVehicles; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و إندونيسيا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and INDONESIA

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
8,312

سيارات وأجزاؤها
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20087,948251%4,577231%12,525273,372

20094,078281%3,534231%7,61227544

20106,444261%4,439221%10,883262,005

20119,471251%6,129181%15,600253,342

20129,328271%5,840231%15,169253,488

20138,243271%4,834321%13,077273,410

201410,789241%5,250321%16,038265,539

20157,894221%4,694281%12,589263,200

20167,150231%4,052271%11,202243,098

20177,563231%4,733241%12,296242,829

القيمة

Value

القيمة

Value

منتجات كيماوية منوعة
58

خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي
171

Misc. chemical productsWood and wood charcoal

منتجات كيماوية عضوية
179

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
365

Organic chemicalsMachinery appliances; parts

ألومنيوم ومصنوعاته
222

سفن وقوارب ومنشآت عائمة
476

Aluminium and articles thereofShips, boats and floating structures

منتجات معدنية 
3,001

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
698

Mineral productsElectrical equipment; parts

1,161
Plastics and articles thereofAnimal or vegetable fats and oils

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و ماليزيا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and MALAYSIA

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

لدائن ومصنوعاتها
3,980
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200816,630181%1,283440%17,9122515,347

20099,487181%1,271420%10,759248,216

201012,298181%1,394440%13,6932310,904

201116,323191%1,719440%18,0422314,604

201212,933201%1,666460%14,5992711,266

201314,856201%2,068430%16,9242512,789

201414,212201%2,217440%16,4302511,995

201510,097201%2,119420%12,215287,978

20167,934211%1,828420%9,762266,106

201710,410181%1,623450%12,034258,787

القيمة

Value

القيمة

Value

منتجات كيماوية منوعة
130

ألبسة جاهزة 
131

Misc. chemical productsWorn clothing and sets

منتجات كيماوية غير عضوية
213

بن وشاي وبهارات وتوابل
142

Inorganic chemicalsCoffee, tea, mate and spices

منتجات كيماوية عضوية
721

لحوم وأحشاء وأطراف لألكل
184

Organic chemicalsMeat and edible meat offal

لدائن ومصنوعاتها
1,965

ألبسة غير مصنرة 
205

Plastics and articles thereofArticles of apparel, not knitted

270
Mineral productsCereals

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و باكستان

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and PAKISTAN

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
6,885
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20082,028400%183710%2,210541,845

20091,465400%240610%1,704521,225

20102,274360%277650%2,551481,998

20112,926380%435610%3,361502,492

20123,193360%641610%3,835492,552

20133,177340%804560%3,981472,373

20143,196360%931530%4,126472,265

20152,268370%1,345500%3,61443923

20162,538350%1,383490%3,921411,155

20172,353400%1,315490%3,667431,038

القيمة

Value

القيمة

Value

منتجات كيماوية منوعة
56

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق
39

Misc. chemical productsPreparations of cereals or flour

منتجات كيماوية غير عضوية
157

بن وشاي وبهارات وتوابل
40

Inorganic chemicalsCoffee, tea, mate and spices

أسمدة
291

فواكه
73

FertilisersFruits

منتجات معدنية 
731

ألبسة غير مصنرة 
363

Mineral productsArticles of apparel, not knitted

584
Plastics and articles thereofArticles of apparel, knitted

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و بنجالدش

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and BANGLADESH

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

لدائن ومصنوعاتها
974

ألبسة مصنرة 
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

2008188630%01800%18886188

200927850%01790%2711827

201031900%01700%3111930

2011518570%01630%51876517

2012624560%37950%66075587

20131,641430%55900%1,696601,586

20141,727420%173760%1,899581,554

20151,933410%50910%1,983601,883

2016885500%191030%90467866

20171,591460%21390%1,594601,589

القيمة

Value

القيمة

Value

0

ألبسة جاهزة 
1

ألبسة غير مصنرة 
0

Worn clothing and setsArticles of apparel, not knitted

أسمدة
56

أمالح وأحجار وأسمنت
0

FertilisersSalt; stone; cement

لدائن ومصنوعاتها
59

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
0

Plastics and articles thereofElectrical equipment; parts

2
Mineral productsFruits

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و موزمبيق

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and MOZAMBIQUE

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
1,475
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 xchangeErade T                    7201                        التبادل التجاري 

 

والدول اآلسيوية غير العربية المملكة 

  واإلسالمية

تباينت تجارة المملكة البينية مع الدول اآلسيوية 

- 2008غير العربية واإلسالمية خالل السنوات 

م فقد تراوح حجم التبادل التجاري معها ما بين 2017

( مليون ريال 982,835( مليون ريال إلى )503,964)

خالل تلك الفترة، وقد سجل فائض في الميزان 

( مليون ريال إلى 160,853التجاري يتراوح بين )

 ( مليون ريال.585,960)

حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ما بين 

( مليـون 784,397( مليون ريال إلى )350,739)

حين تراوحت قيمة ريال خالل تلك الفترة، في 

( إلى 111,492واردات المملكة منها ما بين )

 ( مليون ريال خالل تلك الفترة.  227,280)

والتي  الصينومن أهم دول المجموعة 

( من إجمالي قيمة %12استأثرت بما نسبته )

صادرات المملكة، وبلغت الصادرات اليها عام 

( مليون ريال حيث احتلت المرتبة 97,354م )2017

( من بين الدول التي تصدر لها المملكة، ثانيةال)

منتجات وكانت أهم السلع الوطنية المصدرة إليها: 

لدائن ، منتجات كيماوية عضوية، معدنية

نحاس  ،ورمادخامات معادن، خبث ، ومصنوعاتها

 .ومصنوعاته

في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها خالل 

نسبة ( مليون ريال تمثل 76,971م )2017عام 

( من إجمالي قيمة واردات المملكة، حيث 15%)

( من بين الدول التي األولىاحتلت المرتبة )

تستورد منها المملكة، وكانت أهم السلع 

، ومعدات كهربائية وأجزاؤهاأجهزة المستوردة منها: 

، مصنعةأثاث ومباني ، آالت وأدوات آلية وأجزاؤها

 ،الحديد والصلب )فوالذ(، ألبسة غير مصنرة

 KSA and Asian Non-Arab 

Non-Islamic Countries 

The inter-trade between KSA and Asian 

Non-Arab Islamic countries varied over the 

period from 2008-2017. The volume of trade 

exchange ranged between SAR 503,964 mm 

and SAR 982,835 mm between both sides 

along that period. The trade balance surplus 

of KSA ranged between SAR 160,853 mm 

and SAR 585,960 mm during that period. 

The value of KSA exports to these 

countries ranged between SAR 350,739 mm 

and SAR 784,397 mm within that period 

whereas the value of KSA imports from them 

ranged between SAR 111,492 mm and SAR 

227,280 mm in that period.  

China came ahead of this group, as it 

received 12% of the total KSA exports. The 

KSA exports to China in 2017 amounted to 

SAR 97,354 mm It ranked 2nd among the 

countries importing from KSA. The key KSA 

exports to China were: Mineral products, 

Organic chemicals, Plastics and articles 

thereof, Ores, slag and ash, Copper and 

articles thereof. 

The value of KSA imports from China in 

2017 was SAR 76,971 mm, representing 15% 

of the total value of KSA imports. It ranked 

1st among the countries exporting to KSA. 

The key KSA imports from China were: 

Electrical equipment; parts, Machinery 

appliances; parts, Furniture; premade 
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 xchangeErade T                    7201                        التبادل التجاري 

 

في الميزان التجاري مـقداره  فائضوبذلك تحقق 

 ( مليون ريال في ذلك العام.20,382)

 والتي اليابانوتليها في ترتيب دول المجموعة 

( من إجمالي قيمة %12استأثرت بما نسبته )

صادرات المملكة، وبلغت الصادرات اليها عام 

( مليون ريال حيث احتلت المرتبة 100,382م )2017

( من بين الدول التي تصدر لها المملكة، ولىاأل)

منتجات وكانت أهم السلع الوطنية المصدرة إليها: 

منتجات كيماوية ، ومصنوعاتهلمونيوم أ، معدنية

 .نحاس ومصنوعاته، أثريةتحف فنية، قطع ، عضوية

في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها خالل 

( مليون ريال تمثل نسبة 20,569م )2017عام 

( من إجمالي قيمة واردات المملكة حيث 4%)

( من بين الدول التي سادسةلاحتلت المرتبة )ا

تستورد منها المملكة، وكانت أهم السلع 

آالت وأدوات ، وأجزاؤهاسيارات المستوردة منها: 

مصنوعات من حديد أو صلب ، آلية وأجزاؤها

أجهزة ومعدات  ،مطاط ومصنوعاته، )فوالذ(

 .كهربائية وأجزاؤها

وبذلك تحقق فائض في الميزان التجاري مـقداره 

 ( مليون ريال في ذلك العام.79,813)

buildings, Articles of apparel, not knitted, 

Iron and steel, 

Consequently, the trade balance deficit 

turned to be SAR 20,382 mm in that year. 

Japan is the second prominent country of 

this group, as it received 12% of the total 

KSA exports. The KSA exports to Japan in 

2016 amounted to SAR 100,382 mm It 

ranked 1st among the countries importing 

from KSA. The key KSA exports to Japan 

were: Mineral products, Aluminium and 

articles thereof, Organic chemicals, Works of 

art and antiques, Copper and articles 

thereof. 

The value of KSA imports from Japan in 

2016 was SAR 20,569 mm, representing 4% 

of the total value of KSA imports. It ranked 

6th among the countries exporting to KSA. 

The key KSA imports from Japan were: 

Vehicles; parts, Machinery appliances; parts, 

Articles of iron or steel, Rubber and articles 

thereof, Electrical equipment; parts. 

Accordingly, a trade balance surplus was 

achieved, amounting to SAR 79,813 mm in 

that year. 
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احصاءات التجارة الخارجية

Foreign Trade Statistics

___________________________________________________________________________________________

قيمة  ال)ال Value (Million S.R.)(مليون ري

الميزان التجاريالتطورحجم التجارةالنسبةالوارداتالنسبةالصادراتالسنة

YearExport% of TotalImport% of TotalTrade Volume
Index no

2008=100
Balance  of Trade

2008604,57251%136,34232%740,913100468,230

2009392,47354%111,49231%503,96468280,981

2010518,55855%126,34032%644,89887392,218

2011741,56454%161,85933%903,423122579,705

2012784,39754%198,43834%982,835133585,959

2013765,25354%207,92733%973,180131557,327

2014685,48953%218,83034%904,319122466,659

2015388,13351%227,28035%615,41383160,853

2016350,73951%174,40433%525,14371176,334

2017434,61952%162,68232%597,30181271,937

 التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و الدول اآلسيوية غير العربية واإلسالمية

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and Asian Countries (non Arabic nor 

Islamic)
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

2008104,95439%47,541211%152,495357,413

200980,417311%40,601211%121,019339,816

2010112,210312%46,851212%159,062365,359

2011170,500312%64,829113%235,3292105,671

2012188,229313%74,195213%262,4242114,034

2013188,936213%78,488212%267,4242110,449

2014160,680213%87,122113%247,802173,559

201592,069112%92,398114%184,4671-329

201679,916112%75,309214%155,22514,607

201797,354212%76,971115%174,325120,382

القيمة

Value

القيمة

Value

نحاس ومصنوعاته
227

(فوالذ)الحديد والصلب 
2,814

Copper and articles thereofIron and steel

خامات معادن، خبث ورماد
302

ألبسة غير مصنرة 
3,225

Ores, slag and ashArticles of apparel, not knitted

لدائن ومصنوعاتها
6,913

أثاث ومباني مصنعة 
3,291

Plastics and articles thereofFurniture; premade buildings

منتجات كيماوية عضوية
14,183

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
13,290

Organic chemicalsMachinery appliances; parts

22,870
Mineral productsElectrical equipment; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و الصين

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and CHINA

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
74,043

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

2008178,823215%35,25138%214,0742143,572

2009108,956115%27,14248%136,098281,814

2010135,634114%29,95747%165,5902105,677

2011180,828213%31,06546%211,8933149,763

2012192,201213%38,98947%231,1903153,213

2013179,825313%35,15356%214,9793144,672

2014156,821312%37,30646%194,1273119,515

201580,683211%37,28646%117,969343,397

201672,342211%27,82155%100,163344,522

2017100,382112%20,56964%120,951379,813

القيمة

Value

القيمة

Value

نحاس ومصنوعاته
299

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
803

Copper and articles thereofElectrical equipment; parts

تحف فنية، قطع أثرية
458

مطاط ومصنوعاته
994

Works of art and antiquesRubber and articles thereof

منتجات كيماوية عضوية
1,109

(فوالذ)مصنوعات من حديد أو صب 
1,021

Organic chemicalsArticles of iron or steel

ألومنيوم ومصنوعاته
1,386

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
2,626

Aluminium and articles thereofMachinery appliances; parts

11,349
Mineral productsVehicles; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و اليابان

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and JAPAN

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
96,639

سيارات وأجزاؤها

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ة 
م

قي
ال

(
ل

يا
 ر

ن
و

لي
م

   
 )

V
a

lu
e

 (
M

ill
io

n
 S

R
)

Trade Flowحركة التجارة     

Exportالصادرات    Importالواردات   

STATS.GOV.SA 57 






احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200885,29557%18,01264%103,307567,283

200952,95157%13,09584%66,045539,856

201071,89158%15,11674%87,007556,775

2011103,27258%16,19193%119,463587,081

2012120,84158%19,58173%140,4225101,260

2013129,44459%21,82273%151,2665107,622

2014113,82859%23,50974%137,337590,320

201572,05249%22,53273%94,584549,520

201663,88049%19,66274%83,542444,217

201773,80149%20,17674%93,977453,626

القيمة

Value

القيمة

Value

ألومنيوم ومصنوعاته
794

سيارات وأجزاؤها
1,144

Aluminium and articles thereofVehicles; parts

منتجات كيماوية غير عضوية
861

(فوالذ)مصنوعات من حديد أو صب 
1,341

Inorganic chemicalsArticles of iron or steel

لدائن ومصنوعاتها
2,646

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
1,368

Plastics and articles thereofMachinery appliances; parts

منتجات كيماوية عضوية
3,964

منتجات كيماوية عضوية
2,225

Organic chemicalsOrganic chemicals

2,973
Mineral productsCereals

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و الهند

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and INDIA

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
63,067
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

2008101,62149%19,21854%120,839482,403

200968,26349%15,93154%84,194452,331

201092,431410%17,78954%110,219474,642

2011137,392410%29,07656%166,4684108,316

2012133,58549%35,46756%169,052498,118

2013131,75049%36,01846%167,768495,732

2014123,557410%32,33655%155,893491,221

201566,09959%37,25156%103,350428,848

201657,43258%23,32864%80,760534,105

201774,02739%19,73884%93,765554,289

القيمة

Value

القيمة

Value

لدائن ومصنوعاتها
162

(فوالذ)مصنوعات من حديد أو صب 
829

Plastics and articles thereofArticles of iron or steel

منتجات كيماوية غير عضوية
233

(فوالذ)الحديد والصلب 
883

Inorganic chemicalsIron and steel

نحاس ومصنوعاته
408

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
1,915

Copper and articles thereofMachinery appliances; parts

منتجات كيماوية عضوية
1,712

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
2,702

Organic chemicalsElectrical equipment; parts

8,805
Mineral productsVehicles; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و كوريا الجنوبية

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and SOUTH KOREA

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
71,171

سيارات وأجزاؤها
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200843,69374%2,854311%46,547740,839

200931,42974%2,635281%34,065728,794

201037,93164%2,242321%40,173835,688

201160,39864%2,506341%62,904657,893

201253,58264%4,044321%57,625749,538

201343,87673%6,142271%50,0181037,734

201446,79864%5,264311%52,062841,533

201529,14574%2,926370%32,0721026,219

201633,37775%2,343380%35,720731,033

201734,51274%2,544381%37,055731,968

القيمة

Value

القيمة

Value

نحاس ومصنوعاته
48

أجهزة طبية وبصرية وتصويرية 
172

Copper and articles thereofMedical, optical, photographic apparatus

مطاط ومصنوعاته
162

سفن وقوارب ومنشآت عائمة
181

Rubber and articles thereofShips, boats and floating structures

منتجات كيماوية عضوية
2,056

لدائن ومصنوعاتها
255

Organic chemicalsPlastics and articles thereof

لدائن ومصنوعاتها
8,633

(فوالذ)مصنوعات من حديد أو صب 
401

Plastics and articles thereofArticles of iron or steel

657
Mineral productsMachinery appliances; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و سـنغافورة

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and SINGAPORE

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
22,970

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200823,765112%7,832132%31,5971315,933

200913,884102%7,764122%21,649136,120

201017,924102%8,753122%26,677139,171

201124,641142%10,149132%34,7901414,492

201227,123142%12,707132%39,8311314,416

201325,528142%13,508122%39,0361312,020

201422,782152%13,907122%36,689138,875

201513,896132%14,059122%27,95613-163

201614,379112%11,211122%25,590113,168

201717,362122%9,161142%26,523138,201

القيمة

Value

القيمة

Value

لدائن ومصنوعاتها
239

محضرات لحوم األسماك 
382

Plastics and articles thereofPreparations of meat, of fish

ألومنيوم ومصنوعاته
417

مطاط ومصنوعاته
442

Aluminium and articles thereofRubber and articles thereof

منتجات كيماوية عضوية
526

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
455

Organic chemicalsElectrical equipment; parts

أسمدة
912

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
1,634

FertilisersMachinery appliances; parts

3,990
Mineral productsVehicles; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و تايلند

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and THAILAND

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
15,020

سيارات وأجزاؤها

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ة 
م

قي
ال

(
ل

يا
 ر

ن
و

لي
م

   
 )

V
a

lu
e

 (
M

ill
io

n
 S

R
)

Trade Flowحركة التجارة     

Exportالصادرات    Importالواردات   

STATS.GOV.SA 61 






احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200846,16564%3,778291%49,943642,387

200928,15184%2,570311%30,721825,581

201037,68574%3,649261%41,334734,036

201146,84873%4,853241%51,701941,995

201250,27773%6,622211%56,899843,656

201351,92164%6,675211%58,596745,246

201443,77183%7,460201%51,230936,311

201523,52483%7,294201%30,8181116,229

201619,81483%5,586201%25,3991214,228

201721,51193%4,465261%25,9761517,046

القيمة

Value

القيمة

Value

نحاس ومصنوعاته
173

(فوالذ)الحديد والصلب 
383

Copper and articles thereofIron and steel

ألومنيوم ومصنوعاته
383

لدائن ومصنوعاتها
405

Aluminium and articles thereofPlastics and articles thereof

لدائن ومصنوعاتها
391

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
479

Plastics and articles thereofMachinery appliances; parts

منتجات كيماوية عضوية
1,503

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
516

Organic chemicalsElectrical equipment; parts

1,337
Mineral productsVehicles; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و تايوان

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and TAIWAN

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
18,793

سيارات وأجزاؤها
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

2008559530%550540%1,1096010

2009987460%477540%1,46455510

20101,197430%607550%1,80555590

20111,796440%1,392490%3,18851405

20121,803450%4,953291%6,75636-3,150

20132,407370%8,216161%10,62330-5,810

20143,115370%9,998152%13,11328-6,883

20152,636350%11,250152%13,88625-8,614

20162,605330%6,982171%9,58727-4,377

20173,026360%6,710161%9,73627-3,684

القيمة

Value

القيمة

Value

منتجات كيماوية منوعة
52

ألبسة مصنرة 
155

Misc. chemical productsArticles of apparel, knitted

منتجات معدنية 
90

أسماك وقشريات
224

Mineral productsFish and crustaceans

ألومنيوم ومصنوعاته
131

أحذية 
352

Aluminium and articles thereofFootwear

أسماك وقشريات
790

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
426

Fish and crustaceansMachinery appliances; parts

4,552
Plastics and articles thereofElectrical equipment; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و فيتنام

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and VIETNAM

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

لدائن ومصنوعاتها
1,856

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200817,742162%676520%18,4182317,066

20095,773221%640510%6,413305,134

20109,226211%750530%9,975278,476

201113,064201%972530%14,0362712,093

201212,870211%1,030530%13,9002811,840

20139,818251%958520%10,776298,861

201412,050221%922540%12,9722911,128

20156,004281%1,104520%7,108334,900

20165,075271%1,059530%6,135344,016

20175,654271%1,178500%6,832334,477

القيمة

Value

القيمة

Value

زجاج ومصنوعاته
8

زيوت عطرية؛ محضرات تجميل
51

Glass and glasswareEssential oils; cosmetic preparations

أسمدة
28

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
111

FertilisersElectrical equipment; parts

(فوالذ)الحديد والصلب 
70

نحاس ومصنوعاته
118

Iron and steelCopper and articles thereof

لدائن ومصنوعاتها
123

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
119

Plastics and articles thereofMachinery appliances; parts

533
Mineral productsFruits

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و الفلبين

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and PHILIPPINES

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
5,331

فواكه
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200820990%23950%43110-3

200930830%40910%6996-10

201082720%57860%1399024

2011145660%94790%2398252

2012145690%165740%30983-20

2013269650%162780%43182107

2014360590%165770%52579196

2015275610%189760%4648286

2016304620%181750%48579123

20174,789291%196780%4,986364,593

القيمة

Value

القيمة

Value

154
Mineral productsFish and crustaceans

(بورما)التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و ميانمار 

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and MYANMAR

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
4,493

أسماك وقشريات

لدائن ومصنوعاتها
289

ألبسة مصنرة 
14

Plastics and articles thereofArticles of apparel, knitted

أسمدة
2

ألبسة غير مصنرة 
9

FertilisersArticles of apparel, not knitted

5
CottonFruits

أسماك وقشريات
1

أحذية 
6

Fish and crustaceansFootwear

قطن
1

فواكه
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20081,074470%227650%1,30159846

20091,094430%150690%1,24458944

20101,556410%263660%1,819541,293

20111,897430%277660%2,174571,619

20121,747460%223720%1,970601,524

2013868500%209730%1,07765659

20141,037460%152780%1,18864885

20151,238500%161780%1,399651,078

2016997480%88850%1,08561909

20171,176490%202770%1,37862974

القيمة

Value

القيمة

Value

ألبان وبيض ومنتجات حيوانية لألكل
4

كتب
10

Dairy; eggs; edible products of animal originBooks

جلود خام ومدبوغة
9

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
27

Raw hides and leatherElectrical equipment; parts

نحاس ومصنوعاته
38

سفن وقوارب ومنشآت عائمة
34

Copper and articles thereofShips, boats and floating structures

لدائن ومصنوعاتها
478

أجهزة طبية وبصرية وتصويرية 
39

Plastics and articles thereofMedical, optical, photographic apparatus

49
Organic chemicalsPrecious stones and metals

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و هونج كونج

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and HONG KONG

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات كيماوية عضوية
564

معادن ثمينة وأحجار كريمة
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

2008761500%212670%97362549

2009472520%133720%60564339

2010723500%161710%88364562

2011724560%258670%98369466

20121,906440%272680%2,178581,634

2013418590%289690%70676129

2014450550%338670%78870112

2015301590%447650%74874-147

2016380590%369660%7497110

2017799530%402660%1,20163397

القيمة

Value

القيمة

Value

114
Mineral productsCoffee, tea, mate and spices

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و سيريلنكا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and SRI LANKA

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
527

بن وشاي وبهارات وتوابل

لدائن ومصنوعاتها
180

ألبسة مصنرة 
82

Plastics and articles thereofArticles of apparel, knitted

مواد دابغة؛ ألوان ودهانات
18

ألبسة غير مصنرة 
50

Tannins; dyes and pigmentsArticles of apparel, not knitted

31
Aluminium and articles thereofFish and crustaceans

ورق وورق مقوى 
16

فواكه
44

Paper and paperboardFruits

ألومنيوم ومصنوعاته
9

أسماك وقشريات
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 (غير العربية واإلسالمية) يافريقدول أ
Africa Countries (Non-Arabic, Non-Islamic) 



 
 



 xchangeErade T                    7201                        التبادل التجاري 

 

والدول األفريقية غير المملكة 

  العربية واإلسالمية

تباينت تجارة المملكة البينية مع دول أفريقيا غير 

م 2017- 2008العربية واإلسالمية خالل السنوات 

فقد تراوح حجم التبادل التجاري معها ما بين 

( مليون ريال 41,421( مليون ريال إلى )17,192)

خالل تلك الفترة، وقد سجل فائض في الميزان 

( مليون ريال إلى 7,144التجاري يتراوح بين )

 ( مليون ريال.28,527)

حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ما بين 

( مليـون ريال 34,974( مليون ريال إلى )13,881)

حت قيمة واردات خالل تلك الفترة، في حين تراو

( مليون ريال إلى 3,311المملكة منها ما بين )

 ( مليون ريال خالل تلك الفترة.  9,215)

والتي  جنوب أفريقياومن أهم دول المجموعة 

( من إجمالي قيمة %2استأثرت بما نسبته )

صادرات المملكة، وبلغت الصادرات اليها عام 

المرتبة ( مليون ريال حيث احتلت 14,958م )2017

عشر( من بين الدول التي تصدر لها الرابعة )

المملكة، وكانت أهم السلع الوطنية المصدرة 

 منتجات، لدائن ومصنوعاتها، منتجات معدنيةإليها: 

 .أسمدة، منتجات كيماوية منوعة، كيماوية عضوية

في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها خالل 

( %1نسبة ) ( مليون ريال تمثل3,152م )2017عام 

من إجمالي قيمة الواردات، حيث احتلت المرتبة 

ن( من بين الدول التي تستورد والثالثالثالثة و)

منها المملكة، وكانت أهم السلع المستوردة منها: 

خامات معادن، ، فواكه، معادن ثمينة وأحجار كريمة

ألومنيوم ، منتجات كيماوية عضوية، خبث ورماد

 ومصنوعاته.

 KSA and African Non-Arab 

Islamic Countries 

The inter-trade between KSA and non-

Arab, non-Islamic, African countries varied 

over the period from 2008-2017. The volume 

of trade exchange ranged between SAR 

17,192 mm and SAR 41,421 mm between 

both sides along that period. The trade 

balance surplus achieved in trade exchange 

with those countries over the said period 

ranged between SAR 7,144 mm and SAR 

28,527 mm  

The value of KSA exports to these 

countries ranged between SAR 13,881 mm 

and SAR 34,974 mm within that period. 

Whereas the value of KSA imports from 

them ranged between SAR 3,311 mm and 

SAR 9,215 mm over the same period.  

South Africa came ahead of this group, as 

it received 2% of the total KSA exports. The 

KSA exports to South Africa in 2017 

amounted to SAR 14,958 mm It ranked 14th 

among the countries importing from KSA. 

The key KSA exports to South Africa were: 

Mineral products, Plastics and articles 

thereof, Organic chemicals, Fertilisers, Misc. 

chemical products. 

The value of KSA imports from South 

Africa in 2016 was SAR 3,152 mm, 

representing 1% of the total value of KSA 

imports. It ranked 33rd among the countries 

exporting to KSA. The key KSA imports from 

70 



 xchangeErade T                    7201                        التبادل التجاري 

 

فائض في الميزان التجاري مـقداره وبذلك تحقق 

 ( مليون ريال في ذلك العام. 11,806)

والتي  كينياوتليها في ترتيب دول المجموعة 

( من إجمالي قيمة %1استأثرت بما نسبته )

عام  صادرات المملكة، وبلغت الصادرات اليها

( مليون ريال، حيث احتلت المرتبة 5,597) م2017

الدول التي تصدر لها  ( من بينة والعشرونالثامن)

المملكة، وكانت أهم السلع الوطنية المصدرة 

 منتجات، لدائن ومصنوعاتها، منتجات معدنيةإليها: 

، سكر ومصنوعات سمدةأ، كيماوية غير عضوية

 .سكرية

في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها خالل 

( %0.1( مليون ريال تمثل نسبة )284م )2017عام 

واردات المملكة، حيث احتلت من إجمالي قيمة 

( من بين الدول التي والسبعون حاديةالالمرتبة )

تستورد منها المملكة وكانت أهم السلع 

بن وشاي وبهارات وتوابل، أشجار المستوردة منها: 

ونباتات وأزهار، فواكه، نسج نباتية أو ورقية، لحوم 

 . وأحشاء وأطراف لألكل

لتجاري في المـيزان ا فائضوبذلك تحقق    

 ( مليون ريال في ذلك العام.5,312مـقداره )

South Africa were: Precious stones and 

metals, Fruits, Ores, slag and ash, Organic 

chemicals, Aluminum and articles thereof. 

Accordingly, a trade balance surplus was 

achieved, amounting to SAR 11,806 mm in 

that year.  

Kenya is the second prominent country of 

this group, as it received 1% of the total KSA 

exports. The KSA exports to Kenya in 2017 

amounted to SAR 5,597 mm It ranked 28th 

among the countries importing from KSA. 

The key KSA exports to Kenya were: Mineral 

products, Plastics and articles thereof, 

Inorganic chemicals, Fertilizers, Sugars and 

sugar confectionery. 

The value of KSA imports from Kenya in 

2017 was SAR 284 mm, representing 0.1% of 

the total value of KSA imports. It ranked 71st 

among the countries exporting to KSA. The 

key KSA imports from Kenya were: Coffee; 

tea; mate and spices, Trees; plants and 

flowers, Fruits, Vegetable textile fibres; 

paper yarn, Meat and edible meat offal.  

 Consequently, the trade balance surplus of 

SAR 3,383 mm in that year. 

 

71 



 

احصاءات التجارة الخارجية

Foreign Trade Statistics

___________________________________________________________________________________________

قيمة  ال)ال Value (Million S.R.)(مليون ري

الميزان التجاريالتطورحجم التجارةالنسبةالوارداتالنسبةالصادراتالسنة

YearExport% of TotalImport% of TotalTrade Volume
Index no

2008=100
Balance  of Trade

200824,2362%5,4981%29,73410018,738

200913,8812%3,3111%17,1925810,569

201015,0132%4,7061%19,7196610,307

201123,5242%5,9861%29,5109917,538

201234,9742%6,4471%41,42113928,527

201330,7582%7,2161%37,97412823,543

201426,7252%9,2151%35,94012117,510

201516,0732%8,9291%25,002847,144

201616,7772%6,6631%23,4407910,114

201725,4443%6,6681%32,11210818,776

 التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول أفريقيا غير العربية واإلسالمية

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and Africa counties (non Arabic nor 

Islamic)
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200818,638142%2,430321%21,0681716,208

200910,175161%1,534360%11,708238,641

201011,267191%1,543390%12,810249,723

201118,302161%1,738430%20,0402116,563

201227,755132%1,798430%29,5531725,957

201327,208132%3,042360%30,2511524,166

201421,689162%4,064351%25,7541917,625

201510,220191%4,572301%14,793245,648

201610,701162%3,103331%13,805227,598

201714,958142%3,152331%18,1102011,806

القيمة

Value

القيمة

Value

منتجات كيماوية منوعة
65

ألومنيوم ومصنوعاته
111

Misc. chemical productsAluminium and articles thereof

أسمدة
275

منتجات كيماوية عضوية
118

FertilisersOrganic chemicals

منتجات كيماوية عضوية
326

خامات معادن، خبث ورماد
258

Organic chemicalsOres, slag and ash

لدائن ومصنوعاتها
605

فواكه
602

Plastics and articles thereofFruits

1,412
Mineral productsPrecious stones and metals

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و جنوب أفريقيا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and SOUTH AFRICA

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
13,395

معادن ثمينة وأحجار كريمة
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20083,499350%83770%3,582443,416

20092,015370%63840%2,078501,951

20101,987380%82800%2,069521,904

20113,536350%114770%3,651473,422

20123,707340%137750%3,844483,570

20131,734420%178760%1,912571,555

20142,867380%205700%3,072532,662

20152,866340%254710%3,119492,612

20163,658291%275720%3,933393,383

20175,597281%284710%5,881345,312

القيمة

Value

القيمة

Value

سكر ومصنوعات سكرية
34

لحوم وأحشاء وأطراف لألكل
11

Sugars and sugar confectioneryMeat and edible meat offal

أسمدة
43

نسج نباتية أو ورقية
25

FertilisersVegetable textile fibres;paper yarn

منتجات كيماوية غير عضوية
130

فواكه
60

Inorganic chemicalsFruits

لدائن ومصنوعاتها
600

أشجار ونباتات وأزهار
67

Plastics and articles thereofTrees, plants and flowers

100
Mineral productsCoffee, tea, mate and spices

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و كينيا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and KENYA

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
4,680
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

2008578520%39880%61769539

2009822490%21970%84362801

2010712510%40910%75367672

2011738550%85800%82473653

20122,447390%52910%2,499562,395

2013695530%58880%75273637

2014901510%50910%95167851

20152,022400%44920%2,066581,978

20161,019470%58870%1,07762960

20173,111350%33960%3,144483,077

القيمة

Value

القيمة

Value

سكر ومصنوعات سكرية
11

رصاص ومصنوعاته
3

Sugars and sugar confectioneryLead and articles thereof

أسمدة
32

حشو ولباد وحبال
3

FertilisersWadding; felt and ropes

منتجات كيماوية غير عضوية
74

بن وشاي وبهارات وتوابل
5

Inorganic chemicalsCoffee, tea, mate and spices

لدائن ومصنوعاتها
346

أسماك وقشريات
5

Plastics and articles thereofFish and crustaceans

11
Mineral productsVegetable textile fibres;paper yarn

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و تنزانيا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and TANZANIA

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
2,607

نسج نباتية أو ورقية
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

2008131040%61110%201207

200936790%72800%10786-36

201033880%733540%76666-700

201138900%1,682460%1,72159-1,644

201239880%2,312410%2,35157-2,273

201357870%2,454400%2,51254-2,397

2014124800%3,096400%3,22052-2,971

2015103780%2,271410%2,37456-2,167

201689810%1,842410%1,93156-1,753

201796830%1,987420%2,08357-1,890

القيمة

Value

القيمة

Value

منتجات معدنية 
1

خضار
0

Mineral productsVegetables

لحوم وأحشاء وأطراف لألكل
1

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
0

Meat and edible meat offalMachinery appliances; parts

سكر ومصنوعات سكرية
2

حيوانات حية
1

Sugars and sugar confectioneryLive animals

منتجات كيماوية غير عضوية
4

خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي
5

Inorganic chemicalsWood and wood charcoal

1,980
Plastics and articles thereofCopper and articles thereof

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و جمهورية كونجو الديمقراطية

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and CONGO,THE DEMOCRATIC REP.

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

لدائن ومصنوعاتها
73
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200870770%485570%55670-415

2009106640%415560%52068-309

2010167650%553570%72069-386

2011248600%602580%84972-354

2012246630%750590%99667-504

2013349620%595630%94367-246

2014446560%767570%1,21361-321

2015272620%753600%1,02569-481

2016286630%664580%95065-378

2017286630%784550%1,07066-498

القيمة

Value

القيمة

Value

منتجات الصيدلة
11

حبوب
8

Pharmaceutical productsCereals

جلود خام ومدبوغة
12

أسماك وقشريات
15

Raw hides and leatherFish and crustaceans

ورق وورق مقوى 
12

لحوم وأحشاء وأطراف لألكل
55

Paper and paperboardMeat and edible meat offal

ألبسة جاهزة 
20

بذور وأثمار زيتية؛ قش وعلف
141

Worn clothing and setsOil seeds and fruits; straw and fodder

561
Plastics and articles thereofLive animals

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و أثيوبيا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and ETHIOPIA

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

لدائن ومصنوعاتها
122

حيوانات حية
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

2008289580%31300%29278287

2009240560%41220%24473236

2010736490%31240%73968732

20111,374480%51160%1,380631,369

2012919530%91180%92869910

2013897490%61200%90468891

2014980490%91160%98866971

2015630520%221040%65176608

2016699530%191020%71872679

2017876510%261010%90270850

القيمة

Value

القيمة

Value

12
Plastics and articles thereofCoffee, tea, mate and spices

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و نيجيريا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and NIGERIA

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

لدائن ومصنوعاتها
649

بن وشاي وبهارات وتوابل

ألومنيوم ومصنوعاته
72

خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي
11

Aluminium and articles thereofWood and wood charcoal

أصناف متنوعة من معادن عادية
54

بذور وأثمار زيتية؛ قش وعلف
1

Misc. articles of base metalOil seeds and fruits; straw and fodder

0
Wadding; felt and ropesAluminium and articles thereof

ورق وورق مقوى 
39

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
1

Paper and paperboardMachinery appliances; parts

حشو ولباد وحبال
9

ألومنيوم ومصنوعاته
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ودول استراليا وجزر  المملكة

  الباسيفيك

تجارة المملكة البينية مع دول استراليا  باينتت

وجزر الباسفيك فقد تراوح حجم التبادل التجاري معها 

( مليون 15,349( مليون ريال إلى )8,818ما بين )

م، وقد سجل فائض 2017- 2008ريال للسنوات 

في الميزان التجاري لصالح دول استراليا وجزر 

( مليون ريال إلى 3,699الباسفيك يتراوح ما بين )

 ( مليون ريال خالل تلك الفترة. 8,562)

( 1,890حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ما بين )

تلك  ( مليـون ريال خالل4,741مليون ريال إلى )

الفترة، في حين تراوحت قيمة واردات المملكة منها 

( مليون 11,478( مليون ريال إلى )6,259ما بين )

 ريال خالل تلك الفترة. 

والتي  استرالياومن أهم دول المجموعة 

( من إجمالي قيمة %0.2استأثرت بما نسبته )

صادرات المملكة، وبلغت صادرات المملكة اليها 

( مليون ريال، حيث احتلت 1,384م ) 2017عام 

واألربعون( من بين الدول التي  ةثامنلالمرتبة )ا

تصدر لها المملكة، وكانت أهم السلع الوطنية 

، منتجات كيماوية غير عضويةالمصدرة إليها: 

 ألومنيوم ومصنوعاته، أسمدة، لدائن ومصنوعاتها

 .      مواد دابغة؛ ألوان ودهانات

في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها خالل 

( %1( مليون ريال تمثل نسبة )4,474م )2017عام 

من إجمالي قيمة واردات المملكة، حيث احتلت 

( من بين الدول التي والعشرون خامسةالالمرتبة )

تستورد منها المملكة، وكانت أهم السلع 

لحوم  ،حبوب ،وأجزاؤها سيارات المستوردة منها:

، شاء وأطراف لألكل، خامات معادن، خبث ورمادوأح

 .  آالت وأدوات آلية وأجزاؤها

 KSA and Countries of 

Australia and Pacific Islands 

The inter-trade between KSA and the 

countries of Australia and Pacific Islands 

varied. The volume of trade exchange 

ranged between SAR 8,818 mm and SAR 

15,349 mm between both sides in 2008-2017. 

The trade balance surplus of KSA ranged 

between SAR 3,699 mm and SAR 8,562 mm 

during that period.  

The value of KSA exports to these 

countries ranged between SAR 1,890 mm 

and SAR 4,741 mm within that period. 

Whereas the value of KSA imports from 

them ranged between SAR 6,259 mm and 

SAR 11,478 mm over the same period.  

Australia came ahead of this group, as it 

received 0.2% of the total KSA exports. The 

KSA exports to Australia in 2017 amounted 

to SAR 1,202 mm It ranked 48th among the 

countries importing from KSA. The key KSA 

exports to Australia were: Inorganic 

chemicals, Fertilisers, Plastics and articles 

thereof, Aluminium and articles thereof, 

Tannins; dyes and pigments. 

The value of KSA imports from Australia 

in 2017 was SAR 4,474 mm, representing 1% 

of the total value of KSA imports. It ranked 

25rd among the countries exporting to KSA. 

The key KSA imports from Australia were: 

Vehicles; parts, Cereals, Meat and edible 
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وبذلك يكون هناك فائض في الميزان التجاري 

( مليون ريال في 3,090لصالح استراليا مـقداره )

 ذلك العام.  

 نيوزيلنداوتليها في ترتيب دول المجموعة 

( من إجمالي %0.1والتي استأثرت بما نسبته )

قيمة صادرات المملكة، وبلغت صادرات المملكة 

( مليون ريال، حيث احتلت 1,007) م2017اليها عام 

( من بين الدول التي تصدر لها لخمسوناالمرتبة )

المملكة، وكانت أهم السلع الوطنية المصدرة 

 ،أسمدة، لدائن ومصنوعاتها، منتجات معدنيةإليها: 

أصناف متنوعة من  اعية،اصطنشعيرات تركيبية أو 

 .    معادن عادية

في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها خالل 

( مليون ريال تمثل نسبة 1,778م )2017عام 

( من إجمالي قيمة واردات المملكة، حيث 0.4%)

واألربعون( من بين الدول  ةثالثالاحتلت المرتبة )

التي تستورد منها المملكة، وكانت أهم السلع 

ألبان وبيض ومنتجات حيوانية المستوردة منها: 

شحوم وزيوت ، لحوم وأحشاء وأطراف لألكل، لألكل

، آالت وأدوات آلية وأجزاؤها ،نباتيةحيوانية أو 

 .نفايات األغذية؛ أغذية للحيوانات

المـيزان التجاري  في فائضوبذلك يكون هناك 

( مليون ريال في 771لصالح نيوزيلندا مـقداره )

 ذلك العام.

meat offal, Ores; slag and ash, Machinery 

appliances; parts. 

Accordingly, a trade balance surplus was 

achieved, amounting to SAR 3,090 mm in the 

favor of Australia in that year.  

New Zealand is the second prominent 

country of this group, as it received 0.1% of 

the total KSA exports. The KSA exports to 

New Zealand in 2017 amounted to SAR 1,007 

mm It ranked 42nd among the countries 

importing from KSA. The key KSA exports 

New Zealand it were: Mineral products, 

Fertilisers, Plastics and articles thereof, Man-

made filaments, Misc. articles of base metal. 

The value of KSA imports from New 

Zealand in 2016 was SAR 1,536 mm, 

representing 0.3% of the total value of KSA 

imports. It ranked 46th among the countries 

exporting to KSA. The key KSA imports from 

New Zealand were: Dairy; eggs; edible 

products of animal origin, Meat and edible 

meat offal, Animal or vegetable fats and 

oils, Machinery appliances; parts, Waste 

from the food; animal fodder. 

Accordingly, a trade balance surplus was 

achieved, amounting to SAR 771 mm in the 

favor of New Zealand in that year. 
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احصاءات التجارة الخارجية

Foreign Trade Statistics

___________________________________________________________________________________________

قيمة  ال)ال Value (Million S.R.)(مليون ري

الميزان التجاريالتطورحجم التجارةالنسبةالوارداتالنسبةالصادراتالسنة

YearExport% of TotalImport% of TotalTrade Volume
Index no

2008=100
Balance  of Trade

20083,2350%11,4783%14,713100-8,243

20091,9890%7,5732%9,56265-5,583

20101,8900%8,0482%9,93868-6,159

20113,9930%8,8442%12,83687-4,851

20124,7410%10,6072%15,349104-5,866

20133,0430%10,9632%14,00695-7,921

20142,8120%11,3742%14,18696-8,562

20152,9350%9,1201%12,05582-6,185

20162,6360%6,6891%9,32563-4,052

20172,5590%6,2591%8,81860-3,699

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول أستراليا وجزر الباسفيك

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and Australia and Oceania
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التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول أستراليا وجزر الباسفيك
Trade between Kingdom of Saudi Arabia and Australia and Oceania

Exportالصادرات  Importالواردات 

        STATS.GOV.SA
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20082,018410%9,274122%11,29328-7,256

20091,091440%6,256152%7,34828-5,165

2010970450%6,216152%7,18630-5,246

20111,510460%6,567171%8,07732-5,057

20121,616480%8,199161%9,81432-6,583

20131,227460%8,952151%10,17932-7,725

20141,804410%8,694171%10,49931-6,890

20151,595460%7,159211%8,75430-5,564

20161,202450%5,144231%6,34633-3,942

20171,384480%4,474251%5,85835-3,090

القيمة

Value

القيمة

Value

مواد دابغة؛ ألوان ودهانات
21

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
202

Tannins; dyes and pigmentsMachinery appliances; parts

ألومنيوم ومصنوعاته
32

خامات معادن، خبث ورماد
259

Aluminium and articles thereofOres, slag and ash

لدائن ومصنوعاتها
101

لحوم وأحشاء وأطراف لألكل
622

Plastics and articles thereofMeat and edible meat offal

أسمدة
434

حبوب
656

FertilisersCereals

1,690
Inorganic chemicalsVehicles; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و أستراليا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and AUSTRALIA

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات كيماوية غير عضوية
664

سيارات وأجزاؤها
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20081,191460%2,200361%3,39145-1,009

2009890480%1,314400%2,20549-424

2010911480%1,829360%2,74047-918

20112,474400%2,264380%4,73842210

20123,073370%2,390400%5,46341683

20131,813410%2,007440%3,81949-194

2014928500%2,666420%3,59349-1,738

20151,288490%1,952450%3,24047-664

20161,412420%1,536460%2,94846-124

20171,007500%1,778430%2,78550-771

القيمة

Value

القيمة

Value

أصناف متنوعة من معادن عادية
5

نفايات األغذية؛ أغذية للحيوانات
28

Misc. articles of base metalWaste from the food; animal fodder

شعيرات تركيبية أو أصطناعية
5

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
31

Man-made filamentsMachinery appliances; parts

لدائن ومصنوعاتها
23

شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية
49

Plastics and articles thereofAnimal or vegetable fats and oils

أسمدة
329

لحوم وأحشاء وأطراف لألكل
294

FertilisersMeat and edible meat offal

1,215
Mineral productsDairy; eggs; edible products of animal origin

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و نيوزلندا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and NEW ZEALAND

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
609

ألبان وبيض ومنتجات حيوانية لألكل
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 مريكا الشماليةأدول 
North America Countries 



 
 



 xchangeErade T                    7201                        التبادل التجاري 

 

  أمريكا الشماليةالمملكة ودول 

 

تباينت تجارة المملكة البينية مع دول أمريكا 

م فقد تراوح 2017- 2008الشمالية خالل السنوات 

( مليون 147,182حجم التبادل التجاري معها ما بين )

مليون ريال، وقد سجل فائض ( 305,441ريال إلى )

في الميزان التجاري لصالح المملكة يتراوح بين 

( مليون ريال. 137,303( مليون ريال إلى )34,847)

( 9,467وفائض لصالح تلك الدول يتراوح ما بين )

 ( مليون ريال.10,708مليون ريال إلى )

حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ما بين 

( مليـون ريال 218,097)( مليـون ريال إلى 71,054)

خالل تلك الفترة في حين تراوحت قيمة واردات 

( مليـون ريال إلى 56,167المملكة منها بين )

 ( مليون ريال خالل تلك الفترة.  96,000)

الواليات المتحدة ومن أهم دول المجموعة 

( من %8والتي استأثرت بما نسبته ) األمريكية

إجمالي قيمة صادرات المملكة، وبلغت صادرات 

( مليون ريال، 68,867م )2017المملكة اليها عام 

( من بين الدول التي خامسةالحيث احتلت المرتبة )

تصدر لها المملكة، وكانت أهم السلع الوطنية 

منتجات كيماوية ، منتجات معدنيةالمصدرة إليها: 

ة، أسمد ألومنيوم ومصنوعاته، ،عضوية

 .مصنوعات من حديد أو صب )فوالذ(

في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها خالل 

( مليون ريال تمثل نسبة 68,086م )2017عام 

( من إجمالي قيمة واردات المملكة، حيث 13%)

( من بين الدول التي تستورد ثانيةلاحتلت المرتبة )ا

منها المملكة، وكانت أهم السلع المستوردة منها: 

، آالت وأدوات آلية وأجزاؤها سيارات وأجزاؤها،

 KSA and North America 

Countries 

The inter-trade between KSA and North 

America countries varied over the period 

from 2008-2017. The volume of trade 

exchange ranged between SAR 147,182 mm 

and SAR 305,441 mm between both sides. 

The trade balance surplus of KSA ranged 

between SAR 34,847 mm and SAR 137,303 

mm. whereas these countries trade balance 

surplus was between SAR 9,467 mm and SAR 

10,708 mm 

The value of KSA exports to these 

countries ranged between SAR 71,054 mm 

and SAR 218,097 mm within that period 

whereas the value of KSA imports from them 

ranged between SAR 56,167 mm and SAR 

96,000 mm in that period.  

USA came ahead of this group, as it 

received 8% of the total KSA exports. The 

KSA exports to USA in 2017 amounted to 

SAR 68,867 mm It ranked 5th among the 

countries importing from KSA. The key KSA 

exports to USA were: Mineral products, 

Organic chemicals, Aluminum and articles 

thereof, Fertilizers, Articles of iron or steel. 

The value of KSA imports from USA in 

2017 was SAR 68,086 mm, representing 13% 

of the total value of KSA imports. It ranked 

2 Second among the countries exporting to 

KSA. The key KSA imports from USA were: 

Vehicles; parts, Machinery appliances; parts, 
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 xchangeErade T                    7201                        التبادل التجاري 

 

أجهزة ومعدات كهربائية  ،مركبات جوية وأجزاؤها

 أجهزة طبية وبصرية وتصويرية.، وأجزاؤها

في المـيزان التجاري مـقداره فائض وبذلك تحقق 

 م.( مليون ريال في ذلك العا780)

والتي  كندا وتليها في ترتيب دول المجموعة

( من إجمالي قيمة %1استأثرت بما نسبته )

صادرات المملكة، وبلغت صادرات المملكة اليها 

( مليون ريال، حيث احتلت 7,757م )2017عام 

والعشرون( من بين الدول التي  ةنيلثاالمرتبة )ا

تصدر لها المملكة، وكانت أهم السلع الوطنية 

خامات معادن، ، منتجات معدنيةالمصدرة إليها: 

، لدائن (الحديد والصلب )فوالذخبث ورماد، 

 ومصنوعاتها، فواكه.

في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها خالل 

( مليون ريال تمثل 4,261م حوالي )2017عام 

( من إجمالي قيمة واردات المملكة، %1نسبة )

والعشرون( من بين  لثامنةحيث احتلت المرتبة )ا

منها المملكة، وكانت أهم  الدول التي تستورد

آالت  ،وأجزاؤهاسيارات السلع المستوردة منها: 

 ،ورمادخامات معادن، خبث  وأدوات آلية وأجزاؤها،

أجهزة ومعدات كهربائية  ،الصيدلةمنتجات 

 .وأجزاؤها

في المـيزان التجاري مـقداره فائض وبذلك تحقق 

 م.( مليون ريال في ذلك العا3,496)

Aircraft; parts, Electrical equipment; parts, 

Medical, optical, photographic apparatus. 

Consequently, the trade balance deficit 

turned to be SAR 780 mm in that year. 

Canada is the second prominent country of 

this group, as it received 1% of the total KSA 

exports. The KSA exports to Canada in 2017 

amounted to SAR 7,757 mm It ranked 22th 

among the countries importing from KSA. 

The key KSA exports from Canada were: 

Mineral products, Ores; slag and ash, Iron 

and steel, Plastics and articles thereof, Fruits. 

The value of KSA imports from Canada in 

2017 was about SAR 4,261 mm, representing 

1% of the total value of KSA imports. It 

ranked 28th among the countries exporting 

to KSA. The key KSA imports from Canada 

were: Vehicles; parts, Machinery appliances; 

parts, Aircraft; parts, Ores, slag and ash, 

Pharmaceutical products, Electrical 

equipment; parts. 

Consequently, the trade balance deficit 

turned to be SAR 3.496 mm in that year. 
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احصاءات التجارة الخارجية

Foreign Trade Statistics

___________________________________________________________________________________________

قيمة  ال)ال Value (Million S.R.)(مليون ري

الميزان التجاريالتطورحجم التجارةالنسبةالوارداتالنسبةالصادراتالسنة

YearExport% of TotalImport% of TotalTrade Volume
Index no

2008=100
Balance  of Trade

2008203,20717%65,90315%269,110100137,303

200991,01413%56,16716%147,1825534,847

2010131,99714%58,21615%190,2147173,781

2011196,84414%68,01014%264,85498128,834

2012218,09715%87,34415%305,441114130,753

2013208,77415%91,88515%300,659112116,889

2014170,75113%91,16514%261,9169779,586

201586,53311%96,00015%182,53368-9,467

201671,05410%81,76316%152,81757-10,708

201776,6239%72,34714%148,971554,276

 التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول أمريكا الشمالية

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and North America 

Countries
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

2008195,521117%59,107114%254,6281136,414

200985,532212%50,999114%136,531134,533

2010124,675213%52,749113%177,424171,925

2011187,522114%61,943213%249,4661125,579

2012208,339114%78,770114%287,1091129,569

2013199,060114%85,376114%284,4361113,685

2014162,460113%84,730213%247,190277,730

201580,525311%89,678214%170,2032-9,153

201666,128310%77,728115%143,8562-11,600

201768,86758%68,086213%136,9532780

القيمة

Value

القيمة

Value

(فوالذ)مصنوعات من حديد أو صب 
311

أجهزة طبية وبصرية وتصويرية 
3,856

Articles of iron or steelMedical, optical, photographic apparatus

أسمدة
521

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
4,818

FertilisersElectrical equipment; parts

ألومنيوم ومصنوعاته
713

مركبات جوية وأجزاؤها
6,297

Aluminium and articles thereofAircraft; parts

منتجات كيماوية عضوية
976

سيارات وأجزاؤها
12,503

Organic chemicalsVehicles; parts

14,532
Mineral productsMachinery appliances; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و الواليات المتحدة االمريكية

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and U.S.A

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
63,122

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20087,686271%6,796162%14,48226889

20095,482251%5,169181%10,65125314

20107,323251%5,467171%12,790251,856

20119,322261%6,066191%15,388263,255

20129,758261%8,574151%18,332231,184

20139,713261%6,509231%16,222263,204

20148,291271%6,435241%14,726271,856

20156,008271%6,322241%12,33027-314

20164,926281%4,035291%8,96128891

20177,757221%4,261281%12,018263,496

القيمة

Value

القيمة

Value

فواكه
10

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
271

FruitsElectrical equipment; parts

لدائن ومصنوعاتها
15

منتجات الصيدلة
291

Plastics and articles thereofPharmaceutical products

(فوالذ)الحديد والصلب 
21

خامات معادن، خبث ورماد
375

Iron and steelOres, slag and ash

خامات معادن، خبث ورماد
159

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
574

Ores, slag and ashMachinery appliances; parts

1,235
Mineral productsVehicles; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و كندا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and CANADA

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
7,414

سيارات وأجزاؤها
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 مريكا الجنوبيةأدول 
South America Countries 
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  أمريكا الجنوبيةالمملكة ودول 

 

تفاوتت تجارة المملكة البينية مع دول أمريكا 

م فقد تراوح 2017- 2008الجنوبية خالل السنوات 

( مليون 20,613حجم التبادل التجاري معها ما بين )

مليون ريال، وقد سجل فائض ( 42,403ريال إلى )

في الميزان التجاري لصالح تلك الدول يتراوح ما بين 

( مليون ريال، 11,967( مليون ريال إلى )3,760)

( 7,476حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ما بين )

( مليـون ريال خالل تلك 17,616مليون ريال إلى )

الفترة، في حين تراوحت قيمة واردات المملكة منها 

( مليون 27,018( مليون ريال إلى )13,137بين ) ما

 ريال خالل تلك الفترة.  

والتي  البرازيلومن أهم دول المجموعة 

( من إجمالي قيمة %1استأثرت بما نسبته )

صادرات المملكة، وبلغت صادرات المملكة اليها 

( مليون ريال حيث احتلت 6,130م )2017عام 

والعشرون( من بين الدول التي  سادسةالمرتبة )ال

تصدر لها المملكة، وكانت أهم السلع الوطنية 

لدائن ، منتجات معدنيةالمصدرة إليها: 

ت منتجا، منتجات كيماوية غير عضويةومصنوعاتها، 

 ، أسمدة.كيماوية عضوية

في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها خالل 

( مليون ريال تمثل نسبة 10,135م )2017عام 

( من إجمالي قيمة واردات المملكة، حيث 2%)

عشر( من بين الدول التي  الثانيةاحتلت المرتبة )

تستورد منها المملكة، وكانت أهم السلع 

، لحوم وأحشاء وأطراف لألكلالمستوردة منها: 

 حبوب، ،وأجزاؤهاسيارات  ومصنوعات سكرية، سكر

  .بذور وأثمار زيتية؛ قش وعلف

 KSA and South America 

Countries 

The inter-trade between KSA and South 

America countries varied over the period 

from 2008-2017. The volume of trade 

exchange ranged between SAR 20,613 mm 

and SAR 42,403 mm between both sides. The 

trade balance surplus of these countries 

ranged between SAR 3,760 mm and SAR 

11,967 mm. Actually, the value of KSA 

exports to these countries was between SAR 

7,476 mm and SAR 17,616 mm whereas the 

value of KSA imports from them was 

between SAR 11,978 mm and SAR 27,018 

mm during that year.  

Brazil came ahead of this group, as it 

received 1% of the total KSA exports. The 

KSA exports to Brazil in 2017 amounted to 

SAR 6,130 mm It ranked 26th among the 

countries importing from KSA. The key KSA 

exports to Brazil were: Mineral products, 

Plastics and articles thereof, Inorganic 

chemicals, Organic chemicals, Fertilisers. 

The value of KSA imports from Brazil in 

2017 was SAR 10,135 mm, representing 2% 

of total value of KSA imports. It ranked 12th 

among the countries exporting to KSA. The 

key KSA imports from Brazil were: Meat and 

edible meat offal, Sugars and sugar 

confectionery, Vehicles; parts, Cereals, Oil 

seeds and fruits; straw and fodder. 
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في الميزان التجاري مـقداره  عجزوبذلك تحقق 

 ( مليون ريال في ذلك العام. 4,005)

 االرجنتينوتليها في ترتيب دول المجموعة 

( من إجمالي %0.03والتي استأثرت بما نسبته )

م، وبلغت 2017قيمة صادرات المملكة لعام 

( مليون ريال، حيث 854صادرات المملكة اليها )

 من بين الدول (السادسة والستوناحتلت المرتبة )

التي تصدر لها المملكة، وكانت أهم السلع الوطنية 

منتجات كيماوية عضوية، لدائن المصدرة إليها: 

 ،سجاد ،كيماوية غير عضوية، منتجات ومصنوعاتها

 .عدد وأدوات من معادن عادية

في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها خالل 

( %1)( مليون ريال تمثل نسبة 2,949م )2017عام 

من إجمالي قيمة واردات المملكة، حيث احتلت 

( من بين الدول التي والثالثون رابعةالالمرتبة )

تستورد منها المملكة، وكانت أهم السلع 

نفايات األغذية؛ أغذية  ،حبوبالمستوردة منها: 

 ،مصنوعات من حديد أو صلب )فوالذ( ،للحيوانات

ألبان وبيض ، وعلفبذور وأثمار زيتية؛ قش 

 .ومنتجات حيوانية لألكل

وبذلك يكون هناك عجز في المـيزان التجاري 

 ( مليون ريال في ذلك العام.2,739مـقداره )

Consequently, the trade balance deficit 

turned to be SAR 4,005 mm in that year.  

Argentina is the second prominent 

country of this group, as it received 0.03% of 

total KSA exports in 2017. The KSA exports 

to Argentina amounted to SAR 854 mm. It 

ranked 66th among the countries importing 

from KSA. The key KSA exports to Argentina 

were: Organic chemicals, Plastics and articles 

thereof, Inorganic chemicals, Carpets, Tools 

of base metals. 

The value of KSA imports from Argentina 

in 2017 was SAR 2,949 mm, representing 1% 

of the total value of KSA imports. It ranked 

34th among the countries exporting to KSA. 

The key KSA imports from Argentina were: 

Cereals, Waste from the food; animal 

fodder, Articles of iron or steel, Oil seeds and 

fruits; straw and fodder, Dairy; eggs; edible 

products of animal origin. 

Consequently, the trade balance deficit 

turned to be SAR 2,739 mm in that year. 
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احصاءات التجارة الخارجية

Foreign Trade Statistics

___________________________________________________________________________________________

قيمة  ال)ال Value (Million S.R.)(مليون ري

الميزان التجاريالتطورحجم التجارةالنسبةالوارداتالنسبةالصادراتالسنة

YearExport% of TotalImport% of TotalTrade Volume
Index no

2008=100
Balance  of Trade

200812,9731%16,7324%29,705100-3,760

20097,4761%13,1374%20,61369-5,661

201010,2211%16,7724%26,99491-6,551

201117,6161%21,7304%39,346132-4,113

201214,2281%21,0004%35,228119-6,771

201315,3851%27,0184%42,403143-11,633

201414,6621%22,8324%37,494126-8,170

20158,3191%20,2863%28,60596-11,967

20167,7191%18,6624%26,38189-10,943

20177,5091%17,7444%25,25385-10,235

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول أمريكا الجنوبية

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and South America 

Countries
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20089,790231%10,851103%20,64118-1,061

20095,509241%8,964113%14,47217-3,455

20107,627241%11,699113%19,32615-4,072

201112,746211%14,222113%26,96816-1,476

201210,987231%11,810142%22,79821-823

201312,670211%12,500132%25,17021170

201411,400231%11,225132%22,62522174

20156,069261%11,889142%17,95721-5,820

20165,452251%10,518132%15,97020-5,066

20176,130261%10,135122%16,26621-4,005

القيمة

Value

القيمة

Value

أسمدة
223

بذور وأثمار زيتية؛ قش وعلف
420

FertilisersOil seeds and fruits; straw and fodder

منتجات كيماوية عضوية
265

حبوب
479

Organic chemicalsCereals

منتجات كيماوية غير عضوية
280

سيارات وأجزاؤها
522

Inorganic chemicalsVehicles; parts

لدائن ومصنوعاتها
421

سكر ومصنوعات سكرية
1,601

Plastics and articles thereofSugars and sugar confectionery

4,579
Mineral productsMeat and edible meat offal

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و البرازيل

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and BRAZIL

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
4,844
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

2008109680%2,334341%2,44451-2,225

200951110%1,318390%1,32357-1,313

2010206600%1,538410%1,74456-1,332

201176780%2,669321%2,74553-2,593

201234890%3,456341%3,49052-3,422

201326970%6,065281%6,09239-6,039

2014249640%4,181341%4,43046-3,932

2015551540%2,112430%2,66255-1,561

2016854510%3,109321%3,96438-2,255

2017210660%2,949341%3,15947-2,739

القيمة

Value

القيمة

Value

عدد وأدوات من معادن عادية
3

ألبان وبيض ومنتجات حيوانية لألكل
45

Tools of base metalsDairy; eggs; edible products of animal origin

سجاد
3

بذور وأثمار زيتية؛ قش وعلف
100

CarpetsOil seeds and fruits; straw and fodder

منتجات كيماوية غير عضوية
36

(فوالذ)مصنوعات من حديد أو صب 
242

Inorganic chemicalsArticles of iron or steel

لدائن ومصنوعاتها
45

نفايات األغذية؛ أغذية للحيوانات
921

Plastics and articles thereofWaste from the food; animal fodder

1,565
Organic chemicalsCereals

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و األرجنتين

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and ARGENTINA

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات كيماوية عضوية
118
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20081,522430%1,618420%3,14047-96

20091,364410%1,448380%2,81242-85

20101,503420%1,486420%2,9894416

20112,798390%2,636331%5,43438161

20122,149400%3,775331%5,92437-1,626

20131,205470%6,156261%7,36136-4,951

20141,259450%5,926271%7,18537-4,668

2015141720%4,387321%4,52840-4,246

2016359600%3,087341%3,44643-2,728

201768890%2,386400%2,45455-2,319

القيمة

Value

القيمة

Value

منتجات كيماوية عضوية
1

(فوالذ)مصنوعات من حديد أو صب 
92

Organic chemicalsArticles of iron or steel

سجاد
1

سيارات وأجزاؤها
299

CarpetsVehicles; parts

عدد وأدوات من معادن عادية
1

أجهزة طبية وبصرية وتصويرية 
396

Tools of base metalsMedical, optical, photographic apparatus

زجاج ومصنوعاته
9

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
502

Glass and glasswareMachinery appliances; parts

642
Plastics and articles thereofElectrical equipment; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و المكسيك

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and MEXICO

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

لدائن ومصنوعاتها
44
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  االتحاد األوروبيالمملكة ودول 

تجارة المملكة البينية مع دول االتحاد  باينتت

م فقد تراوح 2017- 2008األوروبي خالل السنوات 

( مليون 175,131حجم التبادل التجاري معها ما بين )

مليون ريال، وقد سجل فائض  (327,908ريال إلى )

في الميزان التجاري لصالح المملكة يتراوح بين 

( مليون ريال، 30,646( مليون ريال إلى )3,485)

( 2,234وفائض لصالح تلك الدول يتراوح ما بين )

 ( مليون ريال. 79,486مليون ريال إلى )

حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ما بين 

( مليـون ريال 176,214( مليون ريال إلى )66,424)

خالل تلك الفترة، في حين تراوحت قيمة واردات 

( مليون ريال إلى 108,707المملكة منها ما بين )

 ( مليون ريال خالل تلك الفترة. 171,440)

والتي استأثرت  فرنساومن أهم دول المجموعة 

( من إجمالي قيمة صادرات %1بما نسبته )

م 2017المملكة، وبلغت صادرات المملكة اليها عام 

( مليون ريال، حيث احتلت المرتبة 12,247)

( من بين الدول التي تصدر لها عشر لسابعة)ا

المملكة، وكانت أهم السلع الوطنية المصدرة 

ألومنيوم ومصنوعاته، ، منتجات معدنيةإليها: 

لدائن ومصنوعاتها، ، منتجات كيماوية عضوية

 .منتجات كيماوية منوعة

في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها خالل 

( مليون ريال، تمثل نسبة 21,853م )2017عام 

( من إجمالي قيمة واردات المملكة، حيث 4%)

( من بين الدول التي الخامسةاحتلت المرتبة )

تستورد منها المملكة. وكانت أهم السلع 

آالت وأدوات  سيارات واجزاؤها،: المستوردة منها

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها،  ،آلية وأجزاؤها

 .زيوت عطرية؛ محضرات تجميل، الصيدلة منتجات

 KSA and EU Countries 

The inter-trade between KSA and EU 

countries varied over the period from 2008-

2017. The volume of trade exchange ranged 

between SAR 175,131 mm and SAR 327,908 

mm between both sides. The trade balance 

surplus of KSA ranged between SAR 3,485 

mm and SAR 30,646 mm whereas these 

countries trade balance surplus was between 

SAR 2,234 mm and SAR 79,486 mm  

The value of KSA exports to these 

countries ranged between SAR 66,424 mm 

and SAR 176,214 mm within that period. 

Whereas the value of KSA imports from 

them ranged between SAR 108,707 mm and 

SAR 171,440 mm over the same period.  

France is the first prominent country of 

this group, as it received 1% of the total KSA 

exports. The KSA exports to France in 2017 

amounted to SAR 12,247 mm It ranked 17th 

among the countries importing from KSA. 

The key KSA exports from France were: 

Mineral products, Aluminium and articles 

thereof, Organic chemicals, Plastics and 

articles thereof, Misc. chemical products. 

The value of KSA imports from France in 

2017 was SAR 21,853 mm, representing 4% 

of the total value of KSA imports. It ranked 

8th among the countries exporting to KSA. 

The key KSA imports from France were: 

Vehicles; parts, Machinery appliances; parts, 

Electrical equipment; parts, Pharmaceutical 
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في الميزان التجاري مـقداره  عجزوبذلك تحقق 

 ( مليون ريال في ذلك العام.9,606)

 والتي ألمانياوتليها في ترتيب دول المجموعة 

( من إجمالي قيمة %0.2)استأثرت بما نسبته 

م، وبلغت صادرات 2017صادرات المملكة لعام 

( مليون ريال، حيث احتلت 1,461المملكة اليها )

واألربعون( من بين الدول التي  سابعةالمرتبة )ال

تصدر لها المملكة، وكانت أهم السلع الوطنية 

لدائن ، منتجات معدنيةالمصدرة إليها: 

منتجات  ،عاتهألومنيوم ومصنو، ومصنوعاتها

 .نحاس ومصنوعاته، عضويةكيماوية 

في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها خالل 

( مليون ريال تمثل نسبة 30,958م )2017عام 

( من إجمالي قيمة واردات المملكة، حيث 6%)

( من بين الدول التي تستورد الرابعةاحتلت المرتبة )

 منها:منها المملكة، وكانت أهم السلع المستوردة 

 ،منتجات الصيدلة آالت وأدوات آلية وأجزاؤها،

سيارات وأجزاؤها، أجهزة ومعدات كهربائية 

 .حبوب وأجزاؤها،

وبذلك تحقق عجز في المـيزان التجاري مـقداره 

 ( مليون ريال في ذلك العام.28,036)

 

 

products, Essential oils; cosmetic 

preparations. 

Consequently, the trade balance deficit 

turned to be SAR 9,606 mm in that year. 

Germany is the second prominent country 

of this group, as it received 0.2% of total 

KSA exports in 2016. The KSA exports to 

Germany amounted to SAR 1,318 mm It 

ranked 44th among the countries importing 

from KSA. The key KSA exports to Germany 

were: Mineral products, Plastics and articles 

thereof, Aluminum and articles thereof, 

Organic chemicals, Copper and articles 

thereof. 

The value of KSA imports from Germany 

in 2017 was SAR 30,958 mm, representing 

6% of the total value of KSA imports. It 

ranked 3rd among the countries exporting 

to KSA. The key KSA imports from Germany 

were: Machinery appliances; parts, 

Pharmaceutical products, Vehicles; parts, 

Electrical equipment; parts, Cereals. 

Consequently, the trade balance deficit 

turned to be SAR 28,036 mm in that year. 
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احصاءات التجارة الخارجية

Foreign Trade Statistics

___________________________________________________________________________________________

قيمة  ال)ال Value (Million S.R.)(مليون ري

الميزان التجاريالتطورحجم التجارةالنسبةالوارداتالنسبةالصادراتالسنة

YearExport% of TotalImport% of TotalTrade Volume
Index no

2008=100
Balance  of Trade

2008123,84211%126,07729%249,919100-2,234

200966,4249%108,70730%175,13170-42,282

201089,47310%113,67428%203,14781-24,200

2011163,98512%133,33827%297,32311930,646

2012176,21412%147,65525%323,87013028,559

2013163,15412%159,66925%322,8231293,485

2014156,46812%171,44026%327,908131-14,972

201588,99712%168,48326%257,480103-79,486

201681,31112%136,61126%217,92287-55,301

201797,29812%136,21127%233,50993-38,914

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول اإلتحاد األوروبي

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and EU Countries
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200818,568152%15,24484%33,812123,324

200911,557132%14,34664%25,90311-2,789

201015,739122%16,39564%32,13410-655

201124,679132%18,17874%42,857106,501

201226,002152%18,60383%44,605107,399

201332,191112%19,663103%51,853912,528

201431,662102%22,13283%53,79479,530

201515,837102%20,46283%36,2998-4,626

201612,635142%18,50784%31,1429-5,873

201712,247171%21,85354%34,1018-9,606

القيمة

Value

القيمة

Value

منتجات كيماوية منوعة
26

زيوت عطرية؛ محضرات تجميل
1,248

Misc. chemical productsEssential oils; cosmetic preparations

لدائن ومصنوعاتها
60

منتجات الصيدلة
2,040

Plastics and articles thereofPharmaceutical products

منتجات كيماوية عضوية
69

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
2,119

Organic chemicalsElectrical equipment; parts

ألومنيوم ومصنوعاته
203

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
2,450

Aluminium and articles thereofMachinery appliances; parts

4,540
Mineral productsVehicles; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و فرنسا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and FRANCE

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
10,709

سيارات وأجزاؤها
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20085,588310%32,04747%37,63511-26,459

20091,598390%28,57238%30,1709-26,975

2010952460%31,03238%31,98411-30,081

20111,560450%33,96437%35,52413-32,404

20121,378500%41,36737%42,74512-39,990

20131,570440%44,81237%46,38211-43,242

20141,026470%47,09337%48,11910-46,067

20151,311480%46,11637%47,4277-44,804

20161,318440%34,33137%35,6498-33,013

20171,461470%29,49746%30,9589-28,036

القيمة

Value

القيمة

Value

نحاس ومصنوعاته
14

حبوب
185

Copper and articles thereofCereals

منتجات كيماوية عضوية
29

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
2,008

Organic chemicalsElectrical equipment; parts

ألومنيوم ومصنوعاته
52

سيارات وأجزاؤها
3,395

Aluminium and articles thereofVehicles; parts

لدائن ومصنوعاتها
98

منتجات الصيدلة
3,484

Plastics and articles thereofPharmaceutical products

6,071
Mineral productsMachinery appliances; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و ألمانيا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and GERMANY

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
547

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ة 
م

قي
ال

(
ل

يا
 ر

ن
و

لي
م

   
 )

V
a

lu
e

 (
M

ill
io

n
 S

R
)

Trade Flowحركة التجارة     

Exportالصادرات    Importالواردات   

STATS.GOV.SA 109 






احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200822,902122%17,28874%40,19095,614

20099,653171%13,25074%22,90312-3,597

201015,529132%12,682103%28,211122,847

201138,61183%17,29084%55,901821,321

201239,32683%17,48493%56,810921,841

201334,115102%20,37483%54,489813,741

201425,560122%21,92993%47,489113,631

201512,520162%19,83593%32,3559-7,315

201610,375172%17,33993%27,71410-6,964

201713,559162%16,98093%30,53910-3,421

القيمة

Value

القيمة

Value

ألياف تركيبية غير مستمرة
41

أثاث ومباني مصنعة 
724

Man-made staple fibresFurniture; premade buildings

ألومنيوم ومصنوعاته
205

منتجات الصيدلة
957

Aluminium and articles thereofPharmaceutical products

منتجات كيماوية عضوية
517

(فوالذ)مصنوعات من حديد أو صب 
1,116

Organic chemicalsArticles of iron or steel

لدائن ومصنوعاتها
1,258

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
1,448

Plastics and articles thereofElectrical equipment; parts

5,951
Mineral productsMachinery appliances; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و إيطاليا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and ITALY

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
11,067

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200824,529102%5,479201%30,0071419,050

200913,436112%4,494211%17,930148,943

201012,730171%4,582201%17,312188,148

201131,667112%5,534211%37,2011226,133

201233,298112%6,274221%39,5721427,024

201323,113152%6,771201%29,8851616,342

201424,000142%7,089231%31,0891516,911

201513,007152%6,616221%19,623196,391

201613,595132%5,594191%19,189188,001

201720,228102%5,771191%25,9991414,457

القيمة

Value

القيمة

Value

شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية
116

محضرات غذائية منوعة
303

Animal or vegetable fats and oilsMisc. edible preparations

لدائن ومصنوعاتها
348

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
417

Plastics and articles thereofElectrical equipment; parts

ألومنيوم ومصنوعاته
584

محضرات فواكه وخضار
509

Aluminium and articles thereofPrepsrations of vegetables and fruit

منتجات كيماوية عضوية
1,046

ألبان وبيض ومنتجات حيوانية لألكل
540

Organic chemicalsDairy; eggs; edible products of animal origin

954
Mineral productsMachinery appliances; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و هولندا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and NETHERLANDS

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
17,743

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200821,049132%5,064221%26,1131515,986

200912,274122%4,623201%16,897157,651

201017,763112%4,735191%22,4981413,027

201127,770122%5,655201%33,4251522,115

201229,134122%6,984191%36,1191522,150

201328,334122%7,877181%36,2101420,457

201426,962112%8,536181%35,4981418,426

201513,530142%9,587161%23,116163,943

201611,077152%9,788142%20,864161,289

201714,131152%9,458132%23,589164,673

القيمة

Value

القيمة

Value

ورق وورق مقوى 
12

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
541

Paper and paperboardElectrical equipment; parts

ألومنيوم ومصنوعاته
97

(فوالذ)مصنوعات من حديد أو صب 
563

Aluminium and articles thereofArticles of iron or steel

لدائن ومصنوعاتها
860

منتجات من خزف
617

Plastics and articles thereofCeramic products

منتجات كيماوية عضوية
1,083

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
1,030

Organic chemicalsMachinery appliances; parts

1,066
Mineral productsRailway locomotives

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و إسبانيا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and SPAIN

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
11,769

قاطرات للسكك الحديدية
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200813,867211%5,660181%19,526198,207

20098,807191%5,058191%13,865193,749

201012,845161%4,536211%17,380178,309

201118,305151%5,028231%23,3331713,277

201219,793161%5,541251%25,3341914,253

201320,340171%5,767301%26,1072014,573

201424,042132%5,830281%29,8721718,212

201514,499122%6,413231%20,912188,085

201616,093102%5,572211%21,6661510,521

201716,136132%5,633201%21,7681710,503

القيمة

Value

القيمة

Value

منتجات كيماوية غير عضوية
120

سيارات وأجزاؤها
280

Inorganic chemicalsVehicles; parts

حشو ولباد وحبال
122

منتجات كيماوية عضوية
392

Wadding; felt and ropesOrganic chemicals

منتجات كيماوية عضوية
2,338

لدائن ومصنوعاتها
418

Organic chemicalsPlastics and articles thereof

لدائن ومصنوعاتها
3,146

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
426

Plastics and articles thereofMachinery appliances; parts

600
Mineral productsPharmaceutical products

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و بلجيكا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and BELGIUM

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
9,779

منتجات الصيدلة
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20083,562340%15,22594%18,78722-11,663

20092,612340%12,84294%15,45416-10,230

20103,461320%12,90993%16,37020-9,448

20115,730300%14,313103%20,04220-8,583

20127,652281%15,719103%23,37120-8,067

201311,683231%16,043113%27,72718-4,360

20149,543251%17,271113%26,81418-7,728

20156,899231%18,799103%25,69914-11,900

20165,245261%12,429102%17,67419-7,184

20177,061251%11,735102%18,79719-4,674

القيمة

Value

القيمة

Value

فواكه
16

معادن ثمينة وأحجار كريمة
936

FruitsPrecious stones and metals

ألومنيوم ومصنوعاته
42

مركبات جوية وأجزاؤها
951

Aluminium and articles thereofAircraft; parts

معادن ثمينة وأحجار كريمة
87

منتجات الصيدلة
1,050

Precious stones and metalsPharmaceutical products

لدائن ومصنوعاتها
424

سيارات وأجزاؤها
1,473

Plastics and articles thereofVehicles; parts

1,959
Mineral productsMachinery appliances; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و المملكة المتحدة

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and UNITED KINGDOM

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
4,980

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

2008222610%1,817400%2,03956-1,596

2009166590%1,295410%1,46156-1,130

2010536540%1,849350%2,38550-1,313

20111,163490%1,710450%2,87352-547

20121,698470%2,448390%4,14647-750

20131,429450%2,781370%4,21045-1,352

20141,377440%3,954361%5,33141-2,577

20151,736440%3,776331%5,51237-2,041

20163,613301%3,779311%7,39232-165

20174,066300%5,173221%9,23928-1,107

القيمة

Value

القيمة

Value

نحاس ومصنوعاته
4

ألبان وبيض ومنتجات حيوانية لألكل
320

Copper and articles thereofDairy; eggs; edible products of animal origin

ألومنيوم ومصنوعاته
5

حبوب
393

Aluminium and articles thereofCereals

مطاط ومصنوعاته
6

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
484

Rubber and articles thereofMachinery appliances; parts

لدائن ومصنوعاتها
1,122

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
569

Plastics and articles thereofElectrical equipment; parts

1,768
Mineral productsRailway locomotives

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و بولندا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and POLAND

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
2,915

قاطرات للسكك الحديدية
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20087,827261%426590%8,253317,402

20093,799291%290590%4,089363,509

20106,082271%418610%6,500335,664

20118,555271%601590%9,156317,953

201212,331221%1,258510%13,5892911,073

20135,591310%2,413410%8,004343,178

20146,251290%3,189390%9,440323,061

20153,879301%1,032540%4,911382,848

20163,244320%1,649440%4,894361,595

20173,661340%3,235311%6,89632425

القيمة

Value

القيمة

Value

منتجات كيماوية غير عضوية
19

منتجات الصيدلة
35

Inorganic chemicalsPharmaceutical products

نحاس ومصنوعاته
43

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
43

Copper and articles thereofMachinery appliances; parts

منتجات كيماوية عضوية
62

شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية
49

Organic chemicalsAnimal or vegetable fats and oils

لدائن ومصنوعاتها
398

محضرات فواكه وخضار
65

Plastics and articles thereofPrepsrations of vegetables and fruit

2,736
Mineral productsMineral products

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و اليونان

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and GREECE

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
3,086

منتجات معدنية 
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

2008275590%5,854171%6,12935-5,579

2009128610%5,261171%5,38932-5,133

2010395570%5,365181%5,76034-4,970

2011369580%6,615161%6,98435-6,247

2012426590%6,652201%7,07835-6,226

2013384610%6,540221%6,92437-6,156

2014467540%6,415251%6,88238-5,948

2015517560%5,481271%5,99935-4,964

2016427570%4,529241%4,95535-4,102

2017446560%4,021291%4,46738-3,576

القيمة

Value

القيمة

Value

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق
1

ورق وورق مقوى 
343

Preparations of cereals or flourPaper and paperboard

فواكه
2

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
414

FruitsElectrical equipment; parts

نحاس ومصنوعاته
5

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
461

Copper and articles thereofMachinery appliances; parts

منتجات معدنية 
169

منتجات الصيدلة
686

Mineral productsPharmaceutical products

1,114
Plastics and articles thereofOres, slag and ash

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و السويد

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and SWEDEN

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

لدائن ومصنوعاتها
242

خامات معادن، خبث ورماد
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200822970%3,295301%3,31746-3,272

200991020%3,069261%3,07840-3,060

2010157660%3,490271%3,64740-3,333

201151290%3,527301%3,53248-3,521

201233900%4,275311%4,30746-4,242

2013161150%4,780331%4,79643-4,763

2014211080%5,279301%5,30142-5,258

2015191120%5,506261%5,52536-5,488

201628980%4,400251%4,42837-4,372

2017301040%4,387271%4,41839-4,357

القيمة

Value

القيمة

Value

أقمشة
1

أجهزة طبية وبصرية وتصويرية 
281

FabricsMedical, optical, photographic apparatus

خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي
1

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
306

Wood and wood charcoalMachinery appliances; parts

أسمدة
1

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق
420

FertilisersPreparations of cereals or flour

سجاد
4

محضرات غذائية منوعة
1,384

CarpetsMisc. edible preparations

1,480
Plastics and articles thereofPharmaceutical products

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و أيرلندا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and IRELAND

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

لدائن ومصنوعاتها
15

منتجات الصيدلة
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20083,577330%378600%3,955433,200

20091,814380%431550%2,246481,383

20102,699350%530580%3,228422,169

20114,353340%624570%4,977403,728

20123,616350%761580%4,377452,855

20133,011350%882540%3,894482,129

20143,965340%774560%4,739453,190

20152,578360%965550%3,543441,613

20161,948390%844540%2,792481,103

20172,431380%1,036520%3,467441,394

القيمة

Value

القيمة

Value

جلود خام ومدبوغة
2

مشروبات، سوائل وخل
68

Raw hides and leatherBeverages and vinegar

زجاج ومصنوعاته
10

منتجات الصيدلة
73

Glass and glasswarePharmaceutical products

منتجات كيماوية غير عضوية
12

ألبسة مصنرة 
101

Inorganic chemicalsArticles of apparel, knitted

لدائن ومصنوعاتها
205

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
102

Plastics and articles thereofElectrical equipment; parts

185
Mineral productsMachinery appliances; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و البرتغال

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and PORTUGAL

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
2,199

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200834920%1,609430%1,64457-1,575

200917910%1,633350%1,65053-1,616

201051170%2,085341%2,09151-2,080

2011101160%2,364360%2,37354-2,354

2012111170%2,611370%2,62254-2,600

2013150710%2,496390%2,64652-2,346

2014111820%2,870410%2,98155-2,759

201595790%3,149360%3,24446-3,054

2016191030%2,931351%2,95145-2,912

2017167690%2,810351%2,97749-2,642

القيمة

Value

القيمة

Value

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق
1

منتجات كيماوية منوعة
110

Preparations of cereals or flourMisc. chemical products

شعيرات تركيبية أو أصطناعية
1

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
243

Man-made filamentsMachinery appliances; parts

ألياف تركيبية غير مستمرة
2

محضرات غذائية منوعة
327

Man-made staple fibresMisc. edible preparations

لدائن ومصنوعاتها
72

منتجات الصيدلة
775

Plastics and articles thereofPharmaceutical products

811
Mineral productsDairy; eggs; edible products of animal origin

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و الدنمارك

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and DENMARK

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
86

ألبان وبيض ومنتجات حيوانية لألكل
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200873750%4,227271%4,30041-4,154

200940760%4,397221%4,43734-4,357

201022970%2,887291%2,90946-2,865

201181180%4,800251%4,80841-4,793

2012181030%4,689301%4,70742-4,671

2013171140%5,302311%5,31941-5,285

201460940%6,055261%6,11539-5,995

201540950%6,249251%6,28934-6,209

201649900%3,881301%3,93040-3,831

2017381010%2,708361%2,74651-2,670

القيمة

Value

القيمة

Value

صابون وشموع
0

سيارات وأجزاؤها
303

Soap and waxesVehicles; parts

كتب
0

(فوالذ)مصنوعات من حديد أو صب 
323

BooksArticles of iron or steel

لدائن ومصنوعاتها
2

منتجات الصيدلة
338

Plastics and articles thereofPharmaceutical products

(فوالذ)مصنوعات من حديد أو صب 
10

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
396

Articles of iron or steelMachinery appliances; parts

594
Iron and steelElectrical equipment; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و النمسا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and AUSTRIA

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

(فوالذ)الحديد والصلب 
21

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ة 
م

قي
ال

(
ل

يا
 ر

ن
و

لي
م

   
 )

V
a

lu
e

 (
M

ill
io

n
 S

R
)

Trade Flowحركة التجارة     

Exportالصادرات    Importالواردات   

STATS.GOV.SA 121 






احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200891130%931480%94063-922

200911330%986450%98860-985

201021290%1,203450%1,20560-1,200

201121400%1,294500%1,29664-1,292

201241340%1,451500%1,45663-1,447

201331430%1,808480%1,81158-1,804

2014131150%2,257430%2,27156-2,244

201537980%2,732390%2,76954-2,696

201629970%2,124390%2,15254-2,095

201751950%2,602371%2,65252-2,551

القيمة

Value

القيمة

Value

شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية
1

حبوب
116

Animal or vegetable fats and oilsCereals

حشو ولباد وحبال
2

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
259

Wadding; felt and ropesElectrical equipment; parts

شعيرات تركيبية أو أصطناعية
7

(فوالذ)الحديد والصلب 
318

Man-made filamentsIron and steel

ألياف تركيبية غير مستمرة
15

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
677

Man-made staple fibresMachinery appliances; parts

687
Plastics and articles thereofVehicles; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و التشيك

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and CZECH REPUBLIC

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

لدائن ومصنوعاتها
16

سيارات وأجزاؤها
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

2008100700%4,533241%4,63339-4,434

200981030%2,583301%2,59146-2,575

2010121030%1,671380%1,68257-1,659

2011151050%2,291370%2,30555-2,276

2012171040%2,518380%2,53555-2,502

2013221040%2,588380%2,61053-2,566

201482890%3,433381%3,51550-3,351

201542940%2,902380%2,94452-2,861

201628990%1,590450%1,61857-1,562

201748960%1,614460%1,66259-1,566

القيمة

Value

القيمة

Value

كتب
0

حبوب
46

BooksCereals

عدد وأدوات من معادن عادية
0

ورق وورق مقوى 
289

Tools of base metalsPaper and paperboard

ألومنيوم ومصنوعاته
0

خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي
293

Aluminium and articles thereofWood and wood charcoal

زجاج ومصنوعاته
1

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
304

Glass and glasswareMachinery appliances; parts

361
Plastics and articles thereofElectrical equipment; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و فنلندا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and FINLAND

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

لدائن ومصنوعاتها
41

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200845880%796500%84165-750

200911980%645500%65763-634

201081080%1,115460%1,12361-1,107

2011111100%1,917400%1,92958-1,906

201278790%1,681450%1,75961-1,604

2013181100%1,926460%1,94456-1,908

201452960%1,599480%1,65159-1,548

2015261020%2,038440%2,06359-2,012

201641940%1,412480%1,45258-1,371

201754920%1,424480%1,47961-1,370

القيمة

Value

القيمة

Value

مشروبات، سوائل وخل
0

خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي
149

Beverages and vinegarWood and wood charcoal

زجاج ومصنوعاته
1

أثاث ومباني مصنعة 
153

Glass and glasswareFurniture; premade buildings

أصناف متنوعة من معادن عادية
1

(فوالذ)مصنوعات من حديد أو صب 
192

Misc. articles of base metalArticles of iron or steel

منتجات كيماوية عضوية
19

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
192

Organic chemicalsMachinery appliances; parts

294
Plastics and articles thereofCereals

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و رومانيا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and ROMANIA

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

لدائن ومصنوعاتها
27

حبوب
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200847870%2,330351%2,37652-2,283

200961050%1,885331%1,89251-1,879

201041250%2,521301%2,52449-2,517

201122990%3,852291%3,87446-3,830

2012141070%2,816350%2,83053-2,802

201343900%1,763490%1,80659-1,721

201491270%1,417500%1,42660-1,409

201561330%1,749480%1,75563-1,742

2016181050%1,359500%1,37759-1,341

2017241070%1,098510%1,12164-1,074

القيمة

Value

القيمة

Value

زجاج ومصنوعاته
0

ألبان وبيض ومنتجات حيوانية لألكل
53

Glass and glasswareDairy; eggs; edible products of animal origin

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
1

أجهزة طبية وبصرية وتصويرية 
63

Electrical equipment; partsMedical, optical, photographic apparatus

مصنوعات متنوعة
1

حبوب
106

Misc. manufactured articlesCereals

لدائن ومصنوعاتها
1

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
231

Plastics and articles thereofElectrical equipment; parts

352
Man-made staple fibresMachinery appliances; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و المجر

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and HUNGARY

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

ألياف تركيبية غير مستمرة
17

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200881150%347620%35576-339

200931180%136710%13983-133

201023940%344640%36777-320

201159820%805560%86571-746

201255840%671600%72673-616

201343890%753570%79671-709

2014150750%672590%82269-521

2015120740%726610%84673-606

2016304610%515630%82069-211

2017147720%951540%1,09865-805

القيمة

Value

القيمة

Value

حشو ولباد وحبال
0

أثاث ومباني مصنعة 
33

Wadding; felt and ropesFurniture; premade buildings

نحاس ومصنوعاته
1

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
42

Copper and articles thereofMachinery appliances; parts

نفايات األغذية؛ أغذية للحيوانات
6

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
58

Waste from the food; animal fodderElectrical equipment; parts

لدائن ومصنوعاتها
18

منتجات كيماوية غير عضوية
81

Plastics and articles thereofInorganic chemicals

115
Mineral productsVehicles; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و بلغاريا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and BULGARIA

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
121
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200811420%190700%19184-189

200911320%98750%10088-97

201041230%358630%36278-355

2011201010%180750%19985-160

2012201000%549630%56977-529

201361330%599620%60579-594

201481300%536630%54478-528

2015121220%1,047530%1,05968-1,036

2016142720%683570%82468-541

2017329580%598600%92769-269

القيمة

Value

القيمة

Value

0
آالت وأدوات آلية وأجزاؤها

7
Machinery appliances; parts

0
ألبان وبيض ومنتجات حيوانية لألكل

10
Dairy; eggs; edible products of animal origin

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
0

خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي
30

Electrical equipment; partsWood and wood charcoal

لدائن ومصنوعاتها
15

أثاث ومباني مصنعة 
38

Plastics and articles thereofFurniture; premade buildings

474
Mineral productsCereals

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و لتوانيا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and LITHUANIA

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

منتجات معدنية 
313

حبوب

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ة 
م

قي
ال

(
ل

يا
 ر

ن
و

لي
م

   
 )

V
a

lu
e

 (
M

ill
io

n
 S

R
)

Trade Flowحركة التجارة     

Exportالصادرات    Importالواردات   

STATS.GOV.SA 127 






احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200821380%74790%7697-72

200921290%46880%48109-44

201031270%55870%58107-53

201131370%362640%36578-360

201271240%562620%56978-555

2013235660%654600%88869-419

2014389570%378660%7667111

2015266630%380660%64678-114

2016285640%331670%61676-46

2017182670%657590%83971-475

القيمة

Value

القيمة

Value

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق
0

منتجات الصيدلة
5

Preparations of cereals or flourPharmaceutical products

أثاث ومباني مصنعة 
0

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
21

Furniture; premade buildingsMachinery appliances; parts

مشروبات، سوائل وخل
0

خامات معادن، خبث ورماد
50

Beverages and vinegarOres, slag and ash

ألومنيوم ومصنوعاته
2

حبوب
131

Aluminium and articles thereofCereals

417
Plastics and articles thereofElectrical equipment; parts

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و استونيا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and ESTONIA

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

لدائن ومصنوعاتها
179

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
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 )غير دول االتحاد األوروبي( دول أوروبا
Europe Countries (Non-European Union) 



 
 



 xchangeErade T                    7201                        التبادل التجاري 

 

ودول أوروبا غير دول االتحاد المملكة 

  األوروبي

 تجارة المملكة البينية مع دول أوربا غير باينتت

- 2008االتحاد األوروبي خالل السنوات  دول

م فقد تراوح حجم التبادل التجاري معها ما بين 2017

( مليون ريال، 32,107( مليون ريال إلى )13,581)

وقد سجل فائض لصالح تلك الدول يتراوح ما بين 

 ( مليون ريال. 29,728( مليون ريال إلى )11,440)

( 795حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ما بين )

( مليـون ريال خالل تلك 3,812مليون ريال إلى )

ا ة منهالفترة، في حين تراوحت قيمة واردات المملك

( مليون 30,584( مليون ريال إلى )12,590ما بين )

 ريال خالل تلك الفترة. 

والتي  سويسراومن أهم دول المجموعة 

( من إجمالي قيمة %0.2استأثرت بما نسبته )

صادرات المملكة، وبلغت صادرات المملكة اليها 

( مليون ريال، حيث احتلت 1,606م )2017عام 

( من بين الدول التي واالربعونخامسة الالمرتبة )

تصدر لها المملكة، وكانت أهم السلع الوطنية 

منتجات ، معادن ثمينة وأحجار كريمةالمصدرة إليها: 

، لدائن الومنيوم ومصنوعاته معدنية،

 .زنك )توتياء( ومصنوعاته، ومصنوعاتها

في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها خالل 

( %1يال، تمثل نسبة )( مليون ر6,644م )2017عام 

من إجمالي قيمة واردات المملكة، حيث احتلت 

( من بين الدول التي تستورد عشر سابعةالالمرتبة )

منها المملكة. وكانت أهم السلع المستوردة منها: 

أصناف صناعة الساعات ، منتجات الصيدلة

معادن  ،وأجزاؤهاأجهزة ومعدات كهربائية  ،وأجزاؤها

 آالت وأدوات آلية وأجزاؤها. ، ثمينة وأحجار كريمة

 KSA and European Countries 

other than the EU Countries 

The inter-trade between KSA and 

European Countries other than EU Countries 

varied over the period from 2008-2017. The 

volume of trade exchange ranged between 

SAR 13,581 mm and SAR 32,107 mm 

between both sides. The trade balance 

surplus of these countries ranged between 

SAR 11,440 mm and SAR 29,728 mm  

The value of KSA exports to these countries 

ranged between SAR 795 mm and SAR 3,812 

mm within that period. Whereas the value of 

KSA imports from them ranged between 

SAR 12,590 mm and SAR 30,584 mm over the 

same period.  

Switzerland came ahead of this group, as 

it received 0.2% of the total KSA exports. 

The KSA exports to Switzerland in 2017 

amounted to SAR 1,606 mm It ranked 45th 

among the countries importing from KSA. 

The key KSA exports to Switzerland were: 

Precious stones and metals, Mineral 

products, Aluminium and articles thereof, 

Plastics and articles thereof, Zinc and articles 

thereof. 

The value of KSA imports from Switzerland 

in 2016 was SAR 6,644 mm, representing 1% 

of the total value of KSA imports. It ranked 

17th among the countries exporting to KSA. 

The key KSA imports from Switzerland were: 

Pharmaceutical products, Clocks and 
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وبذلك تحقق عجز في الميزان التجاري مـقداره 

 ( مليون ريال في ذلك العام.5,038)

 ةاالتحاديروسيا وتليها في ترتيب دول المجموعة 

( من إجمالي %0.01والتي استأثرت بما نسبته )

م، وبلغت 2017قيمة صادرات المملكة لعام 

مليون ريال، حيث  (100ليها )إصادرات المملكة 

( من بين الدول نونالثانية والثمااحتلت المرتبة )

التي تصدر لها المملكة، وكانت أهم السلع الوطنية 

مواد دابغة؛  ،لدائن ومصنوعاتهاالمصدرة إليها: 

، ومصنوعاتهألومنيوم ، سجاد، ودهاناتألوان 

 فواكه.

في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها خالل 

( %1( مليون ريال تمثل نسبة )3,746)م 2017عام 

من إجمالي قيمة واردات المملكة، حيث احتلت 

( من بين الدول التي تستورد منها الثالثونالمرتبة )

المملكة، وكانت أهم السلع المستوردة منها: 

شحوم وزيوت حيوانية  ،حبوب ،ومصنوعاتهنحاس 

الحديد  ومصنوعاته،زنك )توتياء(  ،أو نباتية

 .فوالذ(والصلب )

وبذلك تحقق عجز في المـيزان التجاري مـقداره 

 ( مليون ريال في ذلك العام.3,646)

watches; parts, Electrical equipment; parts, 

Precious stones and metals, Machinery 

appliances; parts. 

Consequently, the trade balance deficit 

turned to be SAR 5,038 mm in that year. 

Russia is the second prominent country of 

this group, as it received 0.01% of total KSA 

exports in 2017. The KSA exports to Russia 

amounted to SAR 100 mm It ranked 82th 

among the countries importing from KSA. 

The key KSA exports to Ukraine were: 

Plastics and articles thereof, Tannins; dyes 

and pigments, Carpets, Aluminum and 

articles thereof, Fruits. 

The value of KSA imports from Russia in 

2016 was SAR 3,746 mm, representing 1% of 

the total value of KSA imports. It ranked 

30th among the countries exporting to KSA. 

The key KSA imports from Russia were: 

Copper and articles thereof, Cereals, Animal 

or vegetable fats and oils, Zinc and articles 

thereof, Iron and steel. 

Consequently, the trade balance deficit 

turned to be SAR 3,646 mm in that year. 
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احصاءات التجارة الخارجية

Foreign Trade Statistics

___________________________________________________________________________________________

قيمة  ال)ال Value (Million S.R.)(مليون ري

الميزان التجاريالتطورحجم التجارةالنسبةالوارداتالنسبةالصادراتالسنة

YearExport% of TotalImport% of TotalTrade Volume
Index no

2008=100
Balance  of Trade

20081,5140%18,1384%19,651100-16,624

20099900%12,5904%13,58169-11,600

20109780%16,6524%17,63090-15,674

20111,3380%21,8464%23,184118-20,508

20121,7690%25,8354%27,604140-24,066

20131,5230%30,5845%32,107163-29,061

20147950%30,5235%31,318159-29,728

20153,8120%24,5434%28,355144-20,731

20162,2930%15,5763%17,87091-13,283

20172,2360%13,6773%15,91381-11,440

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول أوروبا غير دول اإلتحاد األوروبي

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and Europ Non-EU Countries
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

20081,239450%7,740142%8,98030-6,501

2009908470%6,283142%7,19129-5,375

2010675520%8,437132%9,11328-7,762

2011982520%12,264122%13,24628-11,281

20121,047510%13,620112%14,66726-12,574

2013467580%19,74093%20,20722-19,272

2014332610%17,953103%18,28524-17,621

2015424580%15,316112%15,74022-14,892

20161,182460%9,145152%10,32625-7,963

20171,606450%6,644171%8,24931-5,038

القيمة

Value

القيمة

Value

ومصنوعاته (توتياء)زنك 
3

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
449

Zinc and articles thereofMachinery appliances; parts

لدائن ومصنوعاتها
8

معادن ثمينة وأحجار كريمة
675

Plastics and articles thereofPrecious stones and metals

ألومنيوم ومصنوعاته
29

أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
904

Aluminium and articles thereofElectrical equipment; parts

منتجات معدنية 
147

أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها
1,305

Mineral productsClocks and watches; parts

1,458
Precious stones and metalsPharmaceutical products

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و سويسرا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and SWITZERLAND

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

معادن ثمينة وأحجار كريمة
1,283

منتجات الصيدلة
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

200848840%4,033281%4,08142-3,985

200963660%2,634291%2,69744-2,571

201067740%3,386281%3,45441-3,319

2011151650%4,582271%4,73343-4,431

2012174660%5,495261%5,67039-5,321

2013143730%6,348251%6,49138-6,204

2014173710%7,107221%7,28036-6,935

201570830%4,636291%4,70639-4,565

201647910%2,709371%2,75749-2,662

2017100820%3,746301%3,84542-3,646

القيمة

Value

القيمة

Value

فواكه
3

(فوالذ)الحديد والصلب 
113

FruitsIron and steel

ألومنيوم ومصنوعاته
4

ومصنوعاته (توتياء)زنك 
145

Aluminium and articles thereofZinc and articles thereof

سجاد
7

شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية
215

CarpetsAnimal or vegetable fats and oils

مواد دابغة؛ ألوان ودهانات
13

حبوب
1,082

Tannins; dyes and pigmentsCereals

1,324
Plastics and articles thereofCopper and articles thereof

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و روسيا اإلتحادية

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and 	RUSSIAN FEDERATION

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

لدائن ومصنوعاتها
24

نحاس ومصنوعاته
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احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

Value (Million SR)(مليون ريال)القيمة 

الترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمةالنسبةالترتيبالقيمة

ValueRank%ValueRank%ValueRank

2008151010%5,215211%5,23036-5,200

200921230%2,639271%2,64245-2,637

201030910%3,821251%3,85038-3,791

201129940%4,244281%4,27345-4,216

2012131700%5,772241%5,90338-5,641

2013794520%3,746341%4,54044-2,952

2014171720%4,623331%4,79444-4,452

201560860%3,477351%3,53745-3,418

2016127750%2,723361%2,85047-2,596

2017133760%2,495390%2,62953-2,362

القيمة

Value

القيمة

Value

ألبسة جاهزة 
2

لحوم وأحشاء وأطراف لألكل
51

Worn clothing and setsMeat and edible meat offal

منتجات كيماوية منوعة
2

(فوالذ)مصنوعات من حديد أو صب 
65

Misc. chemical productsArticles of iron or steel

أسمدة
5

شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية
144

FertilisersAnimal or vegetable fats and oils

آالت وأدوات آلية وأجزاؤها
6

(فوالذ)الحديد والصلب 
432

Machinery appliances; partsIron and steel

1,537
Plastics and articles thereofCereals

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و أوكرانيا

Trade between Kingdom of Saudi Arabia and UKRAINE

السنة

Year

Importالواردات   Exportالصادرات   
حجم التجارة

Volume Of Tradeالميزان التجاري

Balance

of Trade

2017أهم السلع المصدرة 

Top Exported Commodities 2017

2017أهم السلع المستوردة 

Top Imported Commodities 2017

لدائن ومصنوعاتها
115
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 التبادل التجاري بين المملكة وبعض الدول األخرى
Trade between Kingdom & other countries 



 
 






احصاءات
التجارة
الخارجية

Foreign Trade Statistics

___________________________________________________________________________________________


ال)القيمة Value (Million S.R.)(مليون
ري

20162017201620172016201720162017

SLOVAKIA1719604691621710-587-672سلوفاكيا71

GUATEMALA129144294454423598-165-310جواتيماال72

MADAGASCAR4295662023448589409543مدغشقر73

CROATIA4182576513231,069581-233-66كرواتيا74

ECUADOR5569428493483562-373-424اكوادور75

CHILE6451585509649560-521-458شيلي76

PERU4924989851590549394447بيرو77

NORWAY2432765509789541-741-477النرويج78

SOMALIA1682121,1483071,316520-980-95جمهورية الصومال79

SYRIA26079423346683425-163-267سوريا80

CYPRUS1153231059921942210225قبرص81

LIBYA44541210445412444412ليبيا82

MALTA1311179720822832535-91مالطـه83

GHANA2343022122255324213281غانا84

ZAMBIA910600309608319-591-299زامبيا85

COTE DIVOIRE25631244260316252308(كوت دي فوار)ساحل العاج 86

SLOVENIA11360279244392304-166-183سلوفينيا87

CAMBODIA738293260300299-287-222كامبوديا88

GIBRALTAR90728700907287906287جبل طارق89

LATVIA12331271332272-330-269التفيا90

COLOMBIA113125591091722335416كولمبيا91

PARAGUAY16271616232189-1-135براغواى92

TOGO172166015172181172151توجو93

LUXEMBOURG312198161201172-194-149لوكسمبورج94

MAURITIUS3915418175717122138موريشس95

SERBIA225516957171-52-167صربيا96

PAPUA NEW GUINEA0168001680168 بابوا غينيا الجديده97

PUERTO RICO00176155176155-176-155بورتريكو98

NEPAL15813633161138155133نيبـال99

GUINEA15213700152137152137غينيا100


التبادل
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Trade between Kingdom of Saudi Arabia and other Countries
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