
اململكة والشركاء التجاريين
سلسلة تقارير شهرية حتلل التبادل التجاري بني اململكة ودول العامل
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تقديم

األولى،العصورمنذالدوليةالتجارةظهرت
يفابريطانييفحدثتالتيالصناعيةالثورةوكانت

اسيةاألساالنطالقةبمثابةعشرالثامنالقرنمنتصف
عالتصنيوازداداألوليةللموادالحاجةزادتحيثلها،

لتصريفأسواقلوجودالحاجةوظهرتواإلنتاج،
ةالصناعيالدوللجوءإلىاألمروصلحتىاملنتجات

املوادىلعللحصولأخرىدولاستعمارإلىالكبرى
رفتصجديدةأسواقتفتحولكيللتصنيع،األولية

.إنتاجهافوائضفيها
الدوليةالتجارةشهدتالحالي،الواقعويف

منالحياةمناحيكافةلتطورانعكاساكبيراتطورا
يفاملتطورةالجديدةوالتكنولوجياالنقلوسائل

تطورعنفضالاالقتصادية،القطاعاتكافة
االتحاداتظهوروالنقديةواملاليةالسياسات
ستأسيعنإلىباإلضافةاالقتصادية،والتكتالت
منظمةمثلبالتجارةاملعنيةالدوليةاملنظمات

.وغيرهاالعامليةالتجارة
اتالبيانلتحليلالكبرىاألهميةتظهرهناومن
منتعطيهملاالدوليةبالتجارةالخاصةاإلحصائية

املستوىىلعسواءالقرارملتخذهامةمؤشرات

السياساتوتعديلتحديثيخصفيماالحكومي
مؤشراتمنيحتاجهوماالخاصالقطاعأوالتجارية
.االستثماريالقراراتخاذعمليةيفتساعد

ظليف–أبهاغرفةارتأتاملنطلق،هذاومن
يفدورالهايكونأنأهمية-خدماتمنتقدمهما

التجارةعنمبسطةبتحليالتمشتركيهاتزويد
لدوبينالتجارياململكةوموقعللمملكةالخارجية

.العالم
البحوثمركزيفممثلةالغرفةشرعتوعليه،

نمجديدةسلسلةإصداريفلهاالتابعواملعلومات
رجالتعريفإلىتهدفالتيالتحليليةالتقارير
كةللمملالتجاريةاملؤشراتبأهمواملهتميناألعمال
مجموعةوبينبينهاوالوارداتبالصادراتالخاصة
.العالمدولمنمختارة

البياناتكافةأنإلىالتنويهوجبوأخيرا،
رسميةبيناتهيالتقاريرتلكيفاملستخدمة

الجهةوهيلإلحصاء،العامةالهيئةعنمأخوذة
البياناتكافةاصدارعناملسئولةاألولىالرسمية
.باململكةالخاصةالرسمية
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خاللللمملكةالسلعيةالصادراتشهدت
تفاعاالربينكبيراتذبذبااألخيرةالعشرةالسنوات

يةالسلعالصادراتقيمةبلغتفلقدواالنخفاض،
أنهاإالريال،تريليون1.2منيقتربما2008يف

لتوصبنسبةمباشرةالتاليالعاميفانخفضت
يفلتصلتدريجيااالرتفاعيفأخذتثم،%39إلى

السنواتمدارىلعلهاقيمةأىلعإلى2012
أنإالريال،تريليون1.5منيقترببماالعشرة

2016وحتى2013عاممنتدريجيابدأاالنخفاض
.ريالمليار688لحواليالصادراتقيمةفيهلتصل

الصادرات : أوال
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قيمة الصادرات السلعية بالمليار لاير )%(معدل النمو 

اململكة والشركاء التجاريين
صادرات اململكة: التقرير األول



أىلعأنإلىالبياناتوتشير
2010عاميبينكانلالرتفاعمعدل

أنحينيف،%45نحووبلغ2011و
بينتحقققدانخفاضمعدلأقل

.%41حواليوبلغ2015و2014عامي
اتحسنالبياناتسجلتولقد

السلعيةالصادراتحجمإجمالييف
فيهوصلت2017عامخاللللمملكة

مليار832لحواليالصادراتتلكقيمة
2016عامعنزيادةبذلكمحققاريال

.%21بنحوقدرتنموبنسبة

(مليون ريال)القيمة السنة 

20081,175,482

2009721,109

2010941,785

20111,367,620

20121,456,502

20131,409,523

20141,284,122

2015763,313

2016688,423

2017831,881

الصادرات : أوال
السلعية
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الصادرات البترولية( أ
2017عاميفالبتروليةالصادراتقيمةبلغت

2016عامعنزيادةمحققةريالمليار638حوالي
أىلعأنإلىالبياناتوتشير.%9حوالينسبتهابلغت
يرةاألخسنواتالعشرةخاللالبتروليةللصادراتقيمة

يفوذلكريالتريليون1.3منيقتربماإلىوصلتقد
أقل2016عامفيهشهدالذيالوقتيف،2012عام

.ريالمليار511نحوإلىوصلتقيمة

الصادرات : ثانيا
البترولية وغير 

البترولية
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لبترولية  ا لبترولية وغير  ا لصادرات  ا نمو  لفترة )%( تطور معدالت  ا -2008خالل 
2017

)%(تطور معدالت نمو الصادرات البترولية  )%(تطور معدالت نمو الصادرات غير البترولية 
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البتروليةغيرالصادرات(ب
غيرالصادراتقيمةبلغت

194حوالي2017عاميفالبترولية
عامعنزيادةمحققةريالمليار
.%25حوالينسبتهابلغت2016
أىلعأنالبياناتسجلتولقد
لخالالبتروليةغيرللصادراتقيمة

وصلتقداألخيرةسنواتالعشرة
ريالمليار202عنيزيدماإلى

أنحينيف،2013عاميفوذلك
تقدركانتسجلتقيمةأقل

يفوذلكريالمليار110بحوالي
.2009عام

السنة 
(مليون ريال)قيمة الصادرات 

غير بتروليةبترولية

20081,053,860121,622

2009611,490109,619

2010807,176134,610

20111,191,052176,568

20121,265,551190,952

20131,207,080202,443

20141,067,092217,030

2015573,412189,901

2016510,729177,694

2017638,402193,479

الصادرات : ثانيا
البترولية وغير 

البترولية
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روليةالتمثيل النسبي بين الصادرات البترولية وغير البت( ج
تماداالعتقليلمفادهااقتصاديةسياساتاململكةتعتمد

نجحتولقد.البتروليةغيرالصادراتوتعظيمالبترولىلع
اتالسنوخاللالصددهذايفملحوظاتقدماتحقيقيفاململكة
داتزايالبتروليةغيرالصادراتنسبةشهدتحيث.األخيرةالعشرة

صادراتإجماليمن%23.3نحولتمثل2017عاميفوصلتأنإلى
النسبةأنأي.%10.3نحوتمثل2008يفكانتمابعداململكة

.العشرالسنواتخاللتقريباالضعفإلىوصلتقد

الصادرات : ثانيا
البترولية وغير 

البترولية

89.784.885.787.186.985.683.1
75.174.276.7

10.315.214.312.913.114.416.924.925.823.3

2008200920102011201220132014201520162017

لبترولية  ا لبترولية وغير  ا لصادرات  ا لفترة )%( تطور نسبة  ا 2017-2008خالل 

)%(نسبة الصادرات البترولية إلى إجمالي الصادرات  )%(نسبة الصادرات غير البترولية إلى إجمالي الصادرات 

لنحوهاتمثيلالبياناتسجلتفلقدالبترولية،الصادراتأما
انخفاضابذلكمحققة2017عاميفالصادراتإجماليمن76.7%

.%89.7حواليفيهنسبتهابلغتالذي2008عاميفعنها
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أقسامبينمناألىلعالنسبةىلع2017عاميفاملعدنيةاملنتجاتقسماستحوذ
اللدائنقسمتالهالصادرات،إجماليمن%77بنحونسبتهتقدرإذ،الرئيسيةاململكةصادرات

.%8منيقترببماومصنوعاتهماواملطاط
2017و2016عاميبينالصادراتيفاألكبرالنموأنإلىالبياناتتشيرآخر،جانبوىلع

بلغتحيثاألجهزة،منوغيرهاالطبيةواألجهزةوالتصويرالبصرياتوأجهزةأدواتلقسمكان
املرتبةيفاملعدنيةاملنتجاتقسموجاء،%32حواليالقسمهذاصادراتيفالنمونسبة

نسبةأىلعوالذخائراألسلحةقسمشهدولقد.%25بلغتالعامينبينزيادةبنسبةالثانية
تبلغانخفاضبنسبةوخالفةوالعصيانالرأسوأغطيةاألحذيةقسموتاله،%52قاربتانخفاض

.%43.5نحو

الصادرات : ثالثا
حسب األقسام 

الرئيسية
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القسم
(لايرمليار )صادرات 

)%(
20162017

6.06.34.7الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية

1.41.58.5منتجات نباتية

14.6-1.00.8شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

5.6-5.95.6منتجات صناعة األغذية؛ مشروبات؛ سوائل كحولية وخل؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعة

512.3640.325.0المنتجات المعدنية

50.453.66.3منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها

56.064.915.8لدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته

ب صالل وجلود خام و جلود مدبوغة وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد؛ أصناف عدة الحيوانات و السراجة؛ لوازم السفر؛ حقائ

(عدا مصارين دودة القز)يدوية وأوعية مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات 
0.30.320.1

اف أو من مواد الضفر األُخر؛ أصنالحلفاخشـب ومصنوعاتــه؛ فحم خشبـــي؛ فلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من القش أو من 

صناعتي الحصر والسالل
0.20.212.4

؛ ورق (عةمسترج)بغرض إعادة التصنيع ( نفايات وفضالت)عجائن من خشب أو من مواد ليفية سليلوزية أخر؛ ورق أو ورق مقوى 

وورق مقوى ومصنوعاتهما
2.72.6-5.6

1.92.18.5مواد نسـيجية ومصنوعات من هذه المواد

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

ريش محضر وأصناف مصنوعة منه؛ أزهار اصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشري
0.10.1-43.5

أو ميكا أو من مواد مماثلة؛ مصنوعات من خزف؛ زجاج ( اسبستوس)مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري 

ومصنوعاته
1.91.90.3

ات من هذه لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوع

؛ نقود(مقلدة)المواد؛ حلي الغواية 
4.54.0-11.6

14.216.214.1معادن عادية ومصنوعاتها

ي آالت وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل واذاعة الصوت والصورة وأجهزة تسجيل واذاعة الصوت والصورة ف

، أجزاء ولوازم هذه األجهزة(التلفزيون)اإلذاعة المرئية 
10.410.4-0.5

15.817.812.8عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة

ق، أدوات وأجهزة أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو للتصوير السينمائي أو للقياس أو للفحص والضبط الدقي

واألجهزللطب أو الجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛ أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه األدوات 
0.81.132.0

51.6-0.40.2أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها

2.4-1.31.3سلع ومنتجات متـنوعة

0.80.80.8تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

688.4831.920.8اإلجمالي

الصادرات : ثالثا
حسب األقسام 

الرئيسية
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عدااألسيويةالدولتعتبر
مستقبلأكبرواإلسالميةالعربية

تقامإذالبترولية،غيراململكةلصادرات
مليار62.5منيقتربمابتصديراململكة

بنحويقدرماوهو2017عاميفلهاريال
غيراململكةصادراتإجماليمن32%

التعاونمجلسدولوتلتهاالبترولية،
من%26)ريالمليار50بنحوالخليجي

يف،(البتروليةغيرالصادراتإجمالي
املستقبلةالدولأقلكانتحين

دولعداأوربادولهياململكةلصادرات
غيرصادراتبقيمةاألوربياالتحاد

.ريالمليار1.73نحوبلغتبترولية

الصادرات : رابعا
غير البترولية 

حسب  
مجموعات الدول

دول مجلس التعاون الخليجي
26%

دول الجامعة العربية عدا دول 
مجلس التعاون الخليجي

12%

دول اسالمية عدا العربية
11%

دول اسيوية عدا العربية واالسالمية
32%

دول افريقية عدا العربية 
واالسالمية

2%

دول استراليا وجزر الباسفيك
0.92%

دول امريكا الشمالية
3%

دول امريكا الجنوبية
1%

دول االتحاد األوروبي
11%

دول اوروبا عدا دول االتحاد 
األوروبي

0.89%

2017التوزيع النسبي لصادرات اململكة ىلع مجموعات الدول 
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الدولمجموعة
(ريالمليون )صادرات 

20162017
48,58949,978دول مجلس التعاون الخليجي

23,40923,619دول الجامعة العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي

19,12620,100دول اسالمية عدا العربية

52,15162,476دول اسيوية عدا العربية واالسالمية

3,4913,971دول افريقية عدا العربية واالسالمية

1,5741,783دول استراليا وجزر الباسفيك

6,2036,087دول امريكا الشمالية

3,2332,463دول امريكا الجنوبية

18,64221,274دول االتحاد األوروبي

1,2761,729دول اوروبا عدا دول االتحاد األوروبي

177,694193,479اإلجمالي



البياناتتشيرآخر،جانبوىلع
صادراتيفزيادةنسبةأكبرأنإلى

2016عاميبيندولملجموعةاململكة
االتحاددولعداأوربالدولكانت2017و

زيادةنسبةوصلتوالتياألوربي
لحواليإليهاالبتروليةغيرالصادرات

يفاألكبراالنخفاضكانحينيف،36%
أمريكالدولاململكةصادراتنسبة

.%24بحواليالجنوبية

الصادرات : رابعا
غير البترولية 

حسب  
مجموعات الدول
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2017و2016التطور النسبي لصادرات اململكة إلى مجموعات الدول بين عامي 

2017 2016
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