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

واردات 
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در
ص

ي
ن

ع
كز

مر
ث

حو
لب

ا
ت

ما
لو

ملع
وا

فة
غر

ب
هب

أ
ا



فريق العمل

:إعداد
نادر محمد حسن

مستشار اقتصادي
مركز البحوث واملعلومات

:تدقيق لغوي
وائل فاوي
محرر صحفي

إدارة العالقات العامة واإلعالم

:إخراج فني
محمد عسكر

مصمم
إدارة العالقات العامة واإلعالم

:مراجعة
مشبب أبو عشي

مساعد األمين العام للخدمات 
االستشارية والتخصصية

:إشراف عام
رياض آل عقران. د

األمين العام



ميحرلا نمحرلا هللا مسب



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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السنواتخاللللمملكةالوارداتشهدت
،واالنخفاضاالرتفاعبينتذبذبااألخيرةالعشرة

منيقتربما2008يفالوارداتقيمةبلغتفلقد
يالتالالعاميفانخفضتأنهاإلىريال،مليار432

يفأخذتثم،%17إلىوصلتبنسبةمباشرة
قيمةأىلعإلى2015يفلتصلتدريجيااالرتفاع

655عنيزيدبماالعشرةالسنواتمدارىلعلها
العامينيفلالنخفاضعادتأنهاإالريال،مليار

بهماالوارداتقيمةلتصل2017و2016األخرين
.الترتيبىلعريالمليار504و526لحوالي
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للمملكة  السلعية  ردات  لوا ا ر )2017-2008تطور  (ريالمليا

قيمة الواردات السلعية بالمليار لاير )%(معدل النمو 

إجمالي : أوال
الواردات



معدلأىلعأنإلىالبياناتوتشير
نحووبلغ2011و2010عاميبينكانلالرتفاع

قدانخفاضمعدلأقلأنحينيف،23%
حواليوبلغ20152016عاميبينتحقق

20%.
يفانخفاضاالبياناتسجلتولقد

للمملكةالسلعيةالوارداتحجمإجمالي
تلكقيمةفيهوصلت2017عامخالل

بذلكمحققاريالمليار504لحواليالواردات
بنحوقدرتبنسبة2016عامعنانخفاضا

4%.

(ريالمليون )قيمة الواردات السنة 

2008431,753

2009358,290

2010400,736

2011493,449

2012583,473

2013630,582

2014651,876

2015655,033

2016525,636

2017504,447
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إجمالي : أوال
الواردات



بلغتانخفاضاالوارداتشهدت
يفعنه2017عاميف%4قيمته

اختلفاالنخفاضمعدلأنإال،2016
معدلأنحيثاملواد،استخدامحسب

مواديفسجلاألىلعاالنخفاض
نسبةوبلغتالنهائياالستهالك
املوادأماالعامين،بين%6االنخفاض
،%4بنسبةانخفضتفقدالرأسمالية

االنخفاضمعدالتأقلكانتحينيف
.%2قيمتهوبلغتالوسيطةاملواديف

املوادتستحوذآخر،جانبوىلع
إجماليمنفقط%21.3ىلعالرأسمالية

داملوااستحواذنسبوتتقاربالواردات،
النهائياالستهالكوموادالوسيطة

.الترتيبىلع%39.2و%39.5بنحو

الواردات : ثانيا
حسب 

استخدام 
املواد
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املواد
(مليار ريال)واردات 

معدل النمو
)%(

20162017

6-210198االستهالك النهائي

2-204199وسيطة

4-112107رأسمالية

4-526504اإلجمالي



الوارداتانخفاضمنالرغمىلع
الخاماملوادوارداتأنإال،2017عاميف
ارتفاعاتشهدتالتيالوحيدةهي

بلغحينيف،%6نحوبلغملحوظا
باملوادالخاصةالوارداتيفاالنخفاض
قدرتبقيممصنعةوالنصفاملصنعة

.الترتيبىلع%4و%5بحوالي

املوادوارداتاستحوذتولقد
مناألىلعالنسبةىلعاملصنعة
من%71بحوالي2017يفالواردات
نسبةبلغتحينيفالواردات،إجمالي
أما،%24حواليمصنعةنصفاملواد
ربيقتمانسبتهابلغتفقدالخاماملواد

.%5من

الواردات : ثالثا
حسب طبيعة 

املواد
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املواد
(مليار ريال)واردات 

معدل النمو
)%(

20162017

24256خام

4-127122نصف مصنعة

5-375358مصنعة

4-526504اإلجمالي



بينمناألىلعالنسبةىلع2017عاميفبأنواعهاواألجهزةاآلالتقسماستحوذ
العرباتقسمتالهالواردات،إجماليمن%24بنحونسبتهتقدرإذالرئيسية،الوارداتأقسام

.%16منيقترببماالنقلومعداتوالبواخروالطائرات
سجلالذيالوقتففيالواردات،أقسامبينالنمومعدالتتفاوتتآخر،جانبوىلع

،%55.6قيمتهبلغ2017و2016عاميبيننمومعدلأىلعاملعدنيةاملنتجاتقسمفيه
العربات،قسمحقق،%27نحوبلغتبنسبةولوازمهاوأجزاؤهاوالذخائراألسلحةقسموتاله

قسموجاء%15.5نسبتهبلغتالعامينبينانخفاضاالنقلومعداتوالبواخر،والطائرات،
.%14بنحوانخفاضااألكثراألقسامبينالثانيةاملرتبةيفوغيرهاالرأسوأغطيةاألحذية

الواردات : رابعا
حسب األقسام 

الرئيسية
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الواردات : رابعا
حسب األقسام 

الرئيسية
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واردات اململكة: التقرير الثاني

القسم 
(مليار لاير)واردات 

)%(
20162017

7.2-20.218.7الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية

30.431.53.3منتجات نباتية

2.7-3.63.5شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

8.9-30.828.1منتجات صناعة األغذية؛ مشروبات؛ سوائل كحولية وخل؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعة

10.716.755.6المنتجات المعدنية

48.350.23.8منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها

7.1-18.517.1لدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته

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

(عدا مصارين دودة القز)وأوعية مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات 
2.11.8-11.2

تي الحصر أو من مواد الضفر األُخر؛ أصناف صناعالحلفاخشـب ومصنوعاتــه؛ فحم خشبـــي؛ فلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من القش أو من 

والسالل
4.64.2-9.1

وورق ؛ ورق(مسترجعة)بغرض إعادة التصنيع ( وفضالتنفايات )عجائن من خشب أو من مواد ليفية سليلوزية أخر؛ ورق أو ورق مقوى 

مقوى ومصنوعاتهما
6.96.8-1.7

6.1-20.018.8ومصنوعات من هذه الموادنسـيجية مواد 

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

وأصناف مصنوعة منه؛ أزهار اصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشري
4.03.4-13.8

3.7-7.37.0أو ميكا أو من مواد مماثلة؛ مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته( اسبستوس)مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري 

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

؛ نقود(مقلدة)حلي الغواية 
11.213.319.4

8.4-47.443.4معادن عادية ومصنوعاتها

ة آالت وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل واذاعة الصوت والصورة وأجهزة تسجيل واذاعة الصوت والصورة في اإلذاع

، أجزاء ولوازم هذه األجهزة(التلفزيون)المرئية 
129.3120.5-6.8

15.5-93.979.4عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة

أجهزة للطب أو أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو للتصوير السينمائي أو للقياس أو للفحص والضبط الدقيق، أدوات و

واألجهزةالجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛ أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه األدوات 
13.414.26.5

10.513.427.0أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها

1.0-12.312.2سلع ومنتجات متـنوعة

7.5-0.10.1تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

4.0-525.6504.4اإلجمالي



عدااألسيويةالدولتعتبر
ة،للمملكمصدرأكبرواإلسالميةالعربية

نميقتربماباستيراداململكةقامتإذ
ماوهو2017عاميفمنهاريالمليار163

وارداتإجماليمن%32بنحويقدر
ماباألوربياالتحاددولوتلتهااململكة،

إجماليمن%27)ريالمليار136عنيزيد
الدولأقلكانتحينيف،(الواردات
روجزاستراليادولهيللمملكةاملصدرة

6نحوبلغتوارداتبقيمةالباسفيك
.ريالمليار

اململكة والشركاء التجاريين
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الدولمجموعة
(ريالمليون )واردات 

20162017
41,03345,379دول مجلس التعاون الخليجي

18,38317,934دول الجامعة العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي

25,85325,545دول اسالمية عدا العربية

174,404162,682دول اسيوية عدا العربية واالسالمية

6,6636,668دول افريقية عدا العربية واالسالمية

6,6896,259دول استراليا وجزر الباسفيك

81,76372,347دول امريكا الشمالية

18,66217,744دول امريكا الجنوبية

136,611136,211دول االتحاد األوروبي

15,57613,677دول اوروبا عدا دول االتحاد األوروبي

525,636504,447اإلجمالي

: خامسا
الواردات حسب 

مجموعات 
الدول

جي ي خل ل ا ون  ا ع ت ل ا س  مجل ول  د
9% ا د ع ة  ي رب ع ل ا ة  مع جا ل ا ول  د

ون  ا ع ت ل ا س  مجل ول  د
جي ي خل ل ا

4%

ة ي رب ع ل ا ا  د ع ة  ي سالم ا ول  د
5%

ة  ي رب ع ل ا ا  د ع ة  ي و سي ا ول  د
ة ي السالم ا و

ة 32% ي رب ع ل ا ا  د ع ة  ي ق ي ر ف ا ول  د
ة ي السالم ا %1.3و

يك سف ا ب ل ا وجزر  ا  ي ل ا ر ست ا ول  د
1.2%

ة ي ل ا شم ل ا ا  ك ري م ا ول  د
14%

ة ي ب و جن ل ا ا  ك ري م ا ول  د
4%

ألوروبي ا د  حا الت ا ول  د
27%

د  حا الت ا ول  د ا  د ع ا  ب ورو ا ول  د
ألوروبي ا

3%

الدول  لواردات اململكة حسب مجموعات  لتوزيع النسبي  2017ا



أنإالالبياناتتشيرآخر،جانبوىلع
مجموعاتكلمنزادتقداململكةواردات
الزيادةوكانت،2017و2016العامينبينالدول

العربيةعدااألسيويةالدولمناألىلع
يف،%32عننسبتهازادتالتيواإلسالمية

دولمنالوارداتيفاألقلالزيادةكانتحين
وتجدر.%1.2بنسبةالباسفيكوجزراستراليا
التعاونمجلسدولمنالوارداتأنإلىاإلشارة

.%9بنحوارتفعتالخليجي

اململكة والشركاء التجاريين
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: خامسا
الواردات حسب 

مجموعات 
الدول

020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000

دول مجلس التعاون الخليجي

دول الجامعة العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي

دول اسالمية عدا العربية

دول اسيوية عدا العربية واالسالمية

دول افريقية عدا العربية واالسالمية

دول استراليا وجزر الباسفيك

دول امريكا الشمالية

دول امريكا الجنوبية

دول االتحاد األوروبي

دول اوروبا عدا دول االتحاد األوروبي

9%

3.6%

5.1%

32.2%
1.3%

1.2%

14.3%

3.5%

27%

2.7%

لنسبي  ا لتطور  ردات اململكة من مجموعات ا بين عامي لوا لدول  2017و2016ا

2017 2016
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