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  التجارة الخارجية
 م2020 الربع الثالث

في الربع  ( على التوالي٪39.8)و (٪4.4)ض الصادرات غير البترولية والبترولية بنسبة اانخف
 م2020الثالث 

ة في الربع الثالث  لت الصادرات السلعيَّ حيث بلغت قيمُتها  ،م2019الربع الثالث ب مقارنة   ٪(31.4بنسبة ) ام انخفاض  2020سجَّ

 235,874عن ) م، منخفضة  2020َن مليوَن ريال في الربع الثالث يا وثمانمائة وثالثَن مليار  يوست اوواحد   مليون( مائة   161,830)

م؛ وذلك نتيجة 2019 عام َن مليوَن ريال في الربع الثالثيوسبع وأربعة   ا وثمانمائة  َن مليار  يوثالث ن وخمسة  يمليون( مائت

َن مليوَن ريال، يوست ا وخمسمائة وخمسة  َن مليار  يوسبع امليون( واحد   71,565انخفاض الصادرات البترولية بمقدار بلغ )

 عام ٪( في الربع الثالث76.3٪(، وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من )39.8بنسبة )

ة بالمقارنة مع الربع السابق )الربع الثاني  ،م2020الربع الثالث ٪( في 67.0م إلى )2019 بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعيَّ

 ٪(.38.2مليوَن ريال وبنسبة ) عشرَ  ا وسبعمائة وتسعةَ َن مليار  يوأربع مليون( أربعة   44,719م( بمقدار بلغ )2020

لَ  لت )2019 عام ٪( بالمقارنة مع الربع الثالث4.4بنسبة ) االبترولية انخفاض  ت الصادرات غير سجَّ مليون(  53,391م، حيث سجَّ

ا وثمانمائة َن مليار  يوخمس مليون( خمسة   55,869َن مليوَن ريال مقابل )يوتسع اا وثالثمائة وواحد  َن مليار  يوخمس ثالثة  

ُل نسبتها ) "دائن والمطاط ومصنوعاتهماالل"َن مليوَن ريال، وكانت أهم السلع يوست وتسعة   ٪ من إجمالي الصادرات 30.2تمثِّ

َن مليوَن ريال، يوثمان ن وواحد  ين ومائتيمليون( مليار 2,281بمقدار بلغ ) ٪(12.4قد انخفضت بنسبة )وغير البترولية( 

ُل نسبتها ) "منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها"و قد انخفضت و٪ من إجمالي الصادرات غير البترولية( 28.8تمثِّ

م، بينما 2019 عام َن مليوَن ريال عن الربع الثالثيوست اوأربعمائة وواحد   امليون( مليار   1,461٪( بمقدار بلغ )8.7بنسبة )

مليون( أحَد عشر  11,054بلغ )م( بمقدار 2020ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الربع السابق )الربع الثاني 

 ٪(.26.1َن مليوَن ريال، وبنسبة )يوخمس ا وأربعة  مليار  

لت الواردات في الربع الثالث  َن مليارا يوعشر مليون( ثمانية   28,258٪( بمقدار بلغ )19.4نسبته ) ام انخفاض  2020عام سجَّ

َن يوتسع وأربعة   ا ومائة  مليار   عشرَ  وسبعةَ  مليون( مائة   117,194حيث بلغت قيمتها )َن مليوَن ريال؛ ين وثمانية وخمسيومائت

َن مليوَن يوخمس وواحد   ا وأربعمائة  َن مليار  يوأربع وخمسة   مليون( مائة   145,451م، مقابَل )2020مليوَن ريال في الربع الثالث 

ا 2019 عاممقارنة  مع الربع الثالث معظم القطاعات م؛ وذلك نتيجة  النخفاض 2019 ريال في الربع الثالث م، وكان أكثرها تأثير 

كما  ،٪(19.7-بنسبة ) "اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها"٪( و51.9-بنسبة ) "معدات النقل وأجزاؤها" انخفاض

َن مليوَن ريال، يوخمس مليون( ثالثة   53ر بلغ )م( بمقدا2020ارتفعت قيمُة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق )الربع الثاني 

 ٪(.50.0بنسبة )
 

ة للواردات إلى ) ة غير البتروليَّ  م2020٪( في الربع الثالث 45.6ارتفاع نسبة الصادرات السلعيَّ

 %( في الربع الثالث38.4مقابل ) م2020%( في الربع الثالث 45.6ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى )

بنسبة غير البترولية %( عن االنخفاض في الصادرات 19.4)بنسبة العالي في الواردات  نتيجة لالنخفاضم؛ وذلك 2019 عام

 %( خالل هذه الفترة.4.4)
 

ة  الصين هي الشريك الرئيس للمملكة العربية السعودية في التجارة السلعيَّ

َن يوعشر مليون( ثمانية   28,905م بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين )2020 في الربع الثالث

مالييَن ريال، مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها اليابان والهند، بقيمة  ا وتسعمائة وخمسةَ مليار  

ا وستمائة مليار   عشرَ  مليون( أربعةَ  14,618َن مليوَن ريال، و)يوست ا وسبعمائة وستة  مليار   عشرَ  مليون( خمسةَ  15,766بلغت )

 ،مريكيةوالواليات المتحدة األ ،مارات العربية المتحدةواإل ،عشر مليوَن ريال، على التوالي، وكانت كوريا الجنوبية ةوثماني
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وبلغ مجموع صادرات المملكة العربية ( دول تم التصدير إليها، 10وهولندا، من بين أهم ) ،ومصر ،والبحرين ،وسنغافورة

َن مليوَن ريال، وهو ما ية مليارات  وخمسمائة وخمسة وأربعوعشر مليون( مائة   110,545السعودية إلى تلك الدول العشر )

 ٪( من إجمالي الصادرات.68.3يمثل نسبة )

َن مليوَن ريال في الربع يوسبع ا وثمانمائة وخمسة  َن مليار  يوعشر مليون( ثالثة   23,875بلغت قيمة الواردات من الصين )

م، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة األولى لواردات المملكة العربية السعودية، تليها الواليات المتحدة 2020 عام الثالث

َن مليوَن ريال يسعمائة وأربعة وستا وتمليون( أحَد عشر مليار   11,964بقيمة بلغت ) ،مارات العربية المتحدةمريكية، واإلاأل

 ،واليابان وإيطاليا، وألمانيا، ،َن مليوَن ريال، على التوالي، وكانت الهندي( ثمانية مليارات  وستمائة وثالثمليون 8,630و)

لكة العربية ( دول تم االستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المم10من بين أهم ) ،والبحرين ،وكوريا الجنوبية ،وفرنسا

َن مليوَن ريال، وهو ما يمثل نسبة يا وتسعمائة وستَن مليار  يوسبع امليون( واحد   71,960السعودية من تلك الدول العشر )

 ٪( من إجمالي الواردات.61.4)
 

ةأهم خمسة منافذ   :للواردات جمركيَّ

مليون(  33,086لى المملكة بقيمة قدرها )إنئ التي عبرت من خاللها البضائع ميناء جدة اإلسالمي من أهم الموا د  يع

٪( من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسة األخرى 28.2وثمانوَن مليوَن ريال أي ما يعادل ) ا وستة  ثالثة وثالثوَن مليار  

٪(، والبطحاء بنسبة 11.3الدولي بالرياض بنسبة )٪(، ومطار الملك خالد 20.4وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة )

ة 72.6وشكَّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة ) ،٪(6.3٪(، والرياض )الميناء الجاف( بنسبة )6.3) ٪( من إجمالي الواردات السلعيَّ

 للمملكة.
 

 :التجارة الخارجيةمنهجية تقرير 

ا على السجالَّ تعتمد إحصاءات الهيئة بشأن التجارة الخارجية  ة من الجمارك السعودية )غير بترولية( ووزارة الطاقة حاليًّ ت اإلداريَّ

ا للنظام المنسق لتوصيف السلع األساسية وترميزها  ة وفق  )بترولية( ويتم تصنيف صادرات وواردات المملكة السلعيَّ

ا باسم النظام المنسق )2017) يتيح النظام و ،(WCOالجمارك العالمية ) (، والتي تحتفظ بها منظمةHSم( والمعروفة أيض 

ا ألسماء المنتجات  د دوليًّ البترولية  تالصادراتندرج و ،ورموزهاالمنسق للدول تصنيف المنتجات المتداولة في نظام موحَّ

، والصادرات HS"وقود معدني، زيوت وشموع" من دليل النظام المنسق  27ة في الفصل تحت تصنيف الصادرات السلعيَّ 

 ة )بما فيها البتروكيماويات(.البترولية تتبع بقية الصادرات السلعيَّ غير 
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نسبة الصادرات غير البترولية للواردات، فصلي

الصادرات غير البترولية  الواردات  نسبة الصادرات غير البترولية للواردات 

ة والميزان التجاري وحجم التجارة،   )مليون ريال( فصليالصادرات والواردات السلعيَّ

 الشهر السنة
ة  الصادرات السلعيَّ

(A) 
ة  الواردات السلعيَّ

(B) 
 حجم التجارة

(=A+B) 
 الميزان التجاري

(=A-B) 

 90,422 381,325 145,451 235,874 الربع الثالث م2019

 98,535 388,334 144,900 243,434 الربع الرابع 

 73,744 321,943 124,099 197,844 الربع األول م2020

 29- 234,252 117,140 117,112 الربع الثاني 

 44,637 279,024 117,194 161,830 الربع الثالث 
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  حسب أقسام النظام المنسق )مليون ريال( التجارة الخارجية

 الوصف القسم

 الواردات السلعية الصادرات السلعية

الربع 
 الثالث
 م2019

الربع 
 الثالث
 م2020

الربع 
 الثالث
 م2019

الربع 
 الثالث
 م2020

 4,752 4,960 1,328 1,334 الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية. 1

 7,382 7,349 277 270 منتجات نباتية. 2

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

 شموع من أصل حيواني أو نباتي. ،محضرة
204 212 711 527 

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

 مصنعة.
1,413 1,489 6,465 6,914 

 5,479 5,578 109,311 180,809 المنتجات المعدنية. 5

 12,379 13,582 15,389 16,850 منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها. 6

 4,814 5,217 16,122 18,403 مطاط ومصنوعاته. ،لدائن ومصنوعاتها 7

8 

 ،صالل وجلود خام وجلود مدبوغة وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد

حقائب يدوية وأوعية  ،لوازم السفر ،أصناف عدة الحيوانات والسراجة

 مصنوعات من مصارين الحيوانات )عدا مصارين دودة القز(. ،مماثلة لها

68 39 658 433 

9 

مصنوعات من  ،فلين ومصنوعاته ،فحم خشبي ،خشب ومصنوعاته

صر أصناف صناعتي الحُ  ،القش، أو من الحلفا، أو من مواد الضفر اأُلخر

 والسالل.

75 57 1,197 1,210 

10 

ورق أو ورق مقوى  ،عجائن من خشب أو من مواد ليفية سليولوزية أخرى

ورق وورق مقوى  ،)نفايات وفضالت( بغرض إعادة التصنيع )مسترجعة(

 ومصنوعاتهما.

608 600 1,865 1,811 

 4,653 5,882 520 449 مواد نسيجية ومصنوعات من هذه المواد. 11

12 

مطر، مظالت شمس، عصي مشي، عصي أحذية، أغطية رأس، مظالت 

ريش محضر  ،بمقاعد، سياط، وسياط الفروسية، أجزاء هذه األصناف

 مصنوعات من شعر بشري. ،أزهار اصطناعية، وأصناف مصنوعة منه

11 14 1,068 633 

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

 زجاج ومصنوعاته. ،مصنوعات من خزف ،أو من مواد مماثلة
478 470 1,967 2,030 

14 

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن 

لي حُ  ،عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد

 نقود. ،الزينة )مقلدة(

1,431 3,960 1,888 1,596 

 11,797 12,280 4,417 3,837 ومصنوعاتها.معادن عادية  15

16 

ذاعة الصوت إآالت وأجهزة آلية، معدات كهربائية، أجزاؤها، أجهزة تسجيل و

ذاعة الصوت والصورة في اإلذاعة المرئية إوالصورة وأجهزة تسجيل و

 )التلفزيون(، أجزاء ولوازم هذه األجهزة.

3,250 2,566 30,880 24,799 

 15,397 31,993 4,063 4,652 بواخر، ومعدات نقل مماثلة.عربات، طائرات،  17

18 

أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو للتصوير السينمائي، 

أو للقياس، أو للفحص والضبط الدقيق، أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة، 

أصناف صناعة الساعات، أدوات موسيقية، أجزاء ولوازم هذه األدوات 

 واألجهزة.

355 440 4,144 4,098 

 1,679 2,461 72 86 أسلحة وذخائر، أجزاؤها ولوازمها. 19

 3,343 3,477 394 362 سلع ومنتجات متنوعة. 20

 1,466 1,829 92 928 تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية. 21

 117,194 145,451 161,830 235,874 اإلجمالي  

 المنهجية  الجداول  الروابط:

http://www.stats.gov.sa/
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