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 2020للربع األول  الميزان التجاري
 

 الميزان التجاري

( مليون ريـال )مائة وسبعة وتسعوَن مليارا وستمائة وأربعوَن 197,640بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية )

( مليون ريـال )مائة وواحد وعشروَن مليارا وتسعمائة 121,908)بينما بلغت قيمة الواردات  2020مليوَن ريال( في الربع األول 

( مليون ريـال )خمسة وسبعوَن 75,732وثمانية مالييَن ريال( في نفس الفترة ، مما يدل على أن المملكة سجلت فائضا قدره )

( مليون 43,813بانخفاض قدره ) ، 2020مليارا وسبعمائة واثناِن وثالثوَن مليوَن ريال( في تجارتها السلعية في الربع األول 

، والذي بلغ  2019ريـال )ثالثة وأربعوَن مليارا وثمانمائة وثالثة عشر مليوَن ريال( من الفائض المسجل في الربع األول 

     ( مليون ريـال )مائة وتسعة عشر مليارا وخمسمائة وأربعة وأربعوَن مليوَن ريال(.119,544)

 التجاري )مليون ريال( الصادرات، الواردات والميزان

 الميزان التجاري الواردات الصادرات الفترة السنة

 119,544 129,818 249,362 الربع األول 2019

 112,732 142,981 255,713 الربع الثاني 2019

 97,855 138,225 236,080 الربع الثالث 2019

 109,299 130,232 239,530 الربع الرابع 2019

 75,732 121,908 197,640 األولالربع  2020
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  البيانات الوصفية
 

 الميزان التجاري

 

: الميزان التجاري، المعروف أيضا باسم الصادرات الصافية، هو الفرق بين الصادرات والواردات للدولة خالل وصف المؤشر

فترة زمنية معينة، مما يدل على ما إذا كانت الدولة لديها فائض )الصادرات أكبر من الواردات( أو عجز )الواردات أكبر من 

 الصادرات( في تجارتها الخارجية. 

    

    والتعاريف: المفاهيم

    

تتكون الصادرات من صادرات السلع المحلية )الصادرات الوطنية( وصادرات السلع األجنبية )إعادة  اجمالي الصادرات:

 التصدير(. ويستند التقييم على أساس التسليم على ظهر السفينة )فوب(. 

     

صادرات جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل، أو التي أجرى عليها عمليات  الصادرات الوطنية:

 صناعية غيرت من شكل وقيمة السلعة.

     

 وهي الصادرات من السلع التي تم استيرادها سابقا من دون أي تعديالت جوهرية عليها. إعادة التصدير:

     

اخلة إلى البالد من أجل تلبية احتياجاتها المحلية بعد خضوعها لإلجراءات الجمركية. تشير إلى جميع السلع الد الواردات:

    ويستند التقييم على أساس التكلفة والتأمين والشحن )سيف(. 

     

  شهري/ ربع سنوي دورية البيانات:
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