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 (  11.7%بنسبة ) ترتفع  ة  السلعي   الواردات بينما    ( 11.1%بنسبة ) م  2019في عام  ة  السلعي    الصادرات انخفاض  

َّاََّّم2019عامََّّةَّفيََّّلتَّالصادراتَّالسلعي َّسج َّ مليون(981.012َََّّّ)ََّّهاحيثَّبلغتَّقيمت َََّّّ؛)%11.1)نسبتهََّّم2018ََّّعنَّعامََََّّّّانخفاض 

اَّواثن اَّوثمانينَّمليار  َّوواحد  واحدَّترليونَّومائةَََّّّمليون(1.103.900منخفضةَّمنَّ)ََّّم2019عامََّّريالَّفيََّّعشرَّمليونََََّّّّيتسعمائة 

116.614َّ)بلغََّّبمقدارالنخفاضَّالصادراتَّالبتروليةََّّنتيجة ََّّم؛َّوذلك2018عامَّفيَّوثالثةَّملياراتَّوتسعمائةَّمليونَّريالَّ

اَّوستمائة ََّّمائة ََّّمليون( نسبةَّالصادراتَّالبتروليةَّ(،َّوقدَّانخفضتَّ%13.4)بنسبةَّوأربعةَّعشرَّمليونَّريال،ََّّوستةَّعشرَّمليار 

َّ.م2019عامَّفيََّّ(%76.6)لىَّمَّإ2018عامَّيَّفَّ(%78.7)منَّمجموعَّالصادراتَّالكليَّمنَّ

َّلتََّّسج َََّّّكما اللدائنَّوالمطاطَّ"ََّّ:كانتَّأهمَّالسلعوََّّم،2018عامََّّمعََََّّّّبالمقارنةَََّّّ(2.7%)بنسبةََََّّّّاالصادراتَّغيرَّالبتروليةَّانخفاض 

َّالبترولية(إمنََّّ%31.8وتمثلَّ)َّ"ومصنوعاتهما َّحيثََّّجماليَّالصادراتَّغير َّ%8.6)انخفضتَّبنسبة َّبمقدار )َّ 6.833َّ)بلغ

ََّّريال،وثالثينَّمليونََّّوثالثة ََّّملياراتَّوثمانمائة ََّّستة ََّّمليون( َّيتصلَّبها"تليها وتمثلَّ)"َّمنتجاتَّالصناعاتَّالكيماويةَّوما

َّالبترولية(إمن%30.3ََّّ ملياراتََّّخمسة ََّّمليون(5.904َّ)يبلغََّّبمقدار (%7.8)انخفضتَّبنسبةََّّحيثَّجماليَّالصادراتَّغير

 َّم.2018ريالَّعنَّعامَّوأربعةَّماليينََّّوتسعمائة َّ

اَّوثالثمائة 60.369ََّّ)بلغََّّبمقدارَّ(%11.7)نسبتهََّّاارتفاع ََّّم2019عامَّلتَّالوارداتَّفيَّوسج َّ وتسعةََّّمليون(َّستينَّمليار 

اَّوثالثمائة ََّّوأربعة ََّّخمسمائة ََّّمليون(574.361َّ)َّهاحيثَّبلغتَّقيمت ََّّ؛ريالَّوستينَّمليون اَّوستينَّمليونَّوسبعينَّمليار  َّوواحد 

اَّوتسعمائة َََّّّخمسمائة َََّّّمليون(513.993ََََّّّّ)ََّّمقابل َََّّّم2019عامََّّريالَّفيََّّ عامَّفيََََّّّّريالوتسعينَّمليونََََّّّّوثالثة َََّّّوثالثةَّعشرَّمليار 

اآلالتَّواألجهزةَّوالمعداتَّالكهربائيةَّ"َّ:اكانَّأكثرهاَّتأثير َّوَّ،م2018عامَّبَّمقارنة ََّّسلعالَّمعظمَّالرتفاعَّوذلكَّنتيجة ََّّم؛2018

ََّّ.(%39.7)+َّبنسبة"َّمعداتَّالنقلَّوأجزاؤهاو"(َّ%8.2)+َّبنسبةََّّ"وأجزاؤها
َّ

 م 2019في عام    ٪( 39.9إلى )   لواردات ل   ة ة غير البترولي  نسبة الصادرات السلعي  انخفاض  

ةََّّانخفضتَّنسبةَّالصادراتََّّ م،2018َّعامََّّفيََََّّّّ(%45.8)مقابلََََّّّّم2019عامََّّفيََََّّّّ(%39.9)ََّّإلىََّّللوارداتةََّّغيرَّالبترولي َّالسلعي 

 خاللَّهذهَّالفترة.َّ)%11.7)َّبنسبةََّّفيَّالوارداتَّواالرتفاعَّ(%2.7)َّبنسبةََّّةلالنخفاضَّفيَّالصادراتَّغيرَّالبترولي ََّّاتبع ََّّوذلك
َّ

 ة السلعي    للمملكة العربية السعودية في التجارة الشريك الرئيس  هي  الصين  

اَََّّّوتسعة َََّّّمائة َََّّّمليون(179.669ََّّ)ََّّبلغتَّقيمةَّصادراتَّالمملكةَّالعربيةَّالسعوديةَّإلىَّالصينم2019ََّّعامََّّفيََّّ وسبعينَّمليار 

بلغتَََّّّبقيمةَََّّّالهندَّواليابانتليهاََََّّّّ،الوجهةَّالرئيسةَّللصادراتََّّهيََّّريال،َّمماَّيجعلَّهذهَّالدولةَّمليونََََّّّّوستينََّّوتسعة َََّّّوستمائة َّ

مليون(َّمائةَّمليارَّوثالثمائةَّوخمسةَّوستينَّمليون100.365َََّّّ)ََّّو،ََّّريالََّّنييمالمليون(َّمائةَّمليارَّوسبعمائةَّوثالثة100.703ََََّّّّ)

َّريال،َّعلىَّالتوالي.

وتايوانَّمنَّوالبحرينََّّهولنداووسنغافورةََّّ،مريكيةَّوالوالياتَّالمتحدةَّاألَّ،المتحدةَّماراتَّالعربيةَّواإلَّ،وكانتَّكورياَّالجنوبيةَّ

672.279َّ)َّالعشردولَّالوبلغَّمجموعَّصادراتَّالمملكةَّالعربيةَّالسعوديةَّإلىَّتلكََّّ،رَّإليهايصدتمَّالتدولََّّ(10)َّبينَّأهم

اَّومائتينَّوتسعةَّوسبعينَّمليون َّواثنينَّوسبعينَّمليار   منَّإجماليَّالصادرات.ََّّ(%68.5)ريال،َّوهوَّماَّيمثلََََّّّّمليون(َّستمائة 

اَّوسبعينَّمليون105.571َّ)َّوبلغتَّقيمةَّالوارداتَّمنَّالصين ريالَّفيََّّمليون(َّمائةَّوخمسةَّملياراتَّوخمسمائةَّوواحد 

َّ َّالسعوديةَّم2019عام َّالعربية َّالمملكة َّلواردات َّاألولى َّالمرتبة َّتحتل َّالدولة َّهذه َّيجعل َّمما َّالمتحدةََّّ،، َّالواليات تليها

َّمريكيةَّاأل َّبقيمةواإل، َّواحد 71.024َّ)بلغتََّّماراتَّالعربيةَّالمتحدة َّوأربعةَّوعشرينَّمليونَّامليون( ا َّوَّ،ريالَّوسبعينَّمليار 

اَّوثمانمائةَّوستةَّماليين39.806ََّّ) وفرنساَّالهندَّوَّلمانياَّواليابانأوكانتََّّ،ريال،َّعلىَّالتواليمليون(َّتسعةَّوثالثينَّمليار 

وارداتَّالمملكةَّقيمةَّوبلغَّمجموعَّ،َّدَّمنهااريستتمَّاالدولَّ (10)َّمنَّبينَّأهمَّالمملكةَّالمتحدةيطالياَّوكورياَّالجنوبيةَّوإو
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اَّوسبعمائةَّوأربعةَّماليينَّمليون(358.704ََّّ)َّالعشردولَّالالعربيةَّالسعوديةَّمنَّتلكَّ ريال،َّثالثمائةَّوثمانيةَّوخمسينَّمليار 

َّمنَّإجماليَّالواردات.َّ(%62.5نسبةَّ)َّوهوَّماَّيمثل
َّ

 للواردات   ة أهم خمسة منافذ جمركي  

اَّوسبعمائةَّوسبعةَّوثمانونَّمليونََّّمليون(169.787َّ)َّماَّقيمتهَّدخل ريـالَّمنَّالوارداتَّإلىَّمائةَّوتسعةَّوستونَّمليار 

ميناءََّّ:وهيَّ،تليهاَّالمنافذَّالرئيسةَّاألخرىَّالواردات،َّإجماليمنََّّ(%29.6)المملكةَّعبرَّميناءَّجدةَّاإلسالمي،َّأيَّماَّيعادلَّ

،َّ(%6.9)بنسبةََّّوالبطحاء،َّ(%11.9)بنسبةََّّالدوليَّبالرياضالملكَّخالدَّ،َّومطارَّ(%19.0)بنسبةَّالملكَّعبدالعزيزَّبالدمامَّ

منَّإجماليَّالوارداتََّّ(%73.4نسبةَّ)َّلتَّهذهَّالمنافذَّالخمسةَّ.َّوشك َّ(%6.0)عبدالعزيزَّالدوليَّبجدةَّبنسبةَّمطارَّالملكَّو

َّةَّللمملكة.السلعي َّ

 

 

 التجارة الخارجية منهجية تقرير  

َّحالي َََّّّالتجارةَّالخارجيةَّتعتمدَّإحصاءاتَّالهيئةَّبشأنََّّ ةَّمنَّالجماركَّالسعوديةَّ)غيرَّبترولية(َّووزارةَّالطاقةَّاإلداري َََّّّتاَّعلىَّالسجال 

َّتصنيفَّصادراتَّووارداتَّالمملكةَّوَّ)بترولية( َّوترميزهاَّللَّاوفق ََّّةالسلعي ََّّيتم َّاألساسية َّلتوصيفَّالسلع َّالمنسق نظام

ََّّ(م2017) َّمنظمةَّالجماركَّالعالميةَّ)َّ(،HSباسمَّالنظامَّالمنسقَّ)َّاوالمعروفةَّأيض  يتيحَّالنظامََّّ(WCOوالتيَّتحتفظَّبها

َّاَّألسماءَّالمنتجاتَّورموزها.دَّدولي َّجاتَّالمتداولةَّفيَّنظامَّموح َّالمنسقَّللدولَّتصنيفَّالمنت

"وقودَّمعدني،َّزيوتَّوشموع"َّمنَّدليلَّالنظام27َََّّّةَّفيَّالفصلََّّالصادراتَّالبتروليةَّتندرجَّتحتَّتصنيفَّالصادراتَّالسلعي َّ

َّةَّ)بماَّفيهاَّالبتروكيماويات(.،َّوالصادراتَّغيرَّالبتروليةَّتتبعَّبقيةَّالصادراتَّالسلعي HSَّالمنسقَّ
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َّ)مليونَّريال(َّ ةَّوالميزانَّالتجاريَّوحجمَّالتجارةَّالصادراتَّوالوارداتَّالسلعي َّ

َّالسنة
َّةالصادراتَّالسلعي َّ

(A)َّ

َّةالوارداتَّالسلعي َّ

(B)َّ

َّحجمَّالتجارةَّ

(=A+B)َّ

َّالميزانَّالتجاري

(=A-B)َّ

941.785َّ400.736َّ1.342.521َّ541.049ََّّم2010َّ

1.367.620َّ493.449َََّّّ1.861.069َّ874.171ََّّم2011َّ

1,456,502َّ583,473َّ2,039,975َّ873,029ََّّم2012َّ

1,409,523َّ630,582َّ2,040,105َّ778,941ََّّم2013َّ

 632,246 1,935,998 651,876 1,284,122َّم2014َّ

 108,280 1,418,346 655,033 763,313َّم2015َّ

 162,787 1,214,059 525,636 688,423َّم2016َّ

 327,434 1,336,328 504,447 831,881َّم2017َّ

 589,907 1,617,893 513,993 1,103,900َّم2018َّ

981,012َّ574,361َّ1,555,373َّ406,651ََّّم2019َّ

َّالتجارةَّالخارجيةَّحسبَّأقسامَّالنظامَّالمنسقَّ)مليونَّريال(َّ

َّالوصف القسم
ة ةَّالصادراتَّالسلعي  َّالوارداتَّالسلعي 

َّم2019ََّّم2018ََّّم2019ََّّم2018َّ

 19,508 18,095 5,687 6,058 الحيواناتَّالحيةَّوالمنتجاتَّالحيوانية.َّ 1

 31,124 32,996 1,564 1,441 منتجاتَّنباتية.َّ 2

3 
ودهونَّوزيوتَّحيوانيةَّأوَّنباتيةَّومنتجاتَّتفككها؛َّدهونََّّشحومَّ

 غذائيةَّمحضرة؛َّشموعَّمنَّأصلَّحيوانيَّأوَّنباتي.َّ
820 850 3,522 3,338 

4 
منتجاتَّصناعةَّاألغذية؛َّمشروبات؛َّسوائلَّكحوليةَّوخل؛َّتبغََّّ

 وأبدالَّتبغَّمصنعة.َّ
5,470 5,782 25,635 27,399 

 18,021 21,090 754,961 872,030 المنتجاتَّالمعدنية.َّ 5

 53,854 51,716 69,552 75,455 منتجاتَّالصناعاتَّالكيماويةَّوماَّيتصلَّبها.َّ 6

 20,568 17,487 72,834 79,667 لدائنَّومصنوعاتها؛َّمطاطَّومصنوعاته.َّ 7

8 

صاللَّوجلودَّخامَّوجلودَّمدبوغةَّوجلودَّبفراء،َّومصنوعاتَّهذهََّّ

والسراجة؛َّلوازمَّالسفر؛َّحقائبََّّالمواد؛َّأصنافَّعدةَّالحيواناتَّ

يدويةَّوأوعيةَّمماثلةَّلها؛َّمصنوعاتَّمنَّمصارينَّالحيواناتَّ)عداََّّ

 مصارينَّدودةَّالقز(.َّ

270 281 1,873 2,296 

9 

خشبَّومصنوعاته؛َّفحمَّخشبي؛َّفلينَّومصنوعاته؛َّمصنوعاتََّّ

خرى؛َّأصنافَّ منَّالقشَّأوَّمنَّالحلفاَّأوَّمنَّموادَّالضفرَّاأل 

 والسالل.َّصناعتيَّالحصرَّ

311 365 4,272 4,751 

10 

عجائنَّمنَّخشبَّأوَّمنَّموادَّليفيةَّسليولوزيةَّأخرى؛َّورقَّأوَّورقَّ

مقوىَّ)نفاياتَّوفضالت(َّبغرضَّإعادةَّالتصنيعَّ)مسترجعة(؛َّورقََّّ

 وورقَّمقوىَّومصنوعاتهما.َّ

2,777 2,556 7,261 7,151 

 22,732 18,115 1,874 2,028 موادَّنسيجيةَّومصنوعاتَّمنَّهذهَّالمواد.َّ 11

12 
أحذية،َّأغطيةَّرأس،َّمظالتَّمطر،َّمظالتَّشمس،َّعصيَّمشي،ََّّ

عصيَّبمقاعد،َّسياط،َّسياطَّالفروسية،َّأجزاءَّهذهَّاألصناف؛ََّّ
81 81 3,341 4,100 

http://www.stats.gov.sa/
mailto:info@stats.gov.sa
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نسبة الصادرات غير البترولية للواردات، سنوي

ولية الصادرات غير البير الواردات ولية للواردات  )%(نسبة الصادرات غير البير

ريشَّمحضرَّوأصنافَّمصنوعةَّمنه؛َّأزهارَّاصطناعية؛َّمصنوعاتََّّ

 منَّشعرَّبشري.َّ

13 

مصنوعاتَّمنَّحجرَّأوَّجصَّأوَّإسمنتَّأوَّحريرَّصخريَّ

)أسبستوس(َّأوَّميكاَّأوَّمنَّموادَّمماثلة؛َّمصنوعاتَّمنَّخزف؛ََّّ

 زجاجَّومصنوعاته.َّ

2,161 2,059 6,931 7,631 

14 

لؤلؤَّطبيعيَّأوَّمستنبت،َّأحجارَّكريمةَّأوَّشبهَّكريمة،َّمعادنََّّ

ثمينة،َّمعادنَّعاديةَّمكسوةَّبقشرةَّمنَّمعادنَّثمينة،َّمصنوعاتََّّ

 منَّهذهَّالمواد؛َّحليَّالزينةَّ)مقلدة(؛َّنقود.َّ

3,614 5,740 15,725 13,507 

 48,896 43,988 16,869 20,645 معادنَّعاديةَّومصنوعاتها.َّ 15

16 

آالتَّوأجهزةَّآلية؛َّمعداتَّكهربائية؛َّأجزاؤها؛َّأجهزةَّتسجيلَّوإذاعةََّّ

الصوتَّوالصورةَّوأجهزةَّتسجيلَّوإذاعةَّالصوتَّوالصورةَّفيََّّ

 األجهزة.َّاإلذاعةَّالمرئيةَّ)التلفزيون(،َّأجزاءَّولوازمَّهذهَّ

11,901 12,104 111,167 120,291 

 118,264 84,652 22,605 15,381 عربات،َّطائرات،َّبواخر،َّومعداتَّنقلَّمماثلة.َّ 17

18 

أدواتَّوأجهزةَّللبصرياتَّأوَّللتصويرَّالفوتوغرافيَّأوَّللتصويرََّّ

السينمائيَّأوَّللقياسَّأوَّللفحصَّوالضبطَّالدقيق،َّأدواتَّوأجهزةَّ

أصنافَّصناعةَّالساعات؛َّأدواتَّموسيقية؛َّأجزاءَّللطبَّأوَّالجراحة؛َّ

 ولوازمَّهذهَّاألدواتَّواألجهزة.َّ

1,210 1,433 15,758 16,483 

 9,872 13,867 207 122 أسلحةَّوذخائر؛َّأجزاؤهاَّولوازمها.َّ 19

 13,700 12,050 1,635 1,645 سلعَّومنتجاتَّمتنوعة.َّ 20

 10,875 4,452 1,976 813 تحفَّفنية،َّقطعَّللمجموعاتَّوقطعَّأثرية.َّ 21

 اإلجماليَّ  
1,103,90

0 
981,012 513,993 574,361 

 المنهجية الجداول   الروابط:

http://www.stats.gov.sa/
mailto:info@stats.gov.sa
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/ft_2019_.xlsx
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/foreign_trade_methodology_ar.pdf

