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الصادرات السلعية الغير بترولية 
 2020والواردات السلعية لشهر يناير 

 2020على التوالي في يناير  12.5%و  15.0%الصادرات السلعية غير البترولية والواردات تنخفض 

، 2019مليون ريال عن يناير  2,883 بمقدار 15.0%نخفاضًا نسبته ا 2020 سجلت الصادرات السلعية غير البترولية في يناير

وذلك نتيجة النخفاض أهم السلع  .2019في يناير  19,232مقابل  2020مليون ريال في يناير  16,349حيث بلغت قيمتها 

 هوالتي تشكل ما نسبت "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهماو" وعلى رأسها "منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها"

حيث سجلت هذه السلع انخفاضًا نسبته  2020الي من الصادرات السلعية غير البترولية لشهر يناير على التو 30.1%و %30.8

انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق كما . 2019مليون ريال عن يناير  2,754بمقدار  %21.7

  %.14.5مليون ريال وبنسبة  2,770( بمقدار 2019)ديسمبر 

، حيث بلغت قيمتها 2019مليون ريال عن يناير  5,697بمقدار  12.5%انخفاضًا نسبته  2020وقد سجلت الواردات في يناير 

 كان أكثرها تأثيراً السلع و جميعوذلك نتيجة النخفاض  .2019في يناير  45,429مقابل  2020مليون ريال في يناير  39,732

 1,513بمقدار  29.3%انخفاضًا نسبته  ا" والتي سجلتوالمشروبات والخل والتبغمواد غذائية محضرة " و"منتجات نباتية"

مليون  9,854( بمقدار 2019بالمقارنة مع الشهر السابق )ديسمبر  وارداتانخفضت قيمة الكما  .2019مليون ريال عن يناير 

 %.19.9ريال وبنسبة 

 

  ، شهرينسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات

 2019% في شهر يناير 42.3مقابل  2020% في شهر يناير 41.1انخفضت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 

 % خالل هذه الفترة.12.5% واالنخفاض في الواردات 15.0تبعًا لالنخفاض في الصادرات غير البترولية 

 

  ولية والواردات السلعيةدول شريكة للصادرات السلعية غير البتر 10اتجاهات التجارة وأهم 

ريال، مما  مليون 2,550إلى الصين  السلعية غير البترولية ، بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية2020في يناير 

د بقيمة ها االمارات العربية المتحدة والهنالمملكة. تلي السلعية غير البترولية من يجعل هذه الدولة الوجهة الرئيسية للصادرات

يكية والبحرين والكويت وتركيا نغافورة والواليات المتحدة االمرريال، على التوالي. وكانت س مليون 948ريال و مليون 2,320

 10,010إلى تلك العشر دول  السلعية غير البتروليةصادرات الدول مصدر إليها. وبلغ مجموع  عشرصر وبلجيكا من بين أهم وم

 من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية. 61.2%ريال، وهو ما يمثل  مليون

، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة األولى 2020ريال في شهر يناير  مليون 8,140وبلغت قيمة الواردات من الصين 

ريال  ونملي 4,909لواردات المملكة العربية السعودية. تليها الواليات المتحدة االمريكية واالمارات العربية المتحدة بقيمة 

 عشرد والمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية وكندا وايطاليا من بين أهم ريال، على التوالي. وكانت اليابان والهن مليون 2,580و

ريال، وهو ما يمثل  مليون 26,993دول مستورد منها. وبلغ مجموع واردات المملكة العربية السعودية من تلك العشر دول 

 من إجمالي الواردات. %67.9

 

  للواردات أهم خمسة منافذ جمركية

مليون  11,233وقد دخلت  2020مليون في شهر يناير  39,732بلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة العربية السعودية 

من اإلجمالي. تليها المنافذ الرئيسة األخرى  28.3%ريال من الواردات إلى المملكة عبر ميناء جدة اإلسالمي، أي ما يعادل 

، ومطار الملك 8.2%، والبطحاء 13.7%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض 22.5%بالدمام  زعبد العزيوهي ميناء الملك 

 من إجمالي الواردات السلعية للمملكة. 78.8%. وشكلت هذه المنافذ الخمسة 6.1%الدولي بجدة  زعبد العزي
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الصادرات السلعية الغير بترولية 
 2020والواردات السلعية لشهر يناير 

  تقرير الصادرات السلعية غير البترولية والواردات السلعيةمنهجية 

اإلدارية من الجمارك السعودية )غير بترولية(  واردات السلعية حاليا على السجالتالصادرات والتعتمد إحصاءات الهيئة بشأن 

لتوصيف السلع األساسية نظام المنسق لوفقًا ل السلعية يتم تصنيف صادرات وواردات المملكةو ووزارة الطاقة )بترولية(

يتيح  (.WCOوالتي تحتفظ بها منظمة الجمارك العالمية ) (،HSوالمعروفة أيضًا باسم النظام المنسق ) ،(2017وترميزها )

 النظام المنسق للدول تصنيف المنتجات المتداولة في نظام موحد دولًيا ألسماء المنتجات ورموزها.
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يناير اير فبر مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس ر سبتمبر أكتوبر ر نوفمبر ر ديسمبر يناير

2019 2020

)%(السلعية غير البترولية والواردات السلعية التغير الشهري في الصادرات

ولية رالببر الصادراترغبر الواردات

 الشهر السنة

 الواردات السلعية غير البتروليةالصادرات السلعية 
نسبة الصادرات غير 
البترولية للواردات 

 )مليون ريال( )%(
التغير السنوي 

)%( 
 )مليون ريال(

التغير السنوي 
)%( 

 42.3 7.6 45,429 6.6 19,232 يناير 2019

 44.9 4.0- 40,345 0.9- 18,127 فبراير  

 45.4 5.4 44,045 1.4- 19,977 مارس  

 38.1 12.6 53,155 3.0- 20,237 أبريل  

 37.8 0.3- 48,360 17.0- 18,260 مايو  

 42.0 11.3 41,466 2.6- 17,414 يونيو  

 35.2 10.6 53,480 12.7- 18,815 يوليو  

 38.9 12.3 41,835 2.1- 16,286 أغسطس  

 45.8 1.2 42,910 1.8 19,660 سبتمبر  

 40.0 7.1- 42,833 14.3- 17,152 أكتوبر  

 46.3 2.8- 37,813 13.2- 17,518 نوفمبر  

 38.6 18.3 49,586 6.3- 19,119 ديسمبر  

 41.1 12.5- 39,732 15.0- 16,349 يناير 2020
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الصادرات السلعية الغير بترولية 
 2020والواردات السلعية لشهر يناير 
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نسبة الصادرات غير البترولية للواردات، شهري

ولية رالببر الصادراترغبر الواردات وليةرللوارداتر رالببر )%(نسبةرالصادراترغبر

 )مليون ريال( النظام المنسق بترولية والواردات السلعية حسب أقسامالسلعية غير الالصادرات 

 الوصف القسم

 السلعية الواردات غير البترولية الصادرات

 2020يناير  2019يناير  2020يناير  2019يناير 

 1,195.0 1,720.5 478.6 469.2 الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية 1

 1,848.6 2,719.4 133.5 130.8 نباتيةمنتجات  2

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

 204.8 289.8 72.5 58.5 محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

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

 1,794.6 2,436.9 410.8 469.5 مصنعة

 570.4 1,423.6 154.9 373.7 المنتجات المعدنية 5

 4,298.9 4,558.5 5,042.5 6,021.7 منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 6

 1,369.4 1,533.1 4,917.9 6,692.3 لدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته 7

8 
المواد؛ ه جلود مدبوغة وجلود بفراء ومصنوعات هذصالل وجلود خام و

السراجة؛ لوازم السفر؛ حقائب يدوية وأوعية مماثلة أصناف عدة الحيوانات و
 لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات )عدا مصارين دودة القز(

23.7 22.1 161.3 149.3 

9 
خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي؛ فلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من القش أو 

 352.5 398.0 25.8 33.3 أو من مواد الضفر اأُلخر؛ أصناف صناعتي الحصر والسالل من الحلفا

10 
 تنفاياعجائن من خشب أو من مواد ليفية سليلوزية أخر؛ ورق أو ورق مقوى )

 485.8 593.2 174.5 198.7 وفضالت( بغرض إعادة التصنيع )مسترجعة(؛ ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما

 1,476.8 1,770.7 136.2 157.5 ومصنوعات من هذه المواد نسيجيةمواد  11

12 
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

3.1 4.2 331.9 342.2 

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

 641.9 637.9 152.5 185.0 من مواد مماثلة؛ مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته

14 
لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن 

 عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي
 الغواية )مقلدة(؛ نقود

376.9 391.7 1,132.8 1,055.4 

 3,420.4 3,932.6 1,387.0 1,585.7 معادن عادية ومصنوعاتها 15

16 
آالت وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل واذاعة الصوت 

والصورة وأجهزة تسجيل واذاعة الصوت والصورة في اإلذاعة المرئية 
 أجزاء ولوازم هذه األجهزة)التلفزيون(، 

1,185.1 938.2 9,575.0 8,899.6 

 8,325.2 8,558.6 1,589.1 1,000.9 عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة 17

18 
أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو للتصوير السينمائي أو 

الجراحة؛ أصناف للقياس أو للفحص والضبط الدقيق، أدوات وأجهزة للطب أو 
 ةصناعة الساعات؛ أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه األدوات واألجهز

91.3 128.6 1,285.4 1,035.3 

 776.8 843.7 2.9 24.3 أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها 19

 1,028.0 1,147.9 153.8 124.9 سلع ومنتجات متنوعة 20

 460.8 377.8 31.7 25.8 تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية 21

 39,732.0 45,428.7 16,349.3 19,231.9 اإلجمالي  

 المنهجية  الجداول               الروابط:
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