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ة  والواردات الصادرات  م2020 مايوفي على التوالي  36.5% و 57.9% بنسبة تنخفضالسلعيَّ

لت الصادرات  ة سجَّ ها ، حيث بلغت قيمت  (٪57.9) بنسبةم 2019 مايوشهر م انخفاًضا عن 2020 مايو شهر فيالسلعيَّ

 منخفضة عن ) م2020 مايو شهر ريال فيستًة وثالثين ملياًرا وخمسمائة مليون وستة ماليين مليون(  36,506)

النخفاض  ؛ وذلك نتيجةً م2019 مايوشهر في ستًة وثمانين ملياًرا وسبعمائة مليون وثمانية ماليين ريال ( مليون86,708

٪(، وقد 65.0ريال بنسبة )أربعًة وأربعين ملياًرا ومائتين وسبعة وسبعين مليون مليون(  44,277الصادرات البترولية بمقدار )

 شهر في (٪65.4)إلى  م2019 مايوشهر في  (٪78.6)انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 

ة كما انخفضت قيمة الصادرات  ،م2020 مايو ، ريال (مليون 610)( بمقدار م2020 أبريلبالمقارنة مع الشهر السابق )السلعيَّ

 .(%1.6)بنسبة 

لت الصادرات غير البترولية انخفاًض   مليون( 12,640لت )حيث سجَّ  ،م2019 مايوشهر بالمقارنة مع  (٪31.9)بنسبة  اوقد سجَّ

ا وستمائة وأربعين مليون جمالي الصادرات غير إمن  ٪32.5"اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" ) ريال. اثني عشر مليار 

ريال، و"منتجات الصناعات مليارين ومائة وخمسة وأربعين مليون مليون(  2,145) بمقدار (٪34.3)البترولية( انخفضت بنسبة 

مليون(  2,266) بمقدار (٪37.9)جمالي الصادرات غير البترولية( انخفضت بنسبة إمن  ٪29.3الكيماوية وما يتصل بها" )

بالمقارنة مع  الصادرات غير البتروليةقيمة  وانخفضت .م2019 مايوشهر ريال عن ة وستين مليون مليارين ومائتين وست

 .(%3.6)ريال وبنسبة  (مليون 471)( بمقدار م2020 أبريلالشهر السابق )

لت الواردات في تسعة عشر ملياًرا وثمانمائة مليون(  19,842بمقدار ) (٪36.5)نسبته  اانخفاًض  م2020 مايو شهر وسجَّ

ريال أربعًة وثالثين ملياًرا وخمسمائة وأربعة وثالثين مليون مليون(  34,534ريال؛ حيث بلغت قيمتها )واثنين وأربعين مليون 

 مايوشهر ريال في أربعة وخمسين ملياًرا وثالثمائة وستة وسبعين مليون مليون(  54,376مقابَل ) م2020 مايو شهر في

اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية ، وكان أكثرها تأثيًرا "م2019 مايوشهر السلع مقارنًة ب نخفاضوذلك نتيجًة ال؛ م2019

بالمقارنة مع الشهر  وارداتقيمة ال انخفضتكما  ٪(.45.8-" بنسبة )معدات النقل وأجزاؤها٪( و"31.7-" بنسبة )وأجزاؤها

 .(%9.3)بنسبة ريال ثالثة مليارات وخمسمائة وواحد وخمسين مليون  (مليون 3,551)( بمقدار م2020 أبريلالسابق )
 

ة للواردات إلى )ة غير البترولنسبة الصادرات السلعيَّ  ارتفاع   م2020 مايوشهر ٪( في 36.6يَّ

ة نسبة الصادرات ارتفعت شهر في  (%34.1)مقابل  م2020 مايوفي شهر  (%36.6)غير البترولية للواردات إلى  السلعيَّ

 (%36.5) بنسبة في الواردات االنخفاضو ،(%31.9) بنسبة في الصادرات غير البترولية لالنخفاض اتبعً وذلك  ،م2019 مايو

 خالل هذه الفترة.
 

ة الشريك الرئيس للمملكة العربية السعودية في التجارة هي الصين  السلعيَّ

سبعة مليارات وسبعمائة  (مليون 7,705)بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين  ،م2020 مايوفي 

مارات العربية المتحدة واإل كوريا الجنوبيةتليها  ،ريال، مما يجعل هذه الدولة الوجهة الرئيسة للصادراتمليون وخمسة ماليين 

ريال وثالثة مليارات وسبعة عشر مليون  (مليون 3,017)ريال وثالثة مليارات وثمانية وسبعين مليون  (مليون 3,078)بقيمة 

دول  (10)من بين أهم  بلجيكاو مصرو وسنغافورةهولندا و ،مريكيةالمتحدة األالواليات و الهندو اليابان على التوالي. وكانت

ستة وعشرين  (مليون 26,740) الدول العشروبلغ مجموع صادرات المملكة العربية السعودية إلى تلك  ،إليها تم التصدير

 من إجمالي الصادرات. (%73.2) نسبة لريال، وهو ما يمث  ملياًرا وسبعمائة وأربعين مليون 

 مايوريال في شهر  انية وتسعين مليونثمانية مليارات وستمائة وثم (مليون 8,698)وبلغت قيمة الواردات من الصين 

 ،مريكيةتليها الواليات المتحدة األ ،مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة األولى لواردات المملكة العربية السعودية ،م2020
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ملياًرا وثمانمائة وسبعة  (مليون 1,857)ريال و ثالثة مليارات وستمائة وستة عشر مليون  (مليون 3,616)بقيمة  لمانياأو

مصر والمملكة و يطالياإووالهند وكوريا الجنوبية  يابانالو ،مارات العربية المتحدةاإل على التوالي. وكانت ريال وخمسين مليون

الدول واردات المملكة العربية السعودية من تلك قيمة وبلغ مجموع  ،منها تم االستيراددول  (10)من بين أهم  المتحدة،

من  (%65.4) نسبة ريال، وهو ما يمثلاثنين وعشرين ملياًرا وخمسمائة وثالثة وثمانين مليون  (مليون 22,583) العشر

 إجمالي الواردات.
 

ةأهم خمسة منافذ   للواردات جمركيَّ

ريال من الواردات إلى المملكة عبر ميناء عشرة مليارات وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون  (مليون 10,478) ما قيمته دخل

 بالدمام زعبد العزيميناء الملك  :من اإلجمالي. تليها المنافذ الرئيسة األخرى وهي (%30.3)جدة اإلسالمي، أي ما يعادل 

 ، ومطار(%6.3) بنسبة رياض )الميناء الجاف(، وال(%14.0) بنسبة ، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض(%22.8) بنسبة

لت  .(%5.7) بنسبة الملك فهد بالدمام ة من إجمالي الواردات  (%79.0) نسبة هذه المنافذ الخمسةوشكَّ  للمملكة.السلعيَّ

 

  :التجارة الخارجيةمنهجية تقرير 

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

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

(. يتيح النظام WCO(، والتي تحتفظ بها منظمة الجمارك العالمية )HSم( والمعروفة أيًضا باسم النظام المنسق )2017)

ا ألسماء المنتجات المنسق للدول تصنيف المنتجات ال د دوليًّ البترولية تندرج تحت  تالصادرا ورموزها.متداولة في نظام موحَّ

والصادرات غير  "،"وقود معدني، زيوت وشموع HSمن دليل النظام المنسق  27ة في الفصل تصنيف الصادرات السلعيَّ 

 ة )بما فيها البتروكيماويات(.البترولية تتبع بقية الصادرات السلعيَّ 
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 والميزان التجاري وحجم التجارة، شهري )مليون ريال( ةالسلعيَّ  الصادرات والواردات

 الشهر السنة
 الصادرات السلعية

(A) 
 الواردات السلعية

(B) 
 حجم التجارة

(=A+B) 
 الميزان التجاري

(=A-B) 

 40,330 137,050 48,360 88,690 مايو م2019

 35,983 118,915 41,466 77,449 يونيو  

 28,932 135,892 53,480 82,412 يوليو  

 34,061 117,731 41,835 75,896 أغسطس  

 34,862 120,682 42,910 77,772 سبتمبر  

 31,878 117,544 42,833 74,711 أكتوبر  

 42,014 117,640 37,813 79,827 نوفمبر  

 35,406 134,578 49,586 84,992 ديسمبر  

 43,308 122,772 39,732 83,040 يناير م2020 

 23,945 108,663 42,358 66,303 فبرايرر

 6,491 90,509 42,009 48,500 مارس  

 970- 75,201 38,085 37,116 أبريل  

 1,972 71,040 34,534 36,50 مايو  

 التجارة الخارجية حسب أقسام النظام المنسق )مليون ريال(

 الوصف القسم

ة الصادرات  ةالسلعيَّ  الواردات السلعيَّ

 مايو
 م2019

 مايو
 م2020

 مايو
 م2019

 مايو
 م2020

 1,613.2 1,749.0 387.4 529.4 الحيواناترالحيةروالمنتجاترالحيوانية 1

 2,337.8 2,488.0 75.5 127.2 منتجاترنباتية 2

3 
ة؛رشموعرمنرشحومرودهونروزيوترحيوانيةرأورنباتيةرومنتجاترتفككها؛ردهونرغذائيةر محضر

ر ي
رأورنبان  ي

 200.1 220.7 45.0 65.9 أصلرحيوانر

وبات؛رسوائلركحوليةروخل؛رتبغروأبدالرتبغرمصنعة 4  2,053.9 2,432.9 369.8 501.6 منتجاترصناعةراألغذية؛رمشر

 1,031.2 1,113.8 24,055.4 68,274.8 المنتجاترالمعدنية 5

 4,029.8 4,600.1 3,709.9 5,975.5 منتجاترالصناعاترالكيماويةروماريتصلربها 6

 1,483.8 2,043.2 4,113.1 6,258.0 مطاطرومصنوعاتهر،لدائنرومصنوعاتهار 7

8 
صاللروجلودرخامروجلودرمدبوغةروجلودربفراءرومصنوعاترهذهرالمواد؛رأصنافرعدةر

الحيواناتروالشاجة؛رلوازمرالسفر؛رحقائبريدويةروأوعيةرمماثلةرلها؛رمصنوعاترمنرمصارينر
 الحيواناتر)عدارمصارينردودةرالقز(

23.9 5.6 235.8 73.2 

9 
رومصنوعاته؛رمصنوعاترمنرالقشرأور ر ؛رفلي  ي منرالحلفارأوررخشبرومصنوعاته؛رفحمرخشب 

رالحضروالساللىخررمنرموادرالضفرراألر ي
 398.3 427.0 8.9 24.3 ؛رأصنافرصناعب 

10 
ورقرمقوىر)نفاياتروفضالت(ر؛رورقرأورىأخرررةسليولوزيعجائنرمنرخشبرأورمنرموادرليفيةر

جعة(؛رورقروورقرمقوىرومصنوعاتهما  538.1 701.4 140.6 273.2 بغرضرإعادةرالتصنيعر)مسب 

 925.4 2,345.1 145.0 185.2 موادرنسيجيةرومصنوعاترمنرهذهرالمواد 11

12 
ربمقاعد،رسياط،ر ،رعصي ي

رمشر أحذية،رأغطيةررأس،رمظالترمطر،رمظالترشمس،رعصي
روأصنافرمصنوعةرمنه؛رأزهاررروسياطرالفروسية، أجزاءرهذهراألصناف؛رريشرمحضر

ي  اصطناعية؛رمصنوعاترمنرشعرربشر
8.2 2.3 399.6 157.4 

13 
مصنوعاترمنرحجررأورجصرأورإسمنترأورحريررصخرير)اسبستوس(رأورميكارأورمنرموادر

 472.8 755.3 74.1 172.3 مماثلة؛رمصنوعاترمنرخزف؛رزجاجرومصنوعاته

14 
ر أورمستنبت،رأحجارركريمةرأورشبهركريمة،رمعادنرثمينة،رمعادنرعاديةرمكسوةررلؤلؤرطبيعي

رالغوايةر)مقلدة(؛رنقود ةرمنرمعادنرثمينة،رمصنوعاترمنرهذهرالمواد؛رحلي  92.8 2,295.4 24.6 280.5 بقشر

 3,760.4 4,414.0 900.0 1,420.7 معادنرعاديةرومصنوعاتها 15

16 
عةرالصوتروالصورةرذاإكهربائية؛رأجزاؤها؛رأجهزةرتسجيلرورآالتروأجهزةرآلية؛رمعداترر

راإلذاعةرالمرئيةر)التلفزيون(،رأجزاءرولوازمرهذهرإوأجهزةرتسجيلرور ي
ذاعةرالصوتروالصورةرفر

 األجهزة
853.5 607.9 11,225.3 7,671.7 
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 4,994.1 9,221.0 1,670.5 1,465.0 عربات،رطائرات،ربواخر،رومعداترنقلرمماثلة 17

18 
رأورللقياسرأورللفحصر ي

رأورللتصويررالسينمان  ي
أدواتروأجهزةرللبضياترأورللتصويررالفوتوغرافر

والضبطرالدقيق،رأدواتروأجهزةرللطبرأورالجراحة؛رأصنافرصناعةرالساعات؛رأدواتر
 موسيقية؛رأجزاءرولوازمرهذهراألدواترواألجهزة

115.4 58.7 1,385.3 1,151.8 

 227.8 693.8 1.8 0.2 ولوازمهاأسلحةروذخائر؛رأجزاؤهار 19

 757.1 1,084.0 100.4 117.7 سلعرومنتجاترمتنوعة 20

 563.2 4,545.4 9.6 35.4 تحفرفنية،رقطعرللمجموعاتروقطعرأثرية 21

 34,533.7 54,376.1 36,506.1 86,707.7 اإلجمالي  

 المنهجية  الجداول   الروابط:

http://www.stats.gov.sa/
mailto:info@stats.gov.sa
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/ft_2020_m05_may.xlsx
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/ft_methodology_ar_1.pdf

