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 ٪(  5.3بنسبة ) ة  السلعي   الواردات بينما ترتفع    ٪( 11.2بنسبة ) م  2019في عام تنخفض  ة  السلعي    الصادرات  

َّاََّّم2019عامََّّلتَّالصادراتَّالسلعيةَّفيََّّسج َّ ََّّمليون(980.685َََّّّ)ََّّ،َّحيثَّبلغتَّقيمتها)٪11.2)نسبتهََّّم2018ََّّعنَّعامََََّّّّانخفاض 

َّ َّفي َّريال َّعنََّّم2019َّعام ََّّ(1.103.900)َّمنخفضة َّفي َّوذلك2018َّعام ََّّم؛ َّالبترولية َّالنخفاضَّالصادرات ََّّبمقدارَّنتيجة

يََّّفَََّّّ٪78.7نسبةَّالصادراتَّالبتروليةَّمنَّمجموعَّالصادراتَّالكليَّمنََّّ(،َّوقدَّانخفضتََّّ٪12.6)بنسبةََّّريالََََّّّّ(مليون109.555ََّّ)

َّ.َّم2019عامَّفيََّّ٪77.4لىَّمَّإ2018عامَّ

اللدائنَّوالمطاطََّّ"َّكانتَّأهمَّالسلع،َّوَّم،2018َّعامَّمعََّّبالمقارنةََّّ٪5.8َّبنسبةََّّانخفاضا َّالصادراتَّغيرَّالبتروليةَّلتَّسج َّوقدَّ

منتجاتَّالصناعاتََّّو"ََّّمليون(َّريال،7.018ََّّ)ََّّ٪8.8منَّاجماليَّالصادراتَّغيرَّالبترولية(َّانخفضتَّبنسبةََََّّّّ٪32.8)ََّّ"ومصنوعاتهما

مليون(َّريالَّعن7.046َََّّّبمقدارَّ) ٪9.3منَّاجماليَّالصادراتَّغيرَّالبترولية(َّانخفضتَّبنسبةَّ٪30.8)"َّالكيماويةَّوماَّيتصلَّبها

َََّّّم.2018عامَّ

مليون(541.255ََََّّّّ)ََّّحيثَّبلغتَّقيمتهاََّّ؛َّريالََّّمليون(27.262ََّّ)َََّّّبمقدارَََّّّ٪5.3نسبتهََََّّّّاارتفاع َََّّّم2019َّعامََّّلتَّالوارداتَّفيََّّوسج َّ

ََّّ،م2018َّعامََّّبََّّمقارنة َََّّّسلعَّالََّّمعظمََّّالرتفاعََّّوذلكَّنتيجة َََّّّم؛2018عامََّّفيََََّّّّريالََّّمليون(513.993ََََّّّّ)مقابل َََّّّم2019عامََّّريالَّفيََّّ

َّتأثير َّو َّأكثرها َّوأجزاؤها"َّاَّكان َّوالمعداتَّالكهربائية َّواألجهزة َّ٪5.4)+َّبنسبةََّّ"اآلالت َّوأجزاؤهاو"( َّالنقل َّمعدات ََّّبنسبةَّ"

+(25.1٪).َََّّّ
َّ

 م 2019في عام   ٪( 41.0إلى )  لواردات ل   ة نسبة الصادرات السلعية غير البترولي  انخفاض  

ةَّانخفضتَّنسبةَّالصادراتَّ م،2018ََّّعامَّفيََّّ(٪45.8)مقابلََّّم2019عامَّفيََّّ(٪41.0)َّإلىََّّللوارداتغيرَّالبتروليةَّالسلعي 

 خاللَّهذهَّالفترة.ََّّ)٪5.3)َّبنسبةَََّّّفيَّالوارداتَّواالرتفاعَّ(٪5.8َّ)َّبنسبةََّّلالنخفاضَّفيَّالصادراتَّغيرَّالبتروليةَََّّّاتبع َََّّّوذلك
َّ

 ة السلعي    الشريك الرئيس للمملكة العربية السعودية في التجارة هي  الصين  

ََّّريال،َّمماَّيجعلَّهذهَّالدولةَََّّّمليون(179.653ََّّ)ََّّبلغتَّقيمةَّصادراتَّالمملكةَّالعربيةَّالسعوديةَّإلىَّالصينَّم2019ََّّعامََّّفيََّّ

ريال،َّعلىَّالتوالي.ََّّمليون(100.102ََّّوَّ)ريالََّّمليون(102.582ََّّ)َّبقيمةََّّالهندَّواليابانَّتليهاََّّ،َّالوجهةَّالرئيسةَّللصادراتََّّهيَّ

وتايوانَّوالبحرينَّمنَََّّّهولنداووسنغافورةََّّ،َّماراتَّالعربيةَّالمتحدةواإلَّ،َّمريكيةَّوالوالياتَّالمتحدةَّاألَّ،َّوكانتَّكورياَّالجنوبيةَّ

672.865ََّّ)َّالعشردولَّالتلكََّّوبلغَّمجموعَّصادراتَّالمملكةَّالعربيةَّالسعوديةَّإلىَّ،َّرَّإليهايصدتمَّالتدولََّّ(10)َّبينَّأهمَّ

َّمنَّإجماليَّالصادرات.ََّّ(٪68.6)ريال،َّوهوَّماَّيمثلََّّمليون(

،َّمماَّيجعلَّهذهَّالدولةَّتحتلَّالمرتبةَّاألولىََّّم2019َّعامَّريالَّفيََّّمليون(101.500ََّّ)َّوبلغتَّقيمةَّالوارداتَّمنَّالصينَّ

َّالوالياتَّالمتحدةَّاألَّ،لوارداتَّالمملكةَّالعربيةَّالسعوديةَّ ََّّمليون(63.984َّ)َّماراتَّالعربيةَّالمتحدةَّبقيمةَّواإل،َّمريكيةَّتليها

ََّّالمملكةَّالمتحدةيطالياَّوكورياَّالجنوبيةَّوإوفرنساَّوالهندَّوَّلمانياَّواليابانأوكانتََّّ،َّريال،َّعلىَّالتواليَّمليون(38.867ََّّو)َّريال

َّ،َّدَّمنهااريستَّتمَّاالَّدولَّ (10)َّمنَّبينَّأهمَّ ََّّالعشرَّدولَّالوارداتَّالمملكةَّالعربيةَّالسعوديةَّمنَّتلكَّقيمةَّوبلغَّمجموع

َّمنَّإجماليَّالواردات.ََّّ(٪63.0نسبةَّ)َّريال،َّوهوَّماَّيمثلَّمليون(341.162ََّّ)
َّ

 للواردات   ة أهم خمسة منافذ جمركي  

ََّّإجماليمنََََّّّّ(َّ٪29.2)ريـالَّمنَّالوارداتَّإلىَّالمملكةَّعبرَّميناءَّجدةَّاإلسالمي،َّأيَّماَّيعادلََََّّّّمليون(157.858َََّّّماَّقيمتهَّ)ََّّدخل

الملكَّخالدَّالدوليََّّ،َّومطارَّ(٪19.3)بنسبةَّميناءَّالملكَّعبدالعزيزَّبالدمامََّّ:َّوهيَّ،َّتليهاَّالمنافذَّالرئيسةَّاألخرىََّّالواردات،

لتَّهذهَّالمنافذَّ.َّوشك َّ(٪6.3)عبدالعزيزَّالدوليَّبجدةَّبنسبةََّّمطارَّالملكََّّ،َّو(٪7.3)بنسبةََََّّّّوالبطحاء،ََّّ(٪12.4)بنسبةََََّّّّبالرياض

َّةَّللمملكة.منَّإجماليَّالوارداتَّالسلعي ََّّ(٪74.5نسبةَّ)َّالخمسةَّ
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 التجارة الخارجية منهجية تقرير  

السعوديةَّ)غيرَّبترولية(َّووزارةَّالطاقةَّةَّمنَّالجماركََّّاإلداري َََّّّاَّعلىَّالسجالتحالي َََّّّالتجارةَّالخارجيةَّتعتمدَّإحصاءاتَّالهيئةَّبشأنََّّ

َّالمملكةَّوَّ)بترولية(َّ َّتصنيفَّصادراتَّوواردات َّوترميزهاََّّللََّّاوفق ََّّةَّالسلعي ََّّيتم َّاألساسية َّلتوصيفَّالسلع َّالمنسق نظام

ََّّ(م2017) َّمنظمةَّالجماركَّالعالميةَّ)َّ(،HSباسمَّالنظامَّالمنسقَّ)َّاوالمعروفةَّأيض  يتيحَّالنظامَََّّّ(.WCOوالتيَّتحتفظَّبها

َّاَّألسماءَّالمنتجاتَّورموزها.َّدَّدولي َّجاتَّالمتداولةَّفيَّنظامَّموح َّالمنسقَّللدولَّتصنيفَّالمنت

"وقودَّمعدني،َّزيوتَّوشموع"َّمنَّدليلَّالنظام27ََََّّّّةَّفيَّالفصلََّّالصادراتَّالبتروليةَّتندرجَّتحتَّتصنيفَّالصادراتَّالسلعي َّ

َّةَّ)بماَّفيهاَّالبتروكيماويات(.َّالسلعي َّ،َّوالصادراتَّغيرَّالبتروليةَّتتبعَّبقيةَّالصادراتHSَّالمنسقَّ

 

 
 

 )مليون ريال(  ة والميزان التجاري وحجم التجارة الصادرات والواردات السلعي  

 السنة 
 ة الصادرات السلعي  

(A ) 

 ة الواردات السلعي  

(B ) 

 حجم التجارة 

(=A+B ) 

 الميزان التجاري 

(=A-B ) 

2010 941,785 400,736 1,342,521 541,050 

2011 1,367,620 493,449 1,861,069 874,171 

2012 1,456,502 583,473 2,039,975 873,029 

2013 1,409,523 630,582 2,040,106 778,941 

2014 1,284,122 651,876 1,935,997 632,246 

2015 763,313 655,033 1,418,346 108,280 

2016 688,423 525,636 1,214,059 162,787 

2017 831,881 504,447 1,336,328 327,435 

2018 1,103,900 513,993 1,617,893 589,908 

2019 980,685 541,255 1,521,940 439,430 
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نسبة الصادرات غير البترولية للواردات

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

 حسب أقسام النظام المنسق )مليون ريال(   التجارة الخارجية 

 الوصف القسم

 ةالسلعي   الواردات ةالسلعي   الصادرات

 م2019 م2018 م2019 م2018

 18,916 18,095 5,669 6,058 .الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية 1

 27,239 32,996 1,544 1,441 .منتجات نباتية 2

3 
و نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية أشحوم ودهون وزيوت حيوانية 

 3,020 3,522 816 820 .محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

4 
صناعة األغذية؛ مشروبات؛ سوائل كحولية وخل؛ تبغ وأبدال تبغ منتجات 
 26,358 25,635 5,742 5,470 .مصنعة

 16,364 21,090 761,938 872,030 .المنتجات المعدنية 5

 52,576 51,716 68,409 75,455 .منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 6

 20,166 17,487 72,649 79,667 .ومصنوعاتهلدائن ومصنوعاتها؛ مطاط  7

8 
صالل وجلود خام وجلود مدبوغة وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد؛ 

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

270 280 1,873 2,246 

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

 4,671 4,272 362 311 .؛ أصناف صناعتي الحصر والسالل ىمن الحلفا أو من مواد الضفر اأُلخر

10 
؛ ورق أو ورق مقوى ىخرألوزية وعجائن من خشب أو من مواد ليفية سلي
)مسترجعة(؛ ورق وورق مقوى )نفايات وفضالت( بغرض إعادة التصنيع 

 .ومصنوعاتهما
2,777 2,539 7,261 7,013 

 22,093 18,115 1,865 2,028 .مواد نسيجية ومصنوعات من هذه المواد 11

12 
مظالت شمس، عصي مشي، عصي أحذية، أغطية رأس، مظالت مطر، 

سياط الفروسية، أجزاء هذه األصناف؛ ريش محضر وأصناف بمقاعد، سياط، 
 .مصنوعة منه؛ أزهار اصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشري

81 81 3,341 4,029 

13 
( أو ميكا أو ر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري )أسبستوسمصنوعات من حج

 7,385 6,931 2,054 2,161 .من مواد مماثلة؛ مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته

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

عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي 
 .ة )مقلدة(؛ نقودزينال

3,614 5,638 15,725 13,348 

 47,199 43,988 16,838 20,645 .معادن عادية ومصنوعاتها 15

16 
عة الصوت ذاهربائية؛ أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإلية؛ معدات كآالت وأجهزة آ

ذاعة الصوت والصورة في اإلذاعة المرئية والصورة وأجهزة تسجيل وإ
 .)التلفزيون(، أجزاء ولوازم هذه األجهزة

11,901 11,981 111,167 117,179 

 105,870 84,652 17,492 15,381 .عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة 17

18 
الفوتوغرافي أو للتصوير السينمائي أو أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير 

للقياس أو للفحص والضبط الدقيق، أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أصناف 
 .صناعة الساعات؛ أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه األدوات واألجهزة

1,210 1,415 15,758 16,150 

 9,691 13,867 207 122 .أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها 19

 13,288 12,050 1,592 1,645 .سلع ومنتجات متنوعة 20

 6,456 4,452 1,573 813 .تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية 21

 541,255 513,993 980,685 1,103,900 اإلجمالي  

 المنهجية الجداول   الروابط:

http://www.stats.gov.sa/
mailto:info@stats.gov.sa
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/international_trade_2019.xlsx
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/mnhjy_tqryr_ltjr_lkhrjy_2.pdf

