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الصادرات والواردات السلعية

للمملكة العربية السعودية

 مقدمة

يتناول هذا التقرير نظرة تحليلية للتطورات في التجارة الخارجية السلعية للمملكة العربية السعودية خالل شهر ديسمبر من 

وهي . ، بأحدث البيانات المتاحة الى هذا الشهر باإلضافة الى احتواءه على ، جداول موجزة ورسوم البيانية2019عام 

تشتمل على سالسل زمنية للمؤشرات الرئيسة لألشهر الثالثة عشر األخيرة ألجل مراقبة أحدث االتجاهات وتوفير مقارنات 

 في إطار مختلف التصنيفات وذلك لتتبع التغيرات في الصادرات والواردات من وجهات نظر 2018مع نفس الشهر من عام 

.مختلفة

والله ولي التوفيق ،،،

الهيئة العامة الحصاء

ونظًرا ألهمية الصادرات البترولية لالقتصاد السعودي، يتم فصل إجمالي الصادرات إلى صادرات بترولية وصادرات غير 

: ثم يتم بعد ذلك عرض الصادرات غير البترولية والواردات في تصنيفات مختلفة مثل. بترولية ويتم تحليلها بشكل منفصل

.التصنيف حسب األقسام، حسب مجموعات الدول، حسب الدول الشريكة، حسب وسيلة النقل والمنافذ الجمركية

موقعكما يمكن االطالع على البيانات الواردة في هذا التقرير بصيغة مفتوحة مرفقة في ملف إكسل يمكن تحميلها عبر

.الهيئة العامة لإلحصاء اإللكتروني

والجدير بالذكر بأن هذه البيانات التي يتم الحصول عليها من الجمارك السعودية ووزارة الطاقة ، تمر بعملية شاملة في 

وتجدر اإلشارة إلى أن . الهيئة قبل تلخيصها في جداول ورسوم بيانية في هذا التقرير ، كما هو موضح في قسم المنهجية

وقد يطرأ عليها بعض التعديل في العدد القادم من التقرير في ضوء ما قد . النتائج التي تضمنها التقرير تعتبر أولية

.وقد يحدث احيانا بعض الفروقات في المجاميع او النسب نتيجة لتقريب االرقام. يستجد من معلومات

وتتقدم الهيئة العامة لإلحصاء بوافر الشكر والتقدير لكافة الشركاء من الجهات المعنية على تعاونهم معها في إنجاز هذا 

التقرير، وتأمل الهيئة العامة لإلحصاء من الجميع تزويدها بالمقترحات والمالحظات حول هذا التقرير على البريد اإللكتروني 

(info@stats.gov.sa) فمن شأن ذلك تحسين محتوى التقرير وإضفاء المزيد من عمليات التطوير على التقارير القادمة.
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-

-

:األهداف. 2

.التعرف على مقدار الفائض او العجز في الميزان التجاري بين المملكة والدول االخرى. 3

.التعرف على اهم السلع المستوردة والمصدرة من وإلى كل دولة. 4

.بناء المؤشرات االقتصادية الهامة لمكونات الحسابات القومية وميزان المدفوعات. 5

.المساهمة في رسم السياسة التجارية لحماية وتشجيع السلع والصناعات المحلية من السلع المنافسة المستوردة. 6

:المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بتقرير الصادرات والواردات السلعية للمملكة العربية السعودية. 3

يعتمد تقرير الصادرات والواردات السلعية للمملكة العربية السعودية على بيانات السجالت اإلدارية للتجارة الخارجية 

السلعية للمملكة العربية السعودية في الجهات الحكومية ذات العالقة والتي تقوم بتزويد الهيئة بها لتقوم الهيئة 

وُيقصد ببيانات السجالت اإلدارية البيانات والمعلومات الُمسجلة . بحساب مؤشراتها وإصدارها في هذا تقرير

ثة لدى الجهات الحكومية ذات العالقة بالصادرات والواردات السلعية والناتجة من خالل عمليات التسجيل  والمحدَّ

َبع في هذه الجهات .والتوثيق الرسمي اإللكتروني الـُمتَّ

:مصادر البيانات في تقرير الصادرات والواردات السلعية للمملكة العربية السعودية. 1 

:(اجمالي)الصادرات . 3.1

ويقصد بها وفق نظام التجارة الخارجية جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجرى عليها عملية 

.صناعية غيرت من شكلها وقيمتها والمعدة للتصدير خارج المملكة

ويستند  (إعادة التصدير)وصادرات السلع األجنبية  (الصادرات الوطنية)تتكون الصادرات من صادرات السلع المحلية 

.(فوب)التقييم على أساس التسليم على ظهر السفينة 

:الصادرات الوطنية. 3.2

:إعادة التصدير. 3.3

منهجية تقرير الصادرات والواردات السلعية للمملكة العربية السعودية

رصد التغيرات في حركة الصادرات والواردات بين المملكة العربية السعودية واهم الدول بين فترتين زمنيتين . 2

.مختلفتين

دعم متخذي القرار، وراسمي السياسات، والباحثين والمهتمين بإحصاءات ومؤشرات محدثة وذات شمولية تتعلق . 1

.بالصادرات والواردات السلعية للمملكة العربية السعودية

:وتعتمد إحصاءات الهيئة بشأن صادرات وواردات السلعية حاليا على السجالت من الجهات الحكومية التالية

.مصدر البيانات لصادرات النفط: وزارة الطاقة

.مصدر البيانات لصادرات غير النفطية والواردات: الجمارك السعودية

وهي عبارة عن البضائع التي سبق استيرادها وأجرى عليها كافة اإلجراءات الجمركية وأعيد تصديرها دون إجراء تعديل 

.واضح عليها

:الصادرات البترولية. 3.4

الوقود المعدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، مواد قارية، شموع ) 27هي صادرات السلع المصنفة في الفصل 

(.HS)من النظام المنسق  (معدنية
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:التغطية. 4

:التصنيفات اإلحصائية المستخدمة. 5

:الحصول على البيانات. 6

:اعداد النتائج ومراجعتها. 7

الصادرات البترولية وغير )تغطي إحصاءات الصادرات والواردات السلعية جميع السلع المستوردة والمصدرة 

.من خالل جميع المنافذ الجمركية بالمملكة (البترولية والواردات السلعية

:التغطية الزمانية

يتم الحصول على إحصاءات الصادرات والواردات السلعية من السجالت اإلدارية على أساس شهري وفًقا للتقويم 

.الميالدي

، والمعروفة  (2017)يتم تصنيف صادرات وواردات المملكة وفقًا لنظام المنسق لتوصيف السلع األساسية وترميزها 

يتيح النظام المنسق للدول . (WCO)، والتي تحتفظ بها منظمة الجمارك العالمية  (HS)أيضًا باسم النظام المنسق 

.تصنيف المنتجات المتداولة في نظام موحد دولًيا ألسماء المنتجات ورموزها

يتم حفظ السجالت المستوفاة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومن الجمارك السعودية في قواعد البيانات 

في الهيئة وتتم علميات تدقيقها ومراجعتها وفق المنهج اإلحصائي العلمي ومعايير الجودة المتعارف عليها بالتنسيق مع 

.الجهة ُمصدرة البيانات

ة لبيانات السجالت اإلدارية في الخطوات السابقة، تم القيام بعمليات االحتساب  بعد أن تمت مراجعة البيانات الـُمجمعَّ

واستخراج النتائج، وتحميل المخرجات وتخزينها على قاعدة البيانات، ومن ثمَّ تمت عمليات المراجعة النهائية عن طريق 

.المتخصصين في إحصاءات التجارة الخارجية باستخدام تقنيات حديثة وبرمجية تم تصميمها ألغراض المراجعة والتدقيق

ويستند . تشير إلى جميع السلع الداخلة إلى البالد من أجل تلبية احتياجاتها المحلية بعد خضوعها لإلجراءات الجمركية

.(سيف)التقييم على أساس التكلفة والتأمين والشحن 

:المؤشرات. 3.7

:الصادرات غير البترولية. 3.5

الوقود المعدني وزيوت معدنية ) 27إجمالي الصادرات مطروحا منها الصادرات من السلع المصنفة في الفصل 

(.HS)من النظام المنسق  (ومنتجات تقطيرها، مواد قارية، شموع معدنية

:الواردات السلعية. 3.6

المؤشر

حجم التجارة

الميزان التجاري

التغير الشهري

التغير السنوي

:التغطية المكانية

التغّير عن نفس الشهر من العام السابق

التغير عن الشهر السابق

.إجمالي الصادرات ناقص الواردات

يقصد به المجموع الكلي للصادرات والواردات

وصفه
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:نشر البيانات. 8

:إجراءات الجودة المطبقة. 9

:إعداد المواد اإلعالمية واإلعالن عن صدور التقرير: ثانيًا

:التواصل مع العمالء وتزويدهم بالنشرة: ثالًثا

بعد أن قامت الهيئة مطلع العام الميالدي بنشر موعد إصدار التقرير عبر موقعها الرسمي على اإلنترنت، تقوم في 

هذه المرحلة بإعداد المواد اإلعالمية الخاصة لإلعالن عن صدروها عبر كافة وسائل اإلعالم إضافة إلى منصاتها 

المختلفة في مواقع التواصل االجتماعي، وتعلن عنها في اليوم المحدد للنشر، وُتنشر ابتداًء في الموقع الرسمي 

بقوالب مختلفة  لضمان انتشارها ووصلها لكافة العمالء والمهتمين بالصادرات والواردات السلعية للمملكة العربية 

.السعودية، ويتم نشر التقرير وملف البيانات المرفق في المكتبة اإلحصائية على الموقع

إيماًنا من الهيئة بأهمية التواصل مع العمالء من مستخدمي البيانات تقوم الهيئة فور صدور تقرير الصادرات 

والواردات السلعية للمملكة العربية السعودية بالتواصل مع العمالء وتزويدهم بالتقرير، كما تستقبل أسئلة 

واستفسارات العمالء حول التقرير ونتائجه عبر مختلف القنوات االتصالية ليتواصل عمالؤها معها لطلب البيانات حيث 

:يتمُّ استقبال الطلبات واالستفسارات عن طريق

    الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئةwww.stats.gov.sa

   البريد اإللكتروني الرسمي للهيئةinfo@stats.gov.sa

  البريد اإللكتروني الخاص بدعم العمالء(Client Support)  cs@stats.gov.sa

 الزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض أو أحد فروعها بمناطق المملكة.

  الخطابات الرسمية.

  (920020081)الهاتف اإلحصائي على رقم.

والتواصل مع الجهات المزودة بالبيانات إن . مراجعة البيانات الواردة من السجالت اإلدارية والتحقق من شموليتها. 1

.دعت الحاجة لتقديم اإليضاحات حول البيانات محل المالحظة

التحقق من منطقية المخرجات بمقارنتها باألرقام التاريخية ومطابقتها لواقع الصادرات والواردات السلعية في . 2

.المملكة

.االلتزام بنشر النتائج حسب مواعيد النشر المحددة مسبقًا. 3

تخضع نتائج تقرير الصادرات والواردات السلعية للمملكة العربية السعودية للعديد من إجراءات الجودة الفنية وذلك لضمان 

:جودة البيانات، ومن هذه اإلجراءات

:إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر: أواًل

وفي هذه المرحلة قامت الهيئة بتنسيق وتنظيم ومراجعة بيانات السجالت اإلدارية التي يحتويها التقرير ثم تم إعداد 

وتجهيز جداول النشر والرسوم البيانية للبيانات والمؤشرات، وأضيفت لها البيانات الوصفية والمنهجية كما هي اآلن 

.في هذا التقرير، وقد تم إعدادها باللغتين العربية واإلنجليزية
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: المستفيدون من التقرير وأوجه االستفادة. 10

يستفيد من تقرير الصادرات والواردات السلعية للمملكة العربية السعودية كافة القطاعات الحكومية ذات العالقة بالعمل 

التنموي في المملكة العربية السعودية، وتعتبر وزارة االقتصاد والتخطيط، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وإدارة 

إحصاءات الحسابات القومية بالهيئة العامة لإلحصاء أهم المستفيدين منها إضافة إلى المنظمات الدولية واإلقليمية 

والباحثين والمخططين المهتمين بالصادرات والواردات السلعية حيُث ُتعدُّ بيانات ومؤشرات الصادرات والواردات السلعية 

من أهم الُمنتجات اإلحصائية الرئيسة التي تساهم في رسم السياسة التجارية لحماية وتشجيع السلع والصناعات المحلية 

من السلع المنافسة المستوردة، والتعرف على مقدار الفائض او العجز في الميزان التجاري بين المملكة والدول األخرى، 

وبناء المؤشرات االقتصادية الهامة لمكونات الحسابات القومية وميزان المدفوعات، مما يساهم في دعم اتخاذ القرارات 

.الخاصة بهذا المجال
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الصادرات السلعية:  أواًل

أربعة وثمانوَن مليارا وتسعمائة واثناِن وتسعوَن مليوَن )مليون ريـال  (84,992)بلغت قيمة الصادرات السلعية 

تسعوَن مليارا وثالثمائة وثالثة وثمانوَن مليوَن )مليون ريـال ( 90,383) مقابل 2019في شهر ديسمبر  (ريال

خمسة ملياراٍت وثالثمائة وواحد )مليون ريـال ( 5,391) ، بانخفاض مقداره 2018في شهر ديسمبر  (ريال

.2018عن ديسمبر %( 6.0)، بنسبة  (وتسعوَن مليوَن ريال

مليون ريـال  (5,165)بمقدار  (2019نوفمبر )كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الشهر السابق 

.(%6.5)وبنسبة  (خمسة ملياراٍت ومائة وخمسة وستوَن مليوَن ريال)

90,383

85,743

77,494

86,125

89,574 88,690

77,449

82,412

75,896
77,772

74,711

79,827

84,992

ديسمبر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

2018 2019

(مليون ريال)الصادرات، شهري 

3.7▼
5.1▼

9.6▼

11.1▲

4.0▲

1.0▼

12.7▼

6.4▲

7.9▼

2.5▲

3.9▼

6.8▲ 6.5▲

11.7▲

1.8▲

0.1▼

4.5▲

0.1▼

8.0▼

18.5▼
16.4▼

18.0▼
20.1▼

29.5▼

14.9▼

6.0▼

ديسمبر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

2018 2019

(%)التغير في الصادرات 

التغير الشهري التغير السنوي
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2019ديسمبر 
الصادرات والواردات السلعية

للمملكة العربية السعودية

 الصادرات البترولية1-1

مليون  (3,564)بمقدار  (2019نوفمبر )أيضًا ارتفعت قيمة الصادرات البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق 

.(%5.7)وبنسبة  (ثالثة ملياراٍت وخمسمائة وأربعة وستوَن مليوَن ريال)ريـال 

خمسة وستوَن مليارا وثمانمائة وثالثة وسبعوَن مليوَن )مليون ريـال  (65,873)بلغت قيمة الصادرات البترولية 

تسعة وستوَن مليارا وتسعمائة وخمسة )مليون ريـال ( 69,975) مقابل 2019في شهر ديسمبر  (ريال

أربعة ملياراٍت ومائة )مليون ريـال ( 4,101) ، بانخفاض مقداره 2018في شهر ديسمبر  (وسبعوَن مليوَن ريال

كما ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من . 2018عن شهر ديسمبر %( 5.9)، بنسبة  (مليوَن ومليوَن ريال

.2019في شهر ديسمبر  (%77.5) إلى 2018في شهر ديسمبر  (%77.4)إجمالي الصادرات من 

69,975
66,511

59,367

66,148
69,337 70,430

60,034
63,597

59,609 58,112 57,559
62,309

65,873

%77.4 %77.6
%76.6 %76.8

%77.4

%79.4

%77.5 %77.2

%78.5

%74.7

%77.0
%78.1

%77.5

ديسمبر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

2018 2019

الصادرات البترولية، شهري

مليون ريال نسبة من إجمالي الصادرات

5.0▼ 4.9▼

10.7▼

11.4▲

4.8▲

1.6▲

14.8▼

5.9▲

6.3▼

2.5▼
1.0▼

8.3▲
5.7▲

12.7▲

0.5▲ 0.2▲

6.4▲

0.8▲

5.3▼

22.2▼

17.5▼

21.5▼

25.5▼

33.0▼

15.4▼

5.9▼

ديسمبر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

2018 2019

)%(البترولية التغير في الصادرات

التغير الشهري التغير السنوي
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2019ديسمبر 
الصادرات والواردات السلعية

للمملكة العربية السعودية

 الصادرات غير البترولية2-1

 تطور الصادرات غير البترولية1-2-1

 (تسعة عشر مليارا ومائة وتسعة عشر مليوَن ريال)مليون ريـال  (19,119)بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 

في  (عشروَن مليارا وأربعمائة وثمانية مالييَن ريال)مليون ريـال  (20,408) مقابل 2019في شهر ديسمبر 

، بنسبة  (مليار ومائتان وتسعوَن مليوَن ريال)مليون ريـال  (1,290) ، بانخفاض مقداره 2018شهر ديسمبر 

كما انخفضت نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي الصادرات من . 2018عن شهر ديسمبر  (6.3%)

.2019في شهر ديسمبر  (%22.5) إلى 2018في شهر ديسمبر  (22.6%)

مليون  (1,601)بمقدار  (2019نوفمبر )أيضًا ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق 

.(%9.1)وبنسبة  (مليار وستمائة مليوَن ومليوَن ريال)ريـال 

20,408
19,232

18,127

19,977 20,237

18,260
17,414

18,815

16,286

19,660

17,152 17,518

19,119

22.6% 22.4%
23.4% 23.2%

22.6%

20.6%

22.5% 22.8%
21.5%

25.3%

23.0%
21.9% 22.5%

ديسمبر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

2018 2019

الصادرات غير البترولية، شهري

مليون ريال نسبة من إجمالي الصادرات

1.1▲

5.8▼ 5.7▼

10.2▲

1.3▲

9.8▼

4.6▼

8.0▲

13.4▼

20.7▲

12.8▼

2.1▲

9.1▲8.4▲
6.6▲

0.9▼ 1.4▼
3.0▼

17.0▼

2.6▼

12.7▼

2.1▼

1.8▲

14.3▼
13.2▼

6.3▼

ديسمبر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

2018 2019

)%(غير البترولية التغير في الصادرات

التغير الشهري التغير السنوي
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2019ديسمبر 
الصادرات والواردات السلعية

للمملكة العربية السعودية

 الصادرات غير البترولية حسب األقسام2-2-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

▼6.3▼20,40819,1191,290اإلجمالي

▲491.8▲25332307التحف الفنية والقطع األثرية

▼2.0▼1,4661,43729بقية السلع

▼49.7▼937471466الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية

▲275.5▲100377277اللؤلؤ؛ األحجار الكريمة؛ المجوهرات المقلدة

▲15.2▲9601,106146اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها

▲8.3▲44748437مواد غذائية محضرة والمشروبات والخل والتبغ

▲150.3▲9752,4401,465معدات النقل وأجزاؤها

▼11.0▼1,7911,593198المعادن العادية ومصنوعاتها

▼19.3▼6,7555,4511,304منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها

▼21.9▼6,9525,4271,524اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما

(مليون ريال)الصادرات غير البترولية الرئيسية 

السلع المصدرة
(HSحسب أقسام النظام المنسق )

2018ديسمبر 

2019ديسمبر 

القيمة
التغير عن

العام السابق

نسبة التغير

(%)

28.5 28.4

12.8

8.3

5.8

2.5 2.5 2.0 1.7

7.5

33.1
34.1

4.8

8.8

4.7

2.2

4.6

0.5 0.1

7.2

ت منتجات الصناعا
الكيماوية وما 

يتصل بها

اللدائن والمطاط
ومصنوعاتهما

معدات النقل 
وأجزاؤها

المعادن العادية 
ومصنوعاتها

اآلالت واألجهزة 
والمعدات 
الكهربائية 
وأجزاؤها

مواد غذائية 
محضرة 

والمشروبات 
والخل والتبغ

ة الحيوانات الحي
والمنتجات 

الحيوانية

اللؤلؤ؛ األحجار 
الكريمة؛ 

المجوهرات 
المقلدة

التحف الفنية
والقطع األثرية

بقية السلع

(من اإلجمالي)% 2019الصادرات غير البترولية الرئيسة في ديسمبر 

2019ديسمبر 

2018ديسمبر 

2.1▲ 2.3▲
28.1▲ 24.5▲ 27.3▲

1.5▲

14.2▼ 19.6▼

970.6▲

11.3▲

19.3▼ 21.9▼

150.3▲

11.0▼

15.2▲ 8.3▲

49.7▼

275.5▲

1229.4▲

2.0▼

ت منتجات الصناعا
الكيماوية وما 

يتصل بها

اللدائن والمطاط
ومصنوعاتهما

معدات النقل 
وأجزاؤها

المعادن العادية 
ومصنوعاتها

اآلالت واألجهزة 
والمعدات 
الكهربائية 
وأجزاؤها

مواد غذائية 
محضرة 

والمشروبات 
والخل والتبغ

ة الحيوانات الحي
والمنتجات 

الحيوانية

اللؤلؤ؛ األحجار 
الكريمة؛ 

المجوهرات 
المقلدة

التحف الفنية
والقطع األثرية

بقية السلع

)%(2019التغير في الصادرات غير البترولية الرئيسة، ديسمبر 

التغير الشهرى التغير السنوي
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2019ديسمبر 
الصادرات والواردات السلعية

للمملكة العربية السعودية

 الصادرات غير البترولية حسب وسيلة النقل والمنافذ الجمركية3-2-1

▼18.3▼930760171المنافذ البرية األخرى

▼6.3▼20,40819,1191,290اإلجمالي

▲8.7▲42946738الحديثة

▲3.5▲39841214جسر الملك فهد

▼4.0▼3,3063,174132بري

▼0.8▼1,5491,53613البطحاء

▲14.7▲24327936(نجران)مطار الوديعة 

▲78.0▲12021494المطارات األخرى

▲212.1▲273852579مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

▲108.4▲315656341مطار الملك خالد الدولي بالرياض

▼1.3▼5,5135,44271الموانئ األخرى

▲110.4▲9512,0011,050جوي

▼63.4▼7,5192,7554,764ميناء الجبيل

▼11.9▼3,1182,746372ميناء جدة اإلسالمي

▼13.7▼16,15113,9432,207بحري

-▲03,0003,000ميناء الجبيل الصناعي

2018ديسمبر وسيلة النقل والمنافذ الجمركية

2019ديسمبر 

القيمة
التغير عن

العام السابق

نسبة التغير

(%)

(مليون ريال)الصادرات غير البترولية حسب وسيلة النقل والمنافذ الجمركية 

20.9

4.1

1.5

1.3

1.6

7.6

10.8

15.3

36.8

0.0

19.4

3.4

3.4

4.5

7.3

8.0

9.5

14.4

14.4

15.7

010203040

أخرى

ميناء رابغ

مطار الملك خالد
الدولي بالرياض

مطار الملك عبدالعزيز
الدولي بجدة

ميناء رأس تنورة

البطحاء

ميناء الملك
عبدالعزيز بالدمام

ميناء جدة اإلسالمي

ميناء الجبيل

ميناء الجبيل الصناعي

حسب المنافذ الجمركيةالصادرات غير البترولية 
(من اإلجمالي%)

2019ديسمبر 

2018ديسمبر 

79.1
72.9

4.7

10.5

16.2 16.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2018ديسمبر  2019ديسمبر 

بري

جوي

بحري

الصادرات غير البترولية حسب وسيلة النقل
(من اإلجمالي%)

11




 


2019ديسمبر 
الصادرات والواردات السلعية

للمملكة العربية السعودية

 أهم مجموعات الدول للصادرات غير البترولية4-2-1

1

2

3

4

5

6

▼6.3▼20,40819,1191,290اإلجمالي

▼11.8▼2,2041,943261دول اإلتحاد األوروبي

▲14.7▲1,7972,062265بقية الدول

▼5.4▼2,4972,362134دول الجامعة العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي

▼16.8▼2,3531,957396دول إسالمية عدا العربية

▼17.0▼7,6376,3421,295دول آسيوية عدا العربية واالسالمية

▲13.6▲3,9204,452532دول مجلس التعاون الخليجي

(مليون ريال)الصادرات غير البترولية حسب مجموعات الدول 

2018ديسمبر مجموعات الدول

2019ديسمبر 

القيمة

التغير عن

العام السابق

نسبة التغير

(%)

33.2

23.3

12.4
10.2 10.2 10.8

37.4

19.2

12.2 11.5 10.8
8.8

ة دول آسيوية عدا العربي
واالسالمية

دول مجلس التعاون 
الخليجي

دول الجامعة العربية عدا
دول مجلس التعاون 

الخليجي

ةدول إسالمية عدا العربي دول اإلتحاد األوروبي بقية الدول

(من اإلجمالي)% 2019الصادرات غير البترولية حسب مجموعات الدول، ديسمبر 

2019ديسمبر 

2018ديسمبر 

4.8▼

6.4▲
11.8▲

18.0▲
10.9▲

79.8▲

17.0▼

13.6▲

5.4▼

16.8▼
11.8▼

14.7▲

ة دول آسيوية عدا العربي
واالسالمية

دول مجلس التعاون 
الخليجي

دول الجامعة العربية عدا
دول مجلس التعاون 

الخليجي

ةدول إسالمية عدا العربي دول اإلتحاد األوروبي بقية الدول

)%(2019التغير في الصادرات غير البترولية حسب مجموعات الدول، ديسمبر 

التغير الشهرى التغير السنوي

12




 


2019ديسمبر 
الصادرات والواردات السلعية

للمملكة العربية السعودية

 دول مصدر إليها5 أهم 5-2-1

1

2

3

4

5

45.346.5(%) دول مصدر إليها من إجمالي الصادرات غير البترولية 5نسبة أهم 

▲11.4▲74583085الواليات المتحدة االمريكية

▼3.9▼9,2438,881362اإلجمالي

▲17.3▲1,0691,254185الهند

▼29.2▼1,5111,070441سنغافورة

▲23.1▲2,3272,865538االمارات العربية المتحدة

▼20.3▼3,5912,861730الصين

2018ديسمبر الدول

2019ديسمبر 

القيمة

التغير عن

العام السابق

نسبة التغير

(%)

(مليون ريال) دول للصادرات غير البترولية 5أهم 

15.0 15.0

6.6
5.6

4.3

11.4

17.6

5.2

7.4

3.7

االمارات العربية المتحدة الصين الهند سنغافورة ةالواليات المتحدة االمريكي

(من اإلجمالي)% 2019أهم خمس دول للصادرات غير البترولية، ديسمبر 

2019ديسمبر 

2018ديسمبر 

3.7▲

10.4▼
2.8▼

8.0▲

104.0▲

23.1▲

20.3▼

17.3▲

29.2▼

11.4▲

االمارات العربية المتحدة الصين الهند سنغافورة ةالواليات المتحدة االمريكي

)%(2019التغير في الصادرات غير البترولية إلى أهم خمس دول، ديسمبر 

التغير الشهرى التغير السنوي
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2019ديسمبر 
الصادرات والواردات السلعية

للمملكة العربية السعودية

 إعادة التصدير6-2-1

من إجمالي قيمة إعادة  (%36.4)وكانت االمارات العربية المتحدة الوجهة الرئيسية إلعادة التصدير، حيث شكلت 

.(%13.7) وتليها الواليات المتحدة االمريكية بنسبة 2019التصدير لشهر ديسمبر 

 (أربعة ملياراٍت ومائة وتسعة وأربعوَن مليوَن ريال)مليون ريـال  (4,149)بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها 

في نفس  (ملياراِن ومائة وواحد وثمانوَن مليوَن ريال)مليون ريـال  (2,181) مقابل 2019في شهر ديسمبر 

،  (مليار وتسعمائة وثمانية وستوَن مليوَن ريال)مليون ريـال  (1,968)الشهر من عام السابق ، بارتفاع مقداره 

.(%90.2)بنسبة 

2,181

2,454

3,151 3,225

3,707

2,505

2,769

3,040

1,903

3,828

2,480

3,223

4,149

%10.7
%12.8

%17.4
%16.1

%18.3

%13.7
%15.9 %16.2

%11.7

%19.5

%14.5

%18.4

%21.7

ديسمبر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

2018 2019

(مليون ريال)إعادة التصدير، شهريا 

مليون ريال نسبة من الصادرات غير البترولية

36.4

13.7

9.9

7.3

3.6

36.2

9.6

5.7

0.0

3.6

االمارات العربية المتحدة ةالواليات المتحدة االمريكي البحرين روسيا االتحادية المملكة المتحدة

(من إجمالي إعادة التصدير)% الدول الرئيسية إلعادة التصدير 

2019ديسمبر 

2018ديسمبر 
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2019ديسمبر 
الصادرات والواردات السلعية

للمملكة العربية السعودية

الواردات:  ثانيًا

 تطور الواردات1-2

تسعة وأربعوَن مليارا وخمسمائة وستة وثمانوَن مليوَن )مليون ريـال  (49,586)بلغت قيمة الواردات السلعية 

واحد وأربعوَن مليارا وتسعمائة مليوَن ومليوَن )مليون ريـال ( 41,901) مقابل 2019في شهر ديسمبر  (ريال

سبعة ملياراٍت وستمائة وخمسة )مليون ريـال ( 7,685) ، بارتفاع مقداره 2018في شهر ديسمبر  (ريال

.2018عن ديسمبر %( 18.3)، بنسبة  (وثمانوَن مليوَن ريال

مليون ريـال  (11,773)بمقدار  (2019نوفمبر )كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية بالمقارنة مع الشهر السابق 

.(%31.1)وبنسبة  (أحَد عشر مليارا وسبعمائة وثالثة وسبعوَن مليوَن ريال)

41,901

45,429

40,345

44,045

53,155

48,360

41,466

53,480

41,835
42,910 42,833

37,813

49,586

ديسمبر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

2018 2019

(مليون ريال)الواردات، شهري 

7.7▲ 8.4▲

11.2▼

9.2▲

20.7▲

9.0▼

14.3▼

29.0▲

21.8▼

2.6▲

0.2▼

11.7▼

31.1▲

2.1▼

7.6▲

4.0▼

5.4▲

12.6▲

0.3▼

11.3▲ 10.6▲
12.3▲

1.2▲

7.1▼

2.8▼

18.3▲

ديسمبر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

2018 2019

(%)التغير في الواردات 

التغير الشهري التغير السنوي
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2019ديسمبر 
الصادرات والواردات السلعية

للمملكة العربية السعودية

 الواردات حسب األقسام2-2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

▲18.3▲41,90149,5867,685اإلجمالي

▲8.0▲1,5041,624120اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما

▲9.9▲8,9819,867886بقية السلع

▲68.0▲1,1541,939785األسلحة والذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها

▲13.4▲1,5081,710202األنسجة ومصنوعاتها

▲2.6▲2,3692,43061مواد غذائية محضرة والمشروبات والخل والتبغ

▼13.9▼2,7052,330376منتجات نباتية

▲3.8▲4,6964,876181منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها

▲19.7▲3,3584,019662المعادن العادية ومصنوعاتها

▲11.7▲9,57810,7031,125اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها

▲66.8▲6,04910,0894,040معدات النقل وأجزاؤها

(مليون ريال)الواردات السلعية الرئيسية 

السلع المستوردة

(HSحسب أقسام النظام المنسق )
2018ديسمبر 

2019ديسمبر 

القيمة

التغير عن

العام السابق

نسبة التغير

(%)

22.9

14.4

11.2

8.0

5.7
6.5

2.8
3.6 3.6

21.421.6
20.3

9.8

8.1

4.9 4.7
3.9 3.4 3.3

19.9

اآلالت واألجهزة 
والمعدات 
الكهربائية 
وأجزاؤها

معدات النقل 
وأجزاؤها

ت منتجات الصناعا
الكيماوية وما 

يتصل بها

المعادن العادية 
ومصنوعاتها

مواد غذائية 
محضرة 

والمشروبات 
والخل والتبغ

ةمنتجات نباتي ر؛ األسلحة والذخائ
أجزاؤها ولوازمها

األنسجة 
ومصنوعاتها

اللدائن والمطاط
ومصنوعاتهما

بقية السلع

(من إجمالي الواردات)% 2019الواردات الرئيسة في ديسمبر 

2018ديسمبر  2019ديسمبر 

13.9▲

34.4▲ 35.2▲

21.1▲

53.5▲

41.1▲

828▲

17.4▲
27.6▲ 26.3▲

11.7▲

66.8▲

3.8▲

19.7▲

2.6▲

13.9▼

68.0▲

13.4▲
8.0▲ 9.9▲

اآلالت واألجهزة 
والمعدات 
الكهربائية 
وأجزاؤها

معدات النقل 
وأجزاؤها

ت منتجات الصناعا
الكيماوية وما 

يتصل بها

المعادن العادية 
ومصنوعاتها

مواد غذائية 
محضرة 

والمشروبات 
والخل والتبغ

ةمنتجات نباتي ر؛ األسلحة والذخائ
أجزاؤها ولوازمها

األنسجة 
ومصنوعاتها

اللدائن والمطاط
ومصنوعاتهما

بقية السلع

)%(2019التغير في الواردات الرئيسة، ديسمبر 

التغير الشهرى

التغير السنوي
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2019ديسمبر 
الصادرات والواردات السلعية

للمملكة العربية السعودية

 الواردات حسب استخدام المواد وطبيعة المواد3-2

الواردات حسب طبيعة الموادالواردات حسب استخدام المواد

45.1▲

26.9▲

16.9▲

23.1▲

2.1▲

40.3▲

استهالكية وسيطة رأسمالية

)%(2019التغير في ديسمبر 

التغير الشهري التغير السنوي

16,966 16,441

8,494

20,877

16,793

11,915

استهالكية وسيطة رأسمالية

(مليون ريال)القيمة 

2018ديسمبر  2019ديسمبر 

20.3% 24.0%

39.2% 33.9%

40.5% 42.1%

2018ديسمبر  2019ديسمبر 

النسبة من إجمالي الواردات

رأسمالية

وسيطة

استهالكية

33.6▲
28.7▲

31.8▲

47.7▼

11.0▲

25.4▲

خام نصف مصنعة مصنعة

)%(2019التغير في ديسمبر 

التغير الشهري التغير السنوي

2,086

10,039

29,776

1,091

11,145

37,350

خام نصف مصنعة مصنعة

(مليون ريال)القيمة 

2018ديسمبر  2019ديسمبر 

5.0% 2.2%

24.0%
22.5%

71.1% 75.3%

2018ديسمبر  2019ديسمبر 

النسبة من إجمالي الواردات

خام

نصف مصنعة

مصنعة
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2019ديسمبر 
الصادرات والواردات السلعية

للمملكة العربية السعودية

 الواردات حسب وسيلة النقل والمنافذ الجمركية4-2

▲12.4▲60467975المنافذ البرية األخرى

▲18.3▲41,90149,5867,685اإلجمالي

▲15.9▲1,9142,218303(الميناء الجاف)الرياض 

▼5.0▼76672838جسر الملك فهد

▲7.2▲6,5527,024472بري

▲4.1▲3,2673,400132البطحاء

▲23.9▲2,3902,961571مطار الملك فهد بالدمام

▲2.0▲76782المطارات األخرى

▲3.7▲6,2246,452228مطار الملك خالد الدولي بالرياض

▲6.3▲2,9703,158188مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

▲24.5▲3,1403,908768الموانئ األخرى

▲8.5▲11,66012,649988جوي

▲11.1▲8,0538,945893ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

▲4287.9▲401,7421,702ميناء رأس تنورة

▲26.3▲23,68929,9136,224بحري

▲23.0▲12,45615,3182,862ميناء جدة اإلسالمي

(مليون ريال)الواردات حسب وسيلة النقل والمنافذ الجمركية 

2018ديسمبر وسيلة النقل والمنافذ الجمركية

2019ديسمبر 

القيمة
التغير عن

العام السابق

نسبة التغير

(%)

8.2

2.8

0.1

4.6

5.7

7.1

7.8

14.9

19.2

29.7

8.2

2.7

3.5

4.5

6.0

6.4

6.9

13.0

18.0

30.9

0102030

أخرى

ميناء الملك عبداهلل

ميناء رأس تنورة

الرياض
(الميناء الجاف)

مطار الملك فهد
بالدمام

مطار الملك عبدالعزيز
الدولي بجدة

البطحاء

مطار الملك خالد
الدولي بالرياض

ميناء الملك
عبدالعزيز بالدمام

ميناء جدة اإلسالمي

الواردات حسب المنافذ الجمركية
(من إجمالي الواردات%)

2019ديسمبر 

2018ديسمبر 

56.5
60.3

27.8
25.5

15.6 14.2
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2018ديسمبر  2019ديسمبر 

الواردات حسب وسيلة النقل
(من إجمالي الواردات%)

بري

جوي

بحري
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2019ديسمبر 
الصادرات والواردات السلعية

للمملكة العربية السعودية

 أهم مجموعات الدول المستورد منها5-2

1

2

3

4

5

6

▲18.3▲41,90149,5867,685اإلجمالي

▲9.6▲1,9782,167189دول إسالمية عدا العربية

▲4.4▲4,9375,155217بقية الدول

▲21.2▲6,4547,8241,370دول أمريكا الشمالية

▲20.9▲3,6944,464770دول مجلس التعاون الخليجي

▲35.7▲13,45818,2574,799دول آسيوية عدا العربية واالسالمية

▲3.0▲11,38011,719339دول اإلتحاد األوروبي

(مليون ريال)الواردات حسب مجموعات الدول 

2018ديسمبر مجموعات الدول

2019ديسمبر 

القيمة
التغير عن

العام السابق

نسبة التغير

(%)

36.8

23.6

15.8

9.0

4.4

10.4

32.1

27.2

15.4

8.8

4.7

11.8

ة دول آسيوية عدا العربي
واالسالمية

دول اإلتحاد األوروبي دول أمريكا الشمالية دول مجلس التعاون 
الخليجي

ةدول إسالمية عدا العربي بقية الدول

(من اإلجمالي)% 2019الواردات حسب مجموعات الدول، ديسمبر 

2019ديسمبر 

2018ديسمبر 

23.2▲ 21.4▲

92.9▲

14.2▲

41.8▲

33.9▲35.7▲

3.0▲

21.2▲ 20.9▲

9.6▲
4.4▲

ة دول آسيوية عدا العربي
واالسالمية

دول اإلتحاد األوروبي دول أمريكا الشمالية دول مجلس التعاون 
الخليجي

ةدول إسالمية عدا العربي بقية الدول

)%(2019التغير في الواردات حسب مجموعات الدول، ديسمبر 

التغير الشهرى

يالتغير السنو
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2019ديسمبر 
الصادرات والواردات السلعية

للمملكة العربية السعودية

 دول مستورد منها5 أهم 6-2

1

2

3

4

5

47.450.7(%) دول مستورد منها من إجمالي الواردات 5نسبة أهم 

▲51.3▲1,8552,806952اليابان

▲26.7▲19,84525,1495,304اإلجمالي

▲29.0▲2,6293,392762االمارات العربية المتحدة

▲20.7▲2,5483,075526المانيا

▲38.6▲6,5339,0522,519الصين

▲8.7▲6,2796,824545الواليات المتحدة االمريكية

2018ديسمبر الدول

2019ديسمبر 

القيمة
التغير عن

العام السابق

نسبة التغير

(%)

(مليون ريال) دول مستورد منها 5أهم 

18.3

13.8

6.8
6.2

5.7

15.6
15.0

6.3 6.1

4.4

الصين ةالواليات المتحدة االمريكي االمارات العربية المتحدة المانيا اليابان

(من اإلجمالي)% 2019أهم خمس دول مستورد منها، ديسمبر 

2019ديسمبر 

2018ديسمبر 

16.1▲

74.8▲

17.7▲

57.0▲

36.3▲
38.6▲

8.7▲

29.0▲

20.7▲

51.3▲

الصين ةالواليات المتحدة االمريكي االمارات العربية المتحدة المانيا اليابان

)%(2019التغير في الواردات من أهم خمس دول، ديسمبر 

التغير الشهرى التغير السنوي
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2019ديسمبر 
الصادرات والواردات السلعية

للمملكة العربية السعودية

حجم التجارة والميزان التجاري:  ثالثًا

84,99249,586134,57835,406ديسمبر

79,82737,813117,64042,014نوفمبر

74,71142,833117,54431,878أكتوبر

77,77242,910120,68234,862سبتمبر

75,89641,835117,73134,061أغسطس

82,41253,480135,89128,932يوليو

77,44941,466118,91535,983يونيو

88,69048,360137,05040,330مايو

89,57453,155142,72936,419أبريل

86,12544,045130,17042,080مارس

77,49440,345117,83937,150فبراير

85,74345,429131,17240,315يناير2019

90,38341,901132,28448,482ديسمبر2018

(مليون ريال)الصادرات والواردات والميزان التجاري وحجم التجارة ، شهري 

الميزان التجاريحجم التجارةالواردات السلعيةالصادرات السلعيةالشهرالسنة

مائة وأربعة وثالثوَن مليارا وخمسمائة وثمانية وسبعوَن )مليون ريـال  (134,578)بلغ حجم التجارة السلعية 

مائة واثناِن وثالثوَن مليارا ومائتان وأربعة )مليون ريـال ( 132,284) مقابل 2019في شهر ديسمبر  (مليوَن ريال

ملياراِن ومائتان وأربعة )مليون ريـال ( 2,294) ، بارتفاع مقداره 2018في شهر ديسمبر  (وثمانوَن مليوَن ريال

مليون ( 35,406)وسجلت المملكة فائضا قدره . 2018عن ديسمبر %( 1.7)، بنسبة  (وتسعوَن مليوَن ريال

 ، 2019في تجارتها السلعية في شهر ديسمبر  (خمسة وثالثوَن مليارا وأربعمائة وستة مالييَن ريال)ريـال 

من الفائض المسجل في  (ثالثة عشر مليارا وستة وسبعوَن مليوَن ريال)مليون ريـال  (13,076)بانخفاض قدره 

ثمانية وأربعوَن مليارا وأربعمائة واثناِن وثمانوَن مليوَن )مليون ريـال  (48,482) ، والذي بلغ 2018شهر ديسمبر 

.(ريال
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ديسمبر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

2018 2019

(مليار ريال)الميزان التجاري وحجم التجارة حسب الشهر 

(رالمحور األيس)الميزان التجاري 

(المحور األيمن)حجم التجارة 
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2019ديسمبر 
الصادرات والواردات السلعية

للمملكة العربية السعودية

نسبة الصادرات غير البترولية للواردات، شهري:  رابعًا

38.6 ▲49,58618.3▼19,1196.3ديسمبر

40.0

46.3▼37,8132.8▼17,51813.2نوفمبر

▼42,8337.1▼17,15214.3أكتوبر

38.9

45.8▲42,9101.2▲19,6601.8سبتمبر

▲41,83512.3▼16,2862.1أغسطس

42.0

35.2▲53,48010.6▼18,81512.7يوليو

▲41,46611.3▼17,4142.6يونيو

38.1

37.8▼48,3600.3▼18,26017.0مايو

▲53,15512.6▼20,2373.0أبريل

44.9

45.4▲44,0455.4▼19,9771.4مارس

▼40,3454.0▼18,1270.9فبراير

48.7

42.3▲45,4297.6▲19,2326.6يناير2019

التغير السنوي 

(%)

▼41,9012.1▲20,4088.4ديسمبر2018

عشروَن مليارا وأربعمائة وثمانية مالييَن )مليون ريـال  (20,408)انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية من 

( تسعة عشر مليارا ومائة وتسعة عشر مليوَن ريال)مليون ريـال ( 19,119) الى 2018في شهر ديسمبر  (ريال

واحد وأربعوَن مليارا )مليون ريـال  (41,901) في حين ارتفعت قيمة الواردات من 2019في شهر ديسمبر 

تسعة وأربعوَن مليارا وخمسمائة وستة وثمانوَن )مليون ريـال ( 49,586)الى  (وتسعمائة مليوَن ومليوَن ريال

%( 38.6)وتبعا لذلك، انخفضت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى . خالل نفس الفترة (مليوَن ريال

 كنتيجة إلنخفاض الصادرات غير البترولية 2018في شهر ديسمبر  (%48.7) مقابل 2019في شهر ديسمبر 

.خالل هذه الفترة (%18.3)وإرتفاع الواردات  (6.3%)

نسبة الصادرات غير البترولية للواردات، شهري

الشهرالسنة

نسبة الصادرات غير الواردات السلعيةالصادرات السلعية غير البترولية

البترولية للواردات 

(%) (مليون ريال)
التغير السنوي 

(%)
(مليون ريال)

%48.7

%42.3

%44.9 %45.4

%38.1 %37.8

%42.0

%35.2

%38.9

%45.8

%40.0

%46.3

%38.6
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ديسمبر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

2018 2019

ل
يا

 ر
ار

لي
م

نسبة الصادرات غير البترولية للواردات، شهري

الصادرات غير البترولية الواردات )%(نسبة الصادرات غير البترولية للواردات 
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2019ديسمبر 
الصادرات والواردات السلعية

للمملكة العربية السعودية

نسبة الصادرات غير البترولية للواردات، سنوي:  خامسًا

2018235,45821.7▲513,9931.9▲45.8

2017193,4798.9▲504,4474.0▼38.4

2016177,6946.4▼525,63619.8▼33.8

2015189,90112.5▼655,0330.5▲29.0

2014217,0307.2▲651,8763.4▲33.3

2013202,4436.0▲630,5828.1▲32.1

2012190,9528.1▲583,47318.2▲32.7

2011176,56831.2▲493,44923.1▲35.8

30.6

2010134,61022.8▲400,73611.8▲33.6

(%)التغير السنوي 

2009109,6199.9▼358,29017.0▼

مائة وثالثة وتسعوَن مليارا وأربعمائة )مليون ريـال  (193,479)ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية من 

مائتان وخمسة وثالثوَن مليارا )مليون ريـال ( 235,458) الى 2017في عام  (وتسعة وسبعوَن مليوَن ريال

( 504,447) في حين ارتفعت قيمة الواردات من 2018في عام  (وأربعمائة وثمانية وخمسوَن مليوَن ريال

مليون ريـال  (513,993)الى  (خمسمائة وأربعة ملياراٍت وأربعمائة وسبعة وأربعوَن مليوَن ريال)مليون ريـال 

وتبعا لذلك، ارتفعت . خالل نفس الفترة (خمسمائة وثالثة عشر مليارا وتسعمائة وثالثة وتسعوَن مليوَن ريال)

في العام السابق كنتيجة  (%38.4) مقابل 2018في عام  (%45.8)نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 

.مقارنة بالعام السابق (%1.9)عن االرتفاع في الواردات  (%21.7)لالرتفاع العالي للصادرات غير البترولية 

نسبة الصادرات غير البترولية للواردات

السنة

نسبة الصادرات غير الواردات السلعيةالصادرات السلعية غير البترولية

البترولية للواردات 

(%) (مليون ريال)(%)التغير السنوي (مليون ريال)

%30.6

%33.6

%35.8

%32.7 %32.1
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نسبة الصادرات غير البترولية للواردات، سنوي

الصادرات غير البترولية الواردات )%(نسبة الصادرات غير البترولية للواردات 
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2019ديسمبر 
الصادرات والواردات السلعية

للمملكة العربية السعودية

التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي:  سادسًا

4,4523,6944,464227-12 2,8142,4361,1072,0173,920اإلجمالي

------

68633361515671

----قطـر

365276125410490البحرين

349329594285-24443

572138172616400

2592949134سـلطنة عمان

2,6293,392-302-526

65351110162754الكويت

201920182019

1,5371,3557901,5102,3272,865االمارات العربية المتحدة

201920182019201820192018

مليون  (2,436)بلغت قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي 

ملياراِن وثمانمائة )مليون ريـال  (2,814) مقابل 2019في شهر ديسمبر  (ملياراِن وأربعمائة وستة وثالثوَن مليوَن ريال)ريـال 

ثالثمائة وثمانية وسبعوَن مليوَن )مليون ريـال ( 378) ، بانخفاض مقداره 2018في شهر ديسمبر  (وأربعة عشر مليوَن ريال

في حين بلغت قيمة السلع المستوردة ذات المنشأ الوطني من دول مجلس التعاون الخليجي %(.13.4)، بنسبة  (ريال

مليون  (3,694) مقابل 2019في شهر ديسمبر  (أربعة ملياراٍت وأربعمائة وأربعة وستوَن مليوَن ريال)مليون ريـال  (4,464)

مليون ريـال  (770) ، بارتفاع مقداره 2018في شهر ديسمبر  (ثالثة ملياراٍت وستمائة وأربعة وتسعوَن مليوَن ريال)ريـال 

.(%20.9)، بنسبة  (سبعمائة وسبعوَن مليوَن ريال)

(مليون ريال)التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي خالل شهر ديسمبر 

الدولة

الصادرات السلعية غير البترولية
الواردات السلعية

الميزان التجاري

بدون البترول االجماليإعادة التصديرالصادرات الوطنية

2018

%71.2
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%54.6

%55.6
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3

.9

%23.2
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.0
%

0
.0

%
0

.0
%

0
.0

2018

2019

2018

2019

ت
دا

ار
و

ال

ت 
را

اد
ص

ال
ر 

غي
ة 

ني
ط

و
ال

ة
لي

و
تر
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ا

(من اإلجمالي)% توزيع التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 

االمارات العربية المتحدة الكويت سـلطنة عمان البحرين قطـر

7.2▲

17.7▲

7.3▲

28.3▲
23.6▲

19.8▼
12.0▼

14.9▲

6.3▲
14.2▲

11.9▼

29.0▲

21.8▼

25.0▲

13.6▲

51.9▼

24.3▼

84.6▲

13.4▼

20.9▲

الصادرات 
الوطنية غير

البترولية

الواردات الصادرات 
الوطنية غير

البترولية

الواردات الصادرات 
الوطنية غير

البترولية

الواردات الصادرات 
الوطنية غير

البترولية

الواردات الصادرات 
الوطنية غير

البترولية

الواردات الصادرات 
الوطنية غير

البترولية

الواردات

االمارات العربية المتحدة الكويت سـلطنة عمان البحرين قطـر اإلجمالي

)%(2019التغير في التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ديسمبر 

التغير الشهري

التغير السنوي
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2019ديسمبر 
الصادرات والواردات السلعية

للمملكة العربية السعودية

 الملحق

الصادرات والواردات حسب األقسام- 1

(Harmonized System – HS)النظام المنسق * 

90,383.184,992.041,900.649,585.8اإلجمالي

24.9331.6578.4862.9تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية21

180.3201.21,100.01,273.1سلع ومنتجات متـنوعة20

1.321.31,153.81,938.5أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها19

18

أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو للتصوير 

السينمائي أو للقياس أو للفحص والضبط الدقيق، أدوات وأجهزة 

للطب أو الجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛ أدوات موسيقية؛ أجزاء 

ولوازم هذه األدوات واألجهز

87.7118.71,584.51,520.7

974.82,440.16,048.710,088.9عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة17

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

الصوت والصورة وأجهزة تسجيل واذاعة الصوت والصورة في 

، أجزاء ولوازم هذه األجهزة(التلفزيون)اإلذاعة المرئية 

960.31,106.29,577.810,702.6

1,791.11,593.33,357.74,019.5معادن عادية ومصنوعاتها15

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

معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه 

؛ نقود(مقلدة)المواد؛ حلي الغواية 

100.5377.21,028.81,143.9

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

ميكا أو من مواد مماثلة؛ مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته
193.1168.0624.2622.3

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

9.18.0261.0323.7

161.8168.41,508.11,709.6مواد نسـجية ومصنوعات من هذه المواد11

10
عجائن من خشب أو من مواد ليفية سليلوزية أخر؛ ورق أو ورق 

؛ ورق وورق (مسترجعة)بغرض إعادة التصنيع  (نفايا وفضالت)مقوى 

مقوى ومصنوعاتهما

297.6225.7581.0543.8

9
خشـب ومصنوعاتــه؛ فحم خشبـــي؛ فلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من 

القش أو من الحلفا أو من مواد الضفر اأُلخر؛ أصناف صناعتي الحصر 

والسالل

30.527.8371.6433.7

8

صالل وجلود خام و جلود مدبوغة وجلود بفراء ومصنوعات هذه 

المواد؛ أصناف عدة الحيوانات و السراجة؛ لوازم السفر؛ حقائب يدوية 

عدا مصارين )وأوعية مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات 

(دودة القز

25.330.8151.4168.2

6,951.75,427.51,503.51,623.6لدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته7

6,755.35,451.04,695.74,876.5منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها6

70,244.866,104.8747.81,302.3المنتجات المعدنية5

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

تبغ مصنعة
447.0484.02,368.82,429.9

3
شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون 

غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي
81.694.0272.0231.5

128.0141.72,705.22,329.7منتجات نباتية2

936.5471.01,680.61,440.8الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية1

الوصفالقسم

الوارداتالصادرات

2019ديسمبر 2018ديسمبر 2019ديسمبر 2018ديسمبر 

(مليون ريال)* الصادرات والواردات حسب األقسام
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الصادرات والواردات السلعية

للمملكة العربية السعودية

الصادرات غير البترولية حسب الدول- 2

##

138

239

340

441

542

643

744

845

946

1047

1148

1249

1350

1451

1552

1653

1754

1855

1956

2057

2158

2259

2360

2461

2562

2663

2764

2865

2966

3067

3168

3269

3370

3471

3572

3673

3774

.اليوجد لها قيمة خالل هذه الفترة' –' ألف بينما تدل العالمة 50يشير إلى قيمة أقل من ' 0.0'. 2019المرتبة اعتمادا على قيمتها في ديسمبر  (1)

18.87.1اسـتونيا70.595.5نيجيريا

9.67.2السـنغال84.6109.0المانيا

12.87.8(زائير)جمهورية كونجو الديمقراطية 129.0112.0استراليا

6.98.7اوغندا201.4113.0انـدونيسـيا

7.29.0فلسطين57.7115.9فرنسا

19.79.7جواتيماال104.7124.8البرازيل

25.011.2توجو174.1130.7الجزائر

54.711.2بيرو145.0132.6جنوب افريقيا

23.511.4سـيريلنكا150.1136.8كينيا

6.612.4غينيا228.6146.5تـايلند

24.013.2جمهورية الصومال113.7147.6المغرب

4.214.5الدنمرك189.6161.6فيتنام

15.015.3اوكرانيا211.0202.4اسبانيا

20.816.3االرجنتين189.2204.6ايطاليا

28.120.1(بورما  )ميانمار 246.0210.3السـودان

25.222.1المكسيك422.8218.5كوريا الجنوبية

28.022.6غانا181.6220.8المملكة المتحدة

12.822.9كندا345.3235.0هولندا

33.123.3الـفـلبين273.7250.4باكسـتان

30.024.3جيبوتي319.7305.0بنجـالدش

43.726.0(كوت دي فوار)ساحل العاج 291.2313.1الجمهورية اليمنية

2.327.1بلغاريا7.4318.5روسيا االتحادية

22.927.3اثيوبيا204.2327.8العراق

21.831.4موزمبيق349.5328.6سـلطنة عمان

21.534.9السويد520.5403.7مـاليزيا

0.136.0مالطـه295.1415.6الـيـابـان

122.440.3نيوزلندا498.6440.6االردن

186.751.9لبنان765.7484.5بلجيكا

27.360.0البرتغال565.8551.7مـصـر

31.363.1تنزانيا754.0572.3الكويت

70.065.4ليبيا792.4673.7تركيا

77.667.7تونس489.5686.0البحرين

58.671.9هونج كونج745.2830.2الواليات المتحدة االمريكية

150.274.9بولندا1,510.91,070.2سـنغافورة

180.178.4تايوان1,068.81,254.1الـهـنـد

80.087.5اليونان3,591.02,861.0الصـين

66.194.0سـويسـرا2,327.52,865.5االمارات العربية المتحدة

(مليون ريال)الصادرات غير البترولية حسب الدول 1(مليون ريال)الصادرات غير البترولية حسب الدول 

2019ديسمبر 2018ديسمبر الدولة2019ديسمبر 2018ديسمبر الدولة
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الصادرات والواردات السلعية

للمملكة العربية السعودية

##

75114

76115

77116

78117

79118

80119

81120

82121

83122

84123

85124

86125

87126

88127

89128

90129

91130

92131

93132

94133

95134

96135

97136

98137

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

0.40.5الجابون113

0.50.5غينيا بيساو

0.60.6التشيك

0.00.6سـيشـل

3.20.6رومانيا

0.40.8مالوي

1.71.0موريشس

9.51.2لوكسمبورج

0.51.2اريتيريا

1.11.2لتوانيا

1.01.2كامبوديا

3.31.3ليبيريا

2.41.4اورغواى

20,408.519,118.9اإلجمالي7.21.5جمهورية الدومينيكان

45.96.8بقية الدول3.41.6قبرص

0.1-بيالروس5.81.7شيلي

0.1-جزر الباهاما0.31.8تشـاد

0.60.1النيجر1.62.0مالي

0.1-نيثرالندز انتيليز2.32.2السلفادور

1.90.1جمهورية جنوب السودان2.22.3نيبـال

0.00.1البوسنة والهرسك2.72.5افغانسـتان

0.00.1البانيا0.23.0جزر القمر

2.00.1راوندى0.53.1كونجو

0.1-بروندى2.63.1(هنغاريا)المجر 

0.00.2التفيا3.73.2سلوفينيا

1.30.2الدومونيك2.33.2ايرلندا

1.50.2اذربيجان35.63.7كرواتيا

0.70.2زامبيا1.63.9سيراليون

0.2-سانت هيالنه11.33.9اكوادور

0.70.2نامبيبيا3.64.1براغواى

0.60.3سلوفاكيا0.94.3مدغشقر

0.3-جزيره ريونيون1.94.5فنلندا

1.40.3كازاخستان11.94.7انغوال

3.30.4كوستاريكا5.55.4الكميرون

0.4-كوريا الشمالية3.45.7جورجيا

0.40.4بروناي دار السالم0.36.0النمسـا

0.80.4(داهومي)بنين 6.56.1موريتانيا

1.20.4جزر المالديف15.56.2كولمبيا

0.20.5ساو تومي وبرينسيبي4.86.8النرويج

(مليون ريال)الصادرات غير البترولية حسب الدول (مليون ريال)الصادرات غير البترولية حسب الدول 

2019ديسمبر 2018ديسمبر الدولة2019ديسمبر 2018ديسمبر الدولة
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الصادرات والواردات السلعية

للمملكة العربية السعودية

الواردات حسب الدول- 3

##

138

239

340

441

542

643

744

845

946

1047

1148

1249

1350

1451

1552

1653

1754

1855

1956

2057

2158

2259

2360

2461

2562

2663

2764

2865

2966

3067

3168

3269

3370

3471

3572

3673

3774

.اليوجد لها قيمة خالل هذه الفترة' –' ألف بينما تدل العالمة 50يشير إلى قيمة أقل من ' 0.0'. 2019المرتبة اعتمادا على قيمتها في ديسمبر  (2)

14.117.1لتوانيا176.8202.1التشيك

4.017.3بورتريكو170.3217.2اليونان

25.817.9مالطـه295.0258.3المكسيك

293.121.1السـودان280.3260.5االرجنتين

4.821.3كوستاريكا398.1268.6مـاليزيا

16.822.3سلوفينيا593.6285.4سـلطنة عمان

12.624.2(بورما  )ميانمار 292.3298.0االردن

52.125.6بلغاريا612.6310.1بلجيكا

14.126.0اسـتونيا158.2336.9سـنغافورة

13.926.4كامبوديا170.1365.2جنوب افريقيا

9.427.2شيلي378.6376.8بولندا

33.030.3كينيا78.9380.2هونج كونج

37.736.8سـيريلنكا211.9383.4النمسـا

41.041.6اكوادور286.6388.0ايرلندا

57.253.2النرويج283.0426.0تايوان

88.156.9البرتغال527.9467.3فيتنام

47.061.6سوريا357.7479.2السويد

45.663.0الجمهورية اليمنية560.5499.2سـويسـرا

206.467.3اوكرانيا419.0530.6انـدونيسـيا

35.469.1المغرب554.9573.8هولندا

58.975.3اثيوبيا333.2614.9البحرين

118.288.8جواتيماال782.7642.5اسبانيا

230.696.3االتحاد األوربي، غير مذكورة في مكان آخر658.9732.8تـايلند

61.397.7سلوفاكيا850.3758.4البرازيل

120.6100.4لبنان174.6999.6كندا

84.8100.5الـفـلبين1,048.41,007.1المملكة المتحدة

112.8119.7(هنغاريا)المجر 885.01,023.3تركيا

121.4121.2بنجـالدش509.41,179.1مـصـر

97.6136.9فنلندا1,381.41,370.7كوريا الجنوبية

131.1139.3نيوزلندا1,315.71,387.4ايطاليا

300.0154.1روسيا االتحادية1,675.41,670.6فرنسا

166.4161.9رومانيا1,825.32,481.9الـهـنـد

137.6172.0الكويت1,854.92,806.4الـيـابـان

176.0183.6استراليا2,548.23,074.7المانيا

129.4185.6باكسـتان2,629.43,391.8االمارات العربية المتحدة

261.8200.6الدنمرك6,279.36,824.4الواليات المتحدة االمريكية

71.9201.4(زائير)جمهورية كونجو الديمقراطية 6,533.39,052.0الصـين

(مليون ريال)الواردات حسب الدول 2(مليون ريال)الواردات حسب الدول 
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107146

108

109

110

111
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0.40.8كازاخستان113

1.20.9موريشس

0.10.9السلفادور

0.70.9هوندوراس

41,900.649,585.8اإلجمالي0.81.0جمهورية الصومال

17.00.3بقية الدول1.51.0الكميرون

0.10.1تيمور ليستي2.81.1الجابون

0.00.1تريندادوتوباكو2.21.1جمهورية الدومينيكان

0.10.1جزر المالديف0.31.1سوازى الند

0.1-مالي1.11.3مولدافيا

0.10.1هاييتي0.21.8سان مارينو

0.1-جزر الباهاما0.01.8موريتانيا

0.00.1مـكـاو0.71.8البانيا

27.70.1ليبيا1.31.9مدغشقر

0.1-جزر فيرجين البريطانية3.42.0نامبيبيا

0.00.1اروبا0.92.3كوريا الشمالية

0.00.2ارميـنيا1.12.3مقدونيا

0.10.2ليختشتاين1.72.5اوغندا

0.20.2ليسوتو4.02.5البوسنة والهرسك

22.90.2جيبوتي1.92.6غانا

0.00.3بوليفيا2.12.7بيالروس

0.60.3نيبـال2.53.5تنزانيا

0.00.3بروناي دار السالم3.84.0الجزائر

0.40.3قرقيزيا79.94.0كرواتيا

0.30.3اذربيجان3.85.1نيجيريا

0.10.3جمهورية افريقيا الوسطى12.25.7التفيا

0.00.4(داهومي)بنين 5.77.0فلسطين

0.20.4(كوت دي فوار)ساحل العاج 3.67.4كولمبيا

0.40.5نيكراجوا6.27.5قبرص

0.5-بروندى1.88.4جورجيا

0.5-زمبابوي54.68.9صربيا

0.50.5جزر فيجى6.98.9الدومونيك

0.50.5الوس1.09.4اورغواى

0.20.6مالوي20.59.8لوكسمبورج

0.10.6العراق6.99.9بيرو

1.30.6ايسـالند5.011.3افغانسـتان

0.30.7بنما6.712.4أوزباكستان

0.00.7نيثرالندز انتيليز15.513.7تونس

0.10.7راوندى37.817.0براغواى

(مليون ريال)الواردات حسب الدول (مليون ريال)الواردات حسب الدول 
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