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 2020 فبرايرفي  3.2%  السلعية ترتفع الوارداتو 14.5%تنخفض  السلعية  الصادرات

، حيث 2019 فبرايرمليون ريال عن  11,246 بمقدار 14.5%نخفاضًا نسبته ا 2020 فبرايرسجلت الصادرات السلعية في 

وذلك نتيجة النخفاض أهم السلع  .2019 فبرايرفي  77,494مقابل  2020 فبرايرمليون ريال في  66,249بلغت قيمتها 

على التوالي   5.9%و  80.5%  ه والتي تشكل ما نسبت  "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهماو"  "المنتجات المعدنية وعلى رأسها "

 فبرايرمليون ريال عن  10,368بمقدار  40.2%حيث سجلت هذه السلع انخفاضًا نسبته  2020 فبرايرمن الصادرات لشهر 

  %.20.2مليون ريال وبنسبة    16,792( بمقدار  2020يناير  انخفضت قيمة الصادرات بالمقارنة مع الشهر السابق )كما  .  2019

، حيث بلغت قيمتها 2019  فبرايرمليون ريال عن    1,295بمقدار    3.2%نسبته    ارتفاعاً   2020  فبرايروقد سجلت الواردات في  

 كان أكثرها تأثيراً السلع و معظم رتفاعوذلك نتيجة ال .2019 فبرايرفي  40,345مقابل  2020 فبرايرمليون ريال في  41,639

نسبته   ارتفاعاً   ا" والتي سجلتاآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" و"منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها"

( 2020يناير بالمقارنة مع الشهر السابق ) وارداتقيمة ال ارتفعتكما  .2019 فبرايرمليون ريال عن  1,504بمقدار  %34.1

 %.4.8مليون ريال وبنسبة  1,907بمقدار 

 

  38.3%تبلغ  نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات

 2019  فبراير% في شهر  44.9مقابل   2020  فبراير% في شهر 38.3انخفضت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى  

 % خالل هذه الفترة.3.2في الواردات  االرتفاع% و12.1تبعًا لالنخفاض في الصادرات غير البترولية 

 

  السلعية التجارةالصين الشريك الرئيسي للمملكة العربية السعودية في 

ريال، مما يجعل  مليون 12,930إلى الصين السلعية  ، بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية2020 فبرايرفي 

ريال، على   مليون  6,081ريال و  مليون  7,338د بقيمة  والهن  نالياباها  المملكة. تلي  من  هذه الدولة الوجهة الرئيسية للصادرات

 فورة وماليزيا والبحرين وتايواننغاية واالمارات العربية المتحدة وسكوريا الجنوبية والواليات المتحدة االمريكالتوالي. وكانت 

 69.2%ريال، وهو ما يمثل    مليون 45,851صادرات إلى تلك العشر دول الدول مصدر إليها. وبلغ مجموع   عشرمن بين أهم  

 من إجمالي الصادرات.

، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة األولى 2020 فبرايرريال في شهر  مليون 7,390وبلغت قيمة الواردات من الصين 

ريال  مليون 4,364لواردات المملكة العربية السعودية. تليها الواليات المتحدة االمريكية واالمارات العربية المتحدة بقيمة 

 عشرمن بين أهم الهند والمانيا واليابان وفرنسا وايطاليا ومصر وكوريا الجنوبية ريال، على التوالي. وكانت  مليون 2,973و

ريال، وهو ما يمثل  مليون 26,427دول مستورد منها. وبلغ مجموع واردات المملكة العربية السعودية من تلك العشر دول 

 من إجمالي الواردات. %63.5

 

  للواردات جمركيةأهم خمسة منافذ 

عبر ميناء جدة  2020 فبرايرفي شهر  العربية السعودية  إلى المملكة  السلعية  مليون ريال من الواردات 12,470دخلت 

، 20.1%بالدمام   زعبد العزيمن اإلجمالي. تليها المنافذ الرئيسة األخرى وهي ميناء الملك    29.9%اإلسالمي، أي ما يعادل 

. وشكلت هذه المنافذ 6.0% فهد بالدمام، ومطار الملك 8.4%، والبطحاء 10.6%ومطار الملك خالد الدولي بالرياض 

 من إجمالي الواردات السلعية للمملكة. 75.0%الخمسة 
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  منهجية تقرير الصادرات والواردات السلعية

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

نظام المنسق لتوصيف السلع األساسية لوفقًا ل السلعية  يتم تصنيف صادرات وواردات المملكة و 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.

 

 
 

 

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

 التجاري الميزان  حجم التجارة الواردات السلعية الصادرات السلعية  الشهر  السنة

 37,150 117,839 40,345 77,494 فبراير 2019

 42,080 130,170 44,045 86,125 مارس  

 36,419 142,729 53,155 89,574 أبريل   

 40,330 137,050 48,360 88,690 مايو  

 35,983 118,915 41,466 77,449 يونيو  

 28,932 135,891 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 2020

 24,609 107,888 41,639 66,249 فبراير  

 

 

 

 

 

9.6-

11.1

4.0

1.0-

12.7-

6.4

7.9-

2.5

3.9-

6.8 6.5

2.3-

20.2-

11.2-

9.2

20.7

9.0-

14.3-

29.0

21.8-

2.6

0.2-

11.7-

31.1

19.9-

4.8

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

اير فبر مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس ر سبتمبر أكتوبر ر نوفمبر ر ديسمبر يناير اير فبر

2019 2020

)%(والواردات السلعية التغير الشهري في الصادرات

الصادرات الواردات
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نسبة الصادرات غير البترولية للواردات، شهري

ولية رالببر الصادراترغبر الواردات وليةرللوارداتر رالببر )%(نسبةرالصادراترغبر

 )مليون ريال( النظام المنسق والواردات السلعية حسب أقسامالصادرات 

 الوصف القسم

 السلعية الواردات السلعية  الصادرات

 2019 فبراير 
 فبراير 
2020 

 فبراير 
2019 

 فبراير 
2020 

 1,610.7 1,600.5 417.8 415.8 الحيواناترالحيةروالمنتجاترالحيوانية 1

 2,554.2 2,415.6 177.3 128.2 منتجاترنباتية 2

3 
ة؛رشموعرمنرر شحومرودهونروزيوترحيوانيةرأورنباتيةرومنتجاترتفككها؛ردهونرغذائيةرمحضر

ر ي
رأورنبانر ي

 269.0 316.8 76.1 61.6 أصلرحيوانر

وبات؛رسوائلركحوليةروخل؛رتبغروأبدالرتبغرمصنعةر 4  2,258.9 2,258.3 484.3 446.3 منتجاترصناعةراألغذية؛رمشر

 1,257.1 1,128.5 50,769.1 59,594.8 المنتجاترالمعدنيةر 5

 4,515.1 3,552.7 4,759.7 5,363.6 منتجاترالصناعاترالكيماويةروماريتصلربها 6

 1,453.8 1,451.5 4,543.2 6,085.6 لدائنرومصنوعاتها؛رمطاطرومصنوعاتهر 7

8 
بفراءرومصنوعاترهذهرالمواد؛رأصنافرعدةررصاللروجلودرخامروجلودرمدبوغةروجلودر

الحيواناتروالشاجة؛رلوازمرالسفر؛رحقائبريدويةروأوعيةرمماثلةرلها؛رمصنوعاترمنرمصارينر
 الحيواناتر)عدارمصارينردودةرالقز(

23.8 22.4 176.1 205.4 

9 
رومصنوعاته؛رمصنوعاترمنرالقشرأورمنرالحلفارأور ر ؛رفلير ي خشبرومصنوعاته؛رفحمرخشبر

رالحضروالساللر ي
خر؛رأصنافرصناعبر

ُ
 426.0 282.5 26.4 29.9 منرموادرالضفرراأل

10 
أخر؛رورقرأورورقرمقوىر)نفاياتروفضالت(رررعجائنرمنرخشبرأورمنرموادرليفيةرسليلوزية

جعة(؛رورقروورقرمقوىرومصنوعاتهمار  518.4 529.3 231.6 190.7 بغرضرإعادةرالتصنيعر)مسبر

 1,940.8 1,926.2 169.9 162.2 موادرنسيجيةرومصنوعاترمنرهذهرالموادر 11

12 
ربمقاعد،ر ،رعصي ي

رمشر سياط،رأحذية،رأغطيةررأس،رمظالترمطر،رمظالترشمس،رعصي
روأصنافرمصنوعةرمنه؛رأزهاررر وسياطرالفروسية،رأجزاءرهذهراألصناف؛رريشرمحضر

ير  اصطناعية؛رمصنوعاترمنرشعرربشر
4.7 6.4 378.2 372.3 

13 
مصنوعاترمنرحجررأورجصرأورإسمنترأورحريررصخرير)اسبستوس(رأورميكارأورمنرموادرر

 719.0 615.6 155.7 258.1 مماثلة؛رمصنوعاترمنرخزف؛رزجاجرومصنوعاتهر

14 
رأورمستنبت،رأحجارركريمةرأورشبهركريمة،رمعادنرثمينة،رمعادنرعاديةرمكسوةرر لؤلؤرطبيعي

رالغوايةر)مقلدة(؛رنقودر ةرمنرمعادنرثمينة،رمصنوعاترمنرهذهرالمواد؛رحلي  846.6 641.7 340.2 554.8 بقشر

 3,931.4 3,818.2 1,410.4 1,427.3 معادنرعاديةرومصنوعاتهار 15

16 
آالتروأجهزةرآلية؛رمعداتركهربائية؛رأجزاؤها؛رأجهزةرتسجيلرواذاعةرالصوتروالصورةرر

راإلذاعةرالمرئيةر)التلفزيون(،رأجزاءرولوازمرهذهرر ي
وأجهزةرتسجيلرواذاعةرالصوتروالصورةرفر

 األجهزة
1,047.0 1,040.4 7,705.6 8,247.0 

 7,402.2 7,854.1 1,319.9 1,382.6 عربات،رطائرات،ربواخر،رومعداترنقلرمماثلةر 17

18 
رأورللقياسرأورللفحصر ي

رأورللتصويررالسينمان  ي
أدواتروأجهزةرللبضياترأورللتصويررالفوتوغرافر

والضبطرالدقيق،رأدواتروأجهزةرللطبرأورالجراحة؛رأصنافرصناعةرالساعات؛رأدواترر
 موسيقية؛رأجزاءرولوازمرهذهراألدواترواألجهزةر

187.2 119.6 1,122.9 1,153.2 

 418.2 1,205.9 2.3 1.0 أسلحةروذخائر؛رأجزاؤهارولوازمهار 19

 1,156.0 1,049.2 150.9 107.4 سلعرومنتجاترمتنوعةر 20

 384.1 315.1 24.7 21.7 تحفرفنية،رقطعرللمجموعاتروقطعرأثرية 21

 41,639.3 40,344.5 66,248.6 77,494.2 اإلجمالي  

 المنهجية  الجداول               الروابط:
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