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مــؤشــــر الــتــجــــــــارة الــخـــــارجــيــــة

تصديــر  فــي  الرائــدة  الــدول  مــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تعتبــر 
اقتصــادي  تاريــخ  ولهــا  واســتيرادها  والخدمــات  والســلع  المنتجــات 
قــوي، وتقاليــد راســخة فــي أعمــاق التجــارة الدوليــة، واكتســبت التجــارة 
ومميــزات  ســمات  الزمــن  مــرور  مــع  والخارجيــة(  )الداخليــة  الســعودية 
الدوليــة  المملكــة  مكانــة  صقلهــا  فــي  ســاهم  فريــدة  وخصوصيــات 
النســبية للمملكــة فــي  وموقعهــا الجغرافــي االســتراتيجي واألهميــة 
أســواق الطاقــة العالميــة  ، كمــا يوجــد فــي المملكــة تجــارة متنوعــة 
وعالميــة الطابــع، وتمثــل عنصــرًا أساســيًا فــي هيــكل اقتصادهــا الوطنــي، 
تعكــس للمملكــة العربيــة الســعودية مصالــح تجاريــة واقتصاديــة واســعة 

النطــاق، وســجل حافــل فــي ميــدان التعــاون االقتصــادي العالمــي.
التنميــة  عمليــة  فــي  حيــوي  دور  لهــا  الســعودية  الخارجيــة  والتجــارة 
االقتصاديــة المحليــة، حيــث تســهم التجــارة الخارجيــة بمقــدار كبيــر فــي 
ــز قــدرة القطاعــات االقتصاديــة األخــرى  الناتــج المحلــي اإلجمالــي وتعزي

علــى المســار بشــكل تنمــوي مســتدام. 
ومــن المتوقــع أن تشــهد الســنوات القليلــة القادمــة تســريع وتيــرة تنويــع 
المجــاالت،  أعلــى فــي مختلــف  إلــى مســتويات  الســعودي  االقتصــاد 

فــي ظــل شــراكات اســتثمارية وتنظيمــات جديــدة علــى صعيــد التجــارة 
؛  مؤخــرًا  الســعودي  الــوزراء  مجلــس  قــرار  يؤكــده  مــا  وهــو  الخارجيــة، 
السياســات  صياغــة  ســتحدد  حيــث  الخارجيــة،  للتجــارة  هيئــة  بإنشــاء 
التجاريــة للســعودية، ومتابعتهــا، بمشــاركة الجهــات المعنيــة ؛ بمــا يــؤدي 
إلــى زيــادة وتنويــع التبــادل التجــاري مــع العالــم الخارجــي  ، وبمــا يســاهم 
فــي تحقيــق تطلعــات وأهــداف رؤيــة المملكــة 2030م، والتــي ترتكــز 
علــى بنــاء نمــوذج اقتصــادي متقــدم قائــم علــى تحفيــز معــدالت النمــو 
عبــر تنشــيط التجــارة الخارجيــة، وزيــادة معــدالت االســتثمار فــي جميــع 
األنشــطة االقتصاديــة، وتوســيع االســتثمارات داخليــًا وخارجيــًا، وتنويــع 
علــى  االعتمــاد  وتقليــل  الدخــل  وتنويــع مصــادر  االقتصاديــة  القاعــدة 

النفــط.
ممــا ســبق يســتهدف هــذا اإلصــدار رصــد الوضــع الراهــن لمكانــة المملكــة 
فيمــا يتعلــق بالتجــارة الخارجيــة العالميــة، وتســليط الضــوء علــى تبادلهــا 
التجــاري مــع أهــم مجموعــات دول العالــم الخارجــي، وذلــك فــي ســبيل 
تحســين بيئــة المنــاخ اإلســتثماري العــام للمملكــة للمســتثمر المحلــي 

واألجنبــي علــى حــد ســواء.

تقديم
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للمملكة العربية السعودية

الفصل األول



4

مــؤشــــر الــتــجــــــــارة الــخـــــارجــيــــة

الســعودي،  العربــي  النقــد  مؤسســة  عــن  الصــادرة  البيانــات  تشــير 
والموضحــة فــي الجــدول رقــم )1( إلــى إنخفــاض حجــم التجــارة العالميــة 
بشــكل عــام مــن 5.4% عــام 2017م ليصــل إلــى 3.8%فــي عــام 2018م، 
ومــن المتوقــع أن يواصــل إنخفاضــه فــي عــام 2019م ليصــل إلــى %3.3 

ــًا. تقريب
ســجلت  فقــد  والخدمــات،  الســلع  مــن  الصــادرات  لحجــم  وبالنســبة 
اإلقتصــادات المتقدمــة نمــوا نســبته 3.1% فــي عــام 2018م، ومــن 
المتوقــع أن ينخفــض النمــو ليصــل إلــى 2.7%فــي عــام 2019م، فــي 
حيــن ســجلت صــادرات دول اإلقتصــادات الناشــئة والناميــة معــدل نمــو 
للصــادرات مــن الســلع والخدمــات بلــغ 4.3% فــي عــام 2018م، ويتوقــع 

أن ينخفــض هــذا المعــدل فــي عــام 2019م إلــى %4 .
الســلع  مــن  الــواردات  ســجلت  فقــد  الــواردات،  لحجــم  بالنســبة  أمــا 
والخدمــات فــي اإلقتصــادات المتقدمــة تراجعــًا فــي النمــو لتبلــغ معــدل 
3.3% فــي عــام 2018م، ومــن المتوقــع أن ينخفــض النمــو فــي عــام 
2019م إلــى3%، وكذلــك تراجــع معــدل النمــو فــي الــواردات فــي دول 
اإلقتصــادات الناشــئة والناميــة ليبلــغ 5.6% فــي عــام 2018م، ومــن 

المتوقــع أن ينخفــض ليبلــغ 4.6% فــي عــام 2019م.

أواًل: إتجاهات حركة التجارة العالمية   

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي _ التقرير السنوي الخامس والخمسون )55( 2019م  

9102م ) توقعات(السنة 8102مالسنة 7102مالبيان
5.43.83.4معدل نمو التجارة العالمية

4.43.12.7صادرات االقتصادات  المتقدمة ) سلع وخدمات(
7.24.34صادرات االقتصادات  الناشئة والنامية) سلع وخدمات(

4.33.33واردات اإلقتصادات  المتقدمة) سلع وخدمات(
7.55.64.6واردات اإلقتصادات الناشئة والنامية  ) سلع وخدمات(
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إلــى تســجيل المملكــة   )WTO( تشــير تقاريــر منظمــة التجــارة العالميــة
العربيــة الســعودية  عــام 2018م المرتبــة )32( علــى مســتوى العالــم في 
مجــال إســتيراد الســلع والخدمــات ، بمعــدل إنخفــاض عــن العــام الــذي 
قبلــه يقــدر بـــ 7% ، بينمــا ســجلت المرتبــة )21( علــى مســتوى العالــم فــي 
مجــال تصديــر الســلع والخدمــات بمقــدار تحســن عــن العــام الــذي قبلــه 

يقــدر بـــ 35% ، حيــث يعــزى هــذا التحســن فــي الصــادرات  إلــى التوســع 
فــي مجــال التصديــر بعــد توقيــع المملكــة لعــدد مــن االتفاقيــات الثنائيــة 
ــم، باإلضافــة إلــى إســتفادة  ــد مــن البلــدان فــي مختلــف العال مــع العدي
المملكــة مــن برامــج تمويــل التجــارة الدوليــة واإلقليميــة وبرامــج ضمــان 

الصــادرات.

ثانيًا: مكانة المملكة العربية السعودية عالميًا في مجال التجارة الخارجية

)World Trade Statistical Review 2019,2018,2017- The World Trade Organization )WTO :المصدر
*األرقام بالجدول عبارة عن تقديرات أولية لمنظمة التجارة العالمية )أرقام تقريبية(.

السنة
Year

الصادرات
Export

الواردات
Import

القيمة )مليار 
دوالر أمريكي(

Value
التغير السنوي 

)%(

حصة المملكة 
عالميًا
)%(

Share

Rank   المرتبة

القيمة )مليار 
دوالر أمريكي(

Value
التغير السنوي 

)%(

حصة المملكة 
عالميًا
)%(

Share
Rank   المرتبة

0.931ــ1.127139ــ2016175

2017218191.22413170.732

2018299351.52113500.732
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مرتبــة    )3( رقــم  الجــدول  يوضــح 
المملكــة العربيــة الســعودية ودرجتهــا 
وبأفضــل  العالــم  بــدول  مقارنــة 
الممارســات العربيــة  )اإلمــارات العربيــة 
الممارســات  وأفضــل   ،  ) المتحــدة 
حيــث  مــن   ) نيوزيلنــدا   ( العالميــة 
ألنشــطة  ممارســتها  ســهولة  تقييــم  
الــذي  التقريــر  هــذا  ويعتبــر  األعمــال، 
البنــك الدولــي  ويســتند فــي  يصــدره 
األســاس إلــى معاييــر مؤسســية  مــن 
درجــة  تعكــس  التــي  التقاريــر  أهــم  
ســهولة الممارســات واإلجــراءات للبــدء 
معيــارًا  ويعــد    ، تجــاري  نشــاط  بأيــة 
األجانــب  للمســتثمرين   مهمــًا   دوليــًا 
ومــرآة تعكــس جــودة عمــل القطاعــات 
األساســية فــي االقتصــاد  ؛ بمــا فــي 
ذلــك  قطــاع  التجــارة الخارجيــة ) مؤشــر 

الحــدود(. عبــر  التجــارة 

الجديــر بالذكــر هنــا ان المملكــة حققــت 
19/2018م،  عــام   )62( المرتبــة 

وذلــك لتقدمهــا فــي معظــم المحــاور 
وحمايــة  التمويــل،  علــى  كالحصــول 
العقــود،  وإنفــاذ  المســتثمرين،  أقليــة 
التجــاري، والتجــارة عبــر  النشــاط  وبــدء 
الخارجيــة(، وتســجيل  )التجــارة  الحــدود 
علــى  الحصــول  وخدمــات  الملكيــة، 
الكهرباء، والضرائب، وتســجيل الملكية. 
وقــد دفعــت اإلصالحــات القويــة التــي 
أجرتهــا المملكــة مؤخــرًا إلــى إحــراز هــذا 
التقــدم بمقــدار )30( مرتبــة عــن العــام 
وتحســنت  18/2017م،  قبلــه  الــذي 
الحــدود  عبــر  التجــارة  مؤشــر  فــي 
ــة  ــة( بمقــدار )72( مرتب )التجــارة الخارجي
ــر هــذا  ــة )86( فــي تقري وحققــت المرتب
العــام 19/2018م، ممــا يعــزز مــن ثقــة 
المســتثمرين فــي الســوق الســعودي 
مــن  المزيــد  جــذب  فــي  ويســهم 
إحــراز  الســيما  األجنبيــة،  االســتثمارات 
المملكــة المرتبــة األولــى عالميــا فــي 
اإلصالحــات االقتصاديــة لتحســين بيئــة 

19/2018م. عــام  لديهــا  األعمــال 

ثالثًا:
تقييم سهولة ممارسة

األعمال بالمملكة العربية 
السعودية 



7

F O R E I G N  T R A D E  I N D E X

  1May2019 البيانات في الجدول حتى   world Bank )2020( . Doing Busineess :Saudi arabia( المصدر: تقارير البنك الدولي
** )+( تشير العالمة إلى تحسن في الدرجة نتيجة إجراء إصالحات )القيمة تقريبية(. 

الشكل البياني رقم )1( أهم النتائج المستخلصة من الجدول رقم )3(

مستوى التقدم 72 مرتبةمستوى التقدم 30 مرتبة 

مرتبــة المملكــة فــي تقريــر 
ســهولة ممارســة األعمــال 

 2020

فــي  المملكــة  تقــدم 
عبــر  التجــارة  مؤشــر 

د و لحــد ا

 2019 2019
 2018 2018

مرتبة 86مرتبة 62

مرتبة 158مرتبة 92

المعيار

المملكة العربية السعودية
)متوسط دخل الفرد السنوي عام 2018/2019م

قيمة  = 23219دوالر أمريكي(
التغير

في الدرجة 
   - ،+(

درجة(
**

أفضل الدول العربية 
)الممارسات العربية( 

اإلمارات العربية 
المتحدة

2018/2019م
)متوسط دخل 

الفرد السنوي = 
43005دوالرأمريكي(

أفضل الممارسات 
العالمية نيوزيلندا 

2018/2019م

) متوسط دخل الفرد 
السنوي=  41966دوالر 

أمريكي 9102/8102م8102/7102م

المرتبة
)091(

الدرجة
)001(

المرتبة
)091 (

الدرجة
)001(

الدرجةالمرتبةالدرجةالمرتبة

131794.81100+14180.073893.1إجراءات ممارسة النشاط التجاري والبدء به

2389.8786.5+3675.712878.3تصاريح البناء والتشييد

1211004884+6479.891891.8الحصول على خدمات الكهرباء

2.51090.1294.6+2481.611984.5تسجيل الملكية 

1548701100+112458060الحصول على التمويل

61380386+780386حماية المستثمرين  ) األقليات(

5.53085.3991+78755780.5الضرائب

229274.16384.6+15854.318676التجارة الخارجية

2975.92371.5+5963.415165.3تنفيذ التعاقدات

16800.0016800.0000.008049.33669.5تسوية حاالت اإلفالس

8.11680.9186.8+9263.506271.6الترتيب العام اإلجمالي لجميع المعايير
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متوسط نصيب الفرد
 )GDP(من الناتج المحلي اإلجمالي

السنوات بالميالدي

السعوديةنيوزيلندااالمارات

المصدر: بيانات الحسابات القومية للبنك الدولي
.World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files 

مالحظــة: البيانــات الرســمية للحســابات القوميــة بالمملكــة العربيــة الســعودية مصدرهــا الهيئــة العامــة لإلحصــاء، وقــد ذكــرت هنــا بيانــات ومؤشــرات 
البنــك الدولــي لالســتئناس.

 1. الناتــج المحلــي اإلجمالــي للفــرد هــو إجمالــي الناتــج المحلــي مقســوًما علــى عــدد الســكان فــي منتصــف العــام. إجمالــي الناتــج المحلــي هــو إجمالــي القيمــة المضافــة مــن قبــل جميــع المنتجيــن المقيميــن 
فــي االقتصــاد باإلضافــة إلــى أي ضرائــب علــى المنتــج مطروًحــا منهــا أي إعانــات غيــر مدرجــة فــي قيمــة المنتجــات. يتــم حســابه دون إجــراء اســتقطاعات إلهــالك األصــول المصنعــة أو الســتنفاد المــوارد 

الطبيعيــة وتدهورهــا. البيانــات بالــدوالر األمريكــي الحالــي وفــق بيانــات البنــك الدولــي )باألســعار الجاريــة(.
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المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء  

تشــير البيانــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء، والموضحــة فــي 
المملكــة  النفطيــة مــن  الصــادرات غيــر  )4( أن قيمــة  رقــم  الجــدول 
ــال، وشــكلت  ــار ري ــة الســعودية بلغــت مــا يقــارب الـــ 235.5 ملي العربي
12.2% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي فــي عــام 2018م، 

اإلرتفــاع  الســابق 2017م. ويعــود  العــام  فــي  مــع %10.6  مقارنــة 
فــي النســبة إلــى اإلرتفــاع العالــي فــي الصــادرات غيــر النفطيــة بنســبة 
النفطــي  غيــر  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  االرتفــاع  عــن   %21.7

بنســبة 5.8% خــالل تلــك الفتــرة.

رابعًا: مساهمة التجارة الخارجية في الحسابات القومية 
للمملكة العربية السعودية:

جدول رقم )4( نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي عام2018م

السنة
Year

الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطيالصادرات غير النفطية
نسبة الصادرات غير النفطية الى

الناتج المحلي االجمالي غير النفطي

التغير السنوي مليون ريال
التغير السنوي مليون ريال)%(

)%()%(

2014217,0307.21,615,3808.613.4

2015189,90112.51,767,8474.910.7

2016177,6946.41,797,1537.19.9

2017193,4798.91,823,5181.510.6

2018235,45821.71,928,9235.812.2
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يستخلص من الجدول رقم )5( المعلومات التالية:
1. ارتفــاع إجمالــي صــادرات المملكــة فــي تجارتهــا الخارجيــة خــال عــام 
صــادرات  حركــة  إنتعــاش  يعكــس  الــذي  األمــر  33%؛  بمعــدل  2018م 
المملكــة بمختلــف أنواعهــا )نفطيــة، غيــر نفطيــة، إعــادة تصديــر( خــال 
العــام، وبالتالــي إرتفــاع فائــض الميــزان التجــاري وتحســن الحســاب الجــاري 

بميــزان المدفوعــات لصالــح المملكــة.
2018م  عــام  خــال  الســعودية  الصــادرات  قيــم  إجمالــي  ســجلت   .2

1103,9      مليــار ريــال، فــي حيــن بلغــت إجمالــي قيــم الواردات الســعودية 
لنفــس العــام مــا يقــارب الـــ 514مليــار ريــال.

3. بلغــت نســبة الصــادرات غيــر النفطيــة إلــى إجمالــي واردات المملكــة 
الدولــة  الــذي يعكــس ســعي  47%؛ األمــر  الـــ  2018م مــا يقــارب  عــام 
الحثيــث خــال الســنوات الماضيــة لتحقيــق أهــم مســتهدفاتها فــي رؤيــة 
2030 وتنويــع مصــادر الدخــل القومــي مــن خــال تنميــة صادراتهــا غيــر 

النفطيــة.

خامسًا: نبذة عن حركة التجارة الخارجية 
للمملكة العربية السعودية

جدول رقم )5( حجم التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية خالل عشر سنوات سابقة

السنة
Year

حجم التجارة الخارجية
Trade Volume

)2(+)1(

إجمالي الواردات 
)1(

Import

إجمالي الصادرات
)صادرات نفطية + صادرات غير نفطية + إعادة 

تصدير( )2(
 Export

نسبة الصادرات غير النفطية إلى 
الواردات

نسبة التغير
%

القيمة 
) بالمليون ريال 

سعودي(

نسبة التغير
%

القيمة 
) بالمليون 

ريال سعودي(

نسبة التغير
%

القيمة 
)%() بالمليون ريال سعودي(

2009-32.81079399-17.0358290-38.772110930.6

201024.4134252011.840073530.694178533.6

201138.6186106823.149344945.2136761935.8

20129.6203997518.25834736.5145650232.7

20130.020401058.1630582-3.2140952332.1

2014-5.119359973.4651875-8.9128412133.3

2015-26.714183460.5655033-40.676331329.0

2016-14.41214058-19.8525635-9.868842333.8

201710.11336327-4.0050444620.883188138.4

201820.616178931.851399332.6110390046.6

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية 
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يتعلــق  التاليــة فيمــا  المعلومــات   )6( رقــم  الجــدول  يســتخلص مــن 
باتجاهــات صــادرات المملكــة العربيــة الســعودية خــالل العــام الميالدي 

2018م:
بلغــت إجمالــي قيــم صــادرات المملكــة العربيــة الســعودية إلــى . 1

ريــال وبمعــدل  146.7 مليــار  دولــة الصيــن خــالل عــام 2018م 
ــة  13% مــن إجمالــي صــادرات المملكــة، ممــا يجعــل هــذه الدول
الوجهــة الرئيســية لصــادرات المملكــة، تليهــا اليابــان والهنــد علــى 

التوالــي بقيــم 123.6 مليــار ريــال و98.7 مليــار ريــال.

الشــركاء . 2 أهــم  مــن  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  تعتبــر 
واحتلــت  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــع  العــرب  التجارييــن 
لهــا  صــدرت  حيــث  التجاريــة،  الشــراكة  فــي  السادســة  المرتبــة 

ريــال.  مليــار   62 الـــ  يقــارب  مــا  2018م  عــام  فــي  المملكــة 
ــة الســعودية إلــى أهــم . 3 بلــغ مجمــوع صــادرات المملكــة العربي

شــركائها الرئيســيين خــالل عــام 2018م إجمالــي قيمــة 760.6 
مليــار ريــال، وهــو مــا يمثــل حوالــي 69% مــن إجمالــي صــادرات 

المملكــة فــي ذلــك الوقــت.

سادسًا: إتجاهات التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية 
مع الشركاء الرئيسيين:

حركة التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية خالل عشر سنوات سابقة

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء  

أهم 10 وجهات لصادرات المملكة العربية السعودية، 2018م )مليون ريال(

حصة في إجمالي الصادرات )%(الصادرات )مليون ريال(الدول

2018م2017م2016م2015م2014م2018م 2017م2016م2015م2014م
16068092069799169735414670312.512.111.611.713.3الصـين

156821806837234210038212364612.210.610.512.111.2الـيـابـان

113828720526388073801986898.99.49.38.98.9الـهـنـد

123557660995743274027975929.68.78.38.98.8كوريا الجنوبية

1624608052566128688679562212.710.59.68.38.7الواليات المتحدة االمريكية

44356401614515457428620733.55.36.66.95.6االمارات العربية المتحدة

46798291453337734512435933.63.84.84.13.9سـنغافورة

24000130071359520228355041.91.72.02.43.2هولندا

24042144991609316136292891.91.92.31.92.7بلجيكا

43771235241981421511278813.43.12.92.62.5تايوان

90031351176346773256424676059270.167.067.967.868.9المجموع
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ويســتخلص أيضــًا مــن الجــدول رقــم )7( المعلومــات التاليــة فيمــا يتعلــق 
باتجاهــات واردات المملكــة خــال عــام 2018م:       

بلغــت إجمالــي قيــم واردات المملكــة العربيــة الســعودية مــن . 1
الصيــن خــال عــام 2018م 81.8 مليــار ريــال وبمعــدل 16% مــن 
الوجهــة  الدولــة  هــذه  يجعــل  ممــا  المملكــة،  واردات  إجمالــي 
الرئيســية لــواردات المملكــة، تليهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
واإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى التوالــي بقيــم 70.6مليــار ريــال 

ريــال. و43.4مليــار 

الســلع . 2 فــي تصديــر  الرابــع اإلســتراتيجي  الشــريك  المانيــا  تعتبــر 
والخدمــات إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث ســجلت واردات 

المملكــة مــن هــذا البلــد قيمــة تقــدر بـــ 28 مليــار ريــال.
بلغ مجموع واردات المملكة العربية السعودية من أهم شركائها . 3

الرئيســيين خــال عــام 2018م إجمالــي قيمــة تقــدر بـــ 330.1 مليــار 
ريــال، وهــو مــا يمثــل 64.2%مــن إجمالــي واردات المملكــة فــي 

ذلــك الوقــت.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة 

أهم 10 وجهات للصادرات، 2018 )مليون ريال(
الصين

اليابان

الهند

الكوريا الجنوبية

الواليات المتحدة األمريكية

االمارات العربية المتحدة

سنغافورة

هولندا

بلجيكا

تايوان

146,703
123,646

98,689
97,592
95,622

62,073
43,593

35,504
29,289
27,881
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جدول رقم )7( إتجاهات التجارة الخارجية لواردات المملكة وأهم 10 دول شريكة خالل الفترة من )2014م- 2018م(

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء  

أهم 10 وجهات لصادرات المملكة العربية السعودية، 2018م )مليون ريال(

حصة في إجمالي الصادرات )%(الصادرات )مليون ريال(الدول

2018م2017م2016م2015م2014م2018م 2017م2016م2015م2014م
871229239875309769718182113.414.114.315.315.9الصـين

847308967877728680867064213.013.714.813.513.7الواليات المتحدة االمريكية

31019332642861632831434414.85.15.46.58.5االمارات العربية المتحدة

47093461163433129497283067.27.06.55.85.5المانيا

23509225321966220176213223.63.43.74.04.1الـهـنـد

37306372862782120569205905.75.75.34.14.0الـيـابـان

22132204621850721853197773.43.13.54.33.8فرنسا

32336372512332819738161955.05.74.43.93.2كوريا الجنوبية

21929198351733916980160883.43.03.33.43.1ايطاليا

17271187991242911735118682.62.92.42.32.3المملكة المتحدة

40444641762133507031843733005262.063.863.763.164.2المجموع
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يستخلص من الجدول رقم )8( المعلومات التالية:
بلغــت قيمــة صــادرات المملكــة مــن النفــط فــي عــام 2018م . 1

حوالــي 868.4 مليــار ريــال، بارتفــاع نســبته 36%، مقارنــة بارتفــاع 
نســبته 25% فــي العــام الســابق 2017م، ويعــزى هــذا التحســن 
إلــى ارتفــاع متوســط أســعار النفــط فــي األســواق العالميــة حيــث 
بلــغ متوســط ســعر النفــط العربــي الخفيــف فــي عــام 2018م 

دوالر   52.67 مقابــل  للبرميــل،  أمريكــي  دوالر   70.33 حوالــي 
أمريكــي للبرميــل فــي العــام 2017م. 

سجلت صادرات المملكة غير النفطية في عام 2018م إرتفاعًا . 2
ريــال، وبنصيــب  235.5 مليــار  نحــو  إلــى  لتصــل   %21.7 نســبته 
مقــداره 21.3% مــن إجمالــي الصــادرات، مقارنــة بارتفــاع نســبته 

8.9% فــي العــام الســابق 2017م.

سابعًا: الصادرات النفطية وغير النفطية 
للمملكة العربية السعودية

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة
الصادرات البترولية تشمل النفط الخام والمنتجات المكررة.

الصادرات غير البترولية تشمل البتروكيماويات ومواد البناء والمنتجات الزراعية والحيوانية وسلع أخرى.

أهم 10 وجهات لصادرات المملكة العربية السعودية، 2018م )مليون ريال(

Year السنة

Non-oil Exports  /  الصادرات غير البتروليةOil Exports  /  الصادرات البترولية
مليون ريال

Million Riyals
 نسبة من إجمالي الصادرات )%(
Share in Total Exports )%(

مليون ريال
Million Riyals

 نسبة من إجمالي الصادرات )%(
Share in Total Exports )%(

2009611,49084.8109,61915.2

2010807,17685.7134,61014.3

20111,191,05287.1176,56812.9

20121,265,55186.9190,95213.1

20131,207,08085.6202,44314.4

20141,067,09283.1217,03016.9

2015573,41275.1189,90124.9

2016510,72974.2177,69425.8

2017638,40276.7193,47923.3

2018868,44278.7235,45821.3
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يوضــح الجــدول رقــم )9( حركــة الصــادرات والــواردات للمملكــة العربيــة 
الســعودية خــال عشــر ســنوات ســابقة، حيــث يــدل علــى أن المملكــة 
ســجلت فائضــا فــي تجارتهــا الســلعية خــال تلــك الفتــرة، وبلغــت قيمــة 
ريــال،  589,9 مليــار  بـــ  2018م مبلغــا يقــدر  تلــك الفائــض فــي عــام 
بارتفــاع قــدره   262,5مليــار ريــال مــن الفائــض المســجل فــي العــام 

الســابق 2017م، والــذي بلــغ 327,4 مليارريــال.  كمــا ســجل ميــزان 
تجــارة المملكــة خــال الفتــرة )2009م ـ2018م(  أكبــر معــدل فائــض 
فــي عــام 2011م بقيمــة 874 مليــار ريــال  وأقــل فائــض فــي عــام 

2015م  بقيمــة 108 مليــار ريــال.

ثامنًا: الميزان التجاري للمملكة

جدول رقم )9( الميزان التجاري للمملكة خالل الفترة من )2009م- 2018م(

Year السنة

الصادرات، الواردات والميزان التجاري )مليون ريال(
الصادرات
Export

الواردات
Import

الميزان التجاري
Balance of Trade

2009721,109358,290362,819

2010587,149400,736541,050

2011026,763,1493,449874,171

2012205,654,1583,473873,029

2013325,904,1630,582778,941

2014221,482,1651,876632,246

2015313,367655,033108,280

2016324,886525,636162,787

2017188,138504,447327,435

2018009,301,1513,993589,908
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الشكل البياني رقم )5(

الميــزان التجــاري، المعــروف أيضــا باســم الصــادرات الصافيــة، هــو الفــرق بيــن الصــادرات والــواردات للدولــة خــالل فتــرة زمنيــة معينــة، ممــا يــدل علــى مــا إذا كانــت الدولــة لديهــا 
فائــض )الصــادرات أكبــر مــن الــواردات( أو عجــز )الــواردات أكبــر مــن الصــادرات( فــي تجارتهــا الخارجيــة. 

الميزان التجاري مليون ريال
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يوضــح الجــدول رقــم )10( والجــدول رقــم )11( مــدى تبايــن تجــارة المملكــة 
مــع دول العالــم خــال الســنوات 2018-2009م، وأهــم الســلع المصــدرة 
والمســتوردة مــن وإلــى المملكــة، حيــث تــراوح حجــم التبــادل التجــاري معهــا 
ــار ريــال خــال تلــك الفتــرة، وبلغــت  ــال إلــى 2040 ملي ــار ري مــا بيــن 1079 ملي
ــار فــي عــام 2012م، وكانــت أقــل قيمــة  أعلــى قيمــة للصــادرات 1457 ملي

ــال عــام 2016م. ــار ري لهــا 688 ملي
خــام  نفــط  )زيــوت  2018م:  لعــام  المصــدرة  الوطنيــة  الســلع  أهــم  ومــن 

ومنتجاتهــا، لدائــن ومصنوعاتهــا مثــل بوليمــرات إيثيليــن، منتجــات كيماويــة 
...الــخ(. غيــر عضويــة،  كيماويــة  ومنتجــات  عضويــة، 

فــي حيــن بلغــت أعلــى قيمــة لــواردات المملكــة حوالــي 655 مليــار ريــال فــي 
عــام 2015م، وأقــل قيمــة 358 مليــار ريــال عــام 2009م.

وكانــت أهــم الســلع المســتوردة لعــام 2018م: )ســيارات نقــل ركاب، أجهــزة 
ــار  ــر خــام، ذهــب، قطــع غي هاتــف، أدويــة بشــرية، زيــوت ومحضــرات نفــط غي

وأجــزاء للطائــرات، .... الــخ(.

تاسعًا:
حركة التبادل التجاري بين 

المملكة ودول العالم 

جدول رقم )10( حركة التبادل التجاري للمملكة مع دول العالم خالل الفترة من )2009م- 2018م(

السنة
Year

الصادرات
Export

الواردات
Import

حجم التجارة
Trade Volume

2009721,109358,2901,079,400

2010941,785400,7361,342,521

20111,367,620493,4491,861,069

20121,456,502583,4732,039,975

20131,409,523630,5822,040,106

20141,284,122651,8761,935,997

2015763,313655,0331,418,346

2016688,423525,6361,214,059

2017831,881504,4471,336,328

20181,103,900513,9931,617,893

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية
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الشكل البياني رقم )6(

الميــزان التجــاري، المعــروف أيضــا باســم الصــادرات الصافيــة، هــو الفــرق بيــن الصــادرات والــواردات للدولــة خــالل فتــرة زمنيــة معينــة، ممــا يــدل علــى مــا إذا كانــت الدولــة لديهــا 
فائــض )الصــادرات أكبــر مــن الــواردات( أو عجــز )الــواردات أكبــر مــن الصــادرات( فــي تجارتهــا الخارجيــة. 

        Export and Import Flow حركة الصادرات والواردات
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يوضــح الجــدول رقــم )9( حركــة الصــادرات والــواردات للمملكــة العربيــة 
الســعودية خــال عشــر ســنوات ســابقة، حيــث يــدل علــى أن المملكــة 
ســجلت فائضــا فــي تجارتهــا الســلعية خــال تلــك الفتــرة، وبلغــت قيمــة 
ريــال،  589,9 مليــار  بـــ  2018م مبلغــا يقــدر  تلــك الفائــض فــي عــام 
بارتفــاع قــدره   262,5مليــار ريــال مــن الفائــض المســجل فــي العــام 

الســابق 2017م، والــذي بلــغ 327,4 مليارريــال.  كمــا ســجل ميــزان 
تجــارة المملكــة خــال الفتــرة )2009م ـ2018م(  أكبــر معــدل فائــض 
فــي عــام 2011م بقيمــة 874 مليــار ريــال  وأقــل فائــض فــي عــام 

2015م  بقيمــة 108 مليــار ريــال.

عاشرًا: أهم السلع الوطنية المصدرة والمستوردة للمملكة 
وحركات التبادل التجاري بين المملكة ومجموعات دول 

العالم وفق تصنيف الهيئة العامة لإلحصاء 

جدول رقم )11( أهم السلع الوطنية المصدرة  والمستوردة من وإلى المملكة لعام 2018م

الترتيب 
Rank

أهم السلع الوطنية المصدرة
Top National Exported Commodities 

القيمة
)مليون ريال(

الترتيب 
Rank

أهم السلع الوطنية المصدرة
Top National Exported Commodities 

القيمة
)مليون ريال(

زيوت نفط خام ومنتجاتها1
Oil and Oil Products868,4421سيارات نقل ركابا

Vehicles for transporting persons33,488

بوليمرات إيثيلين2
Polymers of Ethylene in primary forms42,6742أجهزة هاتف

Telephones24,013

بوليمرات بروبلين3
Polymers of Proplylene in primary forms23,5143أدوية بشرية

Medicaments16,019

أثيرات وأثيرات الكحول4
Ethers, Ether-Alcohols, etc18,8964زيوت ومحضرات نفط غير خام

Petro. non crude oils and preparations14,497

كحوالت غير دورية ومشتقاتها5
Acyclic Alcohols & Halogenat11,4455ذهب

Gold12,132

ةيرود تانوبركورديه6
Cyclic Hydrocarbons8,8956قطع غيار وأجزاء الطائرات

Parts for aircraft9,476

نشادر 7
Ammonia7,2527 شعير

Barley6,835

أسمدة معدنية أو أزوتية8
Mineral or chemical fertilizers, nitrogenous4,6988سفن وقوارب

 Ships and boats6,580

بولي اسيتاالت وبولي أثيرات9
Polyacetals, polyethers in primary forms4,6979حنفيات ومحابس وصمامات بأنواعها

Taps, cocks, valves etc for pipes, tanks etc6,530

ألومنيوم خام10
  Aluminum, unwrought4,05510أجهزة حاسب آلي

Computer hardware5,659

مركبات نيتروجينية11
Nitrogen compounds3,63311زرأ

Rice4,988

هيدروكربونات الدورية12
Acyclic Hydrocarbons2,61412لحوم دواجن

Poultry meat4,610

أسالك معزولة13
Insulated Wire2,14213 قطع غيار لآلالت الثقيلة

Parts for heavy machinery4,397

احماض كربوكسيلية14
Carboxylic acids1,98314إطارات بجميع أنواعها

Tires4,231

ذهب15
Gold1,95715حديد

Iron3,973

سلع أخرى
Other Commodities65,315سلع أخرى

Other Commodities356,563

إجمالي الصادرات الوطنية
National Exports Total1,072,212إجمالي الواردات

Imports Total513,993

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية 
مالحظة: قيم الصادرات في الجدول أعاله مقتصرة فقط على الصادرات الوطنية )نفطية وغير نفطية(.
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10-1 حركة التبادل التجاري بين المملكة ودول 
مجلس التعاون الخليجي

10-2 حركة التبادل التجاري بين المملكة والدول العربية عدا دول 
مجلس التعاون الخليجي

جدول رقم )12( حركة التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي خالل الفترة من )2009م- 2018م(

جدول رقم )13( حركة التبادل التجاري بين المملكة والدول العربية باستثناء
دول مجلس التعاون الخليجي خالل الفترة من )2009م- 2018م(

السنة
Year

الصادرات
Export

النسبة
of Total %

الواردات
Import

النسبة
of Total %

حجم التجارة
Trade Volume

Index noالتطور
100=2009

الميزان التجاري
Import

200971,54310%17,5455%89,08810053,997

201076,9538%22,3376%99,28911154,616

201192,5367%32,1337%124,66914060,403

201296,3407%38,8097%135,14915257,531

201395,2647%48,4488%143,71216146,816

201497,4138%47,7937%145,20616349,621

201579,00910%48,7147%127,72314330,296

201680,55812%41,0338%121,59113639,525

201793,70511%45,3799%139,08415648,325

2018102,4039%56,92411%159,32717945,479

السنة
Year

الصادرات
Export

النسبة
of Total %

الواردات
Import

النسبة
of Total %

حجم التجارة
Trade Volume

Index noالتطور
100=2009

الميزان التجاري
Import

200941,5906%12,2853%53,87610029,305

201049,7535%14,2614%64,01411935,493

201163,1035%16,4523%79,55514846,652

201261,3794%17,6553%79,03514743,724

201359,2574%18,7373%77,99414540,520

201461,8745%19,0983%80,97215042,776

201544,8366%20,0953%64,93112124,742

201638,2916%18,3833%56,67310519,908

201748,5376%17,9344%66,47112330,603

201851,9465%14,4683%66,41412337,478

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية
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10-3 حركة التبادل التجاري بين المملكة 
والدول اإلسالمية غير العربية 

10-4حركة التبادل التجاري بين 
المملكة ودول االتحاد األوربي 

جدول رقم )14( حركة التبادل التجاري بين المملكة والدول اإلسالمية غير العربية خالل الفترة من )2009م- 2018م(

جدول رقم )15( حركة التبادل التجاري بين المملكة ودول اإلتحاد األوربي خالل الفترة من )2009م- 2018م(

السنة
Year

الصادرات
Export

النسبة
of Total %

الواردات
Import

النسبة
of Total %

حجم التجارة
Trade Volume

Index noالتطور
100=2009

الميزان التجاري
Import

200933,7202%15,4811%49,20210018,239

201046,9462%19,7291%66,67513627,216

201163,1122%23,2511%86,36317639,862

201264,3592%29,6821%94,04119134,677

201367,1102%28,1361%95,24619438,974

201467,1312%29,6061%96,73619737,525

201544,6642%31,5841%76,24815513,080

201637,0452%25,8531%62,89812811,192

201743,3505%25,5455%68,89614017,805

201859,1325%22,9584%82,09016736,174

السنة
Year

الصادرات
Export

النسبة
of Total %

الواردات
Import

النسبة
of Total %

حجم التجارة
Trade Volume

Index noالتطور
100=2009

الميزان التجاري
Import

200966,4249%108,70730%175,131100-42,282

201089,47310%113,67428%203,147116-24,200

2011163,98512%133,33827%297,32317030,646

2012176,21412%147,65525%323,87018528,559

2013163,15412%159,66925%322,8231843,485

2014156,46812%171,44026%327,908187-14,972

201588,99712%168,48326%257,480147-79,486

201681,31112%136,61126%217,922124-55,301

201797,29812%136,21127%233,509133-38,914

2018148,18013%132,84626%281,02616015,334

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية
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10-5 حركة التبادل التجاري بين المملكة ودول 
أمريكا الشمالية 

10-6 حركة التبادل التجاري بين المملكة والدول اآلسيوية غير 
العربية واإلسالمية. 

جدول رقم )16( حركة التبادل التجاري بين المملكة ودول أمريكا الشمالية خالل الفترة من )2009م- 2018م(

جدول رقم )17( حركة التبادل التجاري بين المملكة والدول اآلسيوية غير 
العربية واإلسالمية خالل الفترة من )2009م- 2018م(

السنة
Year

الصادرات
Export

النسبة
of Total %

الواردات
Import

النسبة
of Total %

حجم التجارة
Trade Volume

Index noالتطور
100=2009

الميزان التجاري
Import

200991,01413%56,16716%147,18210034,847

2010131,99714%58,21615%190,21412973,781

2011196,84414%68,01014%264,854180128,834

2012218,09715%87,34415%305,441208130,753

2013208,77415%91,88515%300,659204116,889

2014170,75113%91,16514%261,91617879,586

201586,53311%96,00015%182,533124-9,467

201671,05410%81,76316%152,817104-10,708

201776,6239%72,34714%148,9711014,276

2018106,49210%76,96515%183,45812529,527

السنة
Year

الصادرات
Export

النسبة
of Total %

الواردات
Import

النسبة
of Total %

حجم التجارة
Trade Volume

Index noالتطور
100=2009

الميزان التجاري
Import

2009392,47354%111,49231%503,964100280,981

2010518,55855%126,34032%644,898128392,218

2011741,56454%161,85933%903,423179579,705

2012784,39754%198,43834%982,835195585,959

2013765,25354%207,92733%973,180193557,327

2014685,48953%218,83034%904,319179466,659

2015388,13351%227,28035%615,413122160,853

2016350,73951%174,40433%525,143104176,334

2017434,61952%162,68232%597,301119271,937

2018585,40753%164,25132%749,658149421,156

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية
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10-7 حركة التبادل التجاري بين المملكة والصين
)الشريك الرئيسي للمملكة في تجارتها الخارجية( 

جدول رقم )18( حركة التبادل التجاري بين المملكة والصين خالل الفترة من )2009م- 2018م(

السنة
Year

Export   الصادراتImport   الواردات
حجم التجارة

Volume Of Trade
الميزان 
التجاري

Balance
 of Trade

القيمة
Value

الترتيب
Rank

النسبة
%

القيمة
Value

الترتيب
Rank

النسبة
%

القيمة
Value

الترتيب
Rank

200980,417311%40,601211%121,019339,816

2010112,210312%46,851212%159,062365,359

2011170,500312%64,829113%235,3292105,671

2012188,229313%74,195213%262,4242114,034

2013188,936213%78,488212%267,4242110,449

2014160,680213%87,122113%247,802173,559

201592,069112%92,398114%184,4671-329

201679,916112%75,309214%155,22514,607

201797,354212%76,971115%174,325120,382

2018146,703113%81,821116%228,524164,882

أهم السلع المصدرة إلى الصين 2018
Top Exported Commodities 2018

القيمة
Value

أهم السلع المستوردة من الصين 2018
Top Imported Commodities 2018

القيمة
Value

منتجات معدنية 
Mineral products

110,339
أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها
Electrical equipment; parts

24,241

منتجات كيماوية عضوية
Organic chemicals

22,181
آالت وأدوات آلية وأجزاؤها

Machinery appliances; parts
11,502

لدائن ومصنوعاتها
Plastics and articles thereof

10,034
أثاث ومباني مصنعة 

Furniture; premade buildings
3,401

خامات معادن، خبث ورماد
Ores, slag and ash

1,054
الحديد والصلب )فوالذ(

Iron and steel
3,359

أسماك وقشريات
Fish and crustaceans

493
ألبسة غير مصنرة 

Articles of apparel, not knitted
3,036

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية
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الشكل البياني رقم )7(

10-8 حركة التبادل التجاري بين المملكة ودول 
أستراليا وجزر الباسفيك

جدول رقم )19( حركة التبادل التجاري بين المملكة ودول أستراليا وجزر الباسفيك خالل الفترة من )2009م- 2018م(

السنة
Year

الصادرات
Export

النسبة
of Total %

الواردات
Import

النسبة
of Total %

حجم التجارة
Trade Volume

Index noالتطور
100=2009

الميزان التجاري
Import

20091,9890%7,5732%9,562100-5,583

20101,8900%8,0482%9,938104-6,159

20113,9930%8,8442%12,836134-4,851

20124,7410%10,6072%15,349161-5,866

20133,0430%10,9632%14,006146-7,921

20142,8120%11,3742%14,186148-8,562

20152,9350%9,1201%12,055126-6,185

20162,6360%6,6891%9,32598-4,052

20172,5590%6,2591%8,81892-3,699

20183,3210%4,2431%7,56479-922

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية
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10-10حركة التبادل التجاري بين المملكة ودول 
أوروبا غير دول اإلتحاد األوروبي

جدول رقم )21( حركة التبادل التجاري بين المملكة ودول أوروبا غير دول اإلتحاد األوربي خالل الفترة من )2009م- 2018م(

السنة
Year

الصادرات
Export

النسبة
of Total %

الواردات
Import

النسبة
of Total %

حجم التجارة
Trade Volume

Index noالتطور
100=2009

الميزان التجاري
Import

20099900%12,5904%13,581100-11,600

20109780%16,6524%17,630130-15,674

20111,3380%21,8464%23,184171-20,508

20121,7690%25,8354%27,604203-24,066

20131,5230%30,5845%32,107236-29,061

20147950%30,5235%31,318231-29,728

20153,8120%24,5434%28,355209-20,731

20162,2930%15,5763%17,870132-13,283

20172,2360%13,6773%15,913117-11,440

20183,5150%17,3263%20,841153-13,811

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية

10-9 حركة التبادل التجاري بين المملكة ودول أمريكا الجنوبية

جدول رقم )20( حركة التبادل التجاري بين المملكة ودول أمريكا الجنوبية خالل 
الفترة من )2009م- 2018م(

السنة
Year

الصادرات
Export

النسبة
of Total %

الواردات
Import

النسبة
of Total %

حجم التجارة
Trade Volume

Index noالتطور
100=2009

الميزان التجاري
Import

20097,4761%13,1374%20,613100-5,661

201010,2211%16,7724%26,994131-6,551

201117,6161%21,7304%39,346191-4,113

201214,2281%21,0004%35,228171-6,771

201315,3851%27,0184%42,403206-11,633

201414,6621%22,8324%37,494182-8,170

20158,3191%20,2863%28,605139-11,967

20167,7191%18,6624%26,381128-10,943

20177,5091%17,7444%25,253123-10,235

201811,4001%18,0654%29,466143-6,665

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية



26

مــؤشــــر الــتــجــــــــارة الــخـــــارجــيــــة

10-5 حركة التبادل التجاري بين المملكة ودول 
أمريكا الشمالية 

جدول رقم )16( حركة التبادل التجاري بين المملكة ودول أمريكا الشمالية خالل الفترة من )2009م- 2018م(

السنة
Year

الصادرات
Export

الصادرات
Export

الواردات
Import

حجم التجارة
Trade Volume

الميزان التجاري
Import

20172018201720182017201820172018

PERU4987085142549750447666بيرو71

SLOVAKIA198691689710697-672-681سلوفاكيا72

GUATEMALA144224454454598677-310-230جواتيماال73

CROATIA257144323507581652-66-363كرواتيا74

GIBRALTAR28764701287648287646جبل طارق75

ESTONIA182145657490839635-475-345اسـتونيا76

ECUADOR69138493481562619-424-342اكوادور77

CHILE5153509558560611-458-504شيلي78

LIBYA412494028412522412467ليبيا79

SOMALIA212234307274520509-95-40جمهورية الصومال80

GHANA3024442225324469281419غانا81

SYRIA795346400425406-267-395سوريا82

COTE DIVOIRE31240142316404308399ساحل العاج )كوت دي فوار(83

TOGO1663901510181400151379توجو84

SLOVENIA60152244235304387-183-83سلوفينيا85

SERBIA21169363171365-167-362صربيا86

LATVIA20271341272342-269-341التفيا87

VIRGIN ISLANDS BRITISH03040003040304جزر فيرجين البريطانية88

MADAGASCAR5662582338589296543220مدغشقر89

PANAMA189126592273-91-257بنما90

CAMBODIA3833260237299270-222-204كامبوديا91

COLOMBIA1251581091082332661650كولمبيا92

ZAMBIA1011309229319240-299-218زامبيا93

LUXEMBOURG1218161220172238-149-203لوكسمبورج94

VENEZUELA0121703171-2-169فينزوال95

CYPRUS3235899112422170225-54قبرص96

TURKMENISTAN21610121611160تركمانستان97

SENEGAL12912501130126129125السـنغال98

PARAGUAY273716288189125-135-50براغواى99

UGANDA891101015991258095اوغندا100

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية
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جدول رقم )23( األهمية النسبية للصادرات الوطنية )يساوي أو أكثر من 0.5%( لعام 2018م

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية- األرقام القياسية لتجارة المملكة الخارجية
*القيمة مقربة إلى أقرب رقم صحيح

الصادرات الوطنية: صادرات جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل، أو التي أجرى عليها عمليات صناعية غيرت من شكل وقيمة السلعة.

يوضح الجدول رقم )23( أهم النتائج التالية:
المعدنيــة . 1 المنتجــات  مــن  الوطنيــة   المملكــة  شــكلت صــادرات 

)تتضمــن الوقــود المعدنــي) زيــوت النفــط الخــام ومنتجاتهــا(( خــال 
عــام 2018م مــا يقــارب الـــ 81% مــن إجمالــي صادراتهــا خــال تلــك 
اللدائــن والمطــاط  النســبية منتجــات  األهميــة  فــي  تليهــا  الفتــرة، 
والمنتجــات والصناعــات الكيماويــة كصــادرات وطنيــة غيــر نفطيــة 

التوالــي. 7.4% و6.9% علــى  بنســب 

ومنتجاتهــا( . 2 الخــام  النفــط  )زيــوت  المعدنيــة  المنتجــات  شــكلت 
واللدائــن والمطــاط والمنتجــات والصناعــات الكيماويــة 95.6% مــن 
إجمالــي صــادرات المملكــة خــال عــام 2018م؛ األمــر الــذي يعكــس 
األهميــة النســبية للنفــط ومشــتقاته ولتــك الصناعــات الوطنيــة غيــر 

النفطيــة بالنســبة للمملكــة.

الحادي عشر: األهمية النسبية للصادرات الوطنية والواردات 
السلعية للمملكة

الترتيب
الصادرات الوطنية حسب 

األقسام الرئيسية
القيمة *

) مليار ريال(
األهمية النسبية

)%(

1
المنتجات المعدنية

)  زيوت النفط الخام ومنتجاتها(
87281.3

797.4لدائن ومطاط ومصنوعاتها2

3
منتجات الصناعات الكيماوية وما 

يتصل  بها
746.9

19,61.8المعادن العادية  ومصنوعاتها4

60.5حيوانات حية ومنتجات حيوانية5

6
مواد غذائية  محضرة والمشروبات  

والخل والتبغ  وأبدال تبغ مصنعة
50.5

161.5سلع أخرى7

1,072100اإلجمالي
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الشكل البياني رقم )8(

األهمية النسبية لصادرات المملكة من السلع الوطنية خالل عام 2018م

%0.5

%81

%7

%7

%0.5%2
مواد غذائية محضرة 

والمشروبات  والخل والتبغ

المنتجات المعدنية تتضمن 
زيوت النفط الخام 

المعادن العادية ومصنوعاتهاحيوانات حية  ومنتجات حيوانية 

منتجات الصناعات الكيماوية

لدائن ومطاط  ومصنوعاتهما

يوضح الجدول رقم )23( أهم النتائج التالية:
شــكلت واردات المملكــة مــن المنتجــات اآلالت واألجهــزة والمعــدات الكهربائيــة خــال عــام 2018م مــا . 1

يقــارب الـــ)22%( مــن إجمالــي وارداتهــا خــال تلــك الفتــرة، تليهــا فــي األهمية النســبية معدات النقــل وأجزاؤها 
ومنتجــات الصناعــات الكيماويــة ومــا يتصــل بهــا بنســب 16.5% و10%علــى التوالــي.

ــواردات الموضحــة فــي الجــدول مــا يقــارب الـــ 63% مــن إجمالــي واردات المملكــة مــن الســلع . 2 شــكلت ال
2018م. عــام  خــال  والخدمــات 
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الشكل البياني رقم )9(

األهمية النسبية لصادرات المملكة من السلع الوطنية خالل عام 2018م

جدول رقم )23( األهمية النسبية للصادرات الوطنية )يساوي أو أكثر من 0.5%( لعام 2018م

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية
*القيمة مقربة إلى أقرب رقم صحيح

الترتيب
الواردات حسب األقسام 

الرئيسية
القيمة *

) مليار ريال(
األهمية النسبية

)%(

1
اآلالت واألجهزة والمعدات 

الكهربائية وأجزاؤها
11122

8516.5معدات النقل وأجزاؤها2

3
منتجات الصناعات الكيماوية وما 

يتصل  بها
5210

449المعادن العادية  ومصنوعاتها4

336.4منتجات نباتية5

6
مواد غذائية  محضرة والمشروبات  

والخل والتبغ  وأبدال تبغ مصنعة
260.5

16335.6سلع أخرى7

514100اإلجمالي

%8.6

%6.4

%0.5

%10

%16.5

%22

المعادن العادية ومصنوعاتها

منتجات نباتية

مواد غذائية محضرة 
والمشروبات  والخل والتبغ

منتجات الصناعات الكيماوية 

معدات النقل 

اآلالت واألجهزة  والمعدات الكهربائية 

منتجات الصناعات الكيماوية المعادن العادية ومصنوعاتها

معدات النقل منتجات نباتية

اآلالت واألجهزة  والمعدات الكهربائية مواد غذائية محضرة والمشروبات  والخل والتبغ
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يوضح الجدول رقم )25( أهم النتائج التالية:
دخلــت المملكــة بضائــع مــن الســلع والخدمــات تقــدر بـــ )149,419( مليــون ريــال عبــر مينــاء جــدة اإلســامي، أي مــا يعــادل )%29.1( . 1

مــن إجمالــي واردات المملكــة خــال عــام 2018م، تليهــا المنافــذ الرئيســية األخــرى، وهــي مينــاء الملــك عبــد العزيــز بالدمــام )%20(، 
ومطــار الملــك خالــد الدولــي بالريــاض )12.3%(، ومطــار الملــك عبــد العزيــز الدولــي بجــدة )7.4%(، والبطحــاء )%7.1(.

شكلت هذه المنافذ الخمسة الموضحة في الجدول أدناه )75.8%( من إجمالي الواردات السلعية للمملكة خال عام 2018م.. 2

الثاني عشر: أهم المنافذ الجمركية لواردات المملكة  

جدول رقم )25( األهمية النسبية لمنافذ المملكة الجمركية  

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية

الواردات حسب المنافذ الجمركية

المنافذ الجمركيةمرتبة

الواردات )مليون ريال(
النسبة من إجمالي

الواردات )%(

20172018
نسبة التغير

)%(
20172018

161,424149,4197.432.029.1ميناء جدة اإلسالمي1

99,129102,7183.619.720.0ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام2

50,75563,03224.210.112.3مطار الملك خالد الدولي بالرياض3

38,32037,8391.37.67.4مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجده4

36,04636,5901.57.17.1البطحاء5

118,772124,3944.723.524.2المنافذ االخري

504,447513,9931.9100.0100.0اإلجمالي

الشكل البياني رقم )8(

مطار ملك عبد البطحاء
العزيز الدولي بجدة

مطار ملك خالد 
الدولي بالرياض

ميناء الملك 
ميناء جدة االسالميعبدالعزيز بالدمام

7.17.4

12.3

20.0

7.17.6
10.1

19.7

32.0
20.7
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أهم النتائج المستخلصة لمؤشر التجارة 
الخارجية بالمملكة العربية السعودية

الفصل الثاني
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المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي _ التقرير السنوي الخامس والخمسون )55( 2019م 

مرتبــة المملكــة فــي تقريــر 
ســهولة ممارســة األعمــال 

 2020

 2017
 2018

5.4%

3.8%

مستوى التقدم 72 مرتبةمستوى التقدم 30 مرتبة 

مرتبة المملكة في تقرير 
سهولة ممارسة األعمال 

 2020

تقدم المملكة في مؤشر 
التجارة عبر الحدود

 2019 2019
 2018 2018

مرتبة 86مرتبة 62

مرتبة 158مرتبة 92

ثانيا: تقييم سهولة ممارسة األعمال بالمملكة 
العربية السعودية

أوال: معدل نمو التجارة العالمية

  1May2019 البيانات في الجدول حتى   world Bank )2020( . Doing Busineess :Saudi arabia  ( المصدر: تقارير البنك الدولي
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ثالثا: مرتبة المملكة العربية السعودية عالميا ًفي حركة 
التبادل التجاري الدولي وفق تقارير منظمة التجارة 

العالمية )WTO( )2018م(

  World Trade Statistical Review 2019- The World Trade Organization WTO :المصدر

2018
2017
2016

2016
2017
2018

27
24
21

الواردات

الصادرات

32
32
31

)المربتة(

)المربتة(
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أواًل: نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي غير النفطي

المملكـــة  رؤيـــة  هـــدف 
نســـبة  رفـــع   2030
النفطيـــة  غيـــر  الصـــادرات 
مـــن %16 إلـــى %50 علـــى 
األقـــل مـــن إجمالـــي الناتـــج 

النفطـــي غيـــر  المحلـــي 

مؤشر تجارة المملكة الخارجية ورؤية 2030

برامج العملرؤية المملكة 2030
رفــع نســبة الصــادرات غيــر النفطيــة 
مــن %16 إلــى %50 علــى األقــل مــن 
إجمالــي الناتــج المحلــي غيــر النفطي

المصدر: الهيئة العامة 
لإلحصاء بالمملكة 

2017
 2018

8.9%

21.7%

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة 

2017 2018 8.9%21.7%

ثانيًا: معدل ارتفاع الصادرات غير النفطية للمملكة خالل عام 
2018م مقارنة بعام 2017م
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المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة 

الصادرات

الواردات

أهم 10 وجهات للصادرات، 2018 )مليون ريال(

أهم 10 دول مستورد منها، 2018 )مليون ريال(

الصين

اليابان

الهند

الكوريا الجنوبية

الواليات المتحدة األمريكية

االمارات العربية المتحدة

سنغافورة

هولندا

بلجيكا

تايوان

146,703
123,646

98,689
97,592
95,622

62,073
43,593

35,504
29,289
27,881

الصين

الواليات المتحدة األمريكية

االمارات العربية المتحدة

المانيا

الهند

اليابان

فرنسا

كوريا الجنوبيا

ايطاليا

المملكة المتحدة

81,821
70,642

43,441
28,306

21,322
20,590
19,777

16,195
16,088

11,868
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رابعًا: الميزان التجاري السعودي

خامسًا: إتجاهات مؤشر التجارة الخارجية للمملكة 
خالل الفترة )2009م2018-م(

تطور فائض الميزان التجاري للمملكة بين عامي 2017م و2018م 

حركة التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية خالل عشر سنوات سابقة

مليار ريالمليار ريال

2017
590

2018
 327.4

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة 

72
1

94
2

13
67 14

56
58

3 63
0

14
09

12
84

65
2 76

3
65

5
68

8
52

5
83

2
50

4

50
7

11
04

49
3

40
1

35
8
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أهم المنظمات ذات العالقة بتنمية قطاع 
التجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

الفصل الثالث
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بقــرار مجلــس  بالمملكــة  الخارجيــة  للتجــارة  العامــة  الهيئــة  تأسســت 
الــوزراء الســعودي رقــم )211( وتاريــخ 1440-4-25هـــ الموافــق 1 يناير 
2019م، وذلــك بنــاًء علــى توصيــة مــن مجلــس الشــؤون االقتصاديــة 
والتنميــة، وتعــد الهيئــة مــن أهــم الخطــوات التــي اتخذتهــا المملكــة 

للمســاعدة فــي تحقيــق مســتهدفات وزارة التجــارة واالســتثمار والتــي 
تتماشــى مــع رؤيــة المملكــة التــي تعمــل علــى تنميــة التجــارة الداخليــة 
والخارجيــة غيــر النفطيــة، حيــث تحــددت أهــم األهــداف االســتراتيجية 

للهيئــة علــى النحــو التالــي:

وفــي ســياق ذلــك تعمــل الهيئــة العامــة للتجــارة الخارجيــة علــى تحفيــز 
وتشــجيع المنتجــات الوطنيــة وتعزيــز تنافســيتها مــن خــال حمايتهــا 
مــن ممارســات التجــارة الدوليــة الضــارة وتمكيــن وصولهــا لألســواق 
العالميــة عبــر رفــع نســبة الصــادرات الســعودية غيــر النفطيــة مــن 16% 
إلــى %50 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي. بمــا يحقــق 
التنــوع االقتصــادي، ويحســن  2030 ويعــزز  المملكــة  رؤيــة  أهــداف 

الميــزان التجــاري، ويخلــق فــرص العمــل.
الثنائيــة  االتفاقيــات  بلــورة  فــي  هامــًا  دورًا  الهيئــة  وســتلعب  كمــا 
واإلقليميــة والدوليــة لفتــح األســواق، وتعظيــم مكاســب المملكــة 
أهــم االقتصــادات  المنظمــات، ووصولهــا نحــو  مــن عضويتهــا فــي 

العالميــة. 

تمكين النفاذ على األسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية واالستثمارات والحد من العوائق التي تواجهها.. 1
تعزيز مكاسب المملكة التجارية واالستثمارية في المنظمات الدولية.. 2
ترسيخ المكانة التجارية واالستثمارية للمملكة كمركز إقليمي وعالمي.. 3
رفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية.. 4
متابعة التزامات المملكة باالتفاقيات والتعهدات الدولية ذات الصلة.. 5
تنمية العاقات التجارية واالستثمارية الدولية للمملكة . 6
تمكين تحقيق التنوع في التجارة الخارجية في السلع والخدمات.. 7

أواًل: هيئة التجارة الخارجية 
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الســعودية  الصــادرات  برنامــج  للتنميــة  الســعودي  أطلــق الصنــدوق 
عــام 1420هـــ ويعنــى البرنامــج بتقديــم تســهيات لتمويــل الصــادرات 
الوطنــي مــن خــال تنميــة  الدخــل  تنويــع مصــادر  وضمانهــا بهــدف 
الصــادرات غيــر النفطيــة وزيــادة قدرتهــا التنافســية، وقــد بلــغ عــدد 
عمليــات التمويــل التــي أعتمدهــا الصنــدوق منــذ إطاقــه 287 عمليــة 
ــال.  باإلضافــة إلــى ذلــك تــؤدي  ــار ري بقيمــة إجماليــة بلغــت 45.9 ملي
هيئــة تنميــة الصــادرات )تأسســت فــي عــام 1434هـــ( دورا بــارزا مــن 

خــال إعــداد الدراســات ووضــع الخطــط لتقليــل التحديــات التــي تواجــه 
والبعثــات  الدوليــة  الفعاليــات  فــي  الهيئــة  تشــارك  إذ  المصدريــن؛ 
لتطويــر  عمــل  ورش  وتنظــم  الوطنــي،  المنتــج  لتســويق  التجاريــة 
قــدرات المنشــآت الســعودية وخبراتهــا فــي مجــال التصديــر، وتضــع 
االســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة الصــادرات غيــر النفطيــة، وتعمــل علــى 

وضــع البرامــج التطويريــة بالتشــاور مــع الجهــات ذات العاقــة.

تأسســت منظمــة التجــارة العالميــة فــي 1 ينايــر 1995 م وهــي واحــدة 
الدوليــة،  مهمتهــا األساســية هــي ضمــان  المنظمــات  أحــدث  مــن 
انســياب التجــارة بأكبــر قــدر مــن الساســة واليســر والحريــة بيــن دول 
بالقوانيــن  المختصــة  الوحيــدة  العالميــة  المنظمــة  وهــي   . العالــم 
الدوليــة المعنيــة بالتجــارة مــا بيــن الــدول ، وقــد اتخــذت المنظمــة مــن 
مدينــة جنيــف فــي سويســرا مقــرا لهــا ، كمــا يبلــغ عــدد أعضائهــا  164 
دولــة عضــو إضافــة إلــى 20 دولــة مراقبــة. وتهــدف المنظمــة بشــكل 
رئيســي إلــى إيجــاد وضــع تنافســي دولــي للتجــارة يعتمــد علــى الكفــاءة 

االقتصاديــة فــي تخصــص المــوارد.  
بتاريــخ  العالميــة  التجــارة  منظمــة  إلــى  المملكــة  انضمــت  وقــد   
11/12/2005 م فــي خطــوة تعــد تاريخيــة فــي مســيرة االقتصــاد 
الســعودي تهــدف إلــى اندمــاج االقتصــاد الســعودي فــي االقتصــاد 
العالمــي وزيــادة االســتثمارات الداخليــة والخارجيــة وإيجــاد فــرص عمــل 
للمواطنيــن، وبالتالــي الحصــول علــى فــرص عادلــة للنفــاذ لألســواق 

العالميــة.

تمت بحمد الله تعالى

ثانيًا: تنمية الصادرات السعودية غير النفطية 

 )WTO( ثالثًا: منظمة التجارة العالمية



40

مــؤشــــر الــتــجــــــــارة الــخـــــارجــيــــة

المراجــــــع

أواًل: الوثائق الرسمية:
الهيئة العامة لإلحصاء – الكتاب اإلحصائي السنوي، العدد )54( 1439هـ/1440هـ )2018م( . 1
الهيئة العامة لإلحصاء – الكتاب اإلحصائي السنوي، العدد )53( 1438هـ/ 1440هـ )2017م(.. 2
الهيئة العامة لإلحصاء – تقارير ومؤشرات اقتصادية لتجارة المملكة الخارجية 2018-م.. 3
الهيئة العامة لإلحصاء – تقارير التبادل التجاري للمملكة العربية السعودية والميزان التجاري 2018-م.. 4
مؤسسة النقد العربي السعودي _ التقرير السنوي الخامس والخمسون )55( 2019م.. 5

ثانيًا: المصادر اإللكترونية:
https://www.stats.gov.sa/ar الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة العامة لإلحصاء  .1

.vision2030.gov.sa 2030 الموقع اإللكتروني الرسمي لرؤية المملكة  .2
Wikipedia.org ،موقع ويكبيديا، منظمة التجارة العالمية  .3

ثالثًا: المراجع األجنبية )تقارير رسمية دورية(:
1. World Trade Statistical Review 2019- The World Trade Organization WTO  
2. World Bank )2020(. Doing Business: Saudi Arabia. Edition17th 



41

F O R E I G N  T R A D E  I N D E X


