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Introduction
الـمــقـــدمـــــة



ســعيا مــن المركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لتحقيــق 

األهــداف المنشــودة، يســر المركــز اإلحصائــي الخليجــي أن يقــدم ) أطلــس إحصــاءات 

التجــارة الخارجيــة لــدول مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربيــة 2014م(، 

حيــث يســتعرض األطلــس أهــم البيانــات والمؤشــرات المتعلقــة بالتجــارة الخارجيــة 

بــدول مجلــس التعــاون لعــام 2014م كالصــادرات والــواردات وحجــم التبــادل التجــاري 

ومؤشــر الفائــض والميــزان التجــاري.

وبهــذه المناســبة يتقــدم المركــز اإلحصائــي الخليجــي بالشــكر والتقديــر لجميــع 

ــذا  ــاز ه ــة إلنج ــات المطلوب ــا البيان ــاء لتوفيره ــدول األعض ــي ال ــة ف ــزة اإلحصائي األجه

ــس  ــدول مجل ــي ل ــز اإلحصائ ــن بالمرك ــع العاملي ــول لجمي ــكر موص ــس، والش األطل

ــه الحاليــة،  ــال فــي إخــراج هــذا اإلصــدار بصورت التعــاون علــى إســهامهم بشــكل فّع

ويؤكــد علــى ترحيبــه المســتمر بالمقترحــات والمالحظــات التــي تثــري محتــوى هــذا 

ــإذن اهلل. ــة ب ــدارات القادم ــي اإلص ــل ف ــره لألفض ــى تطوي ــل عل ــس، وتعم األطل

In pursuit of achieving the desired goals, the GCC-Stat is pleased to 

present (The Atlas of GCC Foreign Trade Statistics 2014). The Atlas 

reviews the key data and indicators of foreign trade in the GCC countries 

in 2014 like exports, imports, the volume of trade exchange, the surplus 

indicator and trade balance.

On this occasion, the GCC-Stat would like to extend its thanks and 

appreciation to all statistical offices in Member States for providing 

the data required to compile this Atlas. Thanks are also due to all the 

staff members in the GCC-Stat for their effective contribution to the 

production of this current release. The Center continues to welcome all 

suggestions and feedback that will enrich the content of the Atlas and 

will further develop future releases.

مـــــــــة لمـــقـــــد ا

Introduction
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تزويــد  إلــى  2014م  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  لــدول  الخارجيــة  التجــارة  إحصــاءات  أطلــس  يهــدف 
األعمــال،  ســوق  فــي  والعامليــن  اإلعــام،  ووســائل  الخــاص،  والقطــاع  الحكوميــة،  المؤسســات  فــي  المســتخدمين 
المتعلقــة  البيانــات والمعلومــات  بآخــر  الجمهــور  األخــرى وعامــة  التعليميــة  والباحثيــن واإلحصائييــن والمؤسســات 

التعــاون.  مجلــس  بــدول  والتجــاري  االقتصــادي  القطــاع  فــي  بالتطــورات 
حيــث يعــرض األطلــس أهــم إحصــاءات التجــارة الخارجيــة بــدول مجلــس التعــاون،  فهــو يحتــوي علــى عــدد مــن الخرائــط 
الجغرافيــة والتــي تعــرض أهــم مؤشــرات التجــارة الخارجيــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، مثــل الميــزان 

التجــاري وحجــم التبــادل التجــاري وإجمالــي الصــادرات والــواردات الســلعية بيــن دول المجلــس والعالــم.

مصادر البيانات:
المصــدر الرســمي للخرائــط الجغرافيــة واإلحصــاءات الــواردة فــي األطلــس هــو المراكــز اإلحصائيــة بــدول مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة، عــدا البيانــات الجغرافيــة المكانيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والبيانــات الجغرافيــة لخريطــة 

العالــم فهــي مــن معهــد البحــوث البيئيــة لشــركة ازري المنشــورة فــي موقعهــا فــي الشــبكة المعلوماتيــة.

الفترة الزمنية المرجعية للبيانات: 
جميع المؤشرات تشير لعام 2014م عدا ما تم اإلشارة إليه في هوامش الخرائط.

إشعارات: 
   تــم إعــداد األطلــس مــن قبــل قســم المعلومــات الجغرافيــة المكانيــة في إدارة التقنيــة والمعلومــات بالمركز اإلحصائي 

لــدول مجلــس التعــاون لدول الخليــج العربية.
    ال يمكــن االعتمــاد علــى الخرائــط الــواردة فــي هــذا األطلــس كمرجــع للحــدود السياســية والدوليــة، واقتصــر اســتخدام 

الخرائــط للعــرض والتمثيــل اإلحصائــي فقــط.
   تم ترتيب دول المجلس وفقا للترتيب األبجدي للغة العربية.

    مصطلــح دول المجلــس أو دول مجلــس التعــاون يعنيــان حيثمــا ورد فــي هــذا األطلــس هــو دول مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة.

ــدول مــن النفــط الخــام ومشــتقاته أو الغــاز  ــة لل ــا يخــرج مــن الحــدود الجغرافي ــة م ــة جمل    يقصــد بالصــادرات النفطي
الطبيعــي حســب المعاييــر المتبعــة فــي كل دولــة ويوجــه إلــى دول أخــرى مســتوردة لــه.

   يقصــد بإجمالــي الصــادرات الســلعية غيــر النفطيــة هــي مجمــوع الصــادرات الســلعية الوطنيــة غيــر النفطيــة والســلع 
المعــاد تصديرهــا.

   يقصــد بالتجــارة البينيــة فــي هــذا األطلــس كل التدفقــات الســلعية بيــن دول مجلــس التعــاون إلجمالــي الصــادارت 
الســلعية غيــر النفطيــة .

ويرحــب المركــز بأيــة مالحظــات أو مقترحــات مــن قبــل المســتخدمين والتــي مــن شــأنها أن تعمــل علــى تحســين وإثــراء 

محتــوى اإلصــدارات المســتقبلية للمركــز .

The Atlas of GCC Foreign Trade Statistics aims to provide users in government institutions, the public sector, 
the media, businesses, researchers, statisticians, other educational institutions and the general public with 
the most up-to-date data and information related to development in the economic and trade sectors in the 
GCC countries.
The Atlas shows the key foreign trade statistics in the GCC countries; it includes a number of geographical maps 
that demonstrate the key GCC foreign trade indicators like the trade balance, the volume of trade exchange, 
and the total merchandise exports and imports between the GCC countries and the rest of the world.

Data sources:
The statistical centers in the GCC countries are the official source of the geographical maps and statistics 
included in the Atlas, except for the geospatial data of the United Arab Emirates and the World map which were 
obtained through the maps published on the website of the Environmental Systems Research Institute (esri).

Data reference period:
All indicators refer to 2014, except when otherwise indicated in the margin of the maps.

Notifications:
   The Atlas has been prepared by the GIS section in the IT department in the GCC-Stat.

  The maps used in this Atlas cannot be used as reference for political and International boundaries; they are 

only used for statistical presentation.

   The GCC countries are ordered by using the Arabic alphabetical order.

   Whenever the term “GCC countries” is mentioned in this Atlas, it refers to the member countries of the 

Cooperation Council for the Arab States of the Gulf Countries.

   “Oil- exports” refer to the total sum of the exports of crude oil, oil products and natural gas transported 

across the geographical boundaries of countries based on the criteria adopted in each country and directed 

to other importer countries.

   Total non-oil exports and re-exports refer to the sum of non-oil exports of domestic goods and re-exports.

    The term “intra-trade”, in this Atlas, refers to all commodity flows among GCC countries in proportion to the 

total exports of non-oil merchandise.

The Center is pleased to receive feedback and suggestions in order to improve and enrich the content GCC-
Stat’s future releases.



Concepts and Definitions
المفاهيــم والمصطلحــات



الصادرات السلعية الوطنية:
ويقصــد بهــا جميــع الســلع التــي يتــم إنتاجهــا أو تصنيعهــا محليــا بالكامــل، أو التــي أجريــت عليهــا عمليــات صناعيــة غيــرت 
ــة عليهــا، وتحســب قيمــة  ــر خــارج البــالد بعــد اســتيفاء اإلجــراءات الجمركيــة المطلوب شــكلها وقيمتهــا والمعــدة للتصدي
الصــادرات الســلعية الوطنيــة علــى أســاس )فــوب( وتتضمــن قيمــة البضائــع بمــا فيهــا كافــة المصاريــف حتــى وصولهــا إلــى 

ظهــر الناقلــة أو مركــز العبــور الجمركــي.

الصادرات النفطية:
هــي جملــة مــا يخــرج مــن الحــدود الجغرافيــة للدولــة مــن النفــط الخــام ومشــتقاته أو الغــاز الطبيعــي ويوجــه إلــى دول أخــرى 
مســتوردة لــه. وتحســب قيمــة الصــادرات النفطيــة علــى أســاس )فــوب( وتتضمــن قيمــة البضائــع بمــا فيهــا كافــة المصاريــف 

حتــى وصولهــا إلــى ظهــر الناقلــة أو مركــز العبــور الجمركــي.

إعادة الصادرات السلعية:
ــع التــي ســبق اســتيرادها وأجريــت عليهــا كافــة اإلجــراءات الجمركيــة وأعيــد تصديرهــا دون إجــراء أي تعديــل  وهــي البضائ
يــؤدي إلــى تغييــر فــي شــكلها أو قيمتهــا بشــكل واضــح، وتحســب قيمــة إعــادة التصديــر علــى أســاس )فــوب( وتتضمــن 

قيمــة البضائــع بمــا فيهــا كافــة المصاريــف حتــى وصولهــا إلــى ظهــر الناقلــة أو مركــز العبــور الجمركــي.

الواردات السلعية:
هــي كل الســلع الــواردة إلــى البــالد لتغطيــة االحتياجــات المحليــة والتــي تجــري عليهــا كافــة اإلجــراءات الجمركيــة المتبعــة 
فــي اإلفــراج الجمركــي عــن الســلع المســتوردة ســواء تلــك خاضعــة للرســوم الجمركيــة أو المعفــاة. وتحســب قيمــة الــواردات 
الســلعية علــى أســاس )ســيف( وتتضمــن قيمــة البضائــع فــي محــل إنتاجهــا مضافــً إليهــا أجــور الشــحن والتأميــن لحظــة 

الوصــول إلــى المركــز الجمركــي للدولــة المســتوردة.

الواردات النفطية:
هــي جملــة مــا يدخــل فــي حــدود الدولــة الجغرافيــة مــن النفــط الخــام ومشــتقاته أو الغــاز الطبيعــي مــن دول أخــرى، وتحســب 
ــع فــي محــل إنتاجهــا مضافــا إليهــا أجــور الشــحن  ــواردات النفطيــة علــى أســاس )ســيف( وتتضمــن قيمــة البضائ قيمــة ال

والتأميــن لحظــة الوصــول إلــى المركــز الجمركــي للدولــة المســتوردة.

الميزان التجاري:
هــو الفــرق بيــن القيمــة الكليــة لــكل مــن الصــادرات والــواردات الســلعية، وعندمــا تكــون قيمــة الصــادرات أكبــر يقــال أن هنــاك 

فائضــا فــي الميــزان التجــاري، أمــا عندمــا تكــون قيمــة الــواردات أكبــر يقــال أن هنــاك عجــزًا فــي الميــزان التجــاري.

حجم التبادل التجاري:
هو مجموع القيمة الكلية لكل من الصادرات والواردات السلعية.

التجارة البينية: 
يقصد بها كل التدفقات السلعية بين دول مجلس التعاون. 

والمصطلحـــات المفاهيــم 
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National commodity exports:  
Refers to all goods that are produced or manufactured entirely in a single country (locally), or the goods that 
were subject to industrial processes that changed their shape and value, and are intended for export after 
meeting the required customs procedures. The value of the exports of domestic goods is calculated using free 
on board (f.o.b.) valuation. It includes the value of goods, including all expenses till they arrive on board ships 
or reach the customs transit. 

Oil exports:
Refers to the total sum of crude oil, oil products and natural gas transported across the geographical boundaries 
of a country and directed to other importer countries. The value of oil exports is calculated using (f.o.b). It 
includes the value of goods, including all expenses till they arrive on board ships or reach the customs transit.

Re-exports of goods: 
Refers to goods that were previously imported, have been subject to all customs procedures and re-exported 
without introducing any modification that clearly changes their shape of value. The value of the re-exports of 
goods is calculated using (f.o.b) valuation. It includes the value of goods, including all expenses till they arrive 
on board ships or reach the customs transit.

Merchandise imports:
Refers to all goods coming into the country to cover local needs and that are subjected to all standard customs 
procedures for the clearance of imported goods whether they were taxed or tax free. The value of merchandise 
imports is calculated based on cost, insurance and freight (c.i.f.) valuation and includes transaction value (the 
value of goods at the place of production) plus the cost of freight and insurance to the customs center of the 
importing country.

Oil imports:
Refers to the sum of the crude oil and petroleum products or natural gas that enter the geographical 
boundaries of a country coming from other countries. The value of oil imports is calculated based on (c.i.f)
valuation and it includes transaction value (the value of goods at the place of production) plus the cost of 
freight and insurance to the customs center of the importing country.

Balance of Trade:
Is the difference between the total value of exports and imports of goods, and when the value of exports is 
said to be the biggest there is a surplus in the trade balance, and when the value of imports is the largest, it is 
said to be a deficit in the trade balance.

Volume of Trade:
It is the sum of the total value of both exports and imports of goods.

Intra-trade
Refers to all commodity flows among GCC countries.
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This map is not considered as a reference for political & International boundaries

والدوليــة السياسيــة  للحـــدود  مرجعــــا  الخريطـــــة  هـذه  تعتبـــر  ال 

Oceania
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خريطــة )1(: الموقــع الجغرافــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بيــن قــارات العالــم

Map (1): Geographic Location of GCC Countries Among the Continents of the World
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العربية الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  الوطنية  اإلحصائية  المراكز  والخرائط:  البيانات     مصدر 

 وبيانات وخرائط دول العالم من قرص برنامج                             لمعهد البحوث والنظم البيئية | إزري

Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

Map Legendمفتاح الخريطة

ArcGIS (2013) 



خريطة )2(: دول وعواصم مجلـــس التعـــــاون

Map (2): GCC Countries and Capitals
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Sultanate of Oman

سلطنــــــــــــــة ُعمــــــــــــــان

State of Qatar

 دولـــــــــــــة قطـــــــــــر

Kingdom of Bahrain

البحريــــــــــــــــن مملكــــــة 

State of Kuwait

دولــــــــــــة الكويـــــــــت

Kingdom of Saudi Arabia
المملكة العربيــة السعودية United Arab Emirates

دولة اإلمـارات العربية المتحدة

Map Legendمفتاح الخريطة

This map is not considered as a reference for political & International boundaries
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Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 



ArcGIS (2013) 

خريطة )3(: مساحة دول مجلس التعاون  2014م

Map (3): Area of GCC Countries 2014

 مصدر البيانات والخرائط : المراكز اإلحصائية الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وملف دول العالم - معهد البحوث  والنظم البيئية  إزري

Refrence of Data & Maps:The National Statistics Centers in GCC & Word 

Shapefile  Data  GIS formate from Environmental Systems Research Institute 
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Sultanate of Oman
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State of Qatar
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State of Kuwait

دولــــــــــــة الكويـــــــــت

United Arab Emirates

دولة اإلمـارات العربية المتحدة
Kingdom of Saudi Arabia
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GCC Count r ies 
دول مجلس التعاون

Country
الدولـــة

Map Legendمفتاح الخريطة

This map is not considered as a reference for political & International boundaries

والدوليــة السياسيــة  للحـــدود  مرجعــــا  الخريطـــــة  هـذه  تعتبـــر  العربيةال  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  الوطنية  اإلحصائية  المراكز  والخرائط:  البيانات     مصدر 

 وبيانات وخرائط دول العالم من قرص برنامج                             لمعهد البحوث والنظم البيئية | إزري

Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD



خريطة )4(: سكان دول مجلس التعاون  2014م

Map (4): Population of GCC Countries 2014
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Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 



خريطة )5(: الكثافة السكانية لدول مجلس التعاون 2014م

Map (5): Population Density of GCC Countries 2014

 الكثافة السكانية اإلجمالية لدول مجلس
 التعاون لدول الخليج العربية

Population Density
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خريطة )6(: الموانئ التجارية الرئيسة في دول مجلس التعاون  2014م

Map (6): Main Commercial Ports of GCC Countries 2014

18

Atlas of Foreign Trade Statistics 2014 أطلــس إحصــاءات التجــارة الخارجيــة 2014م  

سلطنـة ُعمــان

 دولـــة قطـــر

البحريــــــــــــــــن مملكــــــة 

دولـة الكويـت

المملكة العربيــة السعودية

دولة اإلمـارات العربية المتحدة

 ميناء خليفة
بن سلمان

ميناء سلمان

دول مجلس التعاون

مفتاح الخريطة

ء مينا
دولة

ميناء صحار

ميناء الدقم

ميناء صالة

ميناء ضباء

ميناء ينبع

ميناء الملك عبداهلل

ميناء جدة اإلسامي

ميناء جيزان
ميناء فرسان

ميناء الملك عبدالعزيز
ميناء رأس تنورة
ميناء الجبيل

ميناء رأس الخير

ميناء رأس مشعاب

ميناء الشعيبة
ميناء الشويخ

ميناء الدوحة

ميناء الجير
ميناء صقر

ميناء رأس الخيمة
ميناء خالد

ميناء الحمرية
ميناء راشد

ميناء جبل علي
ميناء خليفة

ميناء زايد

ميناء دبا الفجيرة

ميناء الفجيرة

ميناء الرويس
ميناء راس لفان

ميناء حالول
ميناء الدوحه
ميناء حمد

ميناء مسيعيد

ميناء خصب

 ميناء شناص

This map is not considered as a reference for political & International boundaries

والدوليــة السياسيــة  للحـــدود  مرجعــــا  الخريطـــــة  هـذه  تعتبـــر  العربيةال  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  الوطنية  اإلحصائية  المراكز  والخرائط:  البيانات     مصدر 

 وبيانات وخرائط دول العالم من قرص برنامج                             لمعهد البحوث والنظم البيئية | إزري

Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 



خريطة )7(: الموانئ التجارية الرئيسة في دول مجلس التعاون 2014م

Map (7): Main Commercial Ports of GCC Countries 2014
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02 Foreign Trade Key Indicators in GCC 
Countries 2014

أبرز مؤشرات التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون 2014م  



أهم حقائق التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون 2014م

External Trade Key Facts in GCC Countries 2014

عالميا ترتيب دول مجلس التعاون في مؤشر فائض الميزان التجاري خال عام 2014م.

انخفاض حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون خال عام 2014م ليبلغ نحو 1335.8 مليار دوالر أمريكي.

مؤشر حجم الصادرات السلعية في جميع دول مجلس التعاون خال عام 2014م مقارنة مع العام السابق له نتيجة النخفاض أسعار النفط.

معدل انخفاض الصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون خال عام 2014م.

أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في مؤشر الصادرات غير النفطية خال عام 2014 م.

أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في مؤشر إجمالي الواردات خال عام 2014 م.

نسبة الزيادة المسجلة في واردات دول المجلس وكانت من الصين حيث بلغت قيمة الواردات 56.1 مليار دوالر أمريكي خال عام 2014م.

شكلت النصيب األكبر من حيث حصتها في الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون وبنسبة 75.9% خال عام 2014م.

انخفاض قيمة الصادرات البينية بين دول مجلس التعاون خال عام 2014م.

األولى

%4.8

انخفض

%1.1 

الهند

%18.3 

صادرات النفط 
والغاز

%0.9 

الصين
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أهم حقائق التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون 2014م

External Trade Key Facts in GCC Countries 2014

GCC ranks in trade balance surplus in 2014.

Decline in the GCC total trade exchange in 2014 to $1335.8 billion.

The decline in merchandise exports in all the GCC Countries during 2014 compared with the previous year was caused by 

the drop in oil price.

The rate of decline in GCC Non-oil exports in 2014.

Key trading partner for non-oil exports of GCC Countries during 2014 .

Key trading partner for total imports of GCC Countries during 2014.

The largest increase in the GCC imports is recorded by China and was $56.1 billion in 2014.

Constitute the largest component in the GCC Countries exports (75.9%) in 2014.

Decline in intra-exports among the GCC Countries in 2014.

 1st  in Global
 Ranking

4.8%

 Drop in Oil
 Prices

1.1%

India

18.3% 

 Oil & Gas
Exports

0.9% 

China
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2014م      خريطــة )8(: حجــم التبـــادل التجــاري لــدول مجلـــس التعــاون مــع العالــم 

Map (8): Trade Exchange of GCC Countries and the World 2014
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2014م  خريطــة )9(: التوزيــع النســبي (%) إلجمالــي الصــادرات والــواردات لــدول مجلــس التعــاون 

Map (9): Percentage Distribution (%) for Total GCC Countries Exports & Imports 2014
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2014م 10(: التوزيــع النســبي (%) إلجمالـــي الصــادرات لــدول مجلــس التعــاون  خريطــة )
Map (10): Percentage Distribution (%) for the Total Exports Trade in GCC Countries 2014
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خريطــة )11(: الترتيــب العالمــي لــدول مجلس التعاون في فائض الميزان التجاري  2014م

Map (11): World Ranking of GCC Countries in Trade Balance Surplus 2014
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خريطــة )12(: التوزيــع النســبي (%) للصــادرات الســلعية غيــر النفطيــة لــدول مجلــس التعــاون حســب أهــم الــدول المســتوردة 2014م

Map (12): Percentage Distribution (%) for GCC Countries Exports of Non Oil Merchandise by Key Importer Countries 2014
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and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 



خريطــة )13(: التوزيــع النســبي (%) إلعــادة التصديــر لــدول مجلــس التعــاون حســب أهم الدول المســتوردة 2014م 

Map (13): Percentage Distribution (%) for GCC Countries Re-Exports by Key Importer Countries 2014
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والدوليــة السياسيــة  للحـــدود  مرجعــــا  الخريطـــــة  هـذه  تعتبـــر  ال 

العربية الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  الوطنية  اإلحصائية  المراكز  والخرائط:  البيانات     مصدر 

 وبيانات وخرائط دول العالم من قرص برنامج                             لمعهد البحوث والنظم البيئية | إزري

Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 



خريطة )14(: التوزيع النسبي (%) للواردات السلعية لدول مجلس التعاون حسب أهم الدول المصدرة 2014م 

Map (14): Percentage Distribution (%) for GCC Countries Imports by Key Exporter Countries 2014
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والدوليــة السياسيــة  للحـــدود  مرجعــــا  الخريطـــــة  هـذه  تعتبـــر  ال 

العربية الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  الوطنية  اإلحصائية  المراكز  والخرائط:  البيانات     مصدر 

 وبيانات وخرائط دول العالم من قرص برنامج                             لمعهد البحوث والنظم البيئية | إزري

Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 



خريطة )15(: التوزيع النســبي (%) إلجمالي الصادرات الســلعية غير النفطية لدول مجلس التعاون حســب القارات  2014م 

Map (15): Percentage Distribution (%) of Total Exports Non Oil from GCC Countries by Continents 2014
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والدوليــة السياسيــة  للحـــدود  مرجعــــا  الخريطـــــة  هـذه  تعتبـــر  ال 

العربية الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  الوطنية  اإلحصائية  المراكز  والخرائط:  البيانات     مصدر 

 وبيانات وخرائط دول العالم من قرص برنامج                             لمعهد البحوث والنظم البيئية | إزري

Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 



خريطــة )16(: التوزيــع النســبي (%) للــواردات الســلعية لــدول مجلــس التعــاون حســب القــارات  2014م 

Map (16): Percentage Distribution (%) of Imports to GCC Countries by Continents 2014
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Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 
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Aspects of GCC Foreign Trade 2014

 احتلــت دول مجلــس التعــاون المرتبــة الخامســة علــى مســتوى دول العالــم مــن حيــث حجــم التبــادل التجــاري بقيمــة 1,335.8 مليــار دوالر 

أمريكــي، كمــا حققــت المرتبــة الرابعــة فــي إجمالــي الصــادرات الســلعية بقيمــة 860.2 مليــار دوالر أمريكــي والمرتبــة الثانيــة عشــرة فــي 

إجمالــي الــواردات الســلعية بقيمــه 475.6 مليــار دوالر أمريكــي والمرتبــة األولــى فــي فائــض الميــزان التجــاري بقيمــة 384.6 مليــار دوالر أمريكــي 

خــال عــام 2014م. 

 انخفضــت قيمــة التبــادل التجــاري لــدول مجلــس التعــاون بنســبة 4.8% فــي عــام 2014م لتبلــغ نحــو 1,335.8 مليــار دوالر  أمريكــي مقارنــة 

بـــ 1403.8 مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام  2013م ، حيــث تراجعــت قيمــة الصــادرات بنســبة 8.4% لتبلــغ حوالــي 860.2 مليــار دوالر أمريكــي 

مقارنــة مــع نحــو 938.7 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2013م، متأثــرة بانخفــاض أســعار النفــط العالميــة، فــي حيــن ارتفعــت قيمــة الــواردات 

بنســبة 2.3% لتبلــغ 475.6 مليــار دوالر أمريكــي خــال عــام 2014م مقارنــة بنحــو 465.1 مليــار دوالر أمريكــي خــال عــام 2013م.

 وفيمــا يخــص أداء التجــارة الخارجيــة لــكل دولــة مــن دول المجلــس خــال عــام 2014م مقارنــة بالعــام الســابق، تراجعــت قيمــة إجمالــي 

الصــادرات الســلعية فــي جميــع دول المجلــس نتيجــة انخفــاض أســعار النفــط، حيــث تراجعــت الصــادرات فــي دولــة قطــر بنســبة 5.0%، وفــي 

ســلطنة عمــان بنســبة 5.7%، وفــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بنســبة 8.2%، وفــي المملكــة العربيــة الســعودية بنســبة 8.9%، وفــي 

مملكــة البحريــن بنســبة  10.5%، وفــي دولــة الكويــت بنســبة %11.8.

 بالنســبة إلجمالــي واردات دول المجلــس خــال عــام 2014م مقارنــة بالعــام الســابق، فقــد ســجلت معظــم دول المجلــس ارتفاعــً فــي قيمــة 

ــة  ــواردات فــي المملكــة العربي ــة قطــر، كمــا ارتفعــت ال ــة المتحــدة و13.3%، بدول ــارات العربي ــة اإلم ــواردات حيــث تراوحــت بيــن 1.7% بدول ال

الســعودية بنســبة 3.4%، وفــي دولــة الكويــت بنســبة 5.9%، وفــي مملكــة البحريــن بنســبة 5.6%، فــي حيــن انخفضــت قيمــة الــواردات فــي 

ســلطنة عمــان بنســبة %13.0.

  أظهــرت البيانــات انخفــاض قيمــة إجمالــي الصــادرات الســلعية غيــر النفطيــة خــال عــام 2014م بنســبة 0.1%، لتبلــغ نحــو 206.6 مليــار 

دوالر أمريكــي، مقارنــة بصــادرات العــام الســابق البالغــة نحــو 206.9 مليــار دوالر أمريكــي. فقــد انخفضــت قيمــة الصــادرات المتجهــة إلــى الهنــد 

وســنغافورة وإيــران والصيــن خــال عــام 2014م بنســب 18.8%، و8.7%، و5.5%، و1.0%، علــى التوالــي مقارنــة بعــام 2013م.  فــي حيــن 

ارتفعــت قيمــة إجمالــي الصــادرات الســلعية غيــر النفطيــة لــدول مجلــس التعــاون المتجهــة إلــى العــراق واالتحــاد األوروبــي بنســبة %67.7، 

ــي الصــادرات الســلعية غيــر النفطيــة فــي التجــارة البينيــة بيــن دول مجلــس التعــاون خــال عــام  ــي. كمــا تراجــع إجمال و7.5%، علــى التوال

2014م بنســبة بلغــت نحــو 1.3%، حيــث بلغــت نحــو 49.3 مليــار دوالر أمريكــي.

 Gulf Cooperation Council (GCC) Countries occupied the fifth place worldwide in terms of the total merchandise trade 

exchange valued at $1,335.8 billion. They also ranked fourth in the total merchandise exports, which amounted to $860.2 

billion. The GCC countries came twelfth in the total imports of goods valued at $475.6 billion and ranked first worldwide 

with regard to the trade surplus which amounted to $384.6 billion in 2014.

 The value of the GCC total merchandise trade exchange declined by 4.8% in 2014, amounting to $1,335.8 billion, com-

pared with $1,403.8 billion in 2013. Influenced by a decrease in world oil prices, exports value dropped by 8.4% to $860.2 

billion compared to $938.7 billion in 2013. The value of imports rose by 2.3%, to $475.6 billion in 2014 compared to $465.1 

billion in 2013. 

 With regard to the performance of foreign trade in goods for each of the GCC countries in 2014 compared to the previous 

year, the value of total merchandise exports dropped in all the GCC countries as a result of lower oil prices. Exports in Qatar 

dropped by 5.0%, the Sultanate of Oman by 5.7%, the United Arab Emirates by 8.2%, Saudi Arabia by 8.9%, Kingdom of 

Bahrain 10.5%.and in Kuwait by 11.8%.

 As for the GCC total imports in 2014 compared with the previous years, most GCC countries recorded an increase in the 

value of imports which ranged between 1.7% in the United Arab Emirates and 13.3% in Qatar. Imports rose by 3.4% in 

Saudi Arabia, 5.9% in Kuwait and 5.6% in the Kingdom of Bahrain, while the value of imports decreased in the Sultanate of 

Oman by 13.0%.

 The data show a decrease in the value of the non-oil exports and re-exports in GCC by 0.1% in 2014, slightly falling to 

$206.6 billion in 2014 compared to $206.9 billion in the previous year. In 2014, the exports directed to India, Singapore, 

Iran, and China declined by 18.8%, 8.7%, 5.5%, and 1.0%, respectively compared to 2013. However, the total value of the 

GCC non-oil exports and re-exports directed to Iraq and the European Union increased by 67.7%, and 7.5%, respective-

ly. Moreover, the total of non-oil exports and re-exports declined in the GCC Intra-Trade in 2014 by about 1.3%, which 

amounted to about $49.3 billion.
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United Arab Emirates
04 دولة اإلمارات العربية المتحدة



ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 403.6 مليــار دوالر    بلــغ حجــم التبــادل التجــاري الســلعي بدول

أي  2013م  عــام  فــي  أمريكــي   مليــار دوالر   419.5 بـــ  2014م مقارنــة  العــام  فــي  أمريكــي 

بنســبة انخفــاض قدرهــا %3.8.

 ســجل الميــزان التجــاري انخفاضــً ملحوظــً فــي الفائــض التجــاري فــي 2014م بلــغ حوالــي 

22.1 مليــار دوالر أمريكــي وبنســبة بلغــت 47.7%، حيــث بلــغ حجــم الفائــض 24.3 مليــار 

دوالر أمريكــي فــي 2014م مقارنــة بفائــض تجــاري فــي عــام 2013م بلــغ حوالــي 46.4 مليــار 

دوالر أمريكــي.

 شــهد إجمالــي الصــادرات الســلعية انخفاضــً بنســبة 8.2%، حيــث بلــغ 213.9 مليــار دوالر 

ــة بـــ 233.0 مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام 2013م، بينمــا  أمريكــي فــي عــام 2014 م مقارن

ارتفعــت الــواردات الســلعية مــن 186.5 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2013م إلــى 189.6 

ــادة قدرهــا %1.7 ــار دوالر أمريكــي فــي العــام 2014م وبزي ملي

 مثلــت إيــران والهنــد والعــراق مجتمعــة مــا نســبته 28.6%، مــن قيمــة إجمالــي الصــادرات  

غيــر النفطيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لعــام 2014م، حيــث بلغــت قيمــة الصــادرات 

لهــذه الــدول 11.5 مليــار دوالر أمريكــي، 11.1 مليــار دوالر أمريكــي، و6.7 مليــار دوالر أمريكــي 

علــى التوالــي.

 جــاءت الصيــن فــي المرتبــة األولــى بنســبة 11.7%، بقيمــة 22.1 مليــار دوالر  أمريكــي مــن 

إجمالــي واردات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تليهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة بنســبة 

10.1%، بقيمــة واردات بلغــت 19.2 مليــار دوالر أمريكــي .

 The total merchandise trade exchange in the United Arab Emirates amounted 

to $403.6 billion in 2014 compared to $419.5 billion in 2013, a decline of 3.8%.

  In 2014, the trade balance in United Arab Emirates recorded a significant de-

cline in the surplus of about $22.1 billion, decreasing by 47.7%, as the trade sur-

plus dropped to $24.3 billion in 2014 from $46.4 billion in 2013.

 The value of total merchandise exports decreased to $213.9 billion in 2014 

compared with $233.0 billion in 2013, a decrease of 8.2%. The value of total 

merchandise imports rose from $186.5 billion in 2013 to $189.6 billion in 2014, 

an increase of 1.7%.

 Iran, India and Iraq together represented 28.6% of the United Arab Emirates 

Non-Oil Exports And Re-Exports in 2014 as the exports to these three countries 

were valued at $11.5 billion, $11.1 billion and $6.7 billion, respectively.

 China ranked first in total imports with United Arab Emirates (11.7%) of total 

imports with a value of $22.1 billion, followed by the United States by (10.1%) 

valued at $19.2 billion.

مامح التجارة الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2014م

Aspects of United Arab Emirates Foreign Trade 2014 

United Arab Emiratesدولة اإلمارات العربية المتحدة  
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خريطــة )17(: الموقــع الجغرافــي لدولــة اإلمــارات العربية المتحــدة بين دول مجلس التعاون

Map (17): Geographic Location of United Arab Emirates within GCC Countries
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Sultanate of Oman
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State of Qatar
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State of Kuwait
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خريطــة )18(: مؤشــرات عــن دولـــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 2014م

Map (18): The Indicators of the United Arab Emirates 2014
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خريطــة )19(: التوزيــع النســبي (%) إلجمالــي الصــادرات الســلعية غيــر النفطيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حســب أهــم الــدول المســتوردة 2014م

Map (19): Percentage Distribution (%) of United Arab Emirates Total Exports – Non Oil Exports and Re Exports - by Key Importer Countries 2014
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خريطة )20(: التوزيع النســبي (%) للواردات الســلعية لدولة اإلمارات العربية المتحدة حســب أهم الدول المصدرة 2014م

Map (20): Percentage Distribution (%) of United Arab Emirates Imports by Key Exporter Countries 2014
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Map (21): Percentage Distribution (%) of United of Arab Emirates Exports –Non Oil Exports and Re Exports – by Continents 2014
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Map (22): Percentage Distribution (%) of United Arab Emirates Imports by Continents 2014
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Kingdom of Bahrain

ــة البحـرين 05مملكـ



 بلــغ حجــم التبــادل التجــاري الســلعي فــي مملكــة البحريــن 42.9 مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام 

2014م مقارنــة بـــ 44.6 مليــار دوالر أمريكــي عــن العــام الســابق، بنســبة انخفــاض قدرهــا %3.7.

 ســجل الميــزان التجــاري انخفاضــا بنســبة 51.6%، حيــث بلــغ الفائــض التجــاري حوالــي 3.5 مليــار 

دوالر أمريكــي فــي العــام 2014م ، مقارنــة بفائــض تجــاري  فــي عــام 2013م، حيــث بلــغ حوالــي 7.3 

مليــار دوالر أمريكــي.

 انخفــض إجمالــي الصــادرات الســلعية بنســبة 10.4%، حيــث بلــغ 23.2 مليــار دوالر أمريكــي 

فــي العــام 2014م، مقارنــة بـــ  25.9 مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام 2013م، بينمــا ارتفــع إجمالــي 

الــواردات الســلعية مــن 18.7 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2013م إلــى 19.7 مليــار دوالر أمريكــي 

فــي العــام 2014م  وبزيــادة قدرهــا %5.6.    

 جــاءت المملكــة العربيــة الســعودية فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث إجمالــي الصــادرات الســلعية 

ــن، حيــث بلغــت 3.0 مليــار دوالر أمريكــي، مــا نســبته 35.6% مــن  غيــر النفطيــة لمملكــة البحري

إجمالــي الصــادرات الســلعية غيــر النفطيــة ، كمــا احتلــت أيضــا المرتبــة األولــى مــن حيــث الــواردات 

الســلعية ، حيــث بلغــت 8.3 مليــار دوالر أمريكــي أي مــا نســبته 42.1% مــن إجمالــي ورادات مملكــة 

البحريــن .

 The total merchandise trade exchange in Bahrain decreased to $42.9 billion in 

2014 compared to $44.6 billion in 2013, a decline of 3.7%.

 In Bahrain, the trade balance significantly dropped by 51.6% as the surplus fell 

from $7.3 billion in 2013 to $3.5 billion in 2014.

 The value of total merchandise exports decreased by 10.4% to $23.2 billion in 

2014 compared with $25.9 billion in 2013. The value of total merchandise im-

ports rose from $18.7 billion in 2013 to $19.7 billion in 2014, an increase of 5.6%.

 The Kingdom of Saudi Arabia occupied first place among the countries import-

ing non-oil exports and re-exports from Bahrain amounting to $3.0 billion and 

representing 35.6% of the non-oil exports and re-exports. Similarly, The Kingdom 

of Saudi Arabia  was the main supplier of the total merchandise imports to Bah-

rain with $8.3 billion, constituting 42.1% of the total merchandise total imports 

in Bahrain.

2014م ــن  ــة لمملكــة البحري مامــح التجــارة الخارجي

Aspects of Kingdom of Bahrain Foreign Trade 2014

Kingdom of Bahrainمملكة البحرين
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خريطة )23(: الموقـــــع الجغرافـــي لمملكــة البحريـــن بين دول مجلس التعاون 

Map (23): Geographic Location of Kingdom of Bahrain within GCC countries
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Map (24): The Indicators of Kingdom of Bahrain 2014
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Map (25): Percentage Distribution (%) of Kingdom of Bahrain  Total Exports – Non Oil Exports and Re Exports – by Key Importer Countries 2014
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Kingdom of Saudi Arabia
06المملكة العربية السعودية



 بلــغ حجــم التبــادل التجــاري الســلعي بالمملكــة العربيــة الســعودية 516.3 مليــار دوالر أمريكــي 

فــي العــام 2014م مقارنــة بـــ 544.0 مليــار دوالر أمريكــي عــن العــام الســابق وبنســبة انخفــاض 

قدرهــا %5.1.

ــغ الفائــض التجــاري حوالــي 168.6   ســجل الميــزان التجــاري انخفاضــا بنســبة 18.8%، حيــث بل

مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام 2014م، مقارنــة بفائــض تجــاري فــي عــام 2013م، حيــث بلــغ 

حوالــي 207.7 مليــار دوالر أمريكــي.   

 شــهد إجمالــي الصــادرات الســلعية انخفاضــً بنســبة 8.9% ، حيــث بلــغ 342.4 مليــار دوالر 

أمريكــي فــي عــام 2014 م مقارنــة بـــ 375.9 مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام 2013 م ،بينمــا 

ارتفعــت الــواردات الســلعية مــن 168.2 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2013م إلــى 173.8 مليــار 

دوالر أمريكــي فــي العــام 2014 م وبزيــادة قدرهــا %3.4.

 جــاءت الصيــن فــي المرتبــة األولــى بيــن الــدول المســتوردة للصــادرات الســلعية غيــر النفطيــة 

للمملكــة العربيــة الســعودية، حيــث بلغــت 7.3 مليــار دوالر أمريكــي، أي مــا نســبته 12.6% مــن 

إجمالــي الصــادرات غيــر النفطيــة، تلتهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة بنســبة 11.0% بقيمــة بلغــت 

6.4 مليــار دوالر أمريكــي، أمــا مــن حيــث واردات المملكــة الســلعية  فــإن الصيــن تمثــل مــا نســبته 

13.4% مــن إجمالــي الــواردات الســلعية، حيــث بلغــت قيمتهــا 23.2 مليــار دوالر أمريكــي، تلتهــا 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة بنســبة 13.0% وبقيمــة بلغــت 22.6 مليــار دوالر أمريكــي.

 The total merchandise trade exchange in the Kingdom of Saudi Arabia declined 

to $516.3 billion in 2014 compared to $544.0 billion in 2013, a decline of 5.1%.

 In Saudi Arabia, the trade balance dropped by 18.8% as the surplus fell from 

$207.7 billion in 2013 to $168.6 Billion in 2014.

 The value of total merchandise exports decreased to $342.4 billion in 2014 

compared with $375.9 billion in 2013, a decrease of 8.9%. The value of total 

merchandise imports rose from $168.2 billion in 2013 to $173.8 billion in 2014, 

an increase of 3.4%.

 China occupied first place among the countries importing non-oil exports and 

re-export from Saudi Arabia. The value of non-oil exports and re-exports from 

Saudi Arabia to China amounted to $7.3 billion, constituting 12.6% of non-oil 

exports and re-exports. This was followed by the United Arab Emirates with $6.4 

billion, constituting 11.0% of non-oil exports and re-exports. China was the larg-

est source total of merchandise imports to the Kingdom of Saudi Arabia in 2014. 

The value of total merchandise imports from China was $23.2 billion, constituting 

13.4% of total merchandise imports. United States is the second with value of 

$22.6 billion constituting 13.0% of total merchandise imports.

مامــح التجــارة الخارجيــة للمملكــة العربيــة الســعودية 2014م

Aspects of Kingdom of Saudi Arabia foreign trade at 2014

Kingdom of Saudi Arabiaالمملكة العربية السعودية
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خريطــة )29(: الموقــــع الجغرافــــي للمملكـــة العربيـــــة السعوديــــــة بيــن دول مجلــس التعــاون

Map (29): Geographic Location of Kingdom of Saudi Arabia within GCC Countries 
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خريطــة )30(: مؤشــرات عــن المملكــة العربيــة الســعودية 2014م

Map (30): The Indicators of Kingdom of Saudi Arabia 2014
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Map (31): Percentage distribution (%) of Kingdom of Saudi Arabi Total Exports –Non Oil Exports and Re Exports – by Key Importer Countries 2014
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Map (32): Percentage Distribution (%) of Kingdom of Saudi Arabia Imports by Key Exporter Countries 2014
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Map (33): Percentage distribution (%) of Kingdom of Saudi Arabia Exports – Non Oil Exports and Re Exports – by Continents 2014

56

Atlas of Foreign Trade Statistics 2014 أطلــس إحصــاءات التجــارة الخارجيــة 2014م  

Oceania
أوقيانوسيا

Percentage Dstribution )%( of Exports
 التوزيع النسبي )%( للصادرات السلعية

Map Legendمفتاح الخريطة

This map is not considered as a reference for political & International boundaries

والدوليــة السياسيــة  للحـــدود  مرجعــــا  الخريطـــــة  هـذه  تعتبـــر  ال 

العربية الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  الوطنية  اإلحصائية  المراكز  والخرائط:  البيانات     مصدر 

 وبيانات وخرائط دول العالم من قرص برنامج                             لمعهد البحوث والنظم البيئية | إزري

Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 



Oceania
 أقونيسيا

Afr ica
أفريقيا

Asia
آسيا

Europe
أوروبا

North America
أمريكا الشمالية

South America
أمريكا الجنوبية

1.7

3.4

17.7

30.8

46.4

خريطــة )34(: التوزيــع النســبي (%) للــواردات الســلعية للمملكــة العربيــــة الســعودية حســب القــارات 2014م

Map (34): Percentage Distribution (%) of Kingdom of Saudi Arabia Imports by Continents 2014
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Sultanate of Oman

07سلطنــــة ُعمـــان



ــار دوالر أمريكــي فــي   بلــغ حجــم التبــادل التجــاري الســلعي فــي ســلطنة عمــان 84.2 ملي

عــام 2014م مقارنــة بـــ 92.0 مليــار دوالر أمريكــي عــن العــام 2013م وبنســبة انخفــاض قدرهــا 

.%8.5

 ســجل الميــزان التجــاري الســلعي فــي عــام 2014م زيــادة فــي الفائــض التجــاري بنســبة 

6.8% ، حيــث بلــغ الفائــض حوالــي 22.3 مليــار دوالر أمريكــي، مقارنــة بفائــض تجــاري فــي عــام 

ــي 20.9 مليــار دوالر أمريكــي. 2013م بلــغ حوال

 شــهد إجمالــي الصــادرات الســلعية  انخفاضــً بنســبة 5.7% حيــث بلــغ 53.2 مليــار دوالر  

أمريكــي فــي عــام 2014م مقارنــة ب 56.4 مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام 2013م ، كمــا 

إنخفضــت الــواردات  الســلعية مــن 35.6 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2013م إلــى 30.9 

مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2014م بنســبة %13.0.

 جــاءت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي المرتبــة األولــى فــي حجــم التبــادل التجــاري 

الســلعي غيــر النفطــي مــع الســلطنة ، حيــث بلغــت الصــادرات الســلعية غيــر النفطيــة 5.5 

مليــار دوالر  أمريكــي وهــو مــا نســبته 29.7%  أي مــا يعــادل الثلــث مــن إجمالــي الصــادرات 

الســلعية غيــر النفطيــة  للســلطنة ، فــي حيــن بلغــت الــواردات الســلعية للســلطنة منهــا 

9.5 مليــار دوالر أمريكي،وبنســبة 30.7% اي مــا يعــادل الثلــث مــن إجمالــي الــواردات الســلعية 

للســلطنة.

 The total merchandise trade exchange in the Sultanate of Oman declined to 

$84.2 billion in 2014 compared to $92.0 billion in 2013, a decline of 8.5%.

 The merchandise trade balance in Sultanate of Oman in 2014 recorded a sur-

plus of $22.3 billion, compared with $20.9 in 2013. This was an increase in the 

surplus of 6.8%.

 The value of total merchandise exports decreased by 5.7% in 2014, with ex-

ports valued at $53.2 in 2014, compared with $56.4 in 2013.   The value of total 

merchandise imports fell from $35.6 billion in 2013 to $30.9 in 2014, a decrease 

of 13.0%. 

 The United Arab Emirates ranked first in terms of the total non-oil merchandise 

trade exchange with the Sultanate of Oman.  The value of non-oil exports and 

re-exports from Sultanate of Oman to the United Arab Emirates, amounted to 

$5.5 billion, representing 29.7% of the total non-oil exports and re-exports of the 

Sultanate of Oman. Similarly, the total merchandise imports to the Sultanate of 

Oman was $9.5 billion, constituting 30.7 % or almost one third of the total mer-

chandise imports to Sultanate of Oman.

2014م مامــح التجــارة الخارجيــة لســلطنة ُعـمــــان 

Aspects of Sultanate of Oman foreign trade 2014

Sultanate of Omanسلطنة ُعـمــان
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خريطــة )35(: الموقـــــع الجغرافـــــــي لسلطنــــــــة ُعمـــــــــان بيــن دول مجلــس التعــاون

Map (35): Geographic Location of Sultanate of Oman within GCC Countries
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Sultanate of Oman

سلطنــــــة ُعمـــــــان

State of Qatar
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خريطــة )36(: مؤشــرات عــن ســلطنة ُعـــمان 2014م
Map (36): The Indicators of  Sultanate of Oman 2014
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Map (37): Percentage Distribution(%) of Sultanate of Oman Exports – Non Oil Exports and Re Exports –  by Key Importer Countries 2014
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Map (38): Percentage Distribution (%) of Sultanate of Oman Imports by Key Exporter Countries 2014
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Map (40): Percentage Distribution (%) of Sultanate of Oman Imports by Continents 2014
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State of Qatar
08دولــــة قطــــــر



 بلــغ حجــم التبــادل التجــاري الســلعي لدولــة قطــر 157.1 مليــار دوالر  أمريكــي فــي العــام 

ــار دوالر أمريكــي عــن العــام 2013م وبنســبة انخفــاض قدرهــا  ــة بـــ 160.2 ملي 2014م مقارن

.%1.9

 ســجل الميــزان التجــاري الســلعي فــي 2014م انخفاضــً فــي الفائــض التجــاري بنســبة %9.6 

ــة بفائــض تجــاري فــي عــام 2013م بلــغ  حيــث  بلــغ حوالــي 96.3 مليــار دوالر أمريكــي ، مقارن

حوالــي 106.5 مليــار دوالر أمريكــي.

 شــهد إجمالــي الصــادرات الســلعية انخفاضــً بنســبة 5.0% حيــث انخفظــت مــن 133.3 

مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2013م إلــى 126.7 مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام 2014م، 

بينمــا ارتفعــت الــواردات الســلعية مــن 26.9 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2013م إلــى 30.4 

ــادة قدرهــا %13.3. مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام  2014م وبزي

 احتلــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المرتبــة األولــى بيــن الــدول المســتوردة للصــادرات 

الســلعية غيــر النفطيــة لدولــة قطــر ، حيــث بلغــت 1.7 مليــار دوالر أمريكــي ، أي مــا نســبته 

12.6% مــن إجمالــي الصــادرات الســلعية غيــر النفطيــة، أمــا مــن حيــث الــواردات الســلعية 

لدولــة قطــر  جــاءت الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي المرتبــة األولــى مــن بيــن الــدول المصــدرة 

لهــا حيــث بلغــت قيمتهــا 3.5 مليــار دوالر أمريكــي ، أي مــا نســبته  %11.4.

 The value of total merchandise trade exchange in Qatar declined to $157.1 bil-

lion in 2014 compared to $160.2 billion in 2013, a fall of 1.9%.

 The value of trade balance in Qatar recorded a decrease in the surplus of 9.6%, 

declining to $96.3 billion compared to a trade surplus of $106.5 billion in 2013

 The value of total merchandise exports declined by 5.0%, from $133.3 billion in 

2013 to $126.7 billion in 2014, while the value of total merchandise imports rose 

from $26.9 billion in 2013 to $30.4 billion in 2014, an increase of 13.3%.

 The United Arab Emirates occupied first place among the countries importing 

non-oil exports and re-exports from Qatar, with value of $1.7 billion constituting 

12.6 % of the non-oil exports and re-export from Qatar.  On the other hand, the 

United States occupied the first rank among exporting countries to Qatar with 

regard to total merchandise imports. Total merchandise imports from the United 

States amounted to $3.5 billion, representing 11.4% of total merchandise im-

ports to Qatar.

مامــح التجــارة الخارجيــة لدولــة قطــر لعام 2014م

Aspects of State of Qatar Foreign Trade 2014

State of Qatarدولة قطــــر
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خريطــة )41(: الموقـــــع الجغرافــــــي دولـــة قطـــر بيــن دول مجلــس التعـــاون

Map (41): Geographic Location of State of Qatar within GCC Countries
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Map (42): The Indicators of  State of Qatar 2014
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Map (43): Percentage distribution (%) of State of Qatar Total Exports – Non Oil Exports and Re Exports – by Key Importer Countries 2014
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Map (44): Percentage Distribution (%) of State of Qatar Imports by Key Exporter Countries 2014
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State of Kuwait 

09دولة الكويـت



 بلــغ حجــم التبــادل التجــاري الســلعي لدولــة الكويــت 131.7 مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام 

2014م مقارنــة بـــ 143.4 مليــار دوالر أمريكــي عــن العــام 2013م وبنســبة انخفــاض بلغــت 

.%8.2

 ســجل الميــزان التجــاري الســلعي فــي عــام 2014م، انخفاضــا فــي الفائــض التجــاري  بنســبة 

17.9% حيــث بلــغ حوالــي 69.6 مليــار دوالر أمريكــي، مقارنــة بفائــض تجــاري فــي عــام 2013م 

بلــغ حوالــي 84.8 مليــار دوالر أمريكــي.

 شــهد إجمالــي الصــادرات الســلعية انخفاضــً بنســبة 11.8% حيــث بلــغ 100.7 مليــار دوالر 

أمريكــي فــي العــام 2014م مقارنــة بـــ 114.1 مليــار  دوالر أمريكــي فــي العــام 2013م ، بينمــا 

ارتفعــت الــواردات الســلعية مــن 29.3 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2013م إلــى 31.0 مليــار  

دوالر أمريكــي فــي العــام 2014 م بزيــادة قدرهــا %5.9.

 جــاءت الصيــن فــي المرتبــة األولــى فــي حجــم التبــادل التجــاري الســلعي مــع دولــة الكويــت، 

ــا  ــار دوالر أمريكــي وهــو م ــن 1.0 ملي ــة للصي ــر النفطي حيــث بلغــت الصــادرات الســلعية غي

نســبته 16.3% مــن إجمالــي صــادرات دولــة الكويــت الســلعية غيــر النفطيــة، فــي حيــن بلغــت 

الــواردات الســلعية لدولــة الكويــت مــن الصيــن 4.5 مليــار دوالر أمريكــي ،وبنســبة %14.3  

مــن إجمالــي الــواردات الســلعية لدولــة الكويــت.

 The total merchandise trade exchange in Kuwait decreased to $131.7 billion 

compared to $143.4 billion in 2013, a decrease of 8.2%.

The value of the merchandise trade balance surplus in 2014 declined by 17.9 %. 

The surplus in 2014 was $69.6 billion, compared with $84.8 billion in 2013.

 The value of total merchandise exports decreased by 11.8% in 2014, with ex-

ports valued at $100.7 billion in 2014, compared with $114.1 billion in 2013.  

However the value of merchandise imports rose from $29.3 billion in 2013 to 

$31.0 billion in 2014, an increase of 5.9%.

 China ranked first in trade exchange with Kuwait comprising non-oil exports 

and re-exports and total imports. The value of non-oil exports and re-exports 

to China amounted to $1.0 billion which accounted for 16.3 % of the non-oil 

exports and re-exports in Kuwait. The value of merchandise imports from China 

to Kuwait equalled $4.5 billion contributing 14.3% of total merchandise imports 

into Kuwait.

مامــح التجــارة الخارجيــة لدولــة الكويــت 2014م

Aspects  of State of Kuwait Foreign Trade 2014

State of Kuwaitدولة الكويت
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خريطــة )47(: الموقــع الجغرافــي لدولــة الكويــت بيــن دول مجلــس التعــــاون

Map (47): Geographic Location of State of Kuwait within GCC Countries

76

Atlas of Foreign Trade Statistics 2014 أطلــس إحصــاءات التجــارة الخارجيــة 2014م  

Sultanate of Oman

سلطنــــــــــــــة ُعمــــــــــــــان

State of Qatar

 دولـــــــــــــة قطـــــــــــر

Kingdom of Bahrain

البحريــــــــــــــــن مملكــــــة 

State of Kuwait

دولـــة الكويــــت

United Arab Emirates

دولة اإلمـارات العربية المتحدة

Kingdom of Saudi Arabia
المملكة العربيــة السعوديـــة

This map is not considered as a reference for political & International boundaries

والدوليــة السياسيــة  للحـــدود  مرجعــــا  الخريطـــــة  هـذه  تعتبـــر  العربيةال  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  الوطنية  اإلحصائية  المراكز  والخرائط:  البيانات     مصدر 

 وبيانات وخرائط دول العالم من قرص برنامج                             لمعهد البحوث والنظم البيئية | إزري

Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 



2014م 48(: مؤشــرات عــن دولـــة الكويــت  خريطــة )

Map (48): The Indicators of  State of Kuwait 2014
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Map (49): Percentage distribution (%) of State of Kuwait Total Exports - Non oil Marchndize - by Key Importer Countries 2014
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Map (50): Percentage Distribution (%) of State of Kuwait Imports by Key Exporter Countries 2014
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Map (51): Percentage Distribution (%) of State of Kuwait Exports - Non oil Marchndize - by Continents 2014
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Map (52): Percentage Distribution (%) of State of Kuwait Imports by Continents 2014
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الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء
The Federal Competitiveness and Statistics Authority 
United Arab Emirates  |  دولة اإلمارات العربية المتحدة
http://www.uaestatistics.gov.ae

مصادر البيانات اإلحصائيــة

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
Informatics & eGovernment Authority 
Kingdom of Bahrain  |  مملكة البحرين
http://www.cio.gov.bh

 الهيئة العامة لإلحصاء
The General Authority for Statistics
Kingdom of Saudi Arabia  |  المملكة العربية السعودية
http://www.cdsi.gov.sa

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
The National Center for Statistics and Information
Sultanate of Oman  - سلطنة ُعمان
http://www.ncsi.gov.om

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
The Ministry of Development Planning and Statistics 
State of Qatar  |  دولة قطر
http://www.qsa.gov.qa

اإلدارة المركزية لإلحصاء
Central Statistical Bureau
State of Kuwait  |  دولة الكويت
http://www.csb.gov.kw
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 معهد البحوث والنظم البيئية         
Economic and Social Research Institute (esri)
http://www.arcgis.com/

مصادر البيانات الجغرافية المكانية

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
Informatics & eGovernment Authority 
Kingdom of Bahrain  |  مملكة البحرين
http://www.cio.gov.bh

 الهيئة العامة لإلحصاء
The General Authority for Statistics
Kingdom of Saudi Arabia  |  المملكة العربية السعودية
http://www.cdsi.gov.sa

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
The National Center for Statistics and Information
Sultanate of Oman  |  سلطنة ُعمان
http://www.ncsi.gov.om

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
The Ministry of Development Planning and Statistics
State of Qatar  |  دولة قطر
http://www.qsa.gov.qa

اإلدارة المركزية لإلحصاء
Central Statistical Bureau
State of Kuwait  |  دولة الكويت
http://www.csb.gov.kw
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