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مواسير وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد

 ٧٣٠٣٠٠: كود رقم

مقدمة

فى اطار الجهود   “ كمرشد لمستثمرى المنطقة الشرقية لتصدير المنتجات                      ” هذا اإلصدار     يأتى                          
،   القطاعات المختلفة       بالسلع المتنوعة، فى       التى تبذلها الغرفة فى تقديم المعلومات المتعلقة               

إستراتيجيات        وضع  المنطقةعلى   المصانع فى     فى مساعدة  الجهود آملين أن تساهم هذه   
.  وانفتاح أكثر إيجابية على العالم الخارجى            ،االستثمار      إلى تنمية      يؤدِّى  بما     وتطبيقها،       تسويقية فعَّالة    

عن اتجاهات      هذا االصدار الى تقديم معلومات تفصيلية لمستثمرى المنطقة الشرقية                                             ويهدف            
ية من خالل تحليل    وتنافسية سلع المملكة العربية السعودية المصدرة الى األسواق الخارج                  

در إليها ، باإلضافة الى             الصادرات السعودية من إحدى السلع التصديرية ، واهم األسواق التى تص                      
  أمام مستثمرى المنطقة         ة   التعرف على المصدرين والمستوردين العالميين ، وكذلك األسواق الواعد                       

  . السلع   لتصدير هذه      الشرقية    

  السلعة    صل بمستوى التحليل إلى مستوى               ي حيث     متميزة،    هذا االصدار إضافة معلوماتية                          ويعد           
. السلعية    ، وليس مستوى تجميعى للمجموعات أو األقسام                 المفردة  

مواسير وأنابيب         وتحليل تجارة المملكة العربية السعودية من               نتناول عرض       هذا العدد  وفى                    
، والتى تعتبر أخر احصائيات رسمية                ٢٠٠٦ لقيمة بيانات عام          طبقاً  وأشكال مجوفة من حديد صب،        

. صادرة عن وزارة االقتصاد والتخطيط        
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األولالقسم 

لمواسير وانابيب وأشكال مجوفة من حديدالعالمية  مالمح التجارة

مواسير      منقيمة الواردات العالمية      بلغت  
   حوالى وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد           

،   ٢٠٠٦ دوالر أمريكى عام      مليون  ١٧٠٥٫٥٤

   - من هذا البند       -ارتفعت  قيمة واردات العالم       
سنوياً فى المتوسط، خالل            %   ١٧بمعدل   

  ) . ٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢( الفترة  

 بين الدول       األول  المركز    الجزائر     شغلت   
لمواسير وأنابيب وأشكال مجوفة             المستوردة    

 يمثِّل    بما    العالم،     مستوى     على من حديد   
 قيمة واردات   من إجمالى  %١٤٫٩٥ حوالى
.   ٢٠٠٦عام    -   من هذا البند    -  العالم 

لمواسير وأنابيب وأشكال  الدول المستوردةأهم. ١
 :٢٠٠٦، عام  مستوى العالمعلىمجوفة من حديد  

٣

مواسير      منالعالمية     الصادرات  قيمة  بلغت   
   حوالى  وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد       

،   ٢٠٠٦ دوالر أمريكى عام      مليون  ١٠٦٧٫٨٨

 من هذا البند     -ارتفعت  قيمة صادرات العالم      
سنوياً فى المتوسط، خالل           %  ١٣  بمعدل    -

) .   ٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢( الفترة  

 المركز األول بين الدول       الصين   شغلت  
لمواسير وأنابيب وأشكال مجوفة              المصدرة  

 يمثِّل     بما   العالم،    مستوى   على من حديد 
  قيمة صادرات   من إجمالى    %٢٥٫٩٥ حوالى 
.   ٢٠٠٦عام    -   من هذا البند    -  العالم 

لمواسير وأنابيب وأشكال  المصدرةالدول أهم .٢
 :٢٠٠٦، عام  مستوى العالمعلىمجوفة من حديد  

لمواسير وانابيب وأشكال             المستوردة   أهم الدول  
  ٢٠٠٦   عام ،العالم   على مستوى      مجوفة من حديد،   

) مليون دوالر أمريكى  (

لمواسير وانابيب وأشكال            أهم الدول المصدِّرة     
  ٢٠٠٦   عام ،العالم   على مستوى      مجوفة من حديد،   

٢٥٤٫٩٠

١٧٠٫٢٢

٨٥٫٤٨

٦٣٫١١

٥٩٫٩٧

٦٤٫٤٥

٠ ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ ٣٥٠

الجـزائر 

قطر

أسـبانيا 

الكويت

إيطاليا 

فرنسا
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٢٧٧٫١٣

١٣٢٫٢٥

٨٣٫٩٦

٧٣٫٦٢

٥٧٫١٤

٧٧٫٥١

٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠

الصين

ألمانيا

اليابان

الواليات المتحدة األمريكية

الهند

المملكة المتحدة



الثانىالقسم 
لمواسير وانابيب وأشكال مجوفة من حديد  العربية السعوديةالمملكة تجارة

بلغ إجمالى قيمة صادرات المملكة           
 مواسير وأنابيب        العربية السعودية من      

  ١٥٥٫٢٦ حوالى وأشكال مجوفة من حديد       
.  ٢٠٠٦ ريال سعودى، عام        مليون

انخفضت قيمة صادرات المملكة العربية             
  ٢٠٠٦ عام  -من هذا البند     -السعودية    

 مليون ريال سعودى مقارنة      ٨٧٫٦٠بمقدار  
  ٢٫٠٥، كما انخفضت بمقدار         ٢٠٠٥بعام    

.  ٢٠٠٣مليون ريال سعودى مقارنة بعام         

شغلت دول مجلس التعاون الخليجى             
المملكة العربية         فى صادرات  األول   المركز 

مواسير وأنابيب وأشكال         من السعودية    
 بأهمية نسبية بلغت             مجوفة من حديد،     

دول  ا  ه تل ت   ، ٢٠٠٦ عام   % ٩٧٫٧٧ حوالى 
بأهمية نسبية          ، الجامعة العربية األخرى         

قيمة  من إجمالى     %١٫٧٠بلغت حوالى      
 من المملكة العربية السعودية             صادرات 

. هذا البند    

قيمة الصادرات السعوديةالدول المستوردة
)ريال سعودى مليون   (

األهمية النسبية
(%)

١٥١٫٧٩٦٩٧٫٧٧دول مجلس التعاون الخليجى 

١٫٧٠

٠٫٣٤

٠٫١٩

١٥٥٫٢٥٥١٠٠إجمالى الصادرات  السعودية 

٢٫٦٣٩

٠٫٥٢٦

٠٫٢٩٤

دول الجامعة العربية اآلخرى

دول أسيوية عدا العربية 
واألسالمية  

مجموعات دول أخرى 

 المملكة العربية السعودية            صادرات أهم أسواق 
  ٢٠٠٦ عام   لمواسير وانابيب وأشكال مجوفة من حديد،              

لمواسير      المملكة العربية السعودية             تطور صادرات   
  وانابيب وأشكال مجوفة من حديد،          

  )٢٠٠٦ - ٢٠٠٣(خالل الفترة      

٤

)ريال سعودى مليون   (

 مواسـير   صادرات المملكـة العربيـة الـسعودية مـن        . ١
:٢٠٠٦وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد، عام 

٢٣٤٫٤٨

١٥٧٫٣١

٢٤٢٫٨٦

١٥٥٫٢٦

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦
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 السعودية الوارداتقيمةالمصدرةالدول 
)ريال سعودى مليون   (

األهمية النسبية
(%)

٣٥٫٤٩١٨٫٨٥الصين الشعبية

١٥٫٥٨

١٣٫٩٨

١٣٫٤٥

٩٫٧٩

٢٨٫٣٥

١٨٨٫٣٢١٠٠  السعوديةالوارداتإجمالى  

٢٩٫٣٤

٢٦٫٣٢

٢٥٫٣٤

١٨٫٤٣

٥٣٫٤٠

روسيا اآلتحادية   

أسبانيا  

اليابان

االمارات العربية المتحدة 

دول أخرى

من   العربية السعودية        المملكة    واردات دولأهم 
  ٢٠٠٦ عام   ،مواسير وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد            

)ريال سعودى مليون   (

ــسعودية مــن   .٢ ــة ال  مواســير واردات المملكــة العربي
:٢٠٠٦وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد، عام 

من  المملكة العربية السعودية            تطور واردات 
  ،مواسير وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد            

  )٢٠٠٦ - ٢٠٠٣(خالل الفترة      

١٠٢٫٤٠

٥٩٫٦٧

١٤٦٫٨٦

١٨٨٫٣٢

٠

٤٠

٨٠

١٢٠

١٦٠

٢٠٠

٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦

بلغ إجمالى قيمة واردات المملكة العربية            

 مواسير وأنابيب وأشكال         السعودية من   

   مليون   ١٨٨٫٣٢ حوالى  مجوفة من حديد     
.  ٢٠٠٦ريال سعودى، عام       

ارتفعت قيمة واردات المملكة العربية          

  ٢٠٠٦عام   -من هذا البند     -السعودية    

 مليون ريال سعودى مقارنة        ٤١٫٤٦بمقدار  

  ١٢٨٫٦٥، كما ارتفعت بمقدار      ٢٠٠٥بعام   
.  ٢٠٠٣مليون ريال سعودى مقارنة بعام         

فى  المركز األول   شغلت الصين الشعبية       

من  المملكة العربية السعودية           واردات

  مواسير وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد،            

 عام   % ١٨٫٨٥ بأهمية نسبية بلغت حوالى         

 نسبية     روسيا االتحادية بأهمية           ا  ه تل ت   ، ٢٠٠٦

قيمة  من إجمالى     % ١٥٫٥٨ حوالى   بلغت   

 من  المملكة العربية السعودية          واردات
. هذا البند    
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الثالثالقسم 

مواسير وأنابيب لتصدير الشرقية المنطقة أمام مستثمرى األسواق الواعدة 

 وأشكال مجوفة من حديد

لمواسير وانابيب وأشكال              المصدرة والمستوردة من حيث القيمة         الدولبعد التعرف على أهم                          
 أمام مستثمرى المنطقة             لها   الواعدة    األسواق ، البد وأن نتعرف على أهم             مجوفة من حديد    

).   ٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢(خالل الفترة       - من هذا البند        -  دول العالم   استنادا إلى معدالت نمو واردات            ، الشرقية   
، والتى    معدل واردتها من مواسير وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد               التى يزداد      معرفة الدول  أى (

. )  لمستثمرى المنطقة           مستقبلية    تسويقية   على رسم سياسة       تساعد   

الدول
 المستوردة

قيمة الواردات
)مليون دوالر أمريكى(

حصة الدولة 
 ورداتقيمة  من

العالم
(%)

قيمةمعدل نمو 
 الوردات خالل الفترة 

)٢٠٠٦ – ٢٠٠٢(

١٧٠٫٢٢٩٫٩٨

١٤٫٩٥

٢٫٧٣

٢٫٨٢

٢٫٥٩

٦٣٫١١٣٫٧٠٢١٨٢٥إيطاليا

٢٫٨١

٥٫٠١

٣٫٥٢

٣٫٧٨

٥١٫٨٩

٤٨٫١١

١٠٠

٢٥٤٫٩٠

٨٦

٧٠

٥٢

٢٥

٢٤

١٩

١٧

٥٩٫٩٧١٠٩٩٧فرنسا

٦٤٫٤٥٥٩٢١الكويت

٨٨٤٫٩٦إجمالى الدول 

٨٢٠٫٥٨باقى دول العالم

قيمة ورداتإجمالى  
١٧٠٥٫٥٤ العالم

٤٦٫٥٨

٤٨٫١٨

٤٤٫٢٠

٤٧٫٨٧

٨٥٫٤٨

١٢٠٠قطر

٩١٩الجزائر

١٠٥٠عمان

١٢٦٠المملكة المتحدة 

٨١٩البرتغال

٩٥٩سنغافورا 

٧١٤أسبانيا  

متوسط
 قيمة الطن

)دوالر أمريكى(

 المنطقة الشرقية        أمام مستثمرى       أهم األسواق الواعدة   
مواسير وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد             لتصدير      
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من   المملكة المتحدة        بلغت قيمة واردات    
مواسير وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد                 

،   ٢٠٠٦ مليون دوالر أمريكى عام       ٤٨٫١٨ حوالى   
 قيمة واردات  من إجمالى    % ٢٫٨٢  وهذا يمثل   

. البند      من هذا العالم 

إجمالى الكمية التى استوردتها              كما بلغ  
 طن،   ألف  ٣٨٫٢٣حوالى   المملكة المتحدة     

من  قيمة الطن     العام ل    متوسط     ال  وبلغ 
  ياً أمريك  اً دوالر  ١٢٦٠المملكة المتحدة           واردات

  .٢٠٠٦عام -  البند    هذا  من -

هناك فرصة لزيادة صادرات المملكة           
مواسير وأنابيب        من  العربية السعودية       

للمملكة     وأشكال مجوفة من حديد         
نظراً الرتفاع متوسط معدَّل النمو            المتحدة،     

  ها منالمملكة المتحدة      السنوى لواردات      
). ٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢ (خالل الفترة    ، % ٢٥بـحوالى      

لمواسير وأنابيب          أهم الدول المصدِّرة     :المملكة المتحدةسوق . ١
المملكة      إلى  وأشكال مجوفة من حديد      

  ٢٠٠٦  عام   ،المتحدة   

34.5

32.2

13.6

6.9
3.9

8.9

الصين الهند

المانيا 

دول أخرى

٣٤٫٥

٣٢٫٢

٨٫٩

١٣٫٦

٦٫٩

فرنسا

هولندا ٣٫٩

 (%)

:البرتغالسوق . ٢

لمواسير وأنابيب          أهم الدول المصدِّرة     
  ،البرتغال      إلى  وأشكال مجوفة من حديد      

  ٢٠٠٦  عام

المملكة المتحدة

 (%)

45

33.6

12.5

4.4 4.2 3

ألمانيا 
أسبانيا   

فرنسا

دول أخرى

٤٥

٣٣٫٦

٤٫٤
١٢٫٤

٤٫٢
٠٫٤

إيطاليا 

مواسير   من  البرتغال    بلغت قيمة واردات    
  حوالى وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد           

وهذا  ،  ٢٠٠٦ مليون دوالر أمريكى عام     ٤٤٫٢٠
 قيمة واردات  من إجمالى   %٢٫٥٩ يمثِّل 

. البند      من هذا العالم 
إجمالى الكمية التى استوردتها              كما بلغ  

  وبلغ   طن،  ألف   ٥٣٫٩٣حوالى   البرتغال    
 من وارداتقيمة الطن     العام ل   متوسط    ال 

  البند    هذا من -  ياً أمريك اًدوالر  ٨١٩ البرتغال      
  . ٢٠٠٦عام  -

هناك فرصة لزيادة صادرات المملكة            
مواسير وأنابيب        من العربية السعودية       

نظراً    للبرتغال،      وأشكال مجوفة من حديد        
الرتفاع متوسط معدَّل النمو السنوى            

خالل    ، % ٢٤ بـحوالى      ها  منالبرتغال    لواردات 
) . ٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢ ( الفترة 
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:إيطالياسوق . ٣

٨

لمواسير وأنابيب وأشكال            أهم الدول المصدِّرة     :سنغافورا سوق .٤
  ٢٠٠٦  عام   ،سنغافورا   إلى  مجوفة من حديد     

مواسير   من  سنغافورا  بلغت قيمة واردات    
  حوالى وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد           

وهذا  ،   ٢٠٠٦ مليون دوالر أمريكى عام       ٤٧٫٨٧
 قيمة واردات من إجمالى  % ٢٫٨١ يمثل 

. البند      من هذا العالم 
إجمالى الكمية التى استوردتها              كما بلغ  

  وبلغ  طن،   ألف  ٤٩٫٨٩ سنغافورا حوالى 
 من وارداتقيمة الطن     العام ل   متوسط    ال 

 هذا من -  ياً أمريك  اًدوالر  ٩٥٩سنغافورا     
  . ٢٠٠٦عام  -  البند   

هناك فرصة لزيادة صادرات المملكة            
مواسير وأنابيب        من العربية السعودية       

لسنغافورا،    وأشكال مجوفة من حديد       
نظراً الرتفاع متوسط معدَّل النمو السنوى               

خالل   ،  % ١٩ بـحوالى       هامنسنغافورا  لواردات  
) . ٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢ ( الفترة 
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مواسير    من  إيطاليا    بلغت قيمة واردات    
  حوالى وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد           

وهذا  ،  ٢٠٠٦ مليون دوالر أمريكى عام       ٦٣٫١١
 قيمة واردات   من إجمالى   %٣٫٧٠ يمثل 

. البند      من هذا العالم 

إجمالى الكمية التى استوردتها              كما بلغ  
  وبلغ  طن،   ألف    ٧٦٫٥١ إيطاليا حوالى       

 من وارداتقيمة الطن     العام ل   متوسط    ال 
  البند   هذا من -  ياً  أمريك  اًدوالر ٨٢٥ إيطاليا     

  . ٢٠٠٦عام  -

هناك فرصة لزيادة صادرات المملكة            
مواسير وأنابيب        من العربية السعودية       

نظراً    إليطاليا،         وأشكال مجوفة من حديد         
الرتفاع متوسط معدَّل النمو السنوى            

خالل  ،  % ٢١   بـحوالى   ها من إيطاليا    لواردات 
) . ٢٠٠٦ -  ٢٠٠٢ ( الفترة 
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  ٢٠٠٦ عام  ، إيطاليا       إلى  مجوفة من حديد     

سويسرا

 (%)

44.5

14
6.7

6.6

5.2

23
الصين

كوريا الجنوبية     

دول أخرى

٤٤٫٥
٢٣

٥٫٢

١٤٫٠
٦٫٦

ماليزيا 

٦٫٧

تايوان

اليابان 

فرنسا

مواسير وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد    -المنطقة الشرقية عاصمة الصناعات الخليجية 



مواسير وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد    -المنطقة الشرقية عاصمة الصناعات الخليجية 

الرابعالقسم 

الدولية لمواسير وانابيب المنطقة الشرقية عن التجارة مستثمرومعلومات تهم  

 وأشكال مجوفة من حديد

لمواسير وانابيب           الدول المستوردة     أهم
 من حيث متوسط      ، وأشكال مجوفة من حديد    

٢٠٠٦ ، عام   م لالعا  ، على مستوى     قيمة الطن   

١٢٦٠

١٢٠٠

١٠٥٠

٩٥٩

٩٢١

٩١٩

٩٩٧

٠ ٤٠٠ ٨٠٠ ١٢٠٠ ١٦٠٠ ٢٠٠٠

المملكة المتحدة 

قطر

عمان

فرنسا 

سـنغافورا 

الكويت 

الجزائر

لمواسير وانابيب          أهم الدول المستوردة     
 حجم من حيث   ، وأشكال مجوفة من حديد    

٢٠٠٦  ، عام مل العا  ، على مستوى      الكمية  

٢٧٧٫٤

١٤١٫٨

٧٠٫٠

٦٠٫٢

٥٣٫٩

١١٩٫٧

٧٦٫٥

٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠

الجزائر

قطر 

أسبانيا

إيطاليا

الكويت

فرنسا

البرتغال

) دوالر أمريكى  ( ) ألف طن (

  الكميةحجم حيث لمواسير وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد  منأهم الدول المستوردة . ١

 مستوى علىلمواسير وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد              األول بين الدول المستوردة         الجزائر المركز     شغلت   
  ٢٠٠٦ عام - من هذا البند    - ألف طن   ٢٧٧٫٤ الجزائر    ، من حيث حجم الكمية المستوردة، حيث استوردت       العالم  

،   مستوى العالم  علىلمواسير وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد              المركز الثانى بين الدول المستوردة           قطر شغلت  
  . ٢٠٠٦ عام  - من هذا البند    - ألف طن  ١٤١٫٨ قطر من حيث حجم الكمية المستوردة، حيث استوردت      

 قيمة الطن متوسط حيث لمواسير وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد  منأهم الدول المستوردة . ٢
 علىلمواسير وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد            األول بين الدول المستوردة    المملكة المتحدة المركز   شغلت  

  ١٢٦٠ بما قيمته  الطن    المملكة المتحدة   ، من حيث متوسط قيمة الطن المستورد، حيث استوردت          مستوى العالم   
  ٢٠٠٦ عام - من هذا البند    -دوالر أمريكى   

 مستوى علىلمواسير وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد               المركز الثانى بين الدول المستوردة             قطر شغلت  
 من  - دوالر أمريكى   ١٢٠٠ بما قيمته   الطن   قطر، من حيث متوسط قيمة الطن المستورد، حيث استوردت        العالم  

. ٢٠٠٦ عام  -هذا البند  
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 الدمام  -المدينة الصناعية الثانية  : موقعال
٦٦ : ب.ص

٨١٢٢٢٤٩  : الهاتف
٨١٢١٢٦٠  : الفاكس

الشركة العربية للمعادن

الجبيل الصناعية : موقعال
١٠٢٩٨  : ب.ص

٣٤١٢٥٠٥  : الهاتف
٣٤١٧١٤٠  : الفاكس

المصنع العربى لتشكيل المعادن

الجبيل الصناعية : موقعال
١١١٨٧  : ب.ص

٣٤١٦٣٧٦  : الهاتف
٣٤١٢٧٨٤ : الفاكس

شركة أوستريان اينيرجى العربية المحدودة

 الدمام -المدينة الصناعية األولى  : موقعال
٢٧٣٢ : ب.ص

٨٤٧٣٠١٤ : الهاتف
٨٤٧٣٢١٠ : الفاكس

مـــــصنع بغلـــــف الظـــــافر لتـــــصنيع الفـــــوالذ 
والمعادن

 الدمام  -المدينة الصناعية الثانية  : موقعال
٥٨٩ : ب.ص

٨١٢١٢١٤ : الهاتف
٨١٢١١٣١ : الفاكس

الــشركة العربيــة الــسعودية لــصناعة انابيــب   
حديد الدكتايل المحدودة

 الدمام  –المدينة الصناعية األولى  : موقعال
٤١٦٦ : ب.ص

٨٤٧١٨٨٥ : الهاتف
٨٤٧١٧٤٩ : الفاكس

مصانع الشمرانى للصناعات المعدنية

  الدمام-المدينة الصناعية األولى  : موقعال
١٩٦٣ : ب.ص

٨٤٧١٣٥٠ : الهاتف
٨٤٧٣٣٢٠ : الفاكس

المـــــصنع الحـــــديث للحديـــــد وللـــــشكمانات 
المحدودة

مصنع العتيبى النتاج الشكمانات

الخامسالقسم 

لمواسير وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد  بعض المصانع والشركات المصدرة  

فى المنطقة الشرقية
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 الدمام -المدينة الصناعية األولى  : موقعال
٢٩٤ : ب.ص

٨٤٧٢٨١٥  : الهاتف
٨٤٧١٣٧٥ : الفاكس

مركز معلومات غرفة الشرقية١٠



الظهران  : موقعال
١٠٩٩ : ب.ص

٨٨٢٥٢٦٦  : الهاتف
٨٨٢٥٤٣٥ : الفاكس

شركة االنابيب الوطنية المحدودة

مدينة الجبيل الصناعية : موقعال
١٠١٣٨ : ب.ص

٣٤١٩٣٠٤ : الهاتف
٣٤١٦٧١٧ : الفاكس

شركة بيلليلى الـسعودية للـصناعات الثقيلـة        
المحدودة

  الدمام -المدينة الصناعية الثانية  : موقعال
١١٦٨٠ : ب.ص

٨١٢٢٢٢٢ : الهاتف
٨١٢١٠٠٥ : الفاكس

الشركة السعودية النابيب الصلب المحدودة

المدينة الصناعية بالدمام  : موقعال
١١٥٧ : ب.ص

٨٢٧١٢٩٣ : الهاتف
٨٢٦٥٦٥٢ : الفاكس

مصنع أنوار الشرقية
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الخبر : موقعال
٣٢٨ : ب.ص

٨٨٢٧٠٦٨ : الهاتف
٨٨٢٥١٩٣ : الفاكس

الشركة السعودية العربيـة لمنتجـات الحديـد        
)سافاملى(الصناعى 

الخبر : موقعال
٩٠ : ب.ص

٨٨٢٧٠٦٨ : الهاتف
٨٨٢٥١٩٣ : الفاكس

الشركةالعربية الـسعودية لتـصنيع المعـادن       
المحدودة

الجبيل الصناعية : موقعال
١٠٠٥٣ : ب.ص

٣٥٧١١٠٠ : الهاتف
٣٥٨٦٠٢٦ : الفاكس

)حديد(الشركة السعودية للحديد والصلب 

الدمام  : موقعال
٢٥٣٩ : ب.ص

٨٥٠١٢٩١ : الهاتف
٨٥٠١٣٩٢ : الفاكس

مصنع سالهب للصناعات المعدنية

مركز معلومات غرفة الشرقية١١



المراجع 

: مراجع عربية. ١

.ت والواردات، اعوام مختلفة         وزارة االقتصاد والتخطيط، مصلحة اإلحصاءات العامة، إحصاءات الصادرا             

. ٢٠٠٧غرفة الشرقية، الدليل الصناعى للمنطقة الشرقية،          

.٢٠٠٥، غرفة الشرقية، دليل الصناعات المعدنية والكيميائية للمنطقة الشرقية          

. ٢٠٠٤غرفة الشرقية، المصانع المصدرة فى المنطقة الشرقية،           

: بيانات. ٢

.٢٠٠٨غرفة الشرقية، قاعدة بيانات المنتسبين،         

. ٢٠٠٦،  قاعدة بيانات التجارة العالمية،            ITC)(مركز التجارة العالمية       

. ٢٠٠٦ ،Comtradeاألمم المتحدة، قاعدة بيانات       
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تحمل اية مسئولية،       المعلومات الواردة فى هذا التقرير ال تعبر عن اي موقف للغرفة وال ن             @    
.رغم اتباع أقصى درجات الدقة والحذر اثناء اعداد هذا التقرير             
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