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 غرفة الشرقية -مركز المعلومات والدراسات 

2...........................................................لمملكة البحرينأهم المؤشرات والحقائق الرئيسية 

3 .............................................البحرينالعالقات االقتصادية والتجارية بين المملكة ومملكة 

6............البحرينالعربية السعودية ومملكة المملكة واقع ومستقبل القطاع العقاري في 
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 القسم األول

 لمملكة البحرينالمؤشرات والحقائق الرئيسية أهم 

 االقتصاد والموارد الطبيعية

 خريطة مملكة البحرين

 غرفة الشرقية -مركز المعلومات والدراسات 

 م2015، عام تقديرات عدد سكان 

 ، أهم المؤشرات االقتصادية 
 م2015عام 

 مليار دوالر أمريكي  31.1 

 مليار دوالر أمريكي  30.8

 الموقع والمساحة
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 القسم الثاني

   ومملكة البحرينالعالقات االقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية 

«

»

 غرفة الشرقية -مركز المعلومات والدراسات 

تطور الميزان التجاري بين المملكة العربية السعودية  
 (م2015  -2011)ومملكة البحرين، خالل الفترة بين 
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التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية  
 (م2015  -2006)ومملكة البحرين، خالل الفترة بين 
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 الهيئة العامة لإلحصاء: المصدر 

 الواردات السعودية الصادرات السعودية   
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إلى مملكة  صادرات المملكة العربية السعودية تطور. 1
 تطور صادرات المملكة العربية السعودية  البحرين

 (م2015 - 2011)إلى مملكة البحرين، خالل الفترة 
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 أهم صادرات المملكة العربية السعودية
 م 2015إلى مملكة البحرين، عام  

إلممى المملكممة العربيممة السممعودية   صممادرات أهممم. 2
 مملكة البحرين

 المصدرة اسم السلعة
 القيمة

 (مليون ريال)

14833 

199 

82 

81 

75 

 الهيئة العامة لإلحصاء: المصدر 

 الهيئة العامة لإلحصاء: المصدر 

 (مليون ريال سعودى)

 غرفة الشرقية -مركز المعلومات والدراسات 
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                      المملكمممممممة العربيمممممممة السمممممممعودية   واردات تطمممممممور. 3
 تطور واردات المملكة العربية السعودية،  من مملكة البحرين

 (م2015 -2011)من مملكة البحرين خالل الفترة 
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ممن مملكمة   المملكة العربية السمعودية   واردات أهم. 4
 البحرين

 أهم واردات المملكة العربية السعودية 
 م 2015من مملكة البحرين، عام 

 المستوردة اسم السلعة
 القيمة

 (مليون ريال)

1018 

583 

480 

445 

,
343 

 الهيئة العامة لإلحصاء: المصدر 

 الهيئة العامة لإلحصاء: المصدر 

 (مليون ريال سعودى)

 غرفة الشرقية -مركز المعلومات والدراسات 
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 العربية السعودية قطاع العقار واإلسكان في المملكة . 1

 القسم الثالث

 واقع ومستقبل القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين

 غرفة الشرقية -مركز المعلومات والدراسات 
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تملمممو مممموالني دول المجلمممف للعقمممار فمممي المممدول . 2
 األعضاء األخرى

 غرفة الشرقية -مركز المعلومات والدراسات 
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 االستثمار العقاري في مملكة البحرين . 3

 غرفة الشرقية -مركز المعلومات والدراسات 

, , ,

, ,

 جهاز المساحة والتسجيل العقاري البحريني : المصدر 
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 غرفة الشرقية -مركز المعلومات والدراسات  9
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 االستثمار العقاري في المنطقة الشرقية. 4

 غرفة الشرقية -مركز المعلومات والدراسات 
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 : مصادر البيانات

 غرفة الشرقية -مركز المعلومات والدراسات 
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  وشركائها المملكة بين التجاري التبادل لإلحصاء، العامة الهيئة السعودية، العربية المملكة

 .م 2015 الرئيسيين، التجاريين

  والفني والتجاري االقتصادي التعاون اتفاقيات المالية، وزارة السعودية، العربية المملكة

 أو اإلسالمية والدول السعودية العربية المملكة بين الموقعة والجماعية الثنائية واالستثماري

 .فيها المشاركة أو األجنبية

 .2030 السعودية العربية المملكة رؤية

 .م2017 االول، العدد ، االسكان لوزارة الدورية النشرة االسكان، وزارة السعودية، العربية المملكة

 .م2016 ديسمبر األعضاء، الدول في للعقارات الخليجيين تملو السعودية، االنباء وكالة

 .م2017 مارس نت، العربية

 .م2008 الشرقية، المنطقة في العقارات واقع الشرقية، غرفة

 العقاري، والتسجيل المساحة جهاز البحرين، مملكة

 .اإللكترونية والحكومة المعلومات وهيئة االقتصادية التنمية مجلف البحرين، مملكة

 .واآلثار للثقافة البحرين هيئة البحرين، مملكة
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