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 القسم األول

 لجمهورية أوزباكستانالمؤشرات والحقائق الرئيسية أهم 

 خريطة جمهورية أوزباكستان

 غرفة الشرقية -مركز المعلومات والدراسات 

Source: world bank 

 ، تقديرات عدد سكان 
 م2015لعام 

أهم المؤشرات االقتصادية لجمهورية 
 م2015أوزباكستان، عام 

معدل نمو الناتج المحلي  
(%)االجمالي 

  الموقع والمساحة 

 االقتصاد
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 جمهورية أوزباكستان إلى العالمصادرات . 1

 أهم الدول المستوردة من جمهورية أوزباكستان،
 م 2016عام  

 أهم صادرات جمهورية أوزباكستان إلى العالم،
 م 2016عام 

 الدول المستوردة من جمهورية أوزباكستانأهم . 2

 القسم الثاني

 شركائها التجاريين لجمهورية أوزباكستان وأهمالتجارة الخارجية مالمح 
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 جمهورية أوزباكستان من العالم واردات. 3

 أهم الدول المصدرة إلى جمهورية أوزباكستان، 
 م 2016عام 

 أهم واردات جمهورية أوزباكستان من العالم،  
 م 2016عام 

 الدول المصدرة إلى جمهورية أوزباكستانأهم . 4
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 القسم الثالث

   وجمهورية أوزباكستانالعالقات االقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية 

 :حقائق عامة. 1

 الهيئة العامة لإلحصاء: المصدر 
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التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية  
 (م2016  -2013)وجمهورية أوزباكستان، خالل الفترة 
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 الهيئة العامة لإلحصاء: المصدر 

 الواردات السعودية الصادرات السعودية   

 غرفة الشرقية -مركز المعلومات والدراسات 

حجم التبادل والميزان التجاري بين المملكة العربية  
السعودية وجمهورية أوزباكستان، خالل الفترة  

 (م2016  -2013)
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                 صوووووادرات المملكوووووة العربيوووووة السوووووعودية  تطوووووور. 2
 تطور صادرات المملكة العربية السعودية  إلى جمهورية أوزباكستان

 (م2016 -2013)إلى جمهورية أوزباكستان، خالل الفترة 

 أهم صادرات المملكة العربية السعودية
 إلى جمهورية أوزباكستان 

إلووى المملكووة العربيووة السووعودية  صووادرات أهووم. 3
 المصدرة اسم السلعة م جمهورية أوزباكستان

 الهيئة العامة لإلحصاء: المصدر 

 (مليون ريال سعودى)

 غرفة الشرقية -مركز المعلومات والدراسات 
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                      المملكوووووووة العربيوووووووة السوووووووعودية   واردات تطوووووووور. 4
 تطور واردات المملكة العربية السعودية،  من جمهورية أوزباكستان

 (م2016 -2012)من جمهورية أوزباكستان خالل الفترة 
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من جمهورية المملكة العربية السعودية  واردات أهم. 5
 أوزباكستان

 أهم واردات المملكة العربية السعودية 
 من جمهورية أوزباكستان

 المستوردة اسم السلعة م

 الهيئة العامة لإلحصاء: المصدر 

 الهيئة العامة لإلحصاء: المصدر 

 (مليون ريال سعودى)
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 : مصادر البيانات

 8 غرفة الشرقية -مركز المعلومات والدراسات 

 : مصادر عربية. 1

 .مختلفة أعوام الصادرات، إحصاءات لإلحصاء، العامة الهيئة

 .مختلفة أعوام الواردات، إحصاءات لإلحصاء، العامة الهيئة

 .م2016 م،2015 عامي الخارجية، التجارة إحصاءات عن السنوي التقرير لإلحصاء، العامة الهيئة

 : بيانات. 2

 .م 2016 العالمية، االقتصادية المؤشرات الدولى، البنك

 .مComtrade، 2016 بيانات قاعدة المتحدة، األمم

 .م 2016  العالمية، التجارة مؤشرات  ،ITC)) العالمية التجارة مركز

 .أوزباكستان  في السعودية العربية المملكة سفارة  السعودية، الخارجية لوزارة اإللكتروني الموقع
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