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االيرادات % 
Revenues

النسبة من النفقات 
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199925.0027.1186.6891.2028.1130.4897.46102.532.272.467.878.2830.3832.94105.33110.81

200023.1324.9062.6474.7937.7940.69102.34122.192.813.037.619.0940.6043.71109.95131.28

200124.0325.4974.0179.6430.1631.9992.8799.932.742.908.439.0732.8934.89101.30109.00

200226.1628.0388.5086.3727.5929.5693.3391.092.312.477.807.6129.8932.03101.13255.78

200329.8632.3399.0086.7329.2031.6196.7984.801.131.223.743.2730.3232.83100.5388.08

200427.8030.2588.9783.5727.6130.0488.3783.010.820.902.632.4728.4430.9491.0085.48

200530.1033.2789.9486.9730.4233.6390.9087.900.991.092.962.8631.4134.7293.8690.76

200629.0630.1780.6384.2630.8632.0485.6189.471.101.143.053.1931.9633.1888.67106.93

200735.8835.98115.9996.5425.7425.8083.1969.240.890.892.872.3926.6226.6986.0671.63

200836.4138.9499.05114.0925.0826.8368.2478.611.411.503.834.4126.4928.3372.0783.01

االجماليإعادة صادراتوطنية المنشأ

199931335228380671,2511,154361343

2000376614466602841,6241,509600502

2001416522475691531,7311,632562522

200251354145586731,9611,830580594

200367465925684102,2572,085681777

200473773222754172,6512,436828882
20051,0301,041341,075453,4223,0961,1451,184

20061,1971,271451,3161194,1193,9671,4851,421

20071,6941,215421,257-4374,7214,7091,4611,755

20082,0881,438811,519-5695,7355,3622,1081,830

السنوات 
Years

 Gulf دول الخليج
Countries

بقية الدول العربية 
Other arab C

اجمالي الدول 
 .Arab C العربية

Total

بقية دول العالم 
Other C.

االجمالي العام 
Grand Total

 Gulf دول الخليج
Countries

بقية الدول العربية 
Other arab C.

اجمالي الدول 
 .Arab C العربية

Total

بقية دول العالم  
Other World C.

االجمالي العام 
Grand Total

1999991911819531317825355380

200012022142234376124052608660

20011412016125541628634536569

20022032422828551363770516586

200324434278396674761086599684

200424537282455737501262692754

2005331473786521,03090211119641,075

2006417464637341,197134211551,1621,316

2007626646911,0031,694151331841,0731,257

2008912679791,1092,088231342641,2551,519

Exports الصادرات 
االجماليإعادة صادراتوطنية المنشأ

الناتج القومي 
GNP اإلجمالي

اإليرادات 
Revenues

النفقات  
Expenditures

    درجة اإلنكشاف اإلقتصادي 1
Exposure Ratio %

60.93

أهم  المؤشرات االقتصادية للتبادل التجاري لألعوام 1999-2008م
Main Economic Indicators of Trade Exchange:1999 - 2008

Value in Milliard YR القيمة بمليارات الرياالت

Imports الواردات

54.19

53.75

59.06
55.41

53.11

السنوات 
Years

الواردات 
Imports

Exports  الصادرات
الناتج  المحلي الميزان التجاري

GDP اإلجمالي

60.52

(1) درجة اإلنكشاف اإلقتصادي = الواردات + الصادرات / الناتج المحلي االجمالي  بسعر السوق*59.92100

61.62(1) Exposure Ratio = Imports+Exprots / GDP at  market price*100.
61.49

 Imports الوارداتExports  الصادرات

تم تحديث بيانات الناتج  المحلي اإلجمالي مع خبير األسعار وذلك في فصل الحسابات القومية / سبتمبر 2008م

GDP and GNP data have been updated With the price expert in the Nationol Accounts /Sep' 2008.


